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Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы " Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы «муниципаль берəмлеге территориясендə гражданнар 

җыенын үткəрүгə əзерлек тəртибе турында нигезлəмə 
 Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге территориясендə 
гражданнар җыенын үткəрүгə əзерлек тəртибе турында əлеге Нигезлəмə (алга 
таба-нигезлəмə) "Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның 
гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законның 25.1 статьясы нигезендə эшлəнде, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарə турында» 2004 елның 28 июлендəге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы һəм Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге Уставының 24 статьясы нигезендə 
эшлəнде. 

1. Гомуми нигезлəмəлəр 
 1.1. Гражданнар җыены гомуми, тигез һəм турыдан-туры ихтыяр 
белдерү нигезендə үткəрелə.  
 1.2. Гражданнар җыенында торак пунктта яшəүчелəр, яшəү урыны 
буенча əлеге торак пунктта теркəлгəн һəм сайлау хокукына ия кешелəр 
катнаша ала. 
 1.3. Гражданнар җыенында катнашу ирекле һəм ирекле.  
 1.4. Гражданнар җыенда шəхсəн катнашалар, һəм аларның һəркайсы 
бер тавышка ия. 
 1.5. Гражданнар җыены турыдан-туры халык тарафыннан җирле 
əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү максатында үткəрелə. 

Гражданнар җыены вəкалəтлəре 
 1.1. Гражданнар җыены түбəндəге мəсьəлəлəр буенча үткəрелə ала: 
 составына күрсəтелгəн торак пункт керə торган авыл җирлеге чиклəрен 
үзгəртү мəсьəлəсе буенча əлеге торак пункт территориясен башка җирлек 
территориясенə кертүне күздə тота торган торак пунктта; 
 муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органы вəкалəтлəре гражданнар 
җыены тарафыннан гамəлгə ашырыла торган җирлектə гражданнарның үзара 
салым акчаларын кертү һəм куллану мəсьəлəсе буенча; 
 авыл җирлеге составына керүче торак пунктта əлеге торак пункт 
территориясендə гражданнарның үзара салымын кертү һəм куллану 
мəсьəлəсе буенча; 
 авыл торак пунктында Иске Суыксу авыл торак пункты 
кандидатурасын тəкъдим итү мəсьəлəсе буенча, шулай ук авыл торак пункты 
старостасы вəкалəтлəрен вакытыннан алда туктату мəсьəлəсе буенча; 



 авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль 
хезмəт турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда 
муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəүгə конкурс үткəргəндə конкурс 
комиссиясе составына кандидатуралар тəкъдим итү максатларында үткəрелə 
ала. 

Гражданнарның җыеннарын матди һəм оештыру ягыннан тəэмин итү 
 1.7. Җыенны үткəрү муниципаль берəмлек башлыгы тарафыннан 
тəэмин ителə. 
 1.8. Җыен əзерлəү һəм үткəрү белəн бəйле чыгымнар муниципаль 
берəмлек бюджеты хисабына башкарыла. 

Гражданнар җыены үткəрү инициативасы 
 2.1. Торак пунктта гражданнар җыеннарын үткəрү инициативасы белəн 
чыкты: 
 - муниципаль берəмлек башлыгы; 
 - гражданнар җыенында катнашу хокукына ия булган 10 кешедəн дə 
ким булмаган сайлау хокукына ия торак пунктта яшəүчелəр (ягъни Россия 
Федерациясенең эшкə сəлəтле гражданнары, 18 яшькə җиткəн əлеге торак 
пункт территориясендə даими яки нигездə яшəүче гражданнар, шулай ук чит 
ил гражданнары, торак пункт территориясендə даими яки нигездə яшəүче һəм 
җирле үзидарəне гамəлгə ашырганда Россия Федерациясенең халыкара 
килешүлəре һəм федераль законнар нигезендə хокукларга ия булган 
гражданнар. 
 2.2. Торак пунктта яшəүчелəрнең инициативасы подписка битлəре (1 
нче кушымта) яки инициатив төркем җыелышының беркетмəсе рəвешендə 
рəсмилəштерелергə тиеш, анда күрсəтелгəн гражданнар җыенын үткəрү 
инициативасын тəкъдим итү турында Карар кабул ителгəн иде:  
  гражданнар җыенында чыгарыла торган сораулар; 
  гражданнар җыены үткəрү вакыты тəкъдим ителə;  
 гражданнар җыенын чакыру турындагы инициативаны, яшəү урыны 
адресын хуплап торучы һəр гражданның паспорт, исеме, атасының исеме, 
туган көне; паспорт яки аның документының сериясе һəм номеры; имзалар 
кертү датасы. 
 2.3. Җыен үткəрү инициативасына ярдəм итəргə тиешле имзалар саны 
сайлау хокукына ия, даими яки нигездə торак пункт территориясендə яшəү 
урыны буенча теркəлгəн гражданнар саныннан 5 процент тəшкил итə, лəкин 
25тəн дə ким булырга тиеш түгел. 
 2.4. Имзалар җыючы зат тарафыннан, таныклану датасын, фамилиясен, 
исемен, атасының исемен, туган датасын, паспорт номерын һəм сериясен, 
яшəү урыны адресларын күрсəтеп, муниципаль берəмлек башлыгына 
тапшырыла. 

Гражданнар җыенын үткəрү турында Карар кабул итү тəртибе 
 2.5. Инициативалы төркем тарафыннан бирелə торган гражданнар 
җыены муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органы карары (2 нче кушымта) 
белəн, ə муниципаль берəмлек башлыгы инициативасы буенча – муниципаль 



берəмлек башлыгы карары (3 нче кушымта) белəн барлык кирəкле 
документлар кергəн көннəн соң 30 көн эчендə билгелəнə.  
 2.6. Муниципаль берəмлек башлыгы яки муниципаль берəмлекнең 
вəкиллекле органы гражданнарның аның максатка ярашлы булмавы буенча 
җыеннарын үткəрүдəн баш тартырга хокуклы түгел. 
 2.7.  Гражданнар җыенында чыгарылган мəсьəлə Россия Федерациясе 
законнарына һəм Татарстан Республикасы законнарына каршы килергə тиеш 
түгел. Гражданнар җыены мəсьəлəсе аның күп кенə аңлатмаларын төшереп 
калдыруга бəйле рəвештə формалаштырылырга тиеш, ягъни аңа бары тик бер 
мəгънəле җавап кына бирергə мөмкин булыр иде. 
 2.8. Гражданнар җыеннарын билгелəү турындагы карарны рəсми 
бастырып чыгару (халыкка игълан итү) тəртибе, аны күчерү муниципаль 
берəмлек уставы белəн билгелəнə һəм муниципаль хокукый актларны 
бастырып чыгару (халыкка җиткерү) өчен муниципаль берəмлек уставында 
каралган тəртиптə басылып чыга (игълан ителə). 
 Муниципаль берəмлек башлыгы карарында яки гражданнар җыенын 
үткəрү турында муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органы карарында 
түбəндəгелəр күрсəтелə: гражданнар җыенында чыгарыла торган мəсьəлə; 
гражданнар җыенын үткəрү вакыты һəм урыны турында мəгълүмат; җыенны 
оештыручы - муниципаль берəмлек органының структур бүлекчəсе турында 
мəгълүматлар.                            
 2.9. Муниципаль берəмлек органының гражданнар җыенын əзерлəү һəм 
үткəрү өчен җаваплы структур бүлекчəсе (башкарма-боеру органы) 
муниципаль берəмлек башлыгы карары яисə муниципаль берəмлекнең 
гражданнар җыеннарын үткəрү турында вəкиллекле органы карары 
нигезендə сайлау хокукына ия торак пункт халкы исемлеген төзи; 
гражданнар җыенына мəгълүмати материаллар əзерли; муниципаль берəмлек 
халкына массакүлəм мəгълүмат чараларында һəм гражданнар җыены 
турында башка ысуллар белəн хəбəр итə.  (4 нче кушымта). 
 Муниципаль берəмлекнең башкарма-боеру органы гражданнар 
җыенында катнашу өчен урыннар бирергə тиеш. 
 2.9.1. Торак пунктта яшəүчелəр гражданнар җыены үткəрү вакыты һəм 
урыны турында алдан хəбəр итəлəр. Гражданнар җыенын билгелəү турында 
карар, гражданнар җыенын үткəрү вакыты һəм урыны, гражданнар җыенына 
кадəр 10 көннəн дə соңга калмыйча, мəҗбүри рəвештə бастырылырга 
(халыкка хəбəр итəргə) тиеш. 
 2.9.2. Гражданнар җыенында катнашкан һəр кеше гражданнар җыенын 
үткəрү датасына 5 көннəн дə соңга калмыйча 2.9 пунктында күрсəтелгəн 
муниципаль берəмлек органының структур бүлекчəлəрендə гражданнар китү 
карарына чыгарыла торган материаллар белəн таныша ала. əлеге нигезлəмə, 
шулай ук аларның күчермəлəрен алырга. 
 2.10. Гражданнар җыены турындагы Нигезлəмə нигезендə, гражданнар 
җыенын үткəрү датасы соңга калмыйча күчерелергə мөмкин. Гражданнар 
җыенын уздыру датасын күчерү турында карар җыеннарга билгелəнгəн көнгə 
кадəр 10 көннəн дə соңга калмыйча кабул ителергə тиеш. 



3. Гражданнар җыены үткəрү тəртибе 
 3.1.Җыенга килгəн гражданнар торак пунктта яшəүчелəр исемлегенə 
кертелгəн һəм сайлау хокукына ия гражданнар җыенында катнашучы 
затларны теркəү өчен муниципаль берəмлек башлыгы тарафыннан теркəлə. 
Исемлектə гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган елы, яшəү 
урыны адресы, паспорт сериясе һəм номеры күрсəтелə. 
 3.2.Җыенда җыенда катнашырга телəк белдергəн башка гражданнар, 
җыеннарда фикер алышына торган мəсьəлəлəрне хəл итү аларның эшчəнлеге 
белəн бəйле булса, предприятие, учреждение, оешма җитəкчелəре, матбугат 
һəм башка массакүлəм мəгълүмат чаралары вəкиллəре хəлиткеч тавыш бирү 
хокукыннан башка рөхсəт ителə. 
 3.3. Сайлау хокукына ия торак пункт халкы исемлегендə төгəлсезлек 
ачыкланган очракта, торак пунктта яшəүче кеше əлеге муниципаль берəмлек 
башлыгы җыенында катнашырга мөмкин. 
 3.4. Язмаларның (яки алар юклыгы) төгəл булмавын раслау белəн 
Граждан шəхесен раслаучы документ (Россия Федерациясе гражданины 
паспорты, хəрби билет, чит ил гражданы паспорты, Россия Федерациясендə 
яшəүгə рөхсəт һ. б.) була ала.) 
 3.5. Гражданнар җыены сайлау хокукына ия торак пункт халкының 
яртысыннан артыгы катнашында хокуклы. Кворум булмаган очракта 
гражданнар җыеннарының яңа датасын билгелəү муниципаль берəмлек 
башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта гражданнар җыены гражданнар 
җыенын үткəрү билгелəнгəн көннəн соң ун көннəн дə иртəрəк үткəрелергə 
тиеш түгел. 
 3.6.  Гражданнар җыенында тавыш бирү ачык яисə яшерен булырга 
мөмкин. 
 Тавыш бирү формасы турындагы карар гражданнар җыены тарафыннан 
кабул ителə (вариант буларак: форма гражданнар җыенын əзерлəү һəм үткəрү 
тəртибе турындагы Нигезлəмə белəн билгелəнə). 
 3.7.Яшерен тавыш бирүне уздырганда гражданнар җыенында катнашу 
өчен теркəлгəн гражданга тавыш бирү өчен бюллетень бирелə (5 нче 
кушымта). 
 3.8. Гражданнар җыенында муниципаль берəмлек башлыгы яисə ачык 
тавыш бирү юлы белəн теркəлгəн гражданнар саныннан гади күпчелек тавыш 
белəн сайланган башка зат рəислек итə ала. Рəислек итүче кандидатураларын 
гражданнар җыенында катнашучылар тəкъдим итəргə хокуклы.  
 3.9. Гражданнар җыены секретарен һəм хисап комиссиясен сайлый. 
Хисап комиссиясе əгъзалары саны кимендə ике кеше була алмый. 
Гражданнар җыены көн тəртибенə өстəмə мəсьəлəлəр рəислек итүче, 
муниципаль берəмлек башлыгы, гражданнар җыенында катнашу хокукына ия 
гражданнар тарафыннан кертелə ала. Көн тəртибенə мəҗбүри тəртиптə 
чакырылыш инициаторлары тарафыннан кертелгəн сораулар кертелə. Əлеге 
мəсьəлəлəр беренче чиратта карала. Халык җыены көн тəртибенə өстəмə 
мəсьəлəлəрне кертү турындагы карар, əгəр аның өчен җыенда катнашучы 



гражданнарның яртысыннан да ким булмаган өлеше тавыш бирсə, кабул 
ителгəн дип санала. 
 3.10. Җыенда рəислек итүче гражданнар җыены ачыла. Гражданнар 
җыенында рəислек итүче гражданнарның җыенын үткəрүне оештыра, 
тəртипне хуплый, хисап комиссиясе эшен координацияли, тикшерелə торган 
мəсьəлəлəр буенча чыгыш ясау өчен сүз бирə, тавыш бирүнең билгелəнгəн 
тəртибен тəэмин итə.  
 3.11. Гражданнар җыенында сəркатиб тарафыннан түбəндəге беркетмə 
алып барыла: гражданнар җыенын үткəрү датасы һəм урыны, торак 
пунктында яшəүче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия 
гражданнар саны, катнашучылар саны, көн тəртибе, чыгышларның кыскача 
эчтəлеге, каралган мəсьəлəлəр буенча тавыш биргəн гражданнар саны (6 нчы 
кушымта). 
 3.12. Беркетмə җыенда рəислек итүче зат һəм Җыен секретаре 
тарафыннан имзалана һəм муниципаль берəмлек башлыгына тапшырыла. 
Беркетмəгə җыенның теркəлгəн катнашучылары исемлеге теркəлə. 

4. Гражданнар җыены карарлары 
 4.1. Гражданнар җыены карары, əгəр аның өчен сайлау хокукына ия 
булган гражданнарның яртысыннан артыгы тавыш бирсə, кабул ителгəн дип 
санала.  
 4.2. Җыенда кабул ителгəн карарлар муниципаль хокукый актлар 
булып торалар, муниципаль берəмлек башлыгы тарафыннан имзаланалар һəм 
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына 
(7, 8 нче кушымталар) кертелергə тиеш. 
 4.3. Җирле үзидарə органнары һəм җирле үзидарəнең вазыйфаи затлары 
гражданнар җыенында кабул ителгəн карарларның җирлек уставында 
билгелəнгəн вəкалəтлəрне чиклəү нигезендə үтəлешен тəэмин итəлəр. 
 4.4. Җыенда кабул ителгəн карар җыеннарда башка карар кабул итү 
юлы белəн юкка чыгарылырга яки үзгəртелергə яки суд тəртибендə гамəлдə 
түгел дип танылырга мөмкин. 
  4.5. Гражданнар җыенында кабул ителгəн карарлар рəсми басылып 
чыгарга (халыкка хəбəр итəргə) тиеш һəм муниципаль хокукый актлар өчен 
талəплəр нигезендə рəсмилəштерелə. 
 4.6. Əгəр торак пунктта яшəүчелəрне турыдан-туры белдерү юлы белəн 
кабул ителгəн карарны гамəлгə ашыру өчен өстəмə рəвештə муниципаль 
хокукый актны кабул итү (чыгару), җирле үзидарə органы яисə җирле 
үзидарəнең вазыйфаи заты талəп ителə, күрсəтелгəн актны кабул итү 
(чыгару) компетенциясенə кергəн вазыйфаи заты гражданнар җыенында 
кабул ителгəн карар үз көченə кергəн көннəн 15 көн эчендə тиешле 
муниципаль хокукый актны əзерлəү һəм (яисə) кабул итү вакытын билгелəргə 
тиеш. Күрсəтелгəн срок өч айдан да артмаска тиеш. 

Гражданнар җыены карарларын үтəү 
 4.7. Җыенда кабул ителгəн карарлар торак пункт территориясендə 
мəҗбүри үтəлергə тиеш һəм нинди дə булса дəүлəт хакимияте органнары, 



аларның вазыйфаи затлары яки җирле үзидарə органнары тарафыннан 
раслануга мохтаҗ түгел. 
 4.8. Җыенда кабул ителгəн карарларның үтəлмəве закон нигезендə 
җаваплылыкка тартыла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрьендəге  

102 номерлы карарына 1 нче кушымта 
 

КУЛТАМГА 
Без, астарак язылган, үткəрү инициативасын 
хуплыйбыз_________________________________________________________
_гражданнар җыены (гражданнар җыены үткəрү вакыты) 
янында________торак пунктта ______ җирлек башлыгы________сорау 
формулировкасы белəн муниципаль район башлыгы 
__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, 
исем, аталык 

Туган 
көне 

яшəү адресы 
 

Серия, 
паспорт 

номеры яки 
аның 

документын 
алмаштыруч

ы 

Имза 
датасы Имза 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Таныклык кəгазе ___________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган көне, 
__________________________________________________________________ 
яшəү урыны, паспорт сериясе һəм номеры яки аның документын 
алмаштыручы  
                         имза җыючы затлар) 
 
____________________ (имза һəм дата) 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрьендəге  

102 номерлы карарына 2 нче кушымта 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Совет _ _ _ _ _ җирлек ______ муниципаль районы (шəһəр округы)) 
индексы авылы йорт Татарстан РЕСПУБЛИКАСЫ телефоны 
____ муниципаль районнар __ _ _ _ _ _ _ авылҗирлеге (Шэһэр округ) 
киңəшлəр 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ур.  4 нче урын 
телефон   
 
УТ_______ ТӨП______ АКЫРЫНКЫ_______, 
ИНН / КПП _____/______,ОКТМО ______ 
 
КАРАР 
_______ 20* * ел. ____ 
 
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге территориясендə 
гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һəм куллану мəсьəлəсе 

буенча гражданнар җыенын билгелəү турында 
 

 Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законның 25.1, 56 ст., «Татарстан Республикасында җирле үзидарə 
турында» Татарстан Республикасы Законының 35 ст., Сарман авыл җирлеге 
Уставының ст., Совет ______ нче тоташу ноктасына кадəр уза 
Карар: 
1. Билгелəү ____ 20** _____ үзара салым кертү мəсьəлəсе буенча 
гражданнар җыены_______ Сарман муниципаль районының " Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегенең торак пункты. 
2. Гражданнар җыенында чыгарыла торган мəсьəлəне расларга: 
«Сез 20_____ ел суммада үзара салым кертү белəн Сарман муниципаль 
районының» Җəлил шəһəр тибындагы поселогы " муниципаль берəмлеге 
территориясендə яшəү урыны буенча теркəлгəн һəр балигъ гражданнан 
(үзара салымнан азат ителгəн гражданнар категориялəрен күрсəтүдəн тыш) 
һəм килəсе эшлəрне башкару буенча җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл 
итүгə алынган акчалар җибəрү белəн килешəсезме: 
 
                  «ƏЙЕ»                                                            «ЮК» 



2. Əлеге карарны мəгълүмат стендларында һəм рəсми сайтта урнаштыру юлы 
белəн халыкка җиткерергə_______ җирлек эчендə ___ кабул ителгəн көннəн 
соң көн. 
3. Əлеге карар басылып чыккан көненнəн үз көченə керə. 
 
Совет Рəисе  ____________ 
____________ җирлек ФИО ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрьендəге  

102 номерлы карарына 3 нче кушымта 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Киңəш ________ җирлек башлыгы ______ муниципаль районы (шəһəр 
округы)) 
индексы авылы йорт Татарстан РЕСПУБЛИКАСЫ телефоны 
____ муниципаль районнар __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ авылҗирлеге (Шэһэр округ) 
киңəшлəр 
индексы ___авылы ___ бар.  4 нче урын 
телефон   
 
УТ_______ ТӨП______ АКЫРЫНКЫ_______, 
ИНН / КПП _____/______,ОКТМО ______ 
Муниципаль берəмлек башлыгы карары 
_________ җирлек __________муниципаль районы («шəһəр " муниципаль 
берəмлеге)________») 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N 
 «Торак пунктта гражданнар җыенын билгелəү турында______җирлек 
башлыгы _______ муниципаль районы («шəһəр " муниципаль 
берəмлеге)________») 
кертү мəсьəлəсе буенча 
һəм гражданнарның үзара салым акчаларын куллану» 
 «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 
принциплары турында "2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законның 25.1, 56 ст., «Татарстан Республикасында җирле үзидарə 
турында» Татарстан Республикасы Законының 35 ст., муниципаль район 
җирлегенең Устав ст. («шəһəр" муниципаль берəмлеге) _ _ _ ________»), 
муниципаль берəмлек башлыгы______ җирлек башлыгы _______ 
муниципаль районы («шəһəр " муниципаль берəмлеге)________») 
Карар чыгарды: 
Билгелəү ____ 20___ _____ үзара салым кертү мəсьəлəсе буенча гражданнар 
җыены_______ авыл җирлеге _ _ _ _ _ _ _ муниципаль районы («шəһəр " 
муниципаль берəмлеге)________») 
 
 3. Гражданнар җыенында чыгарыла торган мəсьəлəне расларга: 
20_ елда _ _ _ _ территориясендə яшəү урыны буенча теркəлгəн һəр балигъ 
кеше белəн килешəсезме_______ торак пункты ______ җирлеге («шəһəр " 
муниципаль берəмлеге)________»), тыш ______________ һəм түбəндəге 
эшлəрне үтəү буенча җирле əһəмияткə ия мəсьəлəлəрне хəл итүгə алынган 
акчаларны җибəрү: 
"ƏЙЕ"                                                                                "ЮК". 



 2. Əлеге карарны мəгълүмат стендларында һəм җирлекнең рəсми 
сайтында кабул ителгəн көннəн бирле урнаштыру юлы белəн халыкка 
җиткерергə. 
 3. Əлеге карар басылып чыккан көненнəн үз көченə керə. 
 
Муниципаль берəмлек башлыгы____________ исем ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрьендəге  

                                                                                    102 номерлы карарына 4 нче кушымта 
 

ИСЕМЛЕК 
 
 яшəүче  _______________________________   
______________________________ 
    (торак пункт исеме) (җирлек исеме) 
_______________________________ , сайлау хокукына ия булучылар    
(муниципаль район, «шəһəр " муниципаль берəмлеге исеме____») 
«___» _________________ 20___ ел 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
исем, аталык 

Туган 
көне 

яшəү адресы 
 

Серия, 
паспорт 

номеры яки 
аның 

документын 
алмаштыруч

ы 

Имза 
датасы Имза 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Рəислек итүче гражданнар җыенында   _________   _____________________ 
                                                               (имза) (имза расшифровка) 
Гражданнар җыены секретаре                              _________    
______________________ 
                                                               (имза) (имза расшифровка) 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрьендəге  

                                                                                    102 номерлы карарына 5 нче кушымта 
 
 
 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һəм куллану мəсьəлəсе буенча 
яшерен тавыш бирү__________ составына керүче торак пункт__________ 
җирлек башлыгы ______________ Татарстан Республикасы муниципаль 
районы 
 

Яшерен тавыш бирүгə куелган мəсьəлəнең эчтəлеге 

« ƏЙЕ» 
 

 «Юк» 
 

 
 « Тыелды»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрьендəге  

                                                                                   102 номерлы карарына 6 нчы кушымта 
 
ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫ БЕРКЕТМƏСЕ  
________________________________________________________ 
 
«___» ____________ 20__ елның _____ 
___________________________________ 
(торак пункт исеме) 
 
Катнаш _____________________________________________________ кеше 
(торак пунктта яшəүче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия 
гражданнар саны, катнашучылар саны) 
 
Рəислек итүче  
гражданнар җыенында 
________________________________________________ 
                                                        (фамилиясе, исеме, атасының исеме)  
Гражданнар җыены секретаре  
_________________________________________ 
                                                        (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 
КӨН ТƏРТИБЕ: 
1.  
 
2.  
 
Беренче мəсьəлə буенча тыңладылар: 
________________________________________________ 
                                       (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелə)) 
 
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  
                                           (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки текстына кушымта итеп бирелə) 
                     һəм тд. (чыгыш ясаучылар саны буенча)… 
 
Карар кабул иттелəр: (карарның эчтəлеге) 
 
Тавыш бирү нəтиҗəлəре: "Əйе« - _ _ _  
                    "Юк» - _ _ _ _ _  
                                           "Тыелды" - _ _ _ _  



Карар ________________________ 
                                          кабул ителгəн (кабул ителмəгəн) 
Икенче мəсьəлə буенча тыңладылар: 
________________________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелə)) 
 
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  
                                             (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки текстына кушымта итеп бирелə) 
                      һəм тд. (чыгыш ясаучылар саны буенча)… 
 
Карар кабул иттелəр: (карарның эчтəлеге) 
 
Тавыш бирү нəтиҗəлəре: "Əйе« - _ _ _  
                                  "Юк» - _ _ _ _ _  
                  "Тыелды" - _ _ _ _  
 
Карар ________________________ 
                       кабул ителгəн (кабул ителмəгəн) 
Рəислек итүче гражданнар җыенында   _________   _________________ 
                                                               (имза) (имза расшифровка) 
Гражданнар җыены секретаре                           _________   _________________ 
                                                               (имза) (имза расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрьендəге  

                                                                                   102 номерлы карарына 7 нче кушымта 
 

КАРАР (КАРАР) 
    
Гражданнар җыены нəтиҗəлəре турында____________ составына керүче 
торак пунктларда___________________ җирлек башлыгы 
__________________Татарстан Республикасы муниципаль районы ("шəһəр 
«муниципаль берəмлеге________») 
 
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары 
турында» Федераль законның 25.1, 56 статьялары, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарə турында»Татарстан Республикасы 
Законының 35 статьясы нигезендə узган гражданнар җыены нəтиҗəлəре 
белəн гражданнар җыены беркетмəсе төзелде________ 20** "сез үзара салым 
кертү белəн килешəсезме______ авыл җирлеге _____ авыл җирлеге ______ 
муниципаль районы («шəһəр" муниципаль берəмлеге)________») 20* ел 
суммасында ________ балигъ булган һəр кешедəн сум, яшəү урыны буенча 
теркəлгəн______ составына керүче торак пункт______ җирлек башлыгы 
_______ муниципаль районы («шəһəр " муниципаль берəмлеге)________»), 
моннан тыш (льготниклар категориясе) һəм алынган акчаларны 
чыгымнарның конкрет юнəлешлəренə юнəлтүдəн тыш: 1)...; 2).... 
Гражданнар җыены нəтиҗəлəре турында беркетмə нигезендə:   
Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенə гражданнар 
җыенында катнашучылар, тавыш бирүдə катнашкан гражданнар саны 
кертелгəн. _ _ _ _ _  
Тавыш бирү нəтиҗəлəре буенча җыенда катнашучыларның тавышлары 
түбəндəгечə бүленде: 
«Əйе» позициясе өчен проголосовало___ катнашучылар җыеннарында 
гражданнар; өчен «юк» позициясе өчен тавыш бирде _ _ _ _ _ _ 
катнашучылар җыеннарда. 
Бəян ителгəннəр нигезендə гражданнар җыены карар итте: 
1 гражданнар җыенын танырга_______ торак пунктта ______ һəм керүче 
авыл җирлеклəре чиклəре тоташкан урында._________ муниципаль районы 
(«шəһəр " муниципаль берəмлеге)________») узган, гражданнар җыены 
нəтиҗəлəре-гамəлдə. 
2 сорау буенча карар кабул итəргə: «сез үзара салым кертү белəн 
килешəсезме______ авыл җирлеге _____ авыл җирлеге ______ муниципаль 
районның 20* ел суммасында ________ яшəү урыны буенча теркəлгəн һəр 
балигъ заттан сум ______ составына керүче торак пункт______ җирлек 
башлыгы _______ муниципаль районы («шəһəр " муниципаль 
берəмлеге)________»), ташламалардан файдаланучылар категориясе) һəм 



алынган акчаларны җирле əһəмияттəге түбəндəге мəсьəлəлəрне хəл итүгə 
юнəлдерүдəн тыш (льготниклар категориясе): 1)...; 2).... кабул ителгəн. 
3 гражданнарның җыеннары нəтиҗəлəрен халыкка игълан итəргə 
(гражданнар җыены нəтиҗəлəрен халыкка игълан итү ысулын күрсəтергə) 
һəм ____________ җирлек башлыгы _____________муниципаль районы 
(«шəһəр " муниципаль берəмлеге)________») . 
4 район башлыгына əлеге карарны җибəрергə__________ җирлек башлыгы 
_________ муниципаль районы («шəһəр " муниципаль берəмлеге)________») 
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы дəүлəт граждан хезмəтенең 
вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс игълан итə: 
 
 
Рəислек итүче гражданнар җыенында: _________________ ________________ 
(имза) (имза расшифровка) 
 
Муниципаль берəмлек башлыгы, 
Совет рəисе            _________________                  ________________ 
(имза) (имза расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 14 сентябрьендəге  

                                                                                   102 номерлы карарына 8 нче кушымта 
 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫ КАРАРЫ 
________________________________________________________ 
(______ торак пунктта __________ җирлек башлыгы ______ муниципаль 
районы («шəһəр " муниципаль берəмлеге)________») 
«___» ____________ 20__ елның _____ 
 
 
 
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары 
турында» Федераль законның 25.1, 56 статьялары, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарə турында " Татарстан Республикасы 
Законының 35 статьясы нигезендə» 
 
халык җыены 
___________________________________________________карар:  
(торак пункт исеме) 
1.  
2. 
3. 
 
 
Рəислек итүче гражданнар җыенында:                __________         
____________ 
     
  (имза) (имза 
расшифровка) 
 
Муниципаль берəмлек башлыгы, 
Совет Рəисе:                      
_________            ______________ 
  (имза) (имза расшифровка) 


