
 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге территориясендҽ гражданнар арасында сораштыру үткҽрү һҽм билгелҽү 

тҽртибе турында  
 

"Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 31 маддҽсе 
нигезендҽ, Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Уставының 23 маддҽсе нигезендҽ, Югары Ослан муниципаль районының Введенский 
Бистҽсе авыл җирлегендҽ җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыру хокукын гамҽлгҽ ашыру 
максатларында, шулай ук Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары җаваплы затлары 
тарафыннан карарлар кабул иткҽндҽ халыкның фикерен ачыклау һҽм аны исҽпкҽ алу 
өчен, 

 
Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 

Карар чыгарды: 
 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе авыл җирлеге территориясендҽ гражданнар арасында сораштыру үткҽрү һҽм 
билгелҽү тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽне (1нче кушымта) расларга. 
     2. Ҽлеге карарны авыл җирлеге мҽгълүмат стендларында, Югары Ослан 
муниципаль районының рҽсми сайтында, Татарстан Республикасының хокукый 
мҽгълүмат рҽсми порталында урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Советның законлылык, хокук 
тҽртибе һҽм регламент буенча даими комиссиясенҽ йөклҽргҽ. 

 
 
 
 
 
 
 

Совет Рҽисе,  
Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башлыгы                                        Д.В. Морозов 

 
 

     01.07.2016                                                                    №75-325 



Введенский Бистҽсе авыл җирлеге  
Советының 01.07.2019 ел №75-325 
карарына 
                                   №1  кушымта  

 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
ВВЕДЕНСКИЙ БИСТҼСЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ГРАЖДАННАР 

АРАСЫНДА СОРАШТЫРУ ҮТКҼРҮ ҺҼМ БИЛГЕЛҼҮ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДА 
НИГЕЗЛҼМҼ 

 
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 
1.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе 
авыл җирлеге халкының турыдан - туры белдерүенең бер формасы-гражданнарны 
сораштыру (алга таба-сораштыру). 
Сораштыру аша гражданнарның җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыру хокукы гамҽлгҽ 
ашырыла. 
1.2. Сораштырулар Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге халкының фикерен, җирле үзидарҽ органнары тарафыннан, шулай ук дҽүлҽт 
хакимияте органнары тарафыннан карарлар кабул иткҽндҽ исҽпкҽ алу мҽсьҽлҽлҽре 
буенча фикерлҽрен ачыклау алымы булып тора. 
1.3. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре тҽкъдим итү характерында. 
 

2. Сораштыру үткҽрү принциплары 
 

2.1. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге халкы 
сораштыруда катнаша ала, анда сайлау хокукына ия һҽм территориясе чиклҽрендҽ 
яшҽүче кешелҽр катнаша ала. 
2.2. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге халкы тигез 
нигезлҽрдҽ сораштыруда катнаша. Сораштыруда катнашкан һҽр кеше бер тавышка ия 
һҽм сораштыруда турыдан-туры катнаша. 
2.3. Сораштыруда катнашу өчен гражданнарның җенесенҽ, расасына, миллҽтенҽ, 
теленҽ, чыгышына, мөлкҽткҽ һҽм вазыйфаи хҽленҽ, дингҽ мөнҽсҽбҽтенҽ, 
инануларына, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ карата нинди дҽ булса турыдан-туры яки 
турыдан-туры булмаган чиклҽүлҽр тыела. 
2.4. Гражданнарны сораштыруда катнашу ирекле булып тора. Сораштыру барышында 
беркем дҽ үз фикерлҽрен һҽм инануларын белдерергҽ яки алардан баш тартырга 
мҽҗбүр итҽ алмый. 
2.5. Сораштыру нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү, үткҽрү һҽм билгелҽү законлылык, ачыклык һҽм 
хҽбҽрдарлык принциплары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
2.6. Җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары халыктан сораштыруда катнашу 
хокукын гамҽлгҽ ашыруда ярдҽм итҽргҽ тиеш. 

 
3. Сораштыруга кертелҽ торган сораулар 

 
3.1. Сораштыруга чыгарыла алалар: 
-Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Уставы 

белҽн Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге халкының 
мҽнфҽгатьлҽрен кайгыртучы һҽм Югары Ослан муниципаль районы Введенский 



Бистҽсе авыл җирлеге Уставына кертелгҽн сораулар җирле ҽһҽмияткҽ ия; 
-Югары Ослан муниципаль районының "Введенский Бистҽсе авыл җирлеге" 

муниципаль берҽмлегенең төбҽк һҽм төбҽкара ҽһҽмияттҽге объектлар өчен максатчан 
җирлҽрне билгелҽү мҽсьҽлҽлҽре. 

3.2. Сораштыруга чыгарылган сораулар Россия Федерациясе законнарына һҽм 
Татарстан Республикасы законнарына, Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе авыл җирлеге Уставына каршы килергҽ тиеш түгел. 

Бу сораштыруга кертелгҽн сораулар, шул рҽвешле формалаштырылган булырга 
тиеш, аларны күп тапкыр аңлату булмасын өчен. 

 
4. Сораштыру төрлҽре 

 
4.1. Сораштыру яшерен, эзлҽү яки ачык тавыш бирү юлы белҽн үткҽрелҽ. 
4.2. Яшерен тавыш бирү сораштыру үткҽрү пунктларында бер көн дҽвамында 

сораштыру кҽгазьлҽре буенча үткҽрелҽ. 
4.3. Эзлҽү тавыш бирү сораштыру кҽгазьлҽре яки сораштыру исемлеклҽре буенча 

сораштыру үткҽрү пунктларында да, сораштыруда катнашучыларның яшҽү урыны 
буенча сораштыру үткҽрү комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан да, бер яки берничҽ көн 
дҽвамында үткҽрелҽ. 

4.4. Сораштыру шулай ук гражданнар җыелышларында ачык тавыш бирү 
рҽвешендҽ үткҽрелҽ ала. 

5. Сораштыру билгелҽү тҽртибе 
 

5.1. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
гражданнарының сорашуы инициативасы белҽн үткҽрелҽ: 

-Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советы яки 
Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башлыгы-җирле 
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча; 

- Югары Ослан муниципаль районының "Введенский Бистҽсе авыл җирлеге" 
муниципаль берҽмлегенең төбҽк һҽм төбҽкара ҽһҽмияттҽге объектлар өчен максатчан 
җир билгелҽнешен үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽре буенча-Татарстан Республикасы дҽүлҽт 
хакимияте органнары. 

5.2. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Советына караган сораштыру үткҽрү инициативасы ҽлеге орган тарафыннан 
сораштыру билгелҽү турында тиешле карар кабул ителүдҽ чагыла. 

Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башлыгы 
карамагында булган сораштыру үткҽрү инициативасы җирлек Советына сораштыру 
үткҽрү турында үтенеч юллый. 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органы карамагындагы сораштыру 
үткҽрү инициативасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге Советына ҽлеге орган тарафыннан сораштыру үткҽрү турында үтенеч юллана. 

5.3. Сораштыру үткҽрү турында ходатайствода күрсҽтелҽ: 
- сораштыру үткҽрү мотивлары; 
- сорауның тҽкъдим ителгҽн формулировкасы; 
- сораштыру территориясе; 
- сораштыруны үткҽрү өчен күз алдында тотылган көн һҽм аның төре. 
5.4. Гражданнар арасында сораштыру үткҽрү турындагы карар Югары Ослан 

муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул 
ителҽ. 

5.5. Сораштыруны билгелҽү турындагы карар сораштыру үткҽрү турындагы 
үтенечнамҽ алганнан соң 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча һҽм аны үткҽрүгҽ кадҽр 30 
көннҽн дҽ соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш. Югары Ослан муниципаль районы 



Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советы тарафыннан сораштыру үткҽрер алдыннан 
сораштыру үткҽрү турында Карар кабул итү сораудан баш тартучы мҽсьҽлҽне 
(мҽсьҽлҽлҽрне) формулировкасы белҽн килешеп кабул итҽргҽ мөмкин. 

5.6. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советы 
сорау-җавапка тҽкъдим ителгҽн сорау (сораулар) формулировкасы гамҽлдҽге 
законнарга, ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ каршы килҽ икҽн, сораштыру үткҽрүдҽн баш тартырга 
хокуклы. 

5.7. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советы 
карарында гражданнар арасында сораштыру үткҽрү билгелҽнҽ: 

- сораштыру үткҽрү датасы һҽм сроклары; 
- сораштыру үткҽргҽндҽ тҽкъдим ителҽ торган сорау (сораулар) формулировкасы; 
- сораштыру үткҽрү методикасы; 
- сораштыру бите формасы (сораштыру Исемлеге); 
- сораштыруда катнашучы җирлек халкының минималь саны. 
5.8. Гражданнардан сораштыру бары тик якшҽмбе көнне генҽ билгелҽнҽ ала. 
5.9. Сораштыру билгелҽү турындагы карар аны үткҽрүгҽ 10 көннҽн дҽ соңга 

калмыйча мҽҗбүри бастырып чыгарылырга тиеш. 
 

6. Сораштыру үткҽрү буенча Комиссия 
 
6.1. Гражданнар арасында сораштыру ҽзерлҽү һҽм үткҽрүне сораштыру үткҽрү 

комиссиясе (алга таба - Комиссия) башкара. 
6.2. Комиссия инициаторлар тҽкъдимнҽре нигезендҽ сораштыру үткҽрү 

территориясеннҽн чыгып, 3-5 кеше депутатлар Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 
6.3. Комиссия составына мҽҗбүри тҽртиптҽ вҽкиллекле орган, Башкарма комитет 

вҽкиллҽре, шулай ук сораштыру үткҽрелҽ торган территория җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре 
кертелҽ. 

6.4. Комиссия төзелү турында Карар кабул ителгҽннҽн соң өченче көннҽн дҽ соңга 
калмыйча чакырыла. Беренче утырышта Комиссия үз составыннан комиссия рҽисен 
һҽм комиссия секретарен ачык тавыш бирү юлы белҽн сайлый, сораштыру 
участокларын раслый, шулай ук сораштыру үткҽрү пунктларында үткҽрелгҽн очракта, 
мондый пунктларның санын һҽм урынын раслый. 

Комиссия утырышларын Рҽис кирҽк булганда чакыра. Комиссия утырышы 
комиссия ҽгъзаларының билгелҽнгҽн саныннан яртысыннан да ким булмаган өлеше 
катнашса, хокуклы санала. 

Комиссия карарлары комиссия ҽгъзалары утырышында катнашучылардан гади 
күпчелек тавыш белҽн ачык тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ. 

Комиссия гражданнар арасында сораштыру үткҽрү өчен кирҽкле санда эш 
төркемнҽре булдырырга хокуклы. 

6.5. Сораштыру участоклары, комиссиянең урнашу урыны һҽм гражданнар 
арасында сораштыру үткҽрү пунктларының урнашу урыны сораштыру уздырылган 
көнгҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ ким булмаган вакыт эчендҽ бастырылырга (игълан ителергҽ) 
тиеш. 

6.6. Сораштыру үткҽрү буенча Комиссия: 
- гражданнар арасында сораштыру уздырган вакытта ҽлеге Нигезлҽмҽнең 

үтҽлешен оештыра; 
- сораштыру үткҽрү пунктларын җиһазлый; 
- сораштыру кҽгазьлҽре яки сораштыру исемлеклҽре ҽзерлҽүне тҽэмин итҽ; 
- сораштыру вакытында имзалар җыюны оештыра; 
-Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге халкының 

сораштыруда катнашуын тҽэмин итҽ; 
- ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ сораштыру вакытында 



халыкның тавыш бирүен оештыра; 
-Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге җирле 

үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽре, массакүлҽм 
мҽгълүмат чаралары белҽн хезмҽттҽшлек итҽ; 

- гражданнарның сораштыру нҽтиҗҽлҽрен билгели; 
- гражданнар арасында сораштыру үткҽрү белҽн бҽйле гаризаларны һҽм 

шикаятьлҽрне карый; 
- гамҽлдҽге законнар һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне 

гамҽлгҽ ашыра. 
6.7. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советы 

үткҽргҽн сораштыру нҽтиҗҽлҽре рҽсми басылып чыкканнан соң, комиссиянең 
вҽкалҽтлҽре туктатыла. 

6.8. Комиссия эшчҽнлеген матди-техник, оештыру ягыннан тҽэмин итү Югары 
Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башкарма комитеты 
тарафыннан тҽэмин ителҽ. 

 
7. Сораштыру участоклары.  

Сораштыруда катнашучылар исемлеге 
 

7.1. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
территориясендҽ сораштыру үткҽрү буенча комиссия тарафыннан билгеле бер 
комиссия тарафыннан оештырыла. 

Сорашып - белешүнең бердҽм участогы яки комиссия карары буенча сорашып 
белешү берничҽ өлешкҽ бүленергҽ мөмкин. 

Сораштыру үткҽрү вакытында тавыш бирү өчен махсус җиһазландырылган 
бүлмҽлҽр булырга тиеш. Участокларда сораштыру вакытында тавыш бирүне комиссия 
ҽгъзаларының берсе җитҽклҽгҽн участокларга юнҽлдерелгҽн комиссия ҽгъзалары 
тҽэмин итҽ. 

7.2. Сораштыруда катнашучылар исемлегенҽ сайлау хокукына ия муниципаль 
берҽмлек халкы кертелҽ. Исемлектҽ сораштыруда катнашучының фамилиясе, исеме, 
атасының исеме, туган елы (18 яше - өстҽмҽ көн һҽм ай) һҽм яшҽү урыны күрсҽтелҽ. 
Кешене сораштыруда катнашучылар исемлегенҽ кертү өчен ҽлеге участок 
территориясендҽ аның яшҽү урыны булу факты нигез булып тора. Кеше сораштыруда 
катнашучылар исемлегенҽ сораштыру үткҽрү буенча бер участокта гына кертелҽ. 
Сораштыруда катнашучылар исемлеге ике нөсхҽдҽ төзелҽ һҽм исемлек төзегҽн 
комиссия рҽисе һҽм секретаре тарафыннан имзалана. 

Ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ сораштыруда катнашу хокукына ия кешелҽр 
исемлегенҽ өстҽмҽ кертү телҽсҽ кайсы вакытта, шул исҽптҽн сораштыру уздырылган 
көнне дҽ рөхсҽт ителҽ. 

Сораштыруда катнашу хокукына ия кешелҽр исемлегенҽ үзгҽрешлҽр кертү 
тавышларны санау башланганнан соң тыела. 

Сораштыруда катнашучылар исемлеге сораштыру үткҽрүгҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ 
соңга калмыйча төзелҽ. 

8. Сораштыру кҽгазе 
 

8.1. Сораштырулар кҽгазендҽ сорау (сораулар) өчен чыгарылган төгҽл 
күрсҽтелгҽн текст бар һҽм тавыш бирүченең "ҽйе" яки "каршы" сүзлҽре белҽн 
аңлатуның вариантлары күрсҽтелҽ, алар астында буш квадратлар урнаштырыла. 

Сораштыруга берничҽ сорау чыгарганда, алар бер сораштыру кҽгазенҽ кертелҽ, 
эзлекле рҽвештҽ нумерлана һҽм бер-берсеннҽн горизонталь линиялҽр белҽн аерыла. 
Норматив хокукый акт проектын сораштыруга чыгарылган нинди дҽ булса статьяның 
яисҽ нинди дҽ булса пунктның альтернатив редакциялҽре шулай ук эзлекле рҽвештҽ 



нумерлана. 
Тавыш бирү өчен кулланыла торган сораштыру кҽгазе тавыш бирү турында 

мҽгълүматлар кертү өчен буш урын булырга тиеш. 
Сораштыру кҽгазендҽ аны тутыру тҽртибе турында аңлатма бирелҽ.Битнең өске 

уң ягында комиссия рҽисе һҽм секретаре имзалары куела. 
 

9. Сораштыру Исемлеге 
 
9.1. Сораштырулар Исемлеге исемле тавыш биргҽндҽ кулланыла һҽм графларга 

сораштыруда катнашучыларның фамилиялҽре, исеме, атасының исеме, туган көне, 
яшҽү урыны турында мҽгълүматлар кертелҽ торган таблицадан гыйбарҽт. Ҽлеге 
графлардан уң якта сорауга чыгарылган мҽсьҽлҽнең төгҽл ҽйтелгҽн тексты (сораулар) 
астында тавыш бирүче "ҽйе" яки "каршы" сүзлҽре белҽн җавап бирү вариантлары 
күрсҽтелҽ һҽм тавыш бирүдҽ катнашучыларның имзасы өчен урын калдырыла. 

Сораштыруга берничҽ сорау кертелгҽндҽ, алар сораштыру исемлегендҽ эзлекле 
урнаша. 

9.2. Сораштыру исемлеге һҽр биттҽ комиссия рҽисе һҽм секретаре тарафыннан 
имзалана. 

10. Сораштыру үткҽрү тҽртибе 
 
10.1. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 

Советы тарафыннан гражданнар арасында сораштыру үткҽрелҽ. 
10.2. Сораштыру үткҽрү пунктларында гражданнарны сораштыру җирле вакыт 

буенча иртҽнге сҽгать сигездҽн кичке егерме сҽгатькҽ кадҽр үткҽрелҽ. 
 

11. Сораштыру уздырганда яшерен тавыш бирүне 
 уздыру тҽртибе 

 
11.1. Яшерен тавыш бирү сораштыру үткҽрү пунктларында үткҽрелҽ, анда яшерен 

тавыш бирү өчен махсус урыннар җиһазландырылырга һҽм тавыш бирү вакытында 
бастырыла торган тартмалар куелырга тиеш. 

11.2. Сораштыру кҽгазе сораштыруда катнашучылар исемлеге буенча комиссия 
ҽгъзалары тарафыннан тавыш бирү юлы белҽн бирелҽ. Сораштыру кҽгазен алган 
вакытта тавыш бирүче паспорт яки шҽхесне һҽм яшҽү урынын раслаучы башка 
документ күрсҽтҽ һҽм сораштыруда катнашучылар исемлегендҽ үз фамилиясенҽ 
каршы языла. Сораштыруда катнашучылар исемлегендҽ паспорт мҽгълүматларын 
тутыру талҽп ителми. 

11.3. Ҽгҽр тавыш бирүченең сораштыру кҽгазе алуда мөстҽкыйль язылмаса, ул, 
комиссия ҽгъзаларыннан тыш, башка зат ярдҽменнҽн файдаланырга хокуклы. 

Соралган ярдҽм күрсҽткҽн зат "сораштыру кҽгазен алу турында сораштыруда 
катнашучының имзасы" графасында үзенең фамилиясен күрсҽтеп языла. 

11.4. Сораштыру кҽгазе тавыш бирү өчен тартмага салына торган махсус 
җиһазландырылган урында (кабиналарда яки бүлмҽлҽрдҽ) тавыш бирүче белҽн 
тутырыла. 

Тавыш биргҽндҽ, сораштыру катнашучысы квадратта "ҽйе" яки "каршы" сүзе белҽн 
телҽсҽ кайсы билгене үзенең ихтыяр белдерүенҽ туры китереп куя. 

Комиссия ҽгъзалары сораштыру серен тҽэмин итҽлҽр. 
Ҽгҽр тавыш бирүче сораштыру кҽгазен тутырганда хата ясадым дип саный икҽн, 

ул сораштыру кҽгазен биргҽн комиссия ҽгъзасына мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 
Комиссия ҽгъзасы тавыш бирүчелҽргҽ сораштыруда катнашучылар исемлегендҽ 

тиешле билге ясап, ҽлеге катнашучы фамилиясенҽ каршы яңа сораштыру кҽгазе бирҽ. 
Бозылган сораштыру кҽгазе юкка чыгарыла, бу турында комиссия ҽгъзалары тиешле 



акт төзи. 
Тутырылган сораштыру кҽгазьлҽре тавыш бирүче тартмага җибҽрелҽ, ул комиссия 

ҽгъзаларының алдында булырга тиеш. 
Тартмалар саны комиссия тарафыннан билгелҽнҽ. Комиссия тавыш бирү өчен 

күчмҽ тартмалар кулланып тавыш бирүне үткҽрү турындагы мҽсьҽлҽне мөстҽкыйль хҽл 
итҽ. 

11.5. Ҽгҽр комиссия ҽгъзасы сораштыру серен боза яки сораштыруда 
катнашучыларның ихтыяр белдерүенҽ йогынты ясарга омтыла икҽн, ул кичекмҽстҽн 
аның эшендҽ катнашудан читлҽшҽ. Читлҽштерү турындагы карар ҽлеге участокта 
комиссия эшен җитҽклҽүче комиссия ҽгъзасы тарафыннан тиешле беркетмҽ төзү һҽм 
ҽлеге участокта сораштыру үткҽрүне гамҽлгҽ ашыручы барлык комиссия ҽгъзалары 
имзалары белҽн кабул ителҽ. 

 
12. Сораштыру вакытында исемле тавыш бирүне  

үткҽрү тҽртибе 
 

12.1. Исемле тавыш бирү сораштыру үткҽрү пунктларында да, гражданнарның 
яшҽү урыны буенча да үткҽрелергҽ мөмкин. 

12.2. Исемле тавыш бирү сораштыру кҽгазьлҽре буенча да, сораштыру 
исемлеклҽре буенча да үткҽрелҽ ала. 

12.3. Паспорт яки шҽхесне һҽм яшҽү урынын раслаучы башка документ күрсҽтүе 
буенча тавыш бирүче сораштыру исемлеклҽре буенча тавыш биргҽндҽ, сораштыру 
исемлегендҽ үз фамилиясенҽ үзенең ихтыяр белдерүенҽ туры килгҽн графада телҽсҽ 
нинди билгене куя һҽм языла. 

12.4. Сораштыру кҽгазьлҽре буенча тавыш биргҽндҽ тавыш бирүче үз 
фамилиясен, исемен һҽм атасының исемен, адресын сораштыру кҽгазенҽ язып бара, 
үз ихтыяр белдерүлҽренҽ туры китереп, квадратта телҽсҽ нинди билгене куя һҽм 
шунда укимза куя. 

Сораштыруда катнашучылар соравы буенча, комиссия ҽгъзасы сораштыру 
кҽгазенҽ тиешле квадратка билге куя һҽм тавыш бирүче үзе имза куя. 

12.5. Һҽр көн ахырында, сораштыру үткҽрү вакыты дҽвамында, тутырылган 
сораштыру кҽгазьлҽре сораштыру уздырган затлар комиссиясенҽ китерелҽ. 

12.6. Сораштыру кҽгазе буенча тавыш бирү мҽгълүматлары комиссия ҽгъзалары 
тарафыннан сораштыру исемлегенҽ күчерелҽчҽк, ул сораштыру нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү 
өчен төп документ булып хезмҽт итҽ. 

 
13. Сораштыру уздырганда ачык тавыш бирүне  

уздыру тҽртибе 
 

13.1. Комиссия сораштыруда катнашучы кешелҽр саны 1000 кешедҽн артмаса, 
сораштыруда катнашкан сорау (мҽсьҽлҽлҽр) буенча тавыш бирү үткҽрү өчен 
сораштыруда катнашучылар җыелышын үткҽрергҽ хокуклы. Җыелышта 
катнашучыларны теркҽү сораштыруда катнашучылар исемлеге буенча үткҽрелҽ. 
Җыелышны комиссия вҽкиллҽре өч кешедҽн дҽ ким булмаган санда ачалар һҽм алып 
баралар. Җыелышта кызыксынучы якларның сораштыру өчен чыгарылган мҽсьҽлҽ 
буенча чыгышлары рөхсҽт ителҽ, аларның сорауларына җавап бирелҽ, ҽмма фикер 
алышулар үткҽрелми. 

13.2. Җыелышта тавыш бирү һҽр мҽсьҽлҽ буенча аерым "ҽйе" һҽм аерым "каршы" 
үткҽрелҽ. Тавыш бирүдҽ исемлеккҽ кертелгҽн һҽм җыелышта теркҽлгҽн сораштыруда 
катнашучылар гына катнаша. Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре беркетмҽгҽ кертелҽ, ул 
җыелышта катнашучы барлык комиссия ҽгъзалары тарафыннан имзалана. 

13.3. Сораштыруда катнашучылар исемлегенҽ кертелгҽн халыкның 25 проценттан 



артыгы катнашында җыелыш тулы хокуклы. 
 

14. Сораштыру нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү 
 
14.1. Сораштыру үткҽргҽннҽн соң, Комиссия сораштыру нҽтиҗҽлҽре буенча тавыш 

бирү нҽтиҗҽлҽрен исҽпли һҽм түбҽндҽге мҽгълүматлар күрсҽтелҽ торган сораштыру 
нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ белҽн үзенең карарын рҽсмилҽштерҽ: 

- беркетмҽ төзү датасы; 
- сораштыру үткҽрү вакыты: башлану һҽм тҽмамлану вакыты; 
- сораштыру үткҽрү буенча участок адресы; 
- сораштыру территориясе (ҽгҽр сораштыру шҽһҽр территориясендҽ үткҽрелгҽн 

булса, микрорайоннарның, урамнарның, йортларның номерларының исемнҽре 
һичшиксез күрсҽтелҽ); 

- сораштыру үткҽргҽндҽ тҽкъдим ителҽ торган сорау (сораулар) формулировкасы; 
- сораштыруда катнашу өчен исемлеккҽ кертелгҽн гражданнарның гомуми саны; 
- сораштыруда катнашкан гражданнар саны; 
- сораштырулар узган яисҽ хҽл ителмҽгҽн дип танылу; 
- сораштыру гамҽлдҽ яки гамҽлдҽ түгел дип тану; 
- бу сораштыру исемлегендҽ язулар саны, яки сораштыру битлҽре саны дөрес 

булмау; 
- сораштыруга чыгарылган сорауга җавап биргҽндҽ "ҽйе" бирелгҽн тавыш саны; 
- сораштыруга чыгарылган сорауга җавап биргҽндҽ "каршы" бирелгҽн тавыш саны; 
- сораштыру нҽтиҗҽлҽре (мҽсьҽлҽ хупланган дип санала, ҽгҽр аңа "өчен" җавап 

биргҽндҽ тавыш бирүдҽ катнашкан сораштыруда катнашучыларның яртысыннан 
артыгы тавыш биргҽн булса). 

14.2. Ҽгҽр сораштыру берничҽ мҽсьҽлҽ буенча үткҽрелгҽн булса, тавышларны 
санау һҽм һҽр мҽсьҽлҽ буенча беркетмҽ төзү аерым башкарыла. 

14.3. Сораштыру кҽгазендҽ язу дөрес түгел дип таныла, ҽгҽр: 
- сораштыруда катнашучыларның фикерен дөрес итеп билгелҽү мөмкин булмаса; 
- язмада тавыш бирүчелҽр яки аның имзалары турында мҽгълүматлар юк; 
- кабатланган язмалар бар. 
Сораштыру кҽгазьлҽре гамҽлдҽ түгел дип таныла: 
- билгелҽнмҽгҽн үрнҽктҽге, 
- комиссия ҽгъзаларының тамгалары булмаган, 
- алар буенча сораштыруда катнашучыларның фикерен дөрес итеп билгелҽү 

мөмкин булмаса. 
14.4. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 

Советы карары нигезендҽ, сораштыруда катнашкан кешелҽр саны сораштыруда 
катнашучы муниципаль берҽмлек халкы арасында иң аз санны билгелҽү турында 
сораштыруда катнашуны. 

14.5. Комиссия сораштыру нҽтиҗҽлҽрен дөрес түгел дип саный: 
- ҽгҽр сораштыру үткҽргҽн вакытта җибҽрелгҽн хокук бозулар гражданнарның 

ихтыяр белдерү нҽтиҗҽлҽрен дөрес итеп билгелҽргҽ мөмкинлек бирми икҽн; 
- ҽгҽр гамҽлдҽ дип танылган сораштыру исемлегендҽге язмалар саны, 

сораштыруда катнашкан гражданнар саныннан 80% кимрҽк тҽшкил итсҽ; 
- ҽгҽр дҽ гамҽлдҽ дип танылган сораштырулар битлҽре саны сораштыруда 

катнашкан гражданнар саныннан 80% тан да ким тҽшкил итсҽ. 
14.6. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ 2 нөсхҽдҽ төзелҽ һҽм 

комиссиянең барлык ҽгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмҽгҽ кул куйган вакытта 
комиссиянең кайбер ҽгъзалары булмаган очракта, беркетмҽдҽ бу хакта, аларның 
юклыгы сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, язма языла. 

Комиссия ҽгъзасы, беркетмҽ белҽн тулысынча яки аның аерым нигезлҽмҽлҽре 



белҽн килешмҽсҽ, беркетмҽгҽ кушып бирелҽ торган аерым фикерне язмача язарга 
хокуклы. Беркетмҽ Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл 
җирлеге Советы карары белҽн расланган күпчелек кешегҽ сораштыру үткҽрү буенча 
комиссия ҽгъзалары кул куелса, гамҽлдҽ була. 

Беркетмҽгҽ кул кую көне комиссия ҽгъзалары тарафыннан сораштыру 
нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү көне булып тора. 

14.7. Беркетмҽнең беренче нөсхҽсе Югары Ослан муниципаль районы Введенский 
Бистҽсе авыл җирлеге Советына сораштыру кҽгазьлҽре яки сораштыру исемлеклҽре 
белҽн бергҽ җибҽрелҽ, беркетмҽнең икенче нөсхҽсе сораштыру үткҽрү инициаторына 
җибҽрелҽ. 

Беркетмҽнең беренче нөсхҽсенҽ комиссиягҽ кергҽн язма шикаятьлҽр, гаризалар 
һҽм алар буенча кабул ителгҽн карарлар теркҽлҽ. Шикаятьлҽрнең, гаризаларның һҽм 
алар буенча кабул ителгҽн карарларның расланган күчермҽлҽре беркетмҽнең икенче 
нөсхҽсенҽ теркҽлҽ. 

Беренче нөсхҽнең күчермҽлҽре массакүлҽм мҽгълүмат чараларына, җирле 
иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ һҽм территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарына 
тҽкъдим ителергҽ мөмкин. 

14.8. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
комиссиясе һҽм Советы сораштырулар үткҽрү буенча документларның сакланышын 
тҽэмин итҽ. 

15. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре 
 
15.1. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре билгелҽнгҽннҽн соң 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча 

бастырылырга (халыкка хҽбҽр ителергҽ) тиеш. 
15.2. Сораштыру барышында ачыкланган халык фикере тҽкъдим итү характерына 

ия. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге җирле 
үзидарҽ органнары, шулай ук Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары 
тарафыннан карарлар кабул иткҽндҽ исҽпкҽ алына. 

15.3. Сораштыру нҽтиҗҽлҽренҽ каршы килҽ торган карарлар кабул ителгҽн 
очракта, күрсҽтелгҽн органнар тиешле карар кабул ителгҽннҽн соң 10 көн эчендҽ 
тиешле мҽгълүматны бастырып чыгару (халыкка игълан итү) юлы белҽн мондый карар 
кабул итүнең сҽбҽплҽрен халыкка җиткерергҽ тиеш. 

 
16. Сораштыру материалларын саклау 

 
16.1. Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 

Советында Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистҽсе авыл җирлеге 
Советы депутатларының вҽкалҽтлҽре срогы ахырына кадҽр саклана, аннары 
муниципаль архивка саклауга җибҽрелҽ. 

16.2. Күрсҽтелгҽн материалларны саклау срогы Югары Ослан муниципаль 
районының Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнҽ, лҽкин 1 
елдан да ким булмаска тиеш. 

 
17. Сораштыру үткҽрүне финанс тҽэмин итү 

 
17.1. Гражданнар арасында сораштыру ҽзерлҽүгҽ һҽм үткҽрүгҽ бҽйле чараларны 

финанслау акча хисабына башкарыла: 
- җирле бюджет-җирле үзидарҽ органнары инициативасы буенча сораштыру 

үткҽргҽндҽ; 
- Татарстан Республикасы бюджеты-Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте 

органнары инициативасы буенча сораштыру уздырганда. 
 



18. Сораштыруда катнашуда гражданнарның хокукларын  
бозган өчен җаваплылык 

  
18.1. Россия Федерациясе гражданы тарафыннан сораштыруда катнашу хокукын 

ирекле гамҽлгҽ ашыруга комачаулаучы яисҽ көч куллану, сатып алу, янаулар, 
документлар тапшыру һҽм башка ысул белҽн комиссия ҽгъзаларының эшендҽ 
комачаулаучы затлар гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җаваплы. 
 

  
 

Совет Рҽисе,  
Югары Ослан муниципаль районы 
Введенский Бистҽсе авыл җирлеге Башлыгы                                        Д.В. Морозов 
 


