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Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Шекше авыл хирлеге территориясендэ
гра(цаннардан сораштыру уздыруны билгелаY haM

уздыру ryрында нигезлэмане раслау ryрында

2003 елныFt б окгябренда кабул ителган "Россия Федерациясендэ цирле
Yзидаране оештыруныц гомуми принциплары ryрында" Nе131-Ф3 Федераль
законына, 2004 елныц 28 июленда кабул ителган "Татарстан Республикасында
цирле Yзидара турында" N945-3PT Татарстан Республикасы законына, Шекше
авыл жирлеге Уставына ryры китереп, Саба муниципаль районы ШекLче авыл
жирлегенда гра)цаннарныц цирле Yзидаране баUJкару хокукларын гамэлга
ашыру, hэм tUулай ук Татарстан Республикасы даYлат хакимияте органнары,
ШеruJе авыл )t{ирлеге жирле Yзидара органнарыныц вазыйфаи затлары haM щирле
Yзидара органнары тарафыннан карарлар кабул иткэнда халык фикерен белY hэм
исЭпка алу максатында Саба муниципаль районы ШекLче авыл цирлеге Советы

кАРАР ИттЕ:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районь] Шекше авыл ){ирлеге

территориясендэ rракданнардан сораштыру уздыруны билгелаy haM уздыру
ryрында нигезламэне расларга (кушымта теркэла),

2, Олеге карарны <Интернет) магьлYмат-телекоммуникация челтаренда
Татарстан Республикасы хоlчкый магьлYмат рэсми порталында тYбандаге адрес
буенча: httр://рrачо.tаtагstап,гч hэм Саба муниципаль районы Шекце авыл

щирлегенец рэсми сайтында: http://saby.tataБtan,ru/ Shikshi адресы буенча
бастырып чыгарырга,

1

Шекше авыл цирлеге Р.Р,Хайртдинов



Расланган:

Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы
ШекLче авыл жирлеге
Советыныц 2019 елныц З
июленда чыккан 15 номерлы
карары белэн,

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекrце авыл цирлегё
территориясенда грах(даннардан сорачJтыру уздыруны билгелэY hэм

уздыру ryрында нигезлэма

l. Гомуми нигезламалар.

1.1, Гражданнардан сораL!тыру (алга таба-сораштыру) Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы ШекUе авь!л цирлеге халкыныц турыдан-ryры ихтыяр
белдерYенец бер формасы булып тора.

Сораштыру юлы белэн грацданнарныц жирле Yзидаране башкару хокукы

гамалгэ ашырыла,

1.2. Сораштыру - цирле аhамияттэге сорауларны чиtлкэндэ haM жирле

Yзидаранец вазыйфаи затлары hэм органнары, шулай ук дэYлат хакимияте
органнары тарафыннан карарлар кабул иткэндэ яки Саба муниципаль районы
Шекше авыл жирлегендэ яtлэYчелэрнец фикерен ачыклау ысулы булып
кYзаллана.

1.3. СорачJтыру натицаларе тэьдим иry харакгерында була,

2. Сораtдтыру уздыру принциплары.

2,1, Сораштыру уздыруда Саба муниципаль районы Шекле авыл цирлегенда
яLчаYче, сайлау хокукына ия гражqаннар катнашырга хокуклы.

2.2. Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлегенда яшаYчелэр
сораLllтыруда тигез нигезларда KaTHatL,:a. hор катнашучы бер тавыш хокукына ия

hэм сораштыруда турыдан-туры катнацlа.

2.3. Гражцаннарныц сораtllтыруда катнашуына аларныц женесенэ, расасына,
миллатенэ, теленэ, килеп чыгыtлына, молкэти hам вазыйфаи торышына, диненэ,
иманына, ижrимагый берлэtчмалардэ торуына байле нинди дэ булса ryры яки

кыек чиклэyлар рохсат ителми.

2.4. Сораштыруда катнаtUу ирекле hэм ихгыяри. Сораштыру барыttlында
беркем да Yз фикерен hэм карашын белдерYга яки аннан баш Tapryl-a мэжбYр
итёла алмый.

2,5, Цирле yзидара органнары hэм вазыйфаи затлары халыкныц сораштыруда
катнашу хокукын гамэлгэ ашыруына булышырга бурычлы,

3. Сорачlтыруга куела торган сораулар.

3.1. Сораштыруга ryбандэге сораулар куелырга п,,lомкин:
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- Саба муниципаль районы ШекtlJе авыл жирлегендэ яtlJаYчеларнец
манфагатьларенэ ryрыдан-ryры кагылучы haM Шекше авыл цирлеге Уставы
белан цирле эhэмияттэге сорауларга карый торган;

- региональ hэм регионара эhэмиятгэге объектлар очен муниципаль берамлек
цирлэренец максатчан билгеланешен yзгарry ryрында.

3.2 Сораштыруга куелучы сораулар Россия Федерациясе hэм Татарстан
Республикасы закончалыкларына, Шекше авыл цирлеге уставына каршы
килмаска тиеш.

Сорашть!руга куелучы сораулар аларны кYпторле ацлауга юл куелмаслык итеп

формалацтырылырга тиеш.

4. Сораlлтыру терларе.

4.1 , Сораштыру яшерен, исемлэп яки ачык тавыUJ бирY юлы белан уздырыла,

4,2, Яшерен тавыцJ бирY- сораtIJтыру битлэре белан сораштыру уздыру
пунlсларында бер кон давамында уздырыла.

4,3. Исемлап тавыш бирY- сораtUтыру битлэре яки сораштыру исемлеге буенча
сораштыру пункrларында, tлулай ук сораштыру уздыру комиссиясе членнары
тарафыннан сораштыру уздыруда катнашучыларныц яшэY урьlннарында бер яки
берничэ кен давамында уздырыла.

4.4. Сораштыру шулай ук ачык форNlада грах{даннар жыелышларында да
уздырыла ала,

5. Сораlцтыруны билгелэу тэртибе.

5,1, Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге территориясендэ
гра)цаннардан сораштыру уздыру ryбандагелэрнец инициативасы белан

уздырь!ла:

1) цирле эhэмиятгоге сораулар буенча цирлек башлыгы яки жирлек Советы;

2) реrиональ hэм регионара аhэмияттаге объекглар очен муниципаль берэмлек
жирлэренец максатчан билгелэнеLUен YзгартY буенча халык фикерен исэпка алу
ёчен Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары;

5,2. Саба муниципаль районы ШекUе авыл цирлеге Советы инициативасы
белан уздырылры сораtлтыру, кYрсателган орган тарафыннан сораштыру уздыру
билгелэY ryрында карар кабул ителеп билгелэна.

)t{ирлек баUJлыгы инициативасы белэн билгеланYче сораштыру, цирлек
Советына сорацJтыру уздь!ру ryрында \rгенеч цибарY белэн билгелана.

Татартсан Республикасы дэYлэт хакимияте органнары инициативасы белан
билгеланYче сораштыру, элеге орган тарафыннан Шекше авыл цирлеге Советына
сораштыру уздыру ryрында Yгенеч жибару белан билгелана.

5.З. СорацJтыру уздыру ryрында Yгенечтэ:

_ сораtлтыру уздыруныц мотивлары;
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- сораштыруга куелучы сорауныц (сорауларнын) тэьдим ителyче
формулировкасы;

- сораштыру территориясе;

_ сораштыруныц фаразланган коне hoМ аныц тере кyрсэтелэ,

5.4, Сораштыруны билгелаY ryрында карар Саба муниципаль районы Шекше
авыл цирлеге Советы тарафыннан кабул итела,

5-5, Сораштыру билгелэY турында карар Yгенеч кергэннан соц haм аны уздыру
коненнэн 30 кбннэн дэ соцга калмыйча кабул итёлергэ тиеш. Сораtчтыру билгелау
ryрында карар кабул ителгэнче ШекUJе авыл цирлеге Советьшыц сораштыру
уздыруныц инициаторы белан сораштыруга куелучы сорауны алдан килештерY
(аныклау) момкин.

5.6. Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге Советы, сораL]Jтыруга
куелучы оорауныц(сорауларныц) формулировкасы гамэлдоге закончалыкларга,
алеге нигезламага каршы килган очракта, сораштыру уздыруныц инициаторына
сорашryрь! уздыруны кире кага,

5.7. Саба муниципаль районы ШекLUе авыл цирлеге Советыныц сораштыру
уздыру билгелаY турында карарында:

1) сораштыру уздыруныц коне haм срогы;

2) сораUJтыру уздыруга тэкьдим ителYче сорауныц(сорауларныц)
формулировкасы;

З) сораtUтыру уздыру методикасы;

4) сорацтыру битенец формасы;

5) сораштыруда катнашучыларнын миниlиаль саны кYрсатела.

5.8. СорачJтыру уздыру билгелаY турында карар аны уздыруга кадар 10 коннэн
дэ соцга калмыйча бастырып чыгарылырга тиеLл.

6. Сораtчтыру уздыру буенча комиссия.

6.1. Грая(,qаннардан сораштыруны эзерлаYне haM оештыруны сораштыру
уздыру буенча комиссия (алга таба -Комиссия) башкара.

6.2. Комиссия Шекше авыл цирлеге Советы тарафыннан, сораштыру уздыру
территориясена байле равешта, инициаторлар тэкьдимнэре нигезенда З-1 5
кешедан билгелэнэ.

6.3. Комиссия составына Шекше авыл цирлеге Советы, башка жирле Yзидарэ
вэкилларе, шулай ук сораштыру уздырылучы ижIимагый территориялор
вэкилларе керэ.

6.4. Комиссия, ул оешу турында карар кабул ителгэннан co}i, 3 коннэн дэ соцга
калмыйча чакырыла, Беренче утырышында Комиссия, ачык тавычl биру юлы
белан Yз составыннан Комиссиянец рэисен, аныц урынбасар(лар)ын hэм
саркатибен сайлый, сораштыру участокларын раслый, haM ч,tулай ук эгэр
сораштыру пунктларда уздырылса, шундый пунfiларныц санын haM урнацJу

1 урынын раслый,



Комиссия уIырышларын зарурлыктан чыгып анын рэисе чакыра. Комиссия
угырышы аныц членнарыныц яртысыннан кyбесе катнашкан очракта хокуклы дип
санала.

Комиссия карарлары комиссия утырышында катнашучыларныц кYпчелек ачык
тавыш бирY юлы белан кабул ителэ.

Комиссия гр к4аннардан сораLlJтыру уздыру ечен кирак булган кадар эшче
теркемнэр оештырырга хокуклы.

6,5. СорацJтыру участоклары, Комиссиянец урнашу урыны hэм гракданнардан
сораштыру уздыру пунктларыныц ypнaLtJy урыны сораlлтыру уздыру[а 10 коннан
да соцга калмыйча бастырып чыгарылырга (халыкка игьлан ителерга) тиеш.

6,6. СорачJтыру уздыру буенча комиссия:

- грах{даннардан сораштыру уздырганда элеrе Нигезлэмэнец YгалечJен
оештыра;

- сораштыру уздыру пунlсгларын циhазландыра;

- сораштыру битларен hэм сора[iJтыру исемлекJlэрен эзерлэYне тээмин ита;

- сораштыру уздырганда имзалар ){ыюны оештыра;

- Саба муниципаль районы Шекце аыл хирлегенда яшаYчеларнец сора1,1Jтыруда
катнашуын тээмин ита;

- сораштыру уздырганда яшэYчелэрнец тавыш бирYен элеге Нигезлама белан
билгелэнгэн тартипта оештыра;

- Саба муниципаль районы Шекше авыл )t(ирлеге жирле Yзидара органнары haM
вазыйфаи затлары, ижIимагый оеUJмалар, массакYлэм магьлYмат чаралары
белэн хезматгашлек ита;

- гражданнардан сораtлтыру нэтижаларен билгели;

- |,р (даннардан сораштыру уздыру белэн бэйле шикаятьлар haМ гаризаларны
карый;

- алеге Ниtезлэма haM гамэлдаге закончалыкларга ryрь] китереп башка
вэкалэтларне башкара.

6,7, Комиссиянец вэкалэтларе Саба муниципаль районы Шекце авыл цирле[е
Советы тарафыннан сораштыру натицаларе рэсми равештэ басылып чыкканнан
(халыкка игьлан ителrэннэн) соц ryкIатьпа,

6.8, Комиссия эlлчанлегенец материаль-техник, оечJтыру ягын тээмин итY
Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге Советы аппараты тарафыннан
тээмин итела,

7. СорачJтыру участоклары, СораUlтыруда катнаll|учылар исемлеклэре.

7.1. Сораштыру участогы- сораtлтыру буенча комиссия тарафыннан
билгелэнгэн, гражданнардан сораштыру уздырылучы Саба муниципаль районы
Шекше авыл жирлеге территориясе,

t Сораштыру территориясе бердэм сораtljтыру участогын таэмин итарrа мемкин,



Сораштыру участокларыныц сораштыру уздыру вакытында тавыш бирy ечен
махсус жиhазланган биналары булырга тиёш. Сораштыру вакытында
участокларда тавыLч бируне, участокларга цибарелган, Комиссиянец бер члены
цитэкчелек иткэн комиссия членнары тээl\rин ита,

7,2, Сораштыруда катнашучылар исемлегенэ муниципаль берэмлекнец тавыш
бирy хокукына ия гра)(даннары кертелэ. Исемлекгэ сораштыруда катнаLлучыныц

фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, ryган елы (18 ячJьлеклэрга ryган коне haМ ае
да) hэм яtllэY адресы кYрсэтелэ. ЯшэYчене конкрет участокта сораштыру уздыру
буенча исемлекка керry очен нигез булып, аныц t!уцы участокга урнашу факгы
тора. ЯшаYче сораштыру уздь]ру буенча сорацтырылучылар исемлегенэ бары тик
бер участокга гына кертелэ. Сораштыруда катнашучылар исёмлеге ике носхада
тозела haм исемлекне тозегэн комиссия раисе hэм саркатибе тарафыннан
имзалана.

СораUJтыруда катнашу хокукына ия яшаyчелэрне естома исемлекка керry
алеге нигезлэмагэ туры китереп, теласа кайсы вакытта, шул исаптан сораштыру
уздыру кененда дэ рехсэт итела.

Сораштыруда KaTHaUJy хокукына ия яllJэYчелэр исемлегена Yзгарешлар керry,
тавышларны санау башланганнан соц, тыела.

СораLtлгыруда катнашучылар исемлеге сораштыру уздыру кененэ 3 коннан да
соцга калмыйча тезелэ.

8. Сораlцтыру бите.

8,1, СораtUтыру бите сораштыруга куелган сорау(лар)ныц тогал текстын hoM
аца тавыш бирYченец ихтыяр белдерYен "риза" яки "каршы" сYзлэре вариантларь]
астына куелган буш Lt-tакмаклардан гыйбарэт.

Сораштыруга берничэ сорау ю/елган булса, алар бер еораштыру битена
урнаштырыла, эзлекле номерлана haM бер-берсеннан горизонталь сызыклар
белан аерылып тора. Сораштыруга куелган норматив-хоцукый акг проеюгыныц
нинди да булса статьясы яки пунfiыныц альтернатив редакциясе UJулай ук
эзлекле номерлана,

Йсемлап тавыш бирy ечен кулланылучы сораштыру битенец тавыш бирyче
ryрында мэгьлyматлар язу очен буtu урыны булырга тиеш.

Сораштыру бите аны трыру тэртибе ryрында ацатl\rаны Yз эченэ ала. Битнец
оске уц почмагь!нда Комиссия раисе haM саркатибе имзалары куела.

9. Сорачlтыру исёмлеге.

9.], Сораштыру исемлеге исемлап тавыш биру вакытында кулланыла haМ
графаларына сораштыруда катнашучыныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме,

ryган коне, яшаy урыны язылган таблицадан гыйбарат. Бу графаларныц уц
ягында сораштыруга куелган сорау(лар)ныц тогал тексты астында "риза" яки
"карLчы" жаваплары вариантлары кyрсатела hэм тавыuJ бирyдэ катнаL,lJучыларга
имза кую ечен урын калдырыла.

СораUJтыруга берничэ сорау куелган очракта, алар сораштыру исемлегенда
эзлекле тартипта урнаштырыла.
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9.2, СораUJтыру исемлегенен hap бите Комиссия раисе hэм саркатибе
тарафыннан имзалана,

'l0- Сораtчтыру уздыру тартибе.

10.1, Сораштыру Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлеге Советыныц
сораштыру уздыру билгелэY ryрында карары белэн билгелэнгон кендэ (яки
к€ннэрда) уздырыла,

10.2. Гра(цаннардан сораштыру уздыру сораштыру уздыру пунlсларында
цирле вакьlт белан иртанге сигездан кичке сигезгэ кадэр уздырыла.

l l. Сораlлтыру уздырганда ящерен тавыtч биру тэртибе.

11,1 Яшерен тавыLU бирY -сораUJтыру уздыру пунктларында, яlj]ерен тавыш
бирч очен махсус цайланган урыннар hэм тавыш бирY вакытына моhерланган
тартмалар булган очракта уздырыла.

1 1,2. Сораштыру бите тавыш биручегэ сораштыруда катнашучылар исемелеге
буенча Комиссия члённары тарафыннан бирелэ. СорачJтыру бите алган вакытта
тавыш бирYче аныц шахесен билгелаYче hэм яtчаY урынын раслаучы паспортын
кYрсэтэ, сораlлтыруда катнашучылар исёмлегенда Yз фа[,Iилиясе ryрына имзасын
куя, Исемлекка паспорт магьлYматларын тугыру талэп ителми,

11,3, ТавыuJ бирyче исемлеккэ yзе кул куя алмаган очраlсга, ул комиссия
членнарыннан тыllJ башка кешенец ярдаменнэн файдаланырга момкин.

Сораштыруда катнаLlJучыга ярдам кYрсэткан зат, исемлекнец "сораLlJтыру битен
алу ryрында катнашучыныц имзасы" графасына, Yзенец фамилиясен кYрсатеп кул
куя.

1 1,4. Сораштыру бите тавыUJ бирYче тарафыннан махсус жиhазланган урында
(кабина яки бyлмэ), башка затлар булмаган цирдэ ryтырыла hэм тавыш бирер
ечен куелlан тартмага саль]на,

Тавыш биргэн вакытта катнаLлучы Yз ихтыярына ryры китереп, "риза" яки
"карlJJы" сYзлэре астындагы шакмакка телэса нинди тамга куя.

' Комиссия членнары сораllJтыруныц яцеренлеген тээмин ита.

Тавыш бирYче сорач.lтыру битен трырганда хата цибардем дип исаплаган
очракга, ул Комиссия членына аца бозылганы урынына яца сораштыру бите
бирYен сорап морэжагать итаргэ хокукrIы.

Комиссия члены тавыtч бирYче[а, катнашучылар исемлегенда аныц фамилиясе
каршына ryры килэ торган тамrа цуеп, яна сораштыру бите бира. Бозылган
сорачJтыру бите яраксызландырыла, бу ryрыда Комиссия членнары тарафыннан
акт тозела.

Тугырылган сораштыру битларе тавыut бируче тарафыннан, Комиссия
членнарыныц кyз уцында урнаштырылган тартмаrа тоцJерелэ.

Тартмалар саны Комиссия тарафыннан тагаенлэнэ. тавыш бирYне кYчерелеп

йортелэ торган тартмалар белэн уздыруны Комиссия мостэкыйль хал ита,
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11,5. Огар комиссия члены сораштыру серен боза яки тавыш бирYченец
ихтыярына басым ясарга маташа икэн, ул кичекмастэн аныц эшендэ катнашудан
читлэштерела. Читлаtчтеру ryрында карар элеге участоктагы эшне цитаклэ\^,]е
комиссия члены тарафыннан, ryры кила торган беркетма тезеп hэм барлык
комиссия членнары тарафыннан имзаланып, кабул итела.

'l2. Сораlлтыру уздырганда исемлэп тавыrц бирY уздыру тэртибе.

12.1. Исемлэл тавыш бирY- сораштыру уздыру пунктларында да,
грах(qаннарныц яtлаy урыннарында да уэдырылырга момкин,

,12,2, Исемлап тавыш бирY- сораUJтыру битлэре белэн дэ, сораLlJтыру исемлеге
белэн да уздырылырга мемкин,

'l2.3, СораtlJтыру исемлеге буенча исемлэп тавыUJ биргэнда, тавышt бируче
чJ€хесен haM тору урынын раслаучы паспорт яки башка документ кyрсатеп,
сораlлтыру исемлегенда Yзенец фамилиясе карцына аныц ихтыярын белдерYче
телэсэ нинди тамга куя haм имзалый.

12,4. СораtUтыру битларе буёнча исемлэп тавыш биргэнда, тавыш бирYче
сораштыру битена Yзенец фамилиясен, исемен, атасыныц исемен, адресын яза,
"риза'яки "карLtlы" сYзлэре астында tlJaKMaKKa Yз ихтыярына туры китереп теласэ
нинди тамга куя haM шунда ук имзасын куя.

Тавыti.t бирренец угенече буенча, сораtUтыру битенэ катнаtлучы ryрында
мэгьлyматны Комиссия члены тугырырга мемкин, лакин ryры кила торган
Lлакмакка тамганы hoM имзасын тавыttt бируче узе куя.

12.5. Сораtлтыру уздыру барышында hэр кон азагында туrырылган сораштыру
битлэре, сораштыру уздыручылар тарафыннан, Комиссиягэ тапrчырыла.

,12.6. Сораштыру битлэре буенча тавыш бирY мэгьлYматлары Комиссия
членнары тарафыннан сораllJтыру натицаларен билгеларе топ документ булып
торучы сораtlJтыру исемлегена кyчерелэ,

13. Сораtчтыру уткэрганда ачык тавычl биру угкару тэртибе

13,1. Комиссия, сораштыруда катнашучы кеLцелар саны 1000 кецJед€н

артмаса, сораштыруда катнашкан сорау (мэсьэлалар) буенча тавыш бирY YткарY
ечен сораштыруда катнашучылар жыелыtлын \aгкэрергэ хокуклы, }{ыелышта
катнашучыларны теркэY сора1,1Jтыруда катнашучылар исемлеге буенча Yгкэрелэ,
){ыелышны комиссия вэкиллэре оч кешедэн да ким булмаган санда ачалар haМ

алып баралар, Щыелыч.lта кызыксынг.lы якларга сораштыруда куелган масьэла
(мэсьэлэлэр) буенча сорау бирY рохсэт итела, сорауларына жавап бирела, эмпrа

фикер алышулар Yткарелми.
13.2, }{ыелышта тавыш бирY hap масьала буенча аерым <<Очен> haM аерым

(Каршы> Yткарелэ. Тавы[U бирYда исемлекка кертелгэн haM щыелышта теркэлган

сораштыруда катнаUJучь!лар гына катнаша. Тавыtt: биру натижаларе беркетмэга
кертела, ул цыелышта катнашучы барлык комиссия агьзалары тарафыннан
имзалана.

1з.3, СораuJтыруда исемлекка кертелгэн катнашучьпар саны халык саныныц

1 25 процентыннан артса, цыелыш ryлы хоt!уклы дип санала.



14. Сорачrтырунатицаларенбилгелау
14.1. СорачJтыру YIкаргэннэн соц, Комиссия сораштыру натицэларе буенча

тавыцJ бирY нэтицэлэрен исапли hэм ryбэндэге мэгьлYматлар кYрсэтело торган
сораLлтыру нэтижэларе ryрында беркетма белэн узенец карарын расмилаштерэ:

- беркетма тазY датасы;
- сораUJтыру yткерy вакыты: башлану haM тамамлану вакыты;
- сораштыру YгкарY буенча участок адресы:
- сораtлтыру территориясе (эгар сораштыру ),t(ирлек территориясенец бер

олещенда yгкарелган булса, торак пунктларныц, урамнарнын, йортларныц
номерларыныц исемноре hичшиксез кYрсатела);

- сораштыру yгкарганда тэьдим итела торган сорау (сораулар) тозелеше ;

- сораштыруда катнашу ечен исемлекка кертелган гра(4аннарныв гомуми
саны;

- сораштыруда катнашкан гра)t(даннар саны;
- сораштыруны узган яиса хэл ителмаган дип тану ;

- сораiлтыру дорес яки дорес ryгел дип тану;
_ сораlлтыру исемлегендаге язмалар санын дерес ryгел дип яки сораштыру

кагазьлэренец санын дарес ryгел дип тану;
- сораLлтыруl,а чь!гарылган сорауга жавап биргэндэ <<Очен>> дип бирелrэн

тавыш саны;
- сораштыруга чыгарьшган сорауга цавап биргэндо <<Каршы>r дип бирелган

тавыш саны;
- сораштыру натижалэре (мэсьалэ хупланган дип санала, агар тавыш бирyда

катнаLлучыларныц яртысыннан кYбе сорауга (Очен>дип жавап бирсэ).
'14.2, Огэр сораштыру берничэ мэсьала буенча угкарелг€н булса,

тавышларны санау hэм hэр мэсьэла буенча беркетмэ аерым тезелэ,
14.З. Сорашгыру кэгазендэ язу дерес ryгел дип тань!ла, эгэр:
- сораштыруда катнашучыларныц фикерен дорес итеп билгелау момкин

булмаса;
- язуда сайлаучы турында мэгьлyматлар яки аныц имзасы булмаса;
- кабатланган язмалар булса.
Сора[чтыру кэгазьларе гамалда ryгел дип таныла:' - билгелэнмэгэн Yрнэкrэ булса,
- комиссия эгьзаларыныц тамгалары булмаса,
- алар буенча сораштыруда катнашучыларныц фикерен дерес итеп билгелап

булмаса.
14.4. Комиссия сораштыруны булмаган дип саный, агэр сараштыруда

катнашкан халык саны Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге Советы
карары белан билrелэнган минималь саннан ким булса.

14.5. Комиссия сораtlJтыру натицаларен дбрес ryгел дип саный:
- агар сораl,Uтыру уздырган вакытта жибарелган хокук бозулар

грацданнарныц ихтыяр белдерy нэтицэлэрен дорес итеп билгеларга момкинлек
бирми икан;

- эгар сораштыру исемлегендаге дерес дип танылrан язма саны
сораtлтыруда катнаtлкан гражданнар саныныц 80%нан ким булса;

- агар сораштыру кэгазе саны сораLlJтыруда катнашкан rракданнар санынь!ц
80%нан ким булса.
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14,6, СорачJтыру натижаларе ryрында беркетма 2 носхэда тезела hэм
комиссиянец барлык агьзалары тарафыннан имзалана. Беркетмэга кул куйган
вакытта комиссиянец кайбер агьзалары булмаган очракга, беркетмедэ бу хакга,
аларныц юклыгы сэбаплэрен кYрсэтеп, язып цуела.
Комиссия эгьзасы беркетма белэн ryлысынча яки аныц аерым нигезламалэре
белэн килешмаса, беркетмага кушып бирелэ торган аерым фикерне язмача язарга
хокуклы, бу хакга беркетмэда тиецле язljlа языла, Беркетма дерес дип санала, эгэр
Саба муниципаль районы Шек"че авыл жирлеге Советы карары белэн билгелангэн
комиссия эгьзалары саныннан кyпчёлек имза белэн имзаланса,
Беркетмага кул кую кене комиссия эгьзалары тарафыннан сораштыру натицаларен
билгелэY кене булып тора.

14.7, Беркетмэнец бер несхасе Саба муниципаль районы Шекше авыл
жирлеге Советына сораштыру кагазьлэре яки сораLJтыру исемлеклэре белэн бергэ
жибэрелэ, беркетмэнец икенче носхасе сораштыру Yrк€рY инициаторына

жибэреле.
Беркетманец бер носхэсенэ комиссияге кергэн язма шикаятьлэр, гаризалар hап,

алар буенча кабул ителган карарлар теркэлэ, Шикаятьларнец, гаризаларныц hэм
алар буенча кабул ителгэн карарларныц расланган кYчермэларе беркетманеч
икенче несхэсенэ теркэла,
Бер несханец кyчермэлэре массакyлэм мэгьлyмат чараларына, жирле и)fiимагый
берлаtUмэларга hэм территориаль ижтимагый Yзидарэ органнарына таьдим
ителерга мбмкин.

14.8. Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлеге комиссиясе hэм
Советы сора[цтыру ркару буенча документларныц сакланыtлын haM ryтырылган
сораштыру кагазларенец кагылгысызлыгын тээмин ита.

15. Соращтырунэтицэларе
15,1. СораUJтыру натижэлэре аны угкэрганнан соц бер ай вакыт эчендэ

бастырылырга (халыкка игьлан ителергэ) тиеLч,' 15,2, Сораштыру бары[лында ачыкланган халык фикере тэкьдим иry
сыйфатына ия. Сораштыру нэтицалэре жирле Yзидарэ органнары hэм Саба
муниципаль районы ШекчJе авыл жирлеге жирле yзидарэ органнарыныц вазыйфаи
затлары, lltулай ук Татарстан Республикасы даyлэт хакимияте органнары
та'рафыннан карарлар кабул иткэнда мажбYри рэвешта каралырга haМ исапка
алынырга тйеч:.

,15,3. Сораштыру нэтижэлэрена каршы килэ торган карарлар кабул ителган
очракта, вэкалэтлар haм цирле Yзидарэ вазыйфаи затлары карар кабул ителгэннан
соц 1О кон эчендэ тиеLлле магьлyматны бастырып чыгару (халыкка игьлан итy) юлы
белан мондый карар кабул иryнец с€бэплэрен халыкка циткерерга тиеш.

16. Сорачlтыруматериалларынсаклау
16.1. Сораштыру материаллары Саба муниципаль районы Шекше авыл

цирлеге Советында Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлеге Советы

депутатларыныц вэкалатлэре тэмамлану вакытыына кадэр саклана, аннары
муниципаль архивка )ýибэрела.

16,2, КYрсэтелган материалларны саклау срогы Саба муниципаль районы
Шекше авыл жирлеге Советы тарафыннан билгелэна, эмма 1 елдан да ким булырга

тиеш тYгел,
1



17. Сорештыру уткэрyне финанс яктан таэмин итy
17,1. Грах(даннар арасында сораштыру азерлаYгэ hэм \rгкэрYгэ бэйле

чараларны финанслау башкарыла:
- цирле бюджет хисабына - сораштыруны жирле Yзидара органнары

инициативасы буенча Yгкарганда;
- Татарстан Республикасы бюджеты хисабына - сораштыруны Татарстан

Республикасы дэулат хакимияте органнары инициативасы буенча Yткэрганда.

18. Сораштыруда катнаlлу хокукларын бозган очен цаваплылык
18,1. Россия Федерация гражданин коч кулланып, сатып алып, янап, ялган

документлар белэн яки башка торле гамаллар белан ирекле рэвешта сораштыруда
катнаtлырга, яиса комиссиянец эцена яки агьзаларенэ каршылык kypcaTkaH затлар
гамэлдэге законнар нигезенда щаваплылыкка тартылалар.
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