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2003 ел^ын; 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле уэидарэне 
ыц гс^муми принциплары турында»гы №131-Ф3 Федераль законный 

2004 елныц 28 июлендэге «Татарстан Республикасында жирле 
турында» № 45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясы 
apCTaif Республикасы Элмэт муниципаль районы Мицлебай авыл 
/ставыньщ  13.1 статьясын гамэлгэ ашыру максатларында
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Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Мицлебай авыл

'Элеге

ту рында

че иорт;
стацциясе, 

мэгъ|т 
сасын]

з керуче горак пунктларда гражданнар жыены уткэру тэртибе 
эне рас|:ларга, кушымтага тэцгэл рэвештэ.

карарны Мицлебай авылы, Ш.Бикчурин урамы, 50
Шоссе урамы, 20а йорты территориясендэ урнашкан 

пумати стендларда халыкка житкерергэ, “Татарстан 
■Щ хокукый мэгълуматлар рэсми порталында 

TATARSTAN.RU) Ьэм Элмэт муниципаль районы сайты, «Интернет" 
э урнаштырырга.

({Элеге Карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны Мицлебай авыл jжирлеге 
лэргэ.
араьр халыкка игълан ителгэннэн соц уз коченэ керэ.
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2019 елныц 15 мартынд: 
№ 56 карарына кушым-

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Мицлебай авыл 
жирлегенэ керуче торак пунктларда гражданнар жыены 

уткэру тэртибе турында нигезлэмэ

'.lere нигезлэмэ Татарстан Республикасы Олмэт муниципаль районы 
ай авыл жирлеге территориясендэ (алга таба - нигезлэмэ) гражданнар 
уткэругэ эзерлэну тэртибе турында 2003 елныц 6 октябрендэге «Россия 

дясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары 
»гы №131-Ф3 Федераль законный 25.1 статьясы, 2004 
ндэге «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында»

Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы Ьэм

ы
он
■1НЫЦ

агы
та

елныц 
№ 45-ТРЗ 

([Татарстан
, 0 - - . Татарстан

Республикасы Элмэт муниципаль районы Мицлебай авыл жирлеге муниципаль 
берэмлеге Уставы нигезендэ эшлэнде.

Республикасында жирле узидарэ турында» 18.1 статьясы,

буенча
катнаша

1.3

1.4
тавышка ия.

Гражданнар жыены турыдан-туры халык тарафынна 
эЬэмиятгэге мэсьэлэлэрне хэл иту максатында уткэрелэ.

1.
со

узгэрту

территор 
буенча;

авь 
гамэлгэ 
иту макс

1. Гомуми нигезлэмэ

л. Гражданнар жыены гомуми, тигез Ьэм турыдан-туры ихты 
нигезендэ уткэрелэ.

Гражданнар жыенында торак пунктта яшэучелэр, яш 
элеге торак пунктта теркэлгэн Ьэм сайлау хокукына ия 
ала.

Гражданнар жыенында катнашу ирекле.
Гражданнар жыенда шэхсэн катнашалар Ьэм аларныц Ьэр

яр белдеру

эу урыны 
булучылар

Гражданнар жыены вэкалэтлэре

Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелэ ал 
гтавыца курсэтелгэн торак пункт керэ торган авыл жирлеге 
мэсьэлэсе буенча элеге торак пункт территориясен башк

территориясен0 кертуне куздэ тоткан торак пунктта;
авыл жирлеге составына керуче торак пунктта элеге тор 

'иясендэ гражданнарныц узара салымын керту Ьэм куллану

>шлар арасында урнашкан торак пунктта жирле узидарэне оештыру Ьэм 
ашыру бел эн бэйле мэсьэлэлэр буенча халык инициативасыв тэкъдим 
атларында;

кайсы бер 

н жирле

а:
чиютэрен 

а жирлек

ак пункт 
мэсьэлэсе



буенча, 
туктату 

авв 
Россия 
хезмэт в

авыл торак пунктында староста кандидатурасын тэкъдим иту мэсьэлэсе 
шулай ук авыл торак пункты старостасы вэкалэтлэрен вакытыннан алда 
мэсьэлэсе буенча;
гл торак пунктында гражданнар жыены муниципаль хезмэт турында

ниципальФедерациясе законнар жыелмасы очракларында каралганча, м\
■гзифаларын билэугэ конкурс уткэргэндэ конкурс комиссиясе составына 

кандидат[уралар тэкъдим иту максатларында уткэрелэ ала.

1.7.
1.8.

бюджеть

халык са 
Федера^й 
территор 
гамэлгэ 
законнар 
нигездэ я 

2 .2 . 

(1 нче 
турында 
рэсмилэш 

гра 
гра 
гра

граждан!
алыштыр

2.3.
сайлау х 
урыны б; 
25 имзада

2.4.
датасын,
номерын
башлыгь:

Гражданнарнын, жыенын матди Ьэм оештыру ягыннан тээмин игу

Жыенны уткэру авыл жирлеге башлыгы тарафыннан тээмин ителэ. 
Ж^щенны эзерлэу Ьэм уткэру белэн бэйле чыгымнар авыл жирлеге 

хисабына башкарыла.

2. Гражданнар жыенын чакыру тэртибе

Гражданнар жыены уткэру инициативасы
2.1. Торак пунктта гражданнар жыеннарын уткэРУ инициативасын 

курсэтэ ела:
авыл жирлеге башлыгы;
гражданнар жыенында катнашу хокукына Ьэм сайлау хокукына ия, 

■ш 10 кешедэн дэ ким булмаган торак пунктта яшэучелэр, ягьни Россия 
ясенец эшкэ сэлэтле гражданнары, 18 яшькэ житкэн элеге торак пункт 

иясендэ даими нигездэ яшэуче гражданнар, шулай ук жирле узидарэне 
ашырганда Россия Федерациясенец халыкара килешулэре Ьэм федераль 

нигезендэ хокукларга ия булган торак пункт территориясендэ даими 
шэуче чит ил гражданнары.

Торак пунктта яшэучелэрнец инициативалары язылган битлэр 
ъдим иту 
эвешендэ

юрлымта) яки гражданнар жыенын уткэру инициативасын тэк 
инициатив теркем жыелышыныц беркетмэсе р 

терелэ, анда курсэтелергэ тиеш: 
жданнар жыенында чыгарыла. торган сораулар; 
жданнар жыенын уткэру вакыты;
жданнар жыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы 
ыц фамилияее, исеме, атасыныц исеме, туган коне; паспорт яки аны 
учы документныц сериясе Ьэм номеры; имзасы Ьэм имза керту датасы.

Жыен уткэру инициативасына ярдэм итэргэ тиешле имзалар саны 
окукыца ия, даими яки нигездэ торак пункт территориясендэ яшэу 
^енча теркэлгэн гражданнар саныныц 5 процентын тэшкил и 

н да кимг булмаска тиеш.
Имзалар куелган битлэр, жыючы зат тарафыннан таны клану 

фамилиясен, исемен, атасыныц исемен, туган датасын, паспорт 
Ьэм сериясен, яшэу урыны адресларын курсэтеп, муниципаль берэмлек

■та тапщырыла.

тэ, лэкин



2.5. Инициативалы теркем тарафыннан билгелэнэ торган гражданнар 
жыены, муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары (2 нче кушымта), 
муниципаль берэмлек башлыгы инициативасы карары белэн (3 нче кушымта) 
барлык кирэкле документлар кергэн кеннэн сон 30 кон эчендэ билгелэнэ.

2.61 Муниципаль берэмлек башлыгы яки жирлек Советы максатларга 
булмаган гражданнар жыеннарын уткэрудэн баш тартырга хокуклы

Гражданнар ж;ыенын уткэру турында карар кабул иту тэртибе

ярашлы
тугел.

2.7 
законнар|> 
тугел. 
ацлатмал 
терле гег

2.8
бастырьп [1 

белэн би 
житкеру) 
ителэ).

Жир 
жирлек 
чыгарыла 
турында 
структур

2.9 
жирлек 
хокукына 
мэгълум?;1 
чаралары 
(4 нче ку 

Жи 
бирергэ1

2.9. 
урыны 
карар, гр 
кадэр 10

2.9.
5 кон алд; 
комитет

2 .

Гражданнар жыенына чыгарылган мэсьэлэ Россия Федерациясе 
тна Ьэм Татарстан Республикасы законнарына каршы килергэ тиеш 
|аивданнар жыенында каралган мэсьэлэгэ карата куп терле 
ар бирелугэ урын калдырылмаска тиеш, ягъни жавап бары тик бер 
э бирелергэ тиеш.

Гражданнар жыеннарын билгелэу турындагы карарны рэсми 
чыгару (халыкка игьлан иту) тэртибе, аны кучеру жирлек Уставы 

1 гелэнэ Ьэм муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка 
очен жирлек Уставында каралган тэртиптэ басылып чьи а (игьлан

лек башлыгы карарында яки гражданнар жыенын уткэру турында 
Советы карарында тубэндэгелэр курсэтелэ: гражданнар жыенына 

торган мэсьэлэ; гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны
муниципаль берэмлек органыныц

ту

10
ж;ыенын 
Г раждан 
конгэ кад

мэгьлумат; ж;ыенны оештыручы 
булекчэсе турында мэгълуматлар.

Жирлекнец башкарма комитеты, жирлек башлыгы карары Ьэм 
роветы карары нигезендэ гражданнар жыенын уткэру ечен сайлау 

ия булган торак пункт халкы исемлеген тези; гражданнар жыенына 
ти материаллар эзерли; жирлек халкына массакулэм мэгълумат 
нда Ьэм башка ысуллар белэн гражданнар жыены турында хЬбэр итэ. 

(иымта).
|лекнец башкарма комитеты гражданнар жыенын уткэру ечен урыннар 
иеш.
1. Торак пунктта яшэуче гражданнарга жыен уткэру вакыты Ьэм 
рында алдан хэбэр ителэ. Гражданнар жыенын билгелэу турында 

ажданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны, гражданнар жыенына 
тн н эн  дэ соцга калмыйча, мэжбури рэвештэ халыкка хэбэр ителэ.
2. Гражданнар жыенында катнашкан Ьэр кеше жыен булганчыга кадэр 
ан гражданнар жыенына чыгарылучы материаллар турында башкарма

тарафыннан чыгарылган карарлар белэн таныша ала.
Гражданнар жыены турындагы нигезлэмэгэ таянып, гражданнар 

уткэру датасын купмедер вакыт соцгарак та кучерергэ мемкин.
жыенын уздыру датасын кучеру турындагы карар жыен билгелэнгэн 

эр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча хэбэр ителергэ тиеш.
пар



3. Гражданнар жыены уткэру тэртибе

3.1
кертелгэн
башлыгы
Исемлект
урыны а^ресы, паспорт сериясе Ьэм номеры курсэтелэ. 

3.2
учрежден
чаралары
эшчэнлеГ'
рехсэт ит 

3.3
очракта 
муницип

3.4. 
шэхесен 
билет, чи 
Ь.б.) була

3.5. 
артыгы к 
уздыру 
билгелэу 
жыен арас

3.6. 
мемкин.

Тав 
кабул ите

3.7. 
очен, тер к

3.8. 
белэн теф 
башка зат

е белэн бэйле булса, хэлиткеч тавыш биру хокукыннан башка 
елэ.

Торак пунктта яшучелэр исемлегендэ тегэлсезлек ачыкланган 
сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшэуче кеше элеге 

Жль берэмлек башлыгы таарфыннан жыенга кертелэ.

ба

:уч)Е>:

комиссия 
жыенынд 
жирлек 
купчелер# 
жыенынд 
катнаш 
дип санал 

З.Н 
жыенынд 
хуплый, з 
буенча 
итэ.

чы

Жыенга килгэн гражданнар торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ
жирлек 

шкарыла. 
ты, яшэу

Ьэм сайлау хокукына ия булырга тиеш:. Аларны теркэу 
тарафыннан билгелэнгэн вэкалэтле зат тарфыннан ба 

э гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган Щ

Жыенда. катнашырга телэк белдергэн башка гражданнар, предприятие, 
ие, оешма житэкчелэре, матбугат Ьэм башка массакулэм мэгълумат 
вэкидлэре, жыенда карала торган мэсьэлэлэрне хэл иту аларныц 

да

Исмелекнец тогэл булмавын раслаучы документ булып граждлшыц 
оаслаучы документ (Россия Федерациясе гражданины паспорты, хэрби 
т ил гражданы паспорты, Россия Федерациясендэ яшэугэ рехсэт язуы 
ала.

Сайлау хокукына ия булган торак пункт халкыныц яртысыннан 
атнашканда, карар кабул иту очен кворум нигезле дип санала. Жыен 

ечен халык тиешенчэ жыелмаганда, аны уздыруныц яца датасын 
муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта 
ъш даш  вакыт аралыгы ун коннэн дэ иртэрэк уткэрелергэ тиеш тугел. 

Гражданнар жыенында тавыш биру ачык яисэ яшерен булырга

ыш биру формасы турындагы карар гражданнар жыены тарафыннан 
лэ.

Яшерен тавыш бируне уздырганда гражданнар жыенында катнашу 
элгэн гражданга тавыш биру очен бюллетень бирелэ (5 нче кушымта). 
Гражданнар жыенында жирлек башлыгы яисэ ачык тавыш биру юлы 
кэлгэн гражданнар саныннан гади купчелек тавыш белэн сайланган
рэислек итэ ала. Рэислек итуче кандидатурасын гражданнар жыенында 

катнашуч!ылар тэкъдим итэргэ хокуклы.
3.9. Гражданнар жыены секретарь Ьэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап 

се эгьзалары саны ике кешедэн дэ ким була алмый. Гражданнар 
а карадырга тиешле кон тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэр рэислек итуче,
шлыгы, гражданнар жыенында катнашу хокукы алган гражданнарныц 
тавыш биру юлы белэн кертелэ Ьэм чират тэртибендэ карала. Халык 

кен тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэрне керту турындагы карар 
-I гражданнарныц яртысыннан артыгы тавыш биргэндэ кабул ителгэн 

а.
. Гражданнар жыены рэислек итуче тарафыннан ачыла. Гражданнар 
а рэислек итуче гражданнар жыенын уткэруне оештыра, гэртипне 
исап комиссиясе эшен координацияли, тикшерелэ торган мэсьзлэлэр 
гыш ясау очен суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгэн тэртибен тээмин



3.
алып ба 
яшэуче 
катнаш 
мэсьэлэл 

3.
имзалан,
исемлеге

уч
эр буенча тавыш биргэн гражданнар саны (6 нчы кушымта).
2. Беркетмэ жыенда рэислек итуче зат Ьэм жыен секретаре та 

а Ьэм жирлек башлыгына тапшырыла. Беркетмэгэ жыенда катн 
теркэлэ.
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1. Гражданнар жыенында секретарь тарафыннан тубэндэге беркетмэ 
эыла: гражданнар жыенын уткэру датасы Ьэм урыны, торак пунктында 
гражданнарнын гомуми саны, сайлау хокукына ия фажданнар саны, 

ылар саны, кон тэртибе, чыгышларнын кыскача эчтэлеге, каралгам

4. Гражданнар жыены карарлары

рафыннан
ашучылар

и я булганГражданнар жыены карары, эгэр анын очен сайлау хокукына 
парный яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала.
. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар булып 

жирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар Ьэм 
1 касы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ 
8 нче кушымталар).
. Жирле узидарэ органнары Ьэм жирле узидарэнец вазифа^ затлары 

лар жыенында кабул ителгэн карарларныц жирлек 
гэн вэкаиэтлэрне чиклэу нигезендэ утэлешен тээмин итэлэр.
. Жыенда кабул ителгэн карар жыеннарда башка карар кабух 

чыгарылырга яки узгэртелергэ, шулай ук суд тэртибенд 
л танылырга мемкин.

Гражданнар жыенында кабул ителгэн карарлар рэсми 
(халыкка хэбэр итэргэ) тиеш: Ьэм муниципаль хокукый акт 
нигезендэ рэсмилэштерелэ.

. Эгэр торак пунктта яшэучелэрнец телэге белэн, кабул:

^ставында

иту юлы 
э гамэлдэ

басылып 
лар ечен

ителгэн
гамэлгэ ашыру ечен естэмэ рэвештэ муниципаль хокукый актны

ту галэп ителсэ (чыгару), жирле узидарэ органы яисэ жирле узидарэнец 
затлары, гражданнар жыенында кабул ителгэн карар уз кеченэ кергэн 
5 кен эчендэ тиешле муниципаль хокукый актны эзерлэу Ьэм (яисэ) 
у вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн срок еч айдан да артмаска

Гражданнар жыены карарларын утэу

Жыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ 
утэлергэ тиеш Ьэм нинди дэ булса дэулэт хакимияте органнары, 

вазифаи затлары яки жирле узидарэ органнары тарафыннан раслануга 
Цуге л.

Жыенда кабул ителгэн карарларныц 
лыкка тартыла.

утэлмэве закон -шгезендэ


