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КАРАР
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Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Иске Икшермэ авыл >цирлеге территориясендэ
гражданнардан сораштыру уздыруны билгелэу h©M
уздыру турында нигезлэмэне раслау турында

2003 елньщ 6 октябрендэ кабул ителгэн “Россия Федерациясендэ >цирле
узидарэне оештыруньщ гомуми принциплары турында” №131-Ф3 Федераль
законына, 2004 елньщ 28 июлендэ кабул ителгэн “Татарстан Республикасында
жирле узидарэ турында” №45-ЗРТ Татарстан Республикасы законына, Иске
Икшермэ авыл жирлеге Уставына туры китереп, Саба муниципаль районы Иске
Икшермэ авыл >цирлегендэ гражданнарньщ >цирле узидарэне башкару хокукларын
гамэлгэ ашыру, Иэм шулай ук Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте
органнары, Иске Икшермэ авыл >цирлеге >кирле узидарэ органнарыныц вазыйфаи
затлары Иэм >цирле узидарэ органнары тарафыннан карарлар кабул иткэндэ
халык фикерен белу Иэм исэпкэ алу максатында Саба муниципаль районы Иске
Икшермэ авыл ж;ирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл
и^ирлеге территориясендэ гражданнардан сораштыру уздыруны билгелэу 1пэм
уздыру турында нигезлэмэне расларга (кушымта теркэлэ).
2. блеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ
Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында тубэндэге адрес
буенча: http://pravo.tatarstan.ru Иэм Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл
>кирлегенен рэсми сайтында: http://sabv.tatarstan.ru/ikshurma
адресы буенча
бастырып

Иске Икшермэ авыл

Расланган:
Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы
Иске Икшермэ авыл ж;ирлеге
Советыньщ 2019 елньщ 1
июленда чыккан 20 номерлы
карары белэн

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл
жирлеге территориясендэ гражданнардан сораштыру уздыруны билгелэу
Иэм уздыру турында нигезлэмэ
1. Гомуми нигезлэмэлэр.
1.1. Гражданнардан сораштыру (алга таба-сораштыру) Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >к;ирлеге халкыныц
турыдан-туры ихтыяр белдеруенен бер формасы булып тора.
Сораштыру юлы белан гражданнарныц ж;ирле узидарэне башкару хокукы
гамэлгэ ашырыла.
1.2. Сораштыру - >цирле эНэмияттэге сорауларны чишкэндэ Иэм ж;ирле
узидарэнец вазыйфаи затлары Иэм органнары, шулай ук дэулэт хакимияте
органнары тарафыннан карарлар кабул иткэндэ яки Саба муниципаль районы
Иске Икшермэ авыл жирлегендэ яшэучелэрнец фикерен ачыклау ысулы булып
кузаллана.
1.3. Сораштыру нэтижэлэре тэкъдим иту характерында була.
2. Сораштыру уздыру принциплары.
2.1. Сораштыру уздыруда Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл
>кирлегендэ яшэуче, сайлау хокукына ия гражданнар катнашырга хокуклы.
2.2. Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >к;ирлегендэ яшэучелэр
сораштыруда тигез нигезлэрдэ катнаша. hap катнашучы бер тавыш хокукына ия
Иэм сораштыруда турыдан-туры катнаша.
2.3. Гражданнарньщ сораштыруда катнашуына аларныц я^енесенэ,
расасына, миллэтенэ, теленэ, килеп чыгышына, мелкэти Иэм вазыйфаи
торышына, диненэ, иманына, иж;тимагый берлэшмэлэрдэ торуына бэйле нинди
дэ булса туры яки кыек чиклэулэр рехсэт ителми.
2.4. Сораштыруда катнашу ирекле haM ихтыяри. Сораштыру барышында
беркем дэ уз фикерен Иэм карашын белдеругэ яки аннан баш тартуга мэ>кбур
ителэ алмый.
2.5. >«;ирле узидарэ органнары Иэм вазыйфаи затлары халыкныц
сораштыруда катнашу хокукын гамэлгэ ашыруына булышырга бурычлы.
3. Сораштыруга куела торган сораулар.
3.1. Сораштыруга тубэндэге сораулар куелырга мемкин:
- Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >цирлегендэ яшэучелэрнец
мэнфэгатьлэренэ турыдан-туры кагылучы Иэм Иске Икшермэ авыл >кирлеге
Уставы белэн я^ирле эИзмияттэге сорауларга карый торган;
- региональ Иэм регионара аИэмияттэге объектлар ечен муниципаль
берэмлек >кирлэренец максатчан билгелэнешен узгэрту турында.
3.2 Сораштыруга куелучы сораулар Россия Федерациясе Иэм Татарстан
Республикасы закончалыкпарына, Иске Икшермэ авыл ж;ирлеге уставына каршы
килмэскэ тиеш.

Сораштыруга куелучы сораулар аларны куптерле аклауга юл куелмаслык
итеп формалаштырылырга тиеш.
4. Сораштыру терлэре.
4.1. Сораштыру яшерен, исемлэп яки ачык тавыш биру юлы белэн
уздырыла.
4.2. Яшерен тавыш биру- сораштыру битлэре белэн сораштыру уздыру
пунктларында бер кен дэвамында уздырыла.
4.3. Исемлэп тавыш биру- сораштыру битлэре яки сораштыру исемлеге
буенча сораштыру пунктларында, шулай ук сораштыру уздыру комиссиясе
членнары
тарафыннан
сораштыру
уздыруда
катнашучыларньщ
яшэу
урыннарында бер яки берничэ кен дэвамында уздырыла.
4.4. Сораштыру шулай ук ачык формада гражданнар >цыелышларында да
уздырыла ала.
5. Сораштыруны билгелэу тэртибе.
5.1. Саба муниципал ь районы Иске Икшермэ авыл ж;ирлеге
территориясендэ
гражданнардан
сораштыру
уздыру
тубэндэгелэрнен
инициативасы белэн уздырыла:
1) >к;ирле э1пэмияттэге сораулар буенча >кирлек башлыгы яки ж;ирлек
Советы;
2) региональ Иэм регионара э 11эмияттэге объектлар ечен муниципаль
берэмлек >кирлэренен максатчан билгелэнешен узгэрту буенча халык фикерен
исэпкэ алу ечен Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары;
5.2. Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >цирлеге Советы
инициативасы белэн уздырылучы сораштыру, курсэтелгэн орган тарафыннан
сораштыру уздыру билгелэу турында карар кабул ителеп билгелэнэ.
>Цирлек башлыгы инициативасы белэн билгелэнуче сораштыру, >кирлек
Советына сораштыру уздыру турында утенеч >к;ибэру белэн билгелэнэ.
Татартсан Республикасы дэулэт хакимияте органнары инициативасы белэн
билгелэнуче сораштыру, элеге орган тарафыннан Иске Икшермэ авыл >кирлеге
Советына сораштыру уздыру турында утенеч >к;ибэру белэн билгелэнэ.
5.3. Сораштыру уздыру турында утенечтэ:
- сораштыру уздыруньщ мотивлары;
- сораштыруга куелучы сорауньщ (сорауларныц) тэкъдим ителуче
формулировкасы;
- сораштыру территориясе;
- сораштыруньщ фаразланган кене 1пэм аньщ тере курсэтелэ.
5.4. Сораштыруны билгелэу турында карар Саба муниципаль районы Иске
Икшермэ авыл >цирлеге Советы тарафыннан кабул ителэ.
5.5. Сораштыру билгелэу турында карар утенеч кергэннэн соц Ьэм аны
уздыру кененнэн 30 кеннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш. Сораштыру
билгелэу турында карар кабул ителгэнче Иске Икшермэ авыл жирлеге Советыньщ
сораштыру уздыруньщ инициаторы белэн сораштыруга куелучы сорауны алдан
килештеру (аныклау) мемкин.
5.6. Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >цирлеге Советы,
сораштыруга куелучы сорауньщ(сорауларньщ) формулировкасы гамэлдэге
закончалыкларга, элеге нигезлэмэгэ каршы килгэн очракта, сораштыру
уздыруньщ инициаторына сораштуры уздыруны кире кага.
5.7. Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл ж;ирлеге Советыньщ
сораштыру уздыру билгелэу турында карарында:
1) сораштыру уздыруньщ кене 1пэм срогы;

2) сораштыру уздыруга тэкъдим ителуче сорауныц(сорауларныц)
формулировкасы;
3) сораштыру уздыру методикасы;
4) сораштыру битенец формасы;
5) сораштыруда катнашучыларньщ минималь саны курсэтелэ.
5.8.
Сораштыру уздыру билгелэу турында карар аны уздыруга кадэр 10
кеннэн дэ соцга калмыйча бастырып чыгарылырга тиеш.
6. Сораштыру уздыру буенча комиссия.
6.1. Гражданнардан сораштыруны эзерлэуне Иэм оештыруны сораштыру
уздыру буенча комиссия (алга таба -Комиссия) башкара.
6.2. Комиссия Иске Икшермэ авыл жирлеге Советы тарафыннан,
сораштыру уздыру территориясенэ бэйле рэвештэ, инициаторлар тэкъдимнэре
нигезендэ 3-15 кешедэн билгелэнэ.
6.3. Комиссия составына Иске Икшермэ авыл жирлеге Советы, башка жирле
узидарэ вэкиллэре, шулай ук сораштыру уздырылучы ижтимагый территориялэр
вэкиллэре керэ.
6.4. Комиссия, ул оешу турында карар кабул ителгэннэн соц, 3 кеннэн дэ
сонга калмыйча чакырыла. Беренче утырышында Комиссия, ачык тавыш биру
юлы белэн уз составыннан Комиссиянец рэисен, аныц урынбасар(лар)ын Иэм
сэркатибен сайлый, сораштыру участокларын раслый, Иэм шулай ук эгэр
сораштыру пунктларда уздырылса, шундый пунктларныц санын Иэм урнашу
урынын раслый.
Комиссия утырышларын зарурлыктан чыгып аньщ рэисе чакыра. Комиссия
утырышы аныц членнарыныц яртысыннан кубесе катнашкан очракта хокукпы дип
санала.
Комиссия карарлары комиссия утырышында катнашучыларньщ купчелек
ачык тавыш биру юлы белэн кабул ителэ.
Комиссия гражданнардан сораштыру уздыру ечен кирэк булган кадэр эшче
теркемнэр оештырырга хокукпы.
6.5. Сораштыру участокпары, Комиссиянец урнашу урыны Иэм
гражданнардан сораштыру уздыру пунктларыньщ урнашу урыны сораштыру
уздыруга 10 кеннэн дэ соцга калмыйча бастырып чыгарылырга (халыкка игълан
ителергэ) тиеш.
6.6. Сораштыру уздыру буенча комиссия:
- гражданнардан сораштыру уздырганда элеге Нигезлэмэнец утэлешен
оештыра;
- сораштыру уздыру пунктларын жиИазландыра;
- сораштыру битлэрен Иэм сораштыру исемлекпэрен эзерлэуне тээмин итэ;
- сораштыру уздырганда имзалар жыюны оештыра;
- Саба муниципаль районы Иске Икшермэ аыл жирлегендэ яшэучелэрнец
сораштыруда катнашуын тээмин итэ;
- сораштыру уздырганда яшэучелэрнец тавыш бируен элеге Нигезлэмэ
белэн билгелэнгэн тэртиптэ оештыра;
- Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл жирлеге жирле узидарэ
органнары Иэм вазыйфаи затлары, ижтимагый оешмалар, массакулэм мэгълумат
чаралары белэн хезмэттэшлек итэ;
- гражданнардан сораштыру нэтижэлэрен билгели;
- гражданнардан сораштыру уздыру белэн бэйле шикаятьлэр Иэм
гаризаларны карый;
- элеге Нигезлэмэ Иэм гамэлдэге закончалыкларга туры китереп башка
вэкалэтлэрне башкара.

6.7. Комиссиянен вэкалэтлэре Саба муниципаль районы Иске Икшермэ
авыл >цирлеге Советы тарафыннан сораштыру нэти>кэлэре рэсми рэвештэ
басылып чыкканнан (халыкка игълан ителгэннэн) соц туктатыла.
6.8. Комиссия эшчэнлегенец материаль-техник, оештыру ягын тээмин иту
Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл ж;ирлеге Советы аппараты
тарафыннан тээмин ителэ.
7. Сораштыру участоклары. Сораштыруда катнашучылар исемлеклэре.
7.1. Сораштыру участогы- сораштыру буенча комиссия тарафыннан
билгелэнгэн, гражданнардан сораштыру уздырылучы Саба муниципаль районы
Иске Икшермэ авыл жирлеге территориясе.
Сораштыру территориясе бердэм сораштыру участогын тээмин итэргэ
мемкин.
Сораштыру участокларыньщ сораштыру уздыру вакытында тавыш биру
ечен махсус >к;иЬазланган биналары булырга тиеш. Сораштыру вакытында
участокларда тавыш бируне, участокларга >цибэрелгэн, Комиссиянен бер члены
>цитэкчелек иткэн комиссия членнары тээмин итэ.
7.2. Сораштыруда катнашучылар исемлегенэ муниципаль берэмлекнен
тавыш биру хокукына ия гражданнары кертелэ. Исемлектэ сораштыруда
катнашучыньщ фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме, туган елы (18 яшьлекпэргэ
туган кене Иэм ае да) Иэм яшэу адресы курсэтелэ. Яшэучене конкрет участокта
сораштыру уздыру буенча исемлеккэ керту ечен нигез булып, аньщ шушы
участокта урнашу факты тора.
Яшэуче сораштыру уздыру буенча
сораштырылучылар исемлегенэ бары тик бер участокта гына кертелэ.
Сораштыруда катнашучылар исемлеге ике несхэдэ тезелэ Ьэм исемлекне тезегэн
комиссия рэисе Иэм сэркатибе тарафыннан имзалана.
Сораштыруда катнашу хокукына ия яшэучелэрне естэмэ исемлеккэ керту
элеге нигезлэмэгэ туры китереп, телэсэ кайсы вакытта, шул исэптэн сораштыру
уздыру кенендэ дэ рехсэт ителэ.
Сораштыруда катнашу хокукына ия яшэучелэр исемлегенэ узгэрешлэр
керту, тавышларны санау башланганнан сок, тыела.
Сораштыруда катнашучылар исемлеге сораштыру уздыру кененэ 3 кеннэн
дэ сонга калмыйча тезелэ.
8. Сораштыру бите.
8.1. Сораштыру бите сораштыруга куелган сорау(лар)ньщ тегэл текстын Иэм
ана тавыш бирученец ихтыяр белдеруен “риза” яки “каршы” сузлэре вариантлары
астына куелган буш шакмаклардан гыйбарэт.
Сораштыруга берничэ сорау куелган булса, алар бер сораштыру битенэ
урнаштырыла, эзлекле номерлана Иэм бер-берсеннэн горизонталь сызыкпар
белэн аерылып тора. Сораштыруга куелган норматив-хокукый акт проектыньщ
нинди дэ булса статьясы яки пунктыньщ альтернатив редакциясе шулай ук
эзлекле номерлана.
Исемлэп тавыш биру ечен кулланылучы сораштыру битенец тавыш бируче
турында мэгълуматлар язу ечен буш урыны булырга тиеш.
Сораштыру бите аны тутыру тэртибе турында анлатманы уз эченэ ала.
Битнец еске ун почмагында Комиссия рэисе heM сэркатибе имзалары куела.
9. Сораштыру исемлеге.
9.1. Сораштыру исемлеге исемлэп тавыш биру вакытында кулланыла h9M
графаларына сораштыруда катнашучыньщ фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме,
туган кене, яшэу урыны язылган таблицадан гыйбарэт. Бу графаларньщ уц

ягында сораштыруга куелган сорау(лар)ньщ тегэл тексты астында “риза” яки
“каршы” >каваплары вариантлары курсэтелэ 1пэм тавыш бирудэ катнашучыларга
имза кую ечен урын калдырыла.
Сораштыруга берничэ сорау куелган очракта, алар сораштыру исемлегендэ
эзлекле тэртиптэ урнаштырыла.
9.2. Сораштыру исемлегенен Ьэр бите Комиссия рэисе Иэм сэркатибе
тарафыннан имзалана.
10. Сораштыру уздыру тэртибе.
10.1. Сораштыру Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >к;ирлеге
Советыньщ сораштыру уздыру билгелэу турында карары белэн билгелэнгэн
кендэ (яки кеннэрдэ) уздырыла.
10.2. Гражданнардан сораштыру уздыру сораштыру уздыру пунктларында
>и;ирле вакыт белэн иртэнге сигездэн кичке сигезгэ кадэр уздырыла.
11. Сораштыру уздырганда яшерен тавыш биру тэртибе.
11.1 Яшерен тавыш биру -сораштыру уздыру пунктларында, яшерен тавыш
биру ечен махсус >цайланган урыннар 1пэм тавыш биру вакытына меИерлэнгэн
тартмалар булган очракта уздырыла.
11.2. Сораштыру бите тавыш биручегэ сораштыруда катнашучылар
исемелеге буенча Комиссия членнары тарафыннан бирелэ. Сораштыру бите
алган вакытта тавыш бируче аньщ шэхесен билгелэуче Иэм яшэу урынын
раслаучы паспортын курсэтэ, сораштыруда катнашучылар
исемлегендэ уз
фамилиясе турына имзасын куя. Исемлеккэ паспорт мэгьлуматларын тутыру
талэп ителми.
11.3. Тавыш бируче исемлеккэ узе кул куя алмаган очракта, ул комиссия
членнарыннан тыш башка кешенен ярдэменнэн файдаланырга мемкин.
Сораштыруда катнашучыга ярдэм курсэткэн зат, исемлекнец “сораштыру битен
алу турында катнашучыньщ имзасы” графасына, узенец фамилиясен курсэтеп кул
куя.
11.4. Сораштыру бите тавыш бируче тарафыннан махсус >к;иЬазланган
урында (кабина яки булмэ), башка затлар булмаган ж;ирдэ тутырыла h9M тавыш
бирер ечен куелган тартмага салына.
Тавыш биргэн вакытта катнашучы уз ихтыярына туры китереп, “риза” яки
“каршы” сузлэре астындагы шакмакка телэсэ нинди тамга куя.
Комиссия членнары сораштыруньщ яшеренлеген тээмин итэ.
Тавыш бируче сораштыру битен тутырганда хата ж;ибэрдем дип исэплэгэн
очракта, ул Комиссия членына ана бозылганы урынына яца сораштыру бите
бируен сорап мерэжэгать итэргэ хокуклы.
Комиссия члены тавыш биручегэ, катнашучылар исемлегендэ аньщ
фамилиясе каршына туры килэ торган тамга куеп, яца сораштыру бите бирэ.
Бозылган сораштыру бите яраксызландырыла, бу турыда Комиссия членнары
тарафыннан акт тезелэ.
Тутырылган сораштыру битлэре тавыш бируче тарафыннан, Комиссия
членнарыньщ куз унында урнаштырылган тартмага тешерелэ.
Тартмалар саны Комиссия тарафыннан тэгаенлэнэ. Тавыш бируне
кучерелеп йертелэ торган тартмалар белэн уздыруны Комиссия местэкыйль хэл
итэ.
11.5. Эгэр комиссия члены сораштыру серен боза яки тавыш бирученец
ихтыярына басым ясарга маташа икэн, ул кичекмэстэн аньщ эшендэ катнашудан
читлэштерелэ. Читлэштеру турында карар элеге участоктагы эшне >к;итэклэуче

комиссия члены тарафыннан, туры килэ торган беркетмэ тезеп Иэм барлык
комиссия членнары тарафыннан имзаланып, кабул ителэ.
12. Сораштыру уздырганда исемлэп тавыш биру уздыру тэртибе.
12.1. Исемлэп тавыш бирусораштыру уздыру пунктларында да,
гражданнарньщ яшэу урыннарында да уздырылырга мемкин.
12.2. Исемлэп тавыш биру- сораштыру битлэре белэн дэ, сораштыру
исемлеге белэн дэ уздырылырга мемкин.
12.3. Сораштыру исемлеге буенча исемлэп тавыш биргэндэ, тавыш бируче
шэхесен Иэм тору урынын раслаучы паспорт яки башка документ курсэтеп,
сораштыру исемлегендэ узенен фамилиясе каршына аньщ ихтыярын белдеруче
телэсэ нинди тамга куя Иэм имзалый.
12.4. Сораштыру битлэре буенча исемлэп тавыш биргэндэ, тавыш бируче
сораштыру битенэ узенен фамилиясен, исемен, атасыньщ исемен, адресын яза,
“риза” яки “каршы” сузлэре астында шакмакка уз ихтыярына туры китереп телэсэ
нинди тамга куя Иэм шунда ук имзасын куя.
Тавыш бирученек утенече буенча, сораштыру битенэ катнашучы турында
мэгълуматны Комиссия члены тутырырга мемкин, лэкин туры килэ торган
шакмакка тамганы Иэм имзасын тавыш бируче узе куя.
12.5. Сораштыру уздыру барышында Иэр кен азагында тутырылган
сораштыру битлэре, сораштыру уздыручылар тарафыннан, Комиссиягэ
тапшырыла.
12.6. Сораштыру битлэре буенча тавыш биру мэгълуматлары Комиссия
членнары тарафыннан сораштыру нэти>к;элэрен билгелэуче теп документ булып
торучы сораштыру исемлегенэ кучерелэ.
13. Сораштыру уткэргэндэ ачык тавыш биру уткэру тэртибе
13.1. Комиссия, сораштыруда катнашучы кешелэр саны 1000 кешедэн
артмаса, сораштыруда катнашкан сорау (мэсьэлэлэр) буенча тавыш биру уткэру
ечен сораштыруда катнашучылар жыелышын уткэрергэ хокуклы. Х^ыелышта
катнашучыларны теркэу сораштыруда катнашучылар исемлеге буенча уткэрелэ.
>Н;ыелышны комиссия вэкиллэре еч кешедэн дэ ким булмаган санда ачалар Иэм
алып баралар. >^ыелышта кызыксынучы якларга сораштыруда куелган мэсьэлэ
(мэсьэлэлэр) буенча сорау биру рехсэт ителэ, сорауларына >цавап бирелэ, эмма
фикер алышулар уткэрелми.
13.2. >Цыелышта тавыш биру Иэр мэсьэлэ буенча аерым «9чен» Иэм аерым
«Каршы» уткэрелэ. Тавыш бирудэ исемлеккэ кертелгэн Иэм жыелышта теркэлгэн
сораштыруда катнашучылар гына катнаша. Тавыш биру нэтижэлэре беркетмэгэ
кертелэ, ул жыелышта катнашучы барлык комиссия эгъзалары тарафыннан
имзалана.
13.3. Сораштыруда исемлеккэ кертелгэн катнашучылар саны халык
саныньщ 25 процентыннан артса, ж;ыелыш тулы хокуклы дип санала.
14.
Сораштыру нэтигцэлэрен билгелэу
14.1.
Сораштыру уткэргэннэн соц, Комиссия сораштыру нэти>цэлэре
буенча тавыш биру нэти^элэрен исэпли Иэм тубэндэге мэгълуматлар курсэтелэ
торган сораштыру нэти>цэлэре турында беркетмэ белэн узенен карарын
рэсмилэштерэ:
- беркетмэ тезу датасы;
- сораштыру уткэру вакыты: башлану Иэм тэмамлану вакыты;
- сораштыру уткэру буенча участок адресы;

- сораштыру территориясе (эгэр сораштыру ж;ирлек территориясенец бер
елешендэ уткэрелгэн булса, торак пунктларньщ, урамнарньщ, йортларньщ
номерларыньщ исемнэре Иичшиксез курсэтелэ);
- сораштыру уткэргэндэ тэкъдим ителэ торган сорау (сораулар) тезелеше ;
- сораштыруда катнашу ечен исемлеккэ кертелгэн гражданнарньщ гомуми
саны;
- сораштыруда катнашкан гражданнар саны;
- сораштыруны узган яисэ хэл ителмэгэн дип тану ;
- сораштыру дерес яки дерес тугел дип тану;
- сораштыру исемлегендэге язмалар санын дерес тугел дип яки сораштыру
кэгазьлэренец санын дерес тугел дип тану;
- сораштыруга чыгарылган сорауга >к;авап биргэндэ «0чен» дип бирелгэн
тавыш саны;
- сораштыруга чыгарылган сорауга ж;авап биргэндэ «Каршы» дип бирелгэн
тавыш саны;
- сораштыру нэти>цэлэре (мэсьэлэ хупланган дип санала, эгэр тавыш
бирудэ катнашучыларньщ яртысыннан кубе сорауга «0чен»дип >кавап бирсэ).
14.2. Эгэр сораштыру берничэ мэсьэлэ буенча уткэрелгэн булса,
тавышларны санау 1пэм Иэр мэсьэлэ буенча беркетмэ аерым тезелэ.
14.3. Сораштыру кэгазендэ язу дерес тугел дип таныла, эгэр:
- сораштыруда катнашучыларньщ фикерен дерес итеп билгелэу мемкин
булмаса ;
- язуда сайлаучы турында мэгълуматлар яки аньщ имзасы булмаса;
- кабатланган язмалар булса.
Сораштыру кэгазьлэре гамэлдэ тугел дип таныла:
- билгелэнмэгэн урнэктэ булса,
- комиссия эгъзаларыньщ тамгалары булмаса,
- алар буенча сораштыруда катнашучыларньщ фикерен дерес итеп
билгелэп булмаса.
14.4. Комиссия сораштыруны булмаган дип саный, эгэр сараштыруда
катнашкан халык саны Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >цирлеге
Советы карары белэн билгелэнгэн минималь саннан ким булса.
14.5. Комиссия сораштыру нэти>кэлэрен дерес тугел дип саный:
- эгэр сораштыру уздырган вакытта >к;ибэрелгэн хокук бозулар
гражданнарньщ ихтыяр белдеру нэти>к;элэрен дерес итеп билгелэргэ мемкинлек
бирми икэн;
- эгэр сораштыру исемлегендэге дерес дип танылган язма саны
сораштыруда катнашкан гражданнар саныньщ 80%нан ким булса;
- эгэр сораштыру кэгазе саны сораштыруда катнашкан гражданнар саныньщ
80%нан ким булса.
14.6. Сораштыру нэти>кэлэре турында беркетмэ 2 несхэдэ тезелэ Иэм
комиссиянец барлык эгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмэгэ кул куйган
вакытта комиссиянец кайбер эгъзалары булмаган очракта, беркетмэдэ бу хакта,
аларньщ юклыгы сэбэплэрен курсэтеп, язып куела.
Комиссия эгъзасы беркетмэ белэн тулысынча яки аньщ аерым нигезлэмэлэре
белэн килешмэсэ, беркетмэгэ кушып бирелэ торган аерым фикерне язмача
язарга хокуклы, бу хакта беркетмэдэ тиешле язма языла. Беркетмэ дерес дип
санала, эгэр Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл ж;ирлеге Советы
карары белэн билгелэнгэн комиссия эгъзалары саныннан купчелек имза белэн
имзаланса.
Беркетмэгэ кул кую кене комиссия эгъзалары тарафыннан сораштыру
нэтиж;элэрен билгелэу кене булып тора.

14.7. Беркетмэнец бер несхэсе Саба муниципаль районы Иске Икшермэ
авыл >кирлеге Советына сораштыру кэгазьлэре яки сораштыру исемлеклэре
белэн бергэ >цибэрелэ, беркетмэнен икенче несхэсе сораштыру уткэру
инициаторына жибэрелэ.
Беркетмэнец бер несхэсенэ комиссиягэ кергэн язма шикаятьлэр, гаризалар Нэм
алар буенча кабул ителгэн карарлар теркэлэ. Шикаятьлэрнец, гаризаларныц Нэм
алар буенча кабул ителгэн карарларныц расланган кучермэлэре беркетмэнец
икенче несхэсенэ теркэлэ.
Бер несхэнец кучермэлэре массакулэм мэгълумат чараларына, >кирле ищимагый
берлэшмэлэргэ h9M территориаль ижтимагый узидарэ органнарына тэкъдим
ителергэ мемкин.
14.8. Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >кирлеге комиссиясе
Иэм Советы сораштыру уткэру буенча документларныц сакпанышын 1пэм
тутырылган сораштыру кэгазлэренец кагылгысызлыгын тээмин итэ.
15.
Сораштыру нэтижэлэре
15.1. Сораштыру нэти>цэлэре аны уткэргэннэн соц бер ай вакыт эчендэ
бастырылырга (халыкка игълан ителергэ) тиеш.
15.2. Сораштыру барышында ачыкланган халык фикере тэкъдим иту
сыйфатына ия. Сораштыру нэти>кэлэре >цирле узидарэ органнары Иэм Саба
муниципаль районы Иске Икшермэ авыл >цирлеге >цирле узидарэ органнарыныц
вазыйфаи затлары, шулай ук Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте
органнары тарафыннан карарлар кабул иткэндэ мэ>кбури рэвештэ каралырга Иэм
исэпкэ алынырга тиеш.
15.3. Сораштыру нэти>кэлэренэ каршы килэ торган карарлар кабул ителгэн
очракта, вэкалэтлэр Иэм >цирле узидарэ вазыйфаи затлары карар кабул
ителгэннэн соц 10 кен эчендэ тиешле мэгълуматны бастырып чыгару (халыкка
игълан иту) юлы белэн мондый карар кабул итунец сэбэплэрен халыкка
житкерергэ тиеш.
16.
Сораштыру материалларын саклау
16.1. Сораштыру материаллары Саба муниципаль районы Иске Икшермэ
авыл >цирлеге Советында Саба муниципаль районы Иске Икшермэ авыл ж;ирлеге
Советы депутатларыныц вэкалэтлэре тэмамлану вакытыына кадэр сакпана,
аннары муниципаль архивка жибэрелэ.
16.2. Курсэтелгэн материалларны саклау срогы Саба муниципаль районы
Иске Икшермэ авыл >кирлеге Советы тарафыннан билгелэнэ, эмма 1 елдан да
ким булырга тиеш тугел.
17.
Сораштыру уткэруне финанс яктан тээмин иту
17.1. Гражданнар арасында сораштыру эзерлэугэ Иэм уткэругэ бэйле
чараларны финанслау башкарыла:
>цирле бюджет хисабына - сораштыруны >цирле узидарэ органнары
инициативасы буенча уткэргэндэ;
Татарстан Республикасы бюджеты хисабына - сораштыруны Татарстан
Республикасы дэулэт хакимияте органнары инициативасы буенча уткэргэндэ.
18.
Сораштыруда катнашу хокукларын бозган ечен ^аваплылык
18.1. Россия Федерация гражданин кеч кулланып, сатып алып, янап, ялган
документлар белэн яки башка терле гамэллэр белэн ирекпе рэвештэ
сораштыруда катнашырга, яисэ комиссиянен эшенэ яки эгъзалэренэ каршылык
курсэткэн затлар гамэлдэге законнар нигезендэ ж;аваплылыкка тартылалар.

