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2003 елньщ 6 окиябрендэге «Россия Федерзниясегд:' жирлс учидарэне 
оештырунын гом\ ми принциплары турьгадз»гы 31-Ф?» Федеразь зш ш ш н  
25.1 сгатьясы, 2004 еянып 28 июлендаге «Татарстан Республикасывда жирле 
учидаро I у рында» № 45-ТРЗ Татарстан Респуб;нкасл Законы 1ын 35
статьясьА эм Татарстан Республикасы Элмзт мунициг ;ль районы Урман Кэлэй 
авыл жир acre Уставыньщ 13.1 статьясын гамэлга ашыру максатларындл

1. Татарстан Республикасы Элмзт му пиципал ь райоты Урмак Кэлэй авыл 
жирлегенй керуче торак пунктларда гражданвар жыены угкээу тзртнбе турыщщ 
нигезлэмз не расларга, кушымтагатэнгзл рзвешта,

2. Отеге карарны Урман Кэлэй авылы, Кэлэй ти-vep юл станцчясе бистэсе, 
Железнодорожная урамы, 386 Порты; Колшэрип ’’'им ер ю/f етш ш дае бистэсе 
территор*: ясея, *э урнашкаа махсус мэгьлуматн етенднарда халыкка жягкергргэ, 
"Татарстан Республикасыньщ хокукый мггьлуматлар рэсми портал ында 
(PRAVO.- ATARSTANJRU) Иэм Элмзт муяиципаль райты  гайгы, «Интернет" 
челтзрещгз урнзттырырга.

3. Олеге карарньщ угэлешеп тикшгрудэ т о т \и .1 Урман К т ф  авыл 
жирлеге сашлышна йеклгпя'э. 5

Урман Кэлэй авыл Советы КАРАР БИР0:



T a ia p c ra ii  P e a  1убличаеы 
О л«эт м у ш щ  тени» район 
Урм.и К.'лгй шьмСовомш ;ц
2019 еяшсп 15 vартмндагы 
К« 1 '5  карарь нг- кушымга

Татарстан Республикасы Элмзт мушщшаль районы Урман Кзярй авыл 
жирлегено керуче торак путстларда гражданнар жыены ( | 

уткэру тэртибетуршщаяигезлэш }

Олеге .тгезлэмэ Татарстан Республикасы Элмэт муницаиазф. районы 
Урман Кглзй авыл жирлеге территориясенаэ (алга 'габа - кигезлэмг) 1$фящаанар 
жыепын «ткзругэ эзерлэн\ тзртибе турында 2003 елнын 6 октябрендэф «Россия 
Федеращ- ясендэ жирле узидарэне оештируньщ гом^сми прй§щшшары 
турында»; гыМ* 131 -ФЗ Федераль законный 25.1статьясы, 2004 елныщ 
28 июлендэге «Татарстан Республикасындз ядирде утдарэ турында» ffe 45-ТРЗ 
Татарстан Республикасы Законынын 35 статьясы Ьэм «Татарстан 
Республикасы нда жирле jm m p s  турында» 18Лстатьясы, : Татарстан 
Республикасы Элмет муниципаль районы Урман Калэй азыай, жирлеге 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ ’яплэнде.

1. Гомуми нигетюмз S

I 1. Гражданнар ж,ыены гомуми, тигез Ьэм турыдаи-туры ихтыф белдеру 
нигезенд э уткзрелэ.

12. Гражданнар жыеньшда торак пункта лшэучелэр, яш% урины- 
буенча глеге торак njratta  теркздгзн Ьзм санлау хокукына ш  ^улучылар
катнаша ыа.

и .  Г ражданнар жыеньшда катиашу ирекле. {
1.4. Гражданнар жыенда шэхсзн катнашадар Згэм адариьщ hapftaice §ер 

тавышка ия.
1.5 Гражданнар жыены турыдан-туры хашйс тарафынцф щнрле 

зЬамчяттоге ■чзсьэлэлэрне хэл иту максатывда уткэрелэ. I

Гражданнар жыены взкалгтлэре 5

1.6. Гражданнар жыены тубзндгге мгюьэяэлэр буенча уткзредэ ал]а:
счхтавьша курсэтелган торак гункх керо тор, ш  авыл жирлеге! чюшэрен 

узгзрту мзеьзлэсе буенча элеге торак пункт геррч гориясеи балда .жирлек. 
террш of иясено кертуче куздэ тоткан торак пунктта; |

авыл жирлеге соеггвына керуче торак пунктта элеге тоф к пункт 
террторияеечдз граждаинарньщ узара сглымын керту Ьэм куллану ^асьэлэсе 
буенча*

авыллар арасында урнашкан торак пунктта ж;ирле уз.-'дарэне оеитыру Ьэм 
гамэпго ашыру бедэн бзйле мзсьэлэлзр буенча халык илнциатявасы i  тзкъдим 
иту максатларында:



авьо торах пушстында староста кавдидагурасын тэкъдим иту щзеьэлэсе 
бусина, шулай у к авыл торак пункты етаростасы взчапэтяэрен вакытайнан авда 
туктату мгсьэлэсе буенча;

авьв торак пунктында гражданнар жыены мувгципаль хезмет! турында 
Россия Фсцорзииясе закшптар жыелмасы очракяаряшда караагамча, мфшщпаль 
хечмэт вазифаларын бвязугз конкурс уткзргэндз конкуос комиссиясе фставына 
кандидатуралар тэкъдим иту максатларында уткзрело ana. |

Гражданнарвьщ жыенын матди 1юм оештыру ягыннак тззмир иту

1.7. Жыеииы угкгру авыя жиргеге башлыгы тарафыннан тззщ р  ителэ.
1.8. Жкенны эзерлоу Ьлм уткэру белзи бг-йле чыгымнар авьр| яррдеге 

бюджеты <исабьша башкарыла.

2. Гражданнар жыенын чакыру тортибе

Гражданнар жыены уткэру инициативны
2.1. Торак лулктга гражданнар >кысннарьш ут<гру иншщатшасын 

курсэта ада:
авыл ж;ирлеге башлыгы;
гражданнар жыенында кат нашу хокукыш. i"?M еайлау хокукына ия, 

халык саны il) кешедэн до ким булмагал горак лункх'д* яшиу челэр, ягми Россия 
Федерацияеенен эшкэ солзг/.е граждаыгары. 18 яшысз житк^д элеге тоэак пункт 
территор!-ксендз даими нигездз яшэуче гражданнар, хиулай ук жирле /зидарэне 
гамелгэ ашырганда Россия Фсдсрациясенек халыжарг-. киле шулоре Ьэм федераль 
законнар нйп"елендз хокукларга ия булган торак nywir: территориясе» дэ даими 
нигездз яшэуче чит ил гражданнары.

2.2, Торак пунктга яшзучелэрнен ишщиативзхары язы лтн битаэр (1 
нче кушнмта) яки {раждакнар жыенын уткэру инкцнагинасын тэкьдим иту 
турьшдаьницчатив теркем жыелышынын беркетчэсе рэвешендэ 
рзсмкдгт терелэ, авда к^рсэтелергэ тиеш:

гржкданнар жыенында чыгарыла торгян сораулар.
гражданнар жыеиьш уткэру вакыты;
гра'.кданиар жыенын чакыру турындагы i* нишативаны хуплаучы 

фажданныцфамилиясе, исеме. атасыньщ и семе, туш! ш ва; паспорт яки аны 
альшттыручы документный сериясе Ьэм номеры; имзасы Ьгм иша керт\: датасы.

2.J. Дыен уткэру ииициативасына ярдам /тэртэ гигшге ичгклар саны 
сайдау хокукьша ия, даилш яки нигездз юрак пункт террториясендэ яшэу 
урыны буенча теркэлгзч гражданнар санынын5 лренентъш тгшкил »тэ, дэкин 
25им5ада4 да ким б>лмаска тиеш.

2 4. Нмзалар <уелгаи битлэр, жыючы за г тарафынтан Шньвслаау 
датасьш, фачилиясен, исемен, атасыньн исеысн. туган датасъш| паспорт 
номерьш Ьам сериясен, яшэ« урыны адреспарын куредтш, куниципал||берэмдек 
башл ьиъгаа тапшырыла.



2.5, Инициативалы геркем тарафыннан билгелэнэ торгак 1|>ажданвар 
жыепы. муниципаль серамлскнец вэкьллсоте органы карары (2 вгче кушымта). 
муницигошь берамлек башдыгы ияшшативасы карары бежш {3 нче|кушымта)
барлык к фэкле докумектлар кергэн квннэн сон 30 ктн ччендэ билгедй§».

2.6. Муниципаль беоэмлек башльны чки жтрле» Советы м^ксатларга 
ярашлы булмаган гражцаннаржыеннарын \ гкэруд н  баш тартырф хокуклы 
тугел. 5

2.7 Гражданнар жыеныиа чыгарылган мэсьзлэ Россия Ффдершдаясе 
закоьнарлша Ьэм Татарстан Республикась. законы арына кдршы кш^ргэ. тиёш 
тугел. Гражданнар жыеньыла «арадгак мгюьгаз!;> карата Юрг терк  
ацлатмалар бирелутх» урын калдырылмаска тиел., я ~ ь в и  жавап ба |ы  тик бер 
терлс гег а бнрелергэ тиеш.

2.8 Гражданнар жыеннарын билгелэу турыщзагы карзрЦы рзсм:. 
бастырын чыгару (хаяыкка игьлан irry) чартибе, акы кучеру жирзфк Уставы 
белзн биигслгнэ Ьэм муниципала хокукый актяарны балырып чыгар| (халшска 
житксру; ечен жирлекУставында карал~ан тортшпл бдсыяып ч и |а  (игъла-; 
ителэ).

Жьрлек башльн v  карарында яки фажданназ хдаеньш уткэр| турында 
жирлек Советы карарында тубэндэгеллр куреэте.ьз. гражданнар» ^щенына 
чыгарылл торгам мэсьэлз; гражданнар жыенын yi кару вакыты Ь!эм урыны 
турнпда мэплумат; жыешш оештыручы - мугиц’-зпаль берамлек фрганынын 
структур булекчэсе турында мэгълуматлар.

2.9. Жирлекнен башкарма комитеты, ждрлех башдыгы кфары Ьэм 
жирлек Совегы карары нкгезендэ граждапаар жыеяын угкзру вфн сайяау 
хокукычг ия булган торак пункт халкы иоемлеггн т т щ  гршданнад эдленына 
мэгьлулати материаглар эзерли; адигрлек халкынз маесакудзм рэгьлумат 
чар&тарынла Ьэм башка ысуллар белэн гражданнар жыены турында хщбзр-итэ, (4 
нче Kyuit.iMia<.

Жнрлекнец башкарма комитеты гражданнар жыещн уткзру урыннар 
бирергэ тиеш.

2.9.1. Торак пунктта яшэуче граждзннарга жыещткзр\ в|кыты Ьом 
урыны турында алдан х^б^р ителэ. Гражданнар »ыень;н билгелэ^ турында 
карар, гражданнар жыеньш уткзру закьггы Ьэм урыны, гзаждакнар ждогнына 
кадэр i0 квннэн да сощ-е калмыйча, угокбури рэвешт? халы'кка хэбэр гтелэ.

2 S .2 .  Гражданнар жыенында катнашхан hap кш е >ше» булган шга кадэр 
5 кем алдак гоажданнар жыеныиа чыгарылучы матетнахлар турьшдг башкарма 
комитет гарафыннан чыгарылган карарлар белэн тан книг ала.

2.10. Гражданнар жыены турындагы ни»сгпэмэгэ гаяяьш„ гражданнар 
жыеньш утх-эру датасын купмедер вакыт ссигарг.*. та xvqepepr.* мемки]:. 
Гражданнар жыеньш уздыру да!асын кучеру турыгдагы карар жыен бтгелэнгэн 
кенгэ кадэр 10 кониэн дэсодга в’алмыйча хэбэр ителсргэ тиеш.

Гражданнар жыеншг уткзру турында карар каб>л иту тэртибе |



3. Гражданнар жыены уткэру тэрл i6e

3.1. Жыелга килгэн граждакнар горак п>н1стга яшэучелзр ибешегенз 
кертелган Ьгм сайлау хокукына ия булырга тисш. ^ларны теркзу! жарлек 
башлыгы тарафыннан билгелэш^н взкалзтле зат тарфывнан баркарыла, 
Иеемлекм i ражданнын фамагиясе, исеме. атасшшн иееме, туган ефы, яшэу 
урыны адресы. паспорт сериясе Ьзм номеры курсэтелэ. |

3.2. Жыенда катнашырга телэк бздаер*’зн башка гражданнар, предприятие, 
учрежден ie, оешма жнпэкчелзре, матбутт Ьэм бтпка массакуяэм фгьяумат 
чаралары вокиллэрс, жыенда карала торгам м&сьетплэрне хэл иту! аларньщ 
эшч^ьлого белэн бэйле булса. хзлитчеч тавыш биру хокукыннан б|ш ка да 
рехсэт ителэ.

3.3 Торак нунк'гта яшучелэр иссмгтсгендо твгалсезлек афгаанган
очракта, сайлау хокукняа ия булган торак пунктта яшэуче ке|ие элеге 
муниципаль бергшлек башлкгы таарфыннан жыеш а кергелз^ |

3.4. Исмелекнеа тетэл булмавын раслаучы документ булып грфкданньщ 
шэхесен раслаучы документ (Россия Федерациясе граждагонш пастор!», хзрби 
билет, чит ил граждаыы паспорта, Россия Федераииясенд» яшэугэ редеэт. язуы 
h.6.) була ала.

3.5. Сайлау хокукына ия булган горак пункт хшгкывьщ яр'{:ысынная 
артыгы китнашканда, карар кабул иту ечен кворум нигезле дип сана|а. Ж̂ ыен 
уздыру ечен халык тиешенчз жыелмагамда, аны уздырунын яца | датаеын 
билгелйу муниципаль берпмлек башлыгы тарафыннан башкарыла. 1 |  очракта 
жыен арасындагы вакь’т аралыгыун кеннэг дэ иртэрэк уткгрелергэ ш е й  тугел.

3.6. Г ражданнар жыенында таьыш биру ачык яисэ яшерен! булырга 
мемкин.

Тавмш биру формасы турындагы карар гражданнар жыены тафафьшнан 
кабул ителэ.

3.7.Яшсрснтавыш бируне уздырганда фаждаинзр жыенында катвашу т в ц
теркэлгзн фаждаига тавыш биру ечен бюллетень биреоэ (5 гче кушьава),

3.8. Гражданнар жыенында жир чек башлыгы. яке? ачык тавьш |иру юлы 
белэн -геркэлгэн гражданнар саныннан гели купчелек тавыш бел?н файданган 
башка зат рзислек итэ ала. Рзислек итуче каидидатурае >ш !ражданшр1з|ь1енында 
катнашучылар тэкьдим итэргэ хокуклы.

3.9. Гражданнар жыены секретарь к эм хисап ипшссиясен саЭДрй, Хисап 
комиссия:с зл>залары саны ике кешедзн дг- ким була апмый. Гражданнар 
жыенында каралырга шеюсг кол тзртибенэ встзмэ том л-адэр раяеЛек итуче, 
жирлек башлыгы. гражданнар жыенында магнату хокукы ачгак фаждршарвыц 
купчелеге тавыш биру юлы белэн кергелэ аэм чират тээнбендэ кнррфа. Халык 
жыенында кои тартибен? встэмз мэсьэлалорне кергу турывда|ы карар 
катнашучы граждаяиариыд яртысыннан артыгы тавыш бгр!эн,.,э каб^и ителгэн 
дип еанала.

3.10. Гражданнар жыены рзислек и'*уче тараф;,шнгн ачьтла. Г^жданнар 
жыенында рэислек итуче фажданнгр жыенын ут-езруне ое-итыраг1тзртипне 
хуплый, лисап комнссичсе зшен координация:!!!, тикиерсла торган м&сьэлэлзр 
буенча чыгыш ясау ечен суз бнрэ, тавыш барунен билгелонтан тэрти6|н тээмин 
итэ.



3.11 Гражданнар жьгенында секретарь тарафыннаи губэндгге беркетмэ 
алып барыла: гражданнар жыеньш уткзру датасы Ьэм урынгл. торак пунктында 
яшзуче фажданнарньщ гомуми саны, сайлау хонукы на «  фаждшшар саны, 
катнашучылар саны, кон тзршбе, чыгьшшарнын, кыскача эчтэлеге, каралган 
мэеьздзлгз буенча тавыш бирггн гражданнар саны (6 нчы кушымта).

3.12 Беркетмэ жыенда рзислек итуче тат Ьэм жыен секретаре тарафьишап 
имзалана Ьэм жирлек башлмгына гапшь’рыяа. Беркетмого жь енда кг'-к; шучылар 
исемлсге теркзлэ.

4. Гражданнар жыены карарла:зь.

4. S. Гражданнар хыены карары, ш эр аныч вчен сайлау чокукына w  булган 
граждан® рньл яртыскниач артьгы тавыш оирсэ, кабул ителггн дип са -lana.

4.2. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципал ь хокукый актлар бульш 
торалар. жирлек бш ш гы  тарафмнкан имзалаиалар Ьэм "атарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрыва к;ртелергэ 
тиеш (7. 8 нче кушымталар).

4.3. Жяряе узидарэ органнары ho.u жирле улиарэисн вагифа  ̂ затлары 
гражданнар жыенында кабул итеггэн карардарныд жириек У ставында 
билгелзнгэн вэкалэтлэрне чихлэу ниге-ендг» утэлешен тгаммн итзлэр.

4.4. Жыенда кабул ителгэн карар жь:еннарда башка карар кабул иту юлы: 
белэн юкка чыгарылырга яки узгэртелергз, шулай ук суд гэртибенд;- гамэлдз 
тугел дип танылырга мемкин.

4.5. Гражданнар жыенында кабул ителггы карарлар рэсми басьшыи 
чыгарга ( <алыхка хэбэр итзргэ) тиеш Ьэм муниципаль хокукый аьлаар очен 
талэплэр нигезендг» рэсмилэштерелэ. ?

4.6. 6г?р торак пунктта яшаучелэрнен телдгс белэн, кабул ителгэн 
карарны г .шал га ашыру вчен естэмэ р-эзештэ мунициггль хокукый актры кабул 
иту "штрг ителс? (чыгару), жирле уззддар® органы яисз жирле узидарзнщ 
вазифаи згглары, граждгннар жыенында кабул ител) эн карар у? коче|э керган 
квннэн 15 кш эчендз тяешле муниципаль хокукый .к ш д  экэлэу Щ ш  (sues) 
кабул иту вакыгыя би л тор гэ тиеш. Курсэтилгэн срок еч айдан да рршаска 
тиеш.

Гражданнар жыены карарларьш утзу

4.7. Жыенда кабул ителгэн карарлар торак цунь с геррктс рияеендз 
мэжбури утаяергэ тиеш Ьэм нкнди дэ 5улса дэуло - хакимияте органнары, 
аларньвд вазифаи затлары яки жирле ридарэ орган нары тардфыннан j аелануга 
мохтаж тугел.

4.8. Жыенда кабул итеягэн «арарларньга; утздмзве заков йигезендз 
жаваплыл чиска тартьша.


