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РЕШЕНИЕ                                                                                                       КАРАР 

24.09.2018              № 21 

 
 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге  биләмәсендәге торак 

пунктларда  гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек 

тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлыФедеральзаконның 25.1 статьясын, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 35 статьясын һәм Татарстан Республикасы  Саба 

муниципаль районы Олы Шыңар авылҗирлеге Уставын гамәлгә ашыру максатларында 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шыңар авыл җирлеге Советы карар 

бирә: 

1.Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шыңар авыл җирлеге составына 

керүче торак пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек тәртибе турындагы 

нигезләмәне расларга (кушымта итеп бирелә).  

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.  

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Саба муниципаль районы Олы Шыңар авыл җирлегенең рәсми 

сайтында түбәндәге адрес буенча: http://saby.tatarstan.ru/shinar бастырып чыгарырга. 

 

 

 

       Олы Шыңар авыл  

       җирлеге башлыгы                                                  А.Г.Гарипов 

 

 

 

 

 
 

http://saby.tatarstan.ru/shinar


Татарстан Республикасы Саба  

                                                                                         муниципаль районы Олы Шыңар авыл  

                                                                                         җирлеге Советының 24.09.2018 ел 

                                                                                         21нче номерлы карары белән расланган 

 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Олы Шыңар авыл җирлеге составына керүче торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек 

тәртибе турындагы Нигезләмә 

 

 

 

Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шыңар авыл 

җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыеннарын әзерләү һәм үткәрү 

тәртибе турында (алга таба – нигезләмә) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 

2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы 

һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шыңар авыл җирлеге Уставы 

нигезендә эшләнде. 

 

1. Гомуми нигезләмәләр. 

 

1.1. Гражданнар җыены гомуми, тигез һәм турыдан-туры ихтыяр белдерү нигезендә 

үткәрелә.  

1.2. Гражданнар җыенында торак пунктта яшәүчеләр, яшәү урыны буенча әлеге торак 

пунктта теркәлгән һәм сайлау хокукына ия кешеләр катнаша ала.  

1.3. Гражданнар җыенында катнашу ихтыяри  һәм ирекле.  

1.4. Гражданнар җыенда шәхсән катнашалар, һәм аларның һәркайсы бер тавышка ия. 

 1.5. Гражданнар җыены турыдан-туры халык тарафыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү максатында үткәрелә.  

 

Гражданнар җыены вәкаләтләре 

 

1.6. Гражданнар җыены түбәндәге мәсьәләләр буенча үткәрелә ала:  

-җирлекнең (муниципаль районның) чикләрен үзгәртү мәсьәләсе буенча, әгәрдә  

торак пункт чикләрен үзгәртү  башка җирлек (муниципаль район) территориясенә 

күчерүгү китерсә 

- муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре гражданнар җыены 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган җирлектә күрсәтелгән җирлекнең чикләрен 

үзгәртү  мәсьәләләре буенча;  

-әгәр сайлау хокукына ия җирлек халкы 100 дән артык кеше булса, муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләрен гамәлгә ашыра торган җирлектә 

җирлекнең вәкиллекле органы төзү, аның саны һәм вәкаләтләре вакыты турындагы 

мәсьәлә буенча; 



-муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре гражданнар җыены 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган җирлектә гражданнарның үзара салым 

акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча;  

-авыл җирлеге составына керүче торак пунктта, муниципаль район чикләрендә, 

әлеге торак пункт территориясендә гражданнарның үзара салымын кертү һәм 

куллану мәсьәләсе буенча;  

-авыл торак пунктында староста авыл торак пункты кандидатурасын тәкъдим итү 

мәсьәләсе буенча, шулай ук авыл торак пункты старостасы вәкаләтләрен 

вакытыннан алда туктату мәсьәләсе буенча;  

-авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмәт турында 

Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләүгә конкурс үткәргәндә конкурс комиссиясе составына 

кандидатуралар тәкъдим итү максатларында үткәрелә ала.  

 

Гражданнар җыеннарын матди һәм оештыру ягыннан тәэмин итү 

 

1.7. Җыенны үткәрү җирлек башлыгы тарафыннан тәэмин ителә. 

1.8. Җыен әзерләү һәм үткәрү белән бәйле чыгымнар җирлек бюджеты хисабына 

башкарыла. 

 

                                       2.   Гражданнар җыенын чакыру тәртибе. 

 

Гражданнар җыены үткәрү инициативасы. 

             2.1. Торак пунктта гражданнар җыеннарын үткәрү инициативасы белән чыга алалар: 

-Җирлек башлыгы; 

- гражданнар җыенында катнашу хокукына ия булган 10 кешедән дә ким булмаган,  

сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшәүче гражданнар (ягъни Россия 

Федерациясенең эшкә сәләтле гражданнары, яшәү урыны буенча әлеге торак 

пунктта теркәлгән 18 яшькә җиткән даими яки нигездә яшәүчеләр, шулай ук чит ил 

гражданнары, торак пункт территориясендә даими яки нигездә яшәүче һәм җирле 

үзидарәне гамәлгә ашырганда Россия Федерациясенең халыкара килешүләре һәм 

федераль законнар нигезендә хокукларга ия булган гражданнар). 

2.2. Торак пунктта яшәүчеләрнең инициативасы имза  битләрендә (1 нче кушымта) яки 

гражданнар җыенын үткәрү инициативасын тәкъдим итү турында карар кабул ителгән 

инициатив төркем җыелышының беркетмәсе рәвешендә рәсмиләштерелергә тиеш. 

Беркетмәдә тубәндәге мәсьәләләр чагылыш табырга тиеш: 

  -гражданнар җыенында чыгарыла торган сораулар; 

-гражданнар җыенын үткәрергә тәкъдим ителгән вакыт;  

           -гражданнар җыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы  һәр  

гражданның исеме, атасының исеме, туган көне; паспортның яисә аның 

документының сериясе һәм номеры; имзасы имзалар кертү датасы. 

2.3. Җыен үткәрү инициативасын хуплап җыярга кирәк булган имзалар саны торак пункт 

территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән сайлау хокукына ия гражданнар саныннан 5 

процент тәшкил итә,  әмма 25тән дә ким имза була алмый.  

 2.4. Имза  кәгазьләре язылуны тормышка ашыручы зат тарафыннан, таныклану датасын, 

исем-фамилиясен, атасының исемен, туган датасын, паспорт номерын һәм сериясен, яшәү 

урыны адресларын күрсәтеп, авыл җирлеге башлыгына җибәрелә. 

 

 



Гражданнар җыенын үткәрү турында карар кабул итү тәртибе 

 

 2.5.Инициативалы төркем тарафыннан үткәрелә  торган гражданнар җыены җирлек Советы 

карары (2 нче кушымта), ә җирлек башлыгы инициативасы буенча – җирлек башлыгы 

карары (3 нче кушымта) белән барлык кирәкле документлар кергән көннән соң 30 көн эчендә 

билгеләнә. 

           2.6.Авыл җирлеге башлыгы яки җирлек Советы гражданнарның аның максатка 

ярашлы булмавын дәлилләп, җыен үткәрүдән  баш тартырга хокуклы түгел. 

2.7.Гражданнар җыенында чыгарылган мәсьәлә Россия Федерациясе законнарына һәм 

Татарстан Республикасы законнарына каршы килергә тиеш түгел. Гражданнар җыены 

мәсьәләсе конкрет һәм ачык итеп  формалаштырыла, ягъни аңа бары тик бер мәгънәле җавап 

кына бирергә мөмкин булырга тиеш. 

2.8.Гражданнар җыеннарын билгеләү турындагы карарны рәсми бастырып чыгару (халыкка 

игълан итү) тәртибе, аны күчерү җирлекләр тарафыннан билгеләнә һәм муниципаль хокукый 

актларны бастырып чыгару (халыкка җиткерү) өчен муниципаль берәмлек уставында 

каралган тәртиптә басылып чыга (игълан ителә). 

Авыл җирлеге башлыгы карарында яки авыл җирлеге Советының Гражданнар җыенын 

үткәрү турындагы карарында түбәндәгеләр күрсәтелә: халык җыенында чыгарыла торган 

мәсьәлә; гражданнар җыенын үткәрү вакыты һәм урыны турында мәгълүмат; җыенны 

оештыручы – авыл җирлеге башкарма комитеты (алга таба – авыл җирлеге башкарма 

комитеты) турында мәгълүмат. 

           2.9.Авыл җирлеге башкарма комитеты, гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү өчен 

җаваплы, җирлек башлыгы карары яки җирлек Советының гражданнар җыенын үткәрү 

турындагы карары нигезендә сайлау хокукына ия булган торак пункт теркәлгән халыкныә  

исемлеген төзи; гражданнар җыенына мәгълүмати материаллар әзерли; җирлек халкына 

массакүләм мәгълүмат чараларында һәм гражданнар җыены турында башка ысуллар белән 

хәбәр итә. (4 нче кушымта). 

Авыл җирлеге башкарма комитеты гражданнар җыены үткәрү өчен бина  бирергә тиеш. 

           2.9.1.Торак пунктта яшәүчеләргә гражданнар җыены үткәрү вакыты һәм урыны 

турында алдан хәбәр итәлә.. Гражданнар җыенын билгеләү турында карар, гражданнар 

җыенын үткәрү вакыты һәм урыны, гражданнар җыенына кадәр 10 көннән дә соңга 

калмыйча, мәҗбүри рәвештә бастырылырга (халыкка хәбәр ителергә) тиеш. 

           2.9.2.Гражданнар җыенында катнашкан һәр кеше, гражданнар җыенын үткәрү 

вакытына 5 көннән дә соңга калмыйча, җирлек Башкарма комитетында гражданнар җыенына  

чыгарыла торган материаллар белән танышырга, шулай ук аларның күчермәләрен алырга 

хокуклы. 

            2.10.Гражданнар җыены турындагы Нигезләмә нигезендә, гражданнар җыенын үткәрү 

датасы соңгыраквакытка  күчерелергә мөмкин. Гражданнар җыенын уздыру датасын күчерү 

турында карар җыен үткәрергә  билгеләнгән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча кабул 

ителергә тиеш. 

 

3. Гражданнар җыенын  үткәрү тәртибе. 

 

            3.1.Җыенга килгән гражданнар җирлек башлыгы тарафыннан торак пунктта 

яшәүчеләр исемлегенә кертелгән һәм сайлау хокукына ия булган затларны теркәү өчен 

билгеләнгән зат тарафыннан башкарыла. . Исемлектә гражданның фамилиясе, исеме, 

атасының исеме, туган елы, яшәү урыны адресы, паспорт сериясе һәм номеры күрсәтелә. 

3.2. Җыенда җыенда катнашырга теләк белдергән башка гражданнар, җыеннарда фикер 

алышына торган мәсьәләләрне хәл итү аларның эшчәнлеге белән бәйле булса, предприятие, 



учреждение, оешма җитәкчеләре, матбугат һәм башка массакүләм мәгълүмат чаралары 

вәкилләре хәлиткеч тавыш бирү хокукыннан башка рөхсәт ителә. 

             3.3.Сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшәүчеләр исемлегендә төгәлсезлек 

ачыкланган очракта, торак пунктта яшәүче кеше әлеге җирлек башлыгы җыенында 

катнашырга мөмкин. 

             4.4.Язмаларның (яки алар юклыгы) төгәл булмавын граждан шәхесен раслаучы 

документ (Россия Федерациясе гражданины паспорты, хәрби билет, чит ил гражданы 

паспорты, Россия Федерациясендә яшәүгә рөхсәт һ. б.)  расларга була. 

              3.5. Гражданнар җыены сайлау хокукына ия торак пункт халкының яртысыннан 

артыгы катнашында хокуклы. Кворум булмаган очракта гражданнар җыеннарының яңа 

датасын билгеләү авыл җирлеге башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта гражданнар 

җыены гражданнар җыенын үткәрү билгеләнгән көннән соң ун көннән дә иртәрәк 

үткәрелергә тиеш түгел. 

              3.6.Гражданнар җыенында тавыш бирү ачык яисә яшерен булырга мөмкин. Тавыш 

бирү формасы турындагы карар гражданнар җыены тарафыннан кабул ителә. 

              3.7.Яшерен тавыш бирүне уздырганда гражданнар җыенында катнашу өчен 

теркәлгән гражданга тавыш бирү өчен бюллетень бирелә (5 нче кушымта). 

              3.8.Гражданнар җыенында җирлек башлыгы яки ачык тавыш бирү юлы белән 

теркәлгән гражданнар саныннан гади күпчелек тавыш белән сайланган башка зат рәислек итә 

ала. Рәислек итүче кандидатураларын гражданнар җыенында катнашучылар тәкъдим итәргә 

хокуклы.  

              3.9.Гражданнар җыены секретарен һәм хисап комиссиясен сайлый. Хисап 

комиссиясе әгъзалары саны ике кешедән ким  була алмый. Гражданнар җыены көн тәртибенә 

өстәмә мәсьәләләр рәислек итүче, җирлек башлыгы, гражданнар җыенында катнашу 

хокукына ия гражданнар тарафыннан кертелә ала. Көн тәртибенә мәҗбүри тәртиптә 

чакырылыш инициаторлары тарафыннан кертелгән сораулар кертелә. Әлеге мәсьәләләр 

беренче чиратта карала. Халык җыены көн тәртибенә өстәмә мәсьәләләрне кертү турындагы 

карар, әгәр аның өчен җыенда катнашучы гражданнарның яртысыннан да ким булмаган 

өлеше тавыш бирсә, кабул ителгән дип санала. 

               3.10.Җыенда рәислек итүче гражданнар җыенын ача. Гражданнар җыенында 

рәислек итүче гражданнарның җыенын үткәрүне оештыра, кон тәртибенә туры китереп 

җыенны алып бара, хисап комиссиясе эшен координацияли, тикшерелә торган мәсьәләләр 

буенча чыгыш ясау өчен сүз бирә, тавыш бирүнең билгеләнгән тәртибен тәэмин итә.  

               3.11.Гражданнар җыенында сәркатиб тарафыннан  беркетмә алып барыла. 

Беркетмәдә гражданнар җыенын үткәрү датасы һәм урыны, торак пунктында яшәүче 

гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны, 

көн тәртибе, чыгышларның кыскача эчтәлеге, каралган мәсьәләләр буенча тавыш биргән 

гражданнар саны күрсәтелә  (6 нчы кушымта). 

               3.12.Беркетмә җыенда рәислек итүче зат һәм җыен сәркатибе тарафыннан имзалана 

һәм җирлек башлыгына тапшырыла. Беркетмәгә җыенның теркәлгән катнашучылары 

исемлеге теркәлә. 

 

 

4. Гражданнар җыены карарлары. 

 

  4.1.Гражданнар җыены карары, әгәр аның өчен сайлау хокукына ия булган 

гражданнарның яртысыннан артыгы тавыш бирсә, кабул ителгән дип санала. 



4.2.Җыенда кабул ителгән карарлар муниципаль хокукый актлар булып торалар, 

җирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар һәм Татарстан Республикасы муниципаль 

норматив хокукый актлары регистрына кертелергә тиеш (7, 8 нче кушымталар). 

            4.3.Җирле үзидарә органнары һәм җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары җирлек 

уставында билгеләнгән үзара вәкаләтләр бүлешү нигезендә гражданнар җыенында 

кабул ителгән карарларның үтәлешен тәэмин итәләр 

            4.4.Җыенда кабул ителгән карар җыеннарда башка карар кабул итү юлы белән 

юкка чыгарылырга яки үзгәртелергә яки суд тәртибендә гамәлдә түгел дип танылырга 

мөмкин. 

             4.5.Гражданнар җыенында кабул ителгән карарлар рәсми басылып чыгарга 

(халыкка хәбәр ителергә) тиеш һәм муниципаль хокукый актларга куелган таләпләр 

нигезендә рәсмиләштерелә. 

             4.6.Әгәр торак пунктта яшәүчеләрнең турыдан-туры белдерү юлы белән кабул 

ителгән карарны гамәлгә ашыру өчен өстәмә рәвештә муниципаль хокукый актны 

кабул итү (чыгару) таләп ителсә, җирле үзидарә органы яисә җирле үзидарәнең 

вазыйфаи заты,  гражданнар җыенында кабул ителгән карар үз көченә кергән көннән 

15 көн эчендә тиешле муниципаль хокукый актны әзерләү һәм (яисә) кабул итү 

вакытын билгеләргә тиеш. Күрсәтелгән срок өч айдан да артмаска тиеш. 

 

Гражданнар җыены карарларын үтәү 

 

             4.7.Җыенда кабул ителгән карарлар торак пункт территориясендә мәҗбүри 

үтәлергә тиеш һәм нинди дә булса дәүләт хакимияте органнары, аларның вазыйфаи 

затлары яки җирле үзидарә органнары тарафыннан раслануга мохтаҗ түгел. 

                         4.8. Җыенда кабул ителгән карарны  үтәмәүчеләр  закон нигезендә 

җаваплылыкка тартыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге биләмәсендәге торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек  

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

1 нче кушымта 

 

 

КУЛТАМГА 

 

Без, түбәндә кул куючылар, __________________________Саба муниципаль 
(җыен үткәру вакыты) 

районы_______________ авыл җиргегенең __________________ авылында  
(торак пункт исеме) 

 түбәндәге сорауларны карау очен 

_________________________________________________________________________________гра

жданнар җыены үткәру инициативасын хуплыйбыз 

№

№ 

п/п 

Фамилиясе 

исеме,   

атасының 

исеме 

Туган 

датасы 

Яшәү урыны 

адресы 

 

паспорт 

сериясе, 

номеры 

Имза 

кую 

датасы 

Имза 

1       

2       

3       

.       

1       

       

       

       

       

       

       

       

 

Култамганы раслыйм ___________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган көне, 

__________________________________________________________________ 
Имза җыючы затның яшәүурыны, паспорт сериясеһәмномеры 

 

                                ____________________  (имза,  датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге биләмәсендәге торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек  

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

1 нче кушымта 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Совет ____ поселения ______ 

муниципального района (городского 

округа) 

индекс   с. ул.   дом   телефон                                                                                   

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

____ мунициль районы  ____авылҗирлеге 

(Шэhэр округы) Советы 

индекс ___авылы (Шэhэр)___ ур.  4 йорт 

телефон   

 

ОГРН_______ , ОКПО______ , ОКАТО_______, 

ИНН/ КПП  _____/______,ОКТМО ______ 

 

КАРАР 

_______ 20** г.                                                                            № ____ 

 

 

 Саба муниципаль районы, _____________авыл җирлегенең ___________авылында  

гражданнарның узара салым акчаларын керту һәм куллану мәсьәләсе  буенча 

гражданнар җыенын билгеләү  турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон25.1, 56  статьялары, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, 

_____________авыл җирлеге  Уставы нигезендә, _____________авыл җирлеге Советы  

Карар итте: 

 

1. Саба муниципаль районы, _____________авылҗирлегенең___________авылында  

гражданнарның узара салым акчаларын керту һәм куллану мәсьәләсе  буенча 

гражданнар җыенын ________билгеләргә. 

(датасы) 

2. Гражданнарҗыенындачыгарылаторганмәсьәләнерасларга: 

"Сез 20_____ елда ________торак пунктында теркәлгән, һәрбалигъгражданга_____сум 

күләмендә үзарасалымкертүбеләнкилешәсезме, узара салымнан азат ителгән гражданнардан 

тыш (үзарасалымнаназатителәторгангражданнаркатегорияләренкүрсәтергә)һәмтүбәндә 

күрсәтелгәнэшләрнебашкарубуенчаҗирлеәһәмияткәиямәсьәләләрнехәлитүгәтотылуына 

ризамы: 

 

                  "ӘЙЕ «ЮК» 

2. Әлегекарарнымәгълүматстендларындаһәмрәсмисайттаурнаштыру юлы 

беләнхалыкка кабул ителгәнкөннәнсоң____көн эчендә җиткерергә. 

3. Әлеге карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

_____________ авыл                                     ____________________ 

җирлеге Советы рәисе (фамилиясе, инициаллары) 
 

 

 



 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге биләмәсендәге торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек  

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

3 нче кушымта 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Совет ________ поселения ______ 

муниципального района (городского 

округа) 

индекс  с. ул.   дом   телефон                                                                                   

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

____ муниципаль районы  

____авылҗирлеге (Шэhэр округы) Советы 

индекс  ___авылы ___ ур.  4 йорт 

телефон   

 

ОГРН_______ , ОКПО______ , ОКАТО_______, 

ИНН/ КПП  _____/______,ОКТМО ______ 

 

АВЫЛ БАШЛЫГЫ КАРАРЫ 

_______ 20** г.                                                                            № ____ 

 

 

 

Саба муниципаль районы, _____________авыл җирлегенең ___________авылында  

гражданнарның узара салым акчаларын керту һәм куллану мәсьәләсе  буенча 

гражданнар җыенын билгеләү  турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон25.1, 56  статьялары, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, 

_____________авыл җирлеге  Уставы нигезендә, _____________авыл җирлеге башлыгы 

Карар итте: 

1. Саба муниципаль районы, _____________авыл җирлегенең ___________авылында  

гражданнарның  узара салым акчаларын керту һәм куллану мәсьәләсе  буенча 

гражданнар җыенын ________билгеләргә.  

(датасы) 

      2.Гражданнарҗыенындачыгарылаторганмәсьәләнерасларга: 

"Сез 20_____ елда ________торакпунктындатеркәлгән, һәрбалигъгражданга _____ 

сумкүләмендәүзарасалымкертүбеләнкилешәсезме, 

узарасалымнаназатителгәнгражданнардантыш 

(үзарасалымнаназатителәторгангражданнаркатегорияләренкүрсәтергә)  

һәмтүбәндәкүрсәтелгәнэшләрнебашкарубуенчаҗирлеәһәмияткәиямәсьәләләрнехәлитүгәтоты

луынаризамы: 

"ӘЙЕ                                 «ЮК» 

        3. Әлеге карарны мәгълүмат стендларында һәм рәсми сайтта урнаштыру юлы белән 

халыкка кабул ителгән көннән соң ____көн эчендә җиткерергә. 

4. Әлеге карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

_____________авыл 

җирлеге башлыгы   ____________________ 

(фамилиясе, инициаллары) 



 

 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге биләмәсендәге торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек  

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

4 нче кушымта 

 

Саба муниципаль района ___________авыл җирлегенең ____________  

торак пунктында теркәлгән сайлау хокукына ия булган гражданнар 

 исемлеге “__”______20__ел 

 

№№ 

п/п 

Фамилиясе 

исеме,   

атасының исеме 

Туган елы (18 

яшь 

тулганнарга 

туган датасы) 

Яшәү урыны 

адресы 

 

паспорт 

сериясе, 

номеры 

Имза 

1      

2      

3      

.      

1      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

                                   Җыен рәисе  _________   _____________________ 
 (имза)       (Фамилиясе, инициаллары) 

Җыен сәркатибе_________   _____________________ 
(имза)       (Фамилиясе, инициаллары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге биләмәсендәге торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек  

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

5 нче кушымта 

 
 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы  Саба муниципаль районы  «Олы Шыңар  авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 

территориясендә үзара салым кертү һәм куллану турында яшерен тавыш бирү  

БЮЛЛЕТЕНЕ 

 

 

Яшерен тавыш бирүгә сорауның эчтәлеге 

 

          «Әйе» 

 

 

          «Юк» 

 

 

     «Тоткарландым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге биләмәсендәге торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек  

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

6 нчы кушымта 

 
 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫ БЕРКЕТМӘСЕ 

________________________________________________________ 

 

«___» ____________  20__ ел                                                                № _____ 

 

____________________________ 

(торак пункт исеме) 

Катнашалар  ___________________________________________________________ кеше 
((торакпункттаяшәүчегражданнарныңгомуми саны, сайлаухокукынаиягражданнар саны, катнашучылар саны) 

 

Җыенда рәислек итүче  ________________________________________________ 

(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Җыен сәркатибе________________________________________________ 

(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

КОН ТӘРТИБЕ: 
1.  
 
2.  

 

Беренчемәсьәләбуенчатыңладылар: 

________________________________________________ 

(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки текстына кушымта итеп бирелә) 

 

1.Чыгышясадылар:  ________________________________________________  

(фамилиясе, исеме, атасыныңисеме)               

  (чыгышның кыскача язмасы яки текстына кушымта итеп бирелә) 

Карар кабул иттеләр: (карарның эчтәлеге) 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре:  

"Әйе« - _______  

 "Юк» - _______ 

 "Тыелды" - _____ 

Карар ________________________ 

 кабул ителгән (кабул ителмәгән) 

Икенче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки текстына кушымта итеп бирелә) 
 

2.Чыгышясадылар:  ________________________________________________  

(фамилиясе, исеме, атасыныңисеме)               

 (чыгышның кыскача язмасы яки текстына кушымта итеп бирелә) 

 



Карар кабул иттеләр: (карарның эчтәлеге) 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре:  

"Әйе« - _______  

 "Юк» - _______ 

 "Тыелды" - _____ 

 

Карар ________________________ 

 кабул ителгән (кабул ителмәгән) 

 

 

 

 

     Җыен рәисе  _________   _____________________ 

 (имза)       (Фамилиясе, инициаллары) 

    Җыен сәркатибе_________   _____________________ 

(имза)       (Фамилиясе, инициаллары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге биләмәсендәге торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек  

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

7 нче кушымта 

 
 

РЕШЕНИЕ                                                                                                      КАРАР 

    

Татарстан Республикасы Саба районы _______авыл җирлегенә кергән 

торак пунктларыда үткәрелгән гражданнар җыены нәтиҗәләре турында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 25.1, 56  статьялары, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 35 

статьясына нигезендә________ 20** елда "Сез 20_____ елда ________торак пунктында 

теркәлгән, һәр балигъ гражданга _____ сум күләмендә  үзара салым кертү белән 

килешәсезме, узара салымнан азат ителгән гражданнардан тыш (үзара салымнан азат ителә 

торган гражданнар категорияләрен күрсәтергә)  һәм түбәндә күрсәтелгән эшләрне башкару 

буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә тотылуына ризамы: 

"ӘЙЕ   «ЮК» 

дигән сорауны ачыклау буенча узган гражданнар җыены нәтиҗәләре белән гражданнар 

җыены беркетмәсе төзелде 

Гражданнарҗыенынәтиҗәләретурындаберкетмәнигезендә:   

Сайлаухокукынаиябулганҗыендакатнашучыларисемлегенә___ кеше кертелгән, 

тавышбирүдәкатнашкангражданнар саны ____ кеше.  

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча җыенда катнашучыларның тавышлары түбәндәгечә 

бүленде: 

«Әйе» позициясе өчен ___ җыенда  катнашучыгражданнарның ____ тавыш бирде;       

«Юк» позициясе өчен ___ җыенда  катнашучыгражданнарның ____ тавыш бирде. 

Бәян ителгәннәр нигезендә гражданнар җыены карар итте: 

1 Саба муниципаль районы, _____________авыл җирлегенең ___________торак 

пунктында гражданнар җыены узуын,  гражданнар җыены нәтиҗәләрен гамәлдә 

булуын танырга. 

2.“Сез 20_____ елда ________торак пунктында теркәлгән, һәр балигъ гражданга 

_____ сум күләмендә  үзара салым кертү белән килешәсезме, узара салымнан азат 

ителгән гражданнардан тыш (үзара салымнан азат ителә торган гражданнар 

категорияләрен күрсәтергә)  һәм түбәндә күрсәтелгән эшләрне башкару буенча 

җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә тотылуына ризамы: 

"ӘЙЕ                            «ЮК» 

сорау буенча үткәрелгән җыен карарын кабул ителгән дип санарга. 

3.Гражданнарның җыеннары нәтиҗәләрен торак пунклардагы информацион такталарга 

куеп, Саба муниципаль районы _______ авыл җирлегенең рәсми сайтында түбәндәге 

адрес буенча: http://saby.tatarstan.ru/evlashtay бастырып  халыкка игълан итәргә. 

4.Элеге гражданнар җыены карарын Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталына урнаштыру Саба муниципаль районы ________ Авыл җирлеге башлыгына 

тапшырырга. 

                   Җыен рәисе  _________   _____________________ 
 (имза)       (Фамилиясе, инициаллары) 

Муниципаль берәмлек башлыгы,_________  ____________________ 

Совет рәисе(имза)       (Фамилиясе, инициаллары) 

 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы  

Олы Шыңар авыл җирлеге биләмәсендәге торак 

пунктларда гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек  

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

8 нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Саба районы _______авыл җирлегенә кергән ________торак 

пунктында   үткәрелгән гражданнар җыены  карары 

 

 

 

«___» ____________  20__ года                                                               № _____ 

 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 25.1, 56  статьялары, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында» Татарстан Республикасы Законының 35 

статьясына таянып ________ торак пунктында үткәрелгән  

Граңданнар җыены карар итте: 

1.  

2. 

3. 

 

 

Җыен рәисе _________   _____________________ 
 (имза)       (Фамилиясе, инициаллары) 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы,_________  ____________________ 

Совет рәисе(имза)       (Фамилиясе, инициаллары) 

 

 
 


