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БАшлыгы

муниципаль берэмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия
хапык санын алу буенча Комиссия тозy турында

<<2020 елгы Бетенроссия хаJIык санын аJIуны YTKapy буенча Россия
Федерациясе Хокумэте комиссиясен тозy турында) 29.О9.20|7, J\b1185 РФ Хокумэте
Карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц <<2020 елгы
Бетенроссия х€Lпык санын €Lлуны Yткэрy буенча комиссия тозy турында)> 2OI9 ел, 15
авryст, 682 нче карары, <Татарстан Республикасы <<Огерrце муниципалъ районы>>
МУНИЦИПаЛЬ беРэмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия х€шык санын zLлуны yткэрy буенча
комиссия тозy турында) 2019 еЛ, 26 сентябръ, 81 нче карары нигезендэ hэм
ТаТаРСТаН Республикасы Огерще муниципаJIь районыныц <Красный Бор авыл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019

Ресгlубликасы Огерще
<Красный Бор авыл

кАрАр

Татарстан

районыныц

Красrшй Бор авылы J\ъ

муницип€LIIъ

щирлеге>)

Х{ИРЛеГе) МУНИциПалъ берэмлеге территориясендэ 2020 елгы Ботенроссия
санын алуны эзерлэy hэм yTkapy буенча х(ирле yзидарэ органнары
КИЛеШТерелгэн гамэллэрне координациялэу hэм тээмин итy максатларында,
бирэм:

1. Татарстан Республикасы Огерще муниципалъ районыныц <<Красный Бор
аВЫЛ Х{ИРлеГе)) муницип€tль берэмлегендэ 2020 елныц 1 гыЙнварына кадэр
Ботенроссия х€tпык санын €tлуны yткэрy буенча комиссия тозергэ.

2. Кушымтадагыларны расларга:
- Татарстан Республикасы Эгерхlе муниципаль районыныц <Красный Бор

аВЫЛ }ЦИРЛеГе>) муниципzLль берэмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия хuшык санын
алуны yткэрy комиссиясе турында НИГЕЗЛЭМО (1 нче кушымта);

- Татарстан Республикасы Огеряtе муниципаль районыныц <Красный Бор
аВыл щирлеге>) муниципаJIь берэмлегендэ 2020 елгы Бетенроссия х€Llrык санын
аJIуны yткэрy комиссиясе составы (2 нче кушымта).

З. Халык санын алуны тулысынча таэмин итy максатларында тубэндэге
беренчел чар€Lларныц yтэлешен тээмин итэргэ:

З.1.20|9 елныц 1 ноябренэ кадэр:
- hэр торак пунктта адреслы хух{€tлыкныц торышын тоташ тикшерyне

оештырырга hэм х(итмэгэн урыннарны урнаштыру hэм урам, йорт, фатир номер

х€шык
белан
карар

билгелэрен &lIыштыру буенча эшлэрне тогеллэрге.



- Татарстан Ресгryбликасы Огерrце муfiиципаль районыныц "Красный Бор авылхlирлеге" муницип€lJIЪ берэмлеге чикJIэрен тогэллэштерергэ hэм Тат^арстан
республикасы rщэулэт статистикасы булеген аларныц тасвирламалары актлары белэн
тээмин итэргэ;

- торак пунктлар исемлеген (шэhэр х{ирлекларенэ караган торак пунктларны дакертеп), хезмэт эhамиятендэге пунктларны hэм авыл хtирлекJIэре территориясендэ
аерым торучы корылм€LIIарны тогэллештерергэ;

_ авыл торак пунктларыныц схематик планнарын тогэллэштерергэ.
З.2.2020 елныц 1 гыйнварына кадэр:
_ квартurл саен х€Lпыкны хух{€шык саен исэпкэ аryныц тулылыгына hэм

дореслегенэ тикшерyлэр yткарерга ;

З.З. 2020 елныц 1 авryстына кадэр:
- ТатарсТанстаТ даYлэт статистика булегенэ авыл п{ирлеклэренец торак фондытурында белешмэлэр бирергэ;
3,4, 2020 елгы Бетенроссия хаJIык санын .tлуныц максатларын, бурычларын hэм

эhэмиятен яктыртуга юнелдерелгэн х€lлык белэн мэгъллмати-ацлату эшлэре €lJIып
барырга.

4. олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны yз остемэ ,шам.

А.н. лАзАрЕв
.S':



Татарстан Р есгrубликасы
Эгерще муниципаль районыныц

<Красный Бор авыл х(ирлеге>)
муниципаль берэмлеге башлыгыныц

04.10.2019 М 1З карарына
1 нче кушымта

татарстан Республикасы Эгеряqе муниципаль районыныц
<<КраснЫй БоР авыл щирлеге)> муниципаль берамлегенда 2а20 елгы

Ботенроссия халык санын алуны Yткэрy комиссиясе ryрында НИгЕзламЭ

1. Татарстан Республикасы Огерще муниципа_гrь районыныц <Красный Бор
авыл х(ирлеге) муницип€tль берэмлегендэ (алга таба - Комиссия) 202О елгы
БотенроссиrI хulпык санын aлуны yткэрy комиссиясе (а;rга таба-компссия) Татарстан
Республикасы Огерхqе муницип€tпь районыныц <Красный Бор авыл х{ирлеге)
муницип€rль берэмлеге территориясендэ х{ирле yзидарэ органнарыныц
килештерелгэн гамаллэрен координациlIлау hэм тээмин иту hэм Ботенроссия х€шык
санын €Lдуны эзерлэY hэм уткэрY мэсьэлелэрен оператив хэл итY очен оештырылды.

2. Комиссия YЗ эrrЕIанлеГендэ Россия Федерациясе Конституциясенэ hэм
Татарстан Республикасы КонститУциrIсене, <<Ботенро ссиЯ х€UIык санын алу
турында>> 2а02 елныц 25 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль законга, Россия
Федерациясенец hэм Татарстан Ресгryбликасыныц башка норматив-хокукый
актларына, Татарстан Республикасында 2020 елгы Ботенроссия хuUIык санын zrлуны
YткэрY комиссиясе ryрьп{дагы нигезлэмагэ, шулай ук элеге Нигезлемагэ TaJIHa.

3. Комисси,Iнец топ бурычлары булып торалар:
" Красный Бор авъUI хlирлеге" муrrицип€tлъ берэмлеге территориясенде 202О

елгы Ботенроссия х€UIык санын аIý.ны эзерлэY, YткэрY буенча х{ирле Yзидарэ
органнарыныц килештерелгэн гамэллэрен тээмин итр) ;

" КрасныЙ БоР авыл хlирлеге" муницип€Llrь берэмлегенда 2020 елгы
БотенроСсиrI х€tлЫк саныН €tлунЫ езерлэY hэм уткэругэ байлЬ мэсьэлалэрне оператив
хэл итY.

4. yзенэ йеклэнгэн бурычларны yтэy очен Комиссия:

}

"КрасныЙ БоР авыл хlирлеге" муницип€lJIъ берэмлегендэ 2020 елгы
Бетенроссия х€UIык санын ulлуны азерлэY haM 1ткэру барышын контролъдэ тота.

<<Красный Бор авыл х(ирлеге) муниципrrль берамлегендэ
Бетенроссия х€lлык санын алуга эзерлек
мэсьэлэне карый;

haM аныц оператив нетих{элэре

сораулар буенча тэкъдимнэрне карый:
"КрасныЙ БоР авыл Щщрлеге" муниципаль берамлегендэ 2о20 елгы

Ботенроссия х€tлык санын аJý/ны эзерлэy hэм ркэрY эшенэ торле оештыру-хокукый
рэвештэге оешм€lJIарны х{элеп итY) ;

тиешле муниципа-rrъ беремлеюIэр территориялэрендэ яше!че |ражданнарны
х€tлык турында мэгъл!мат )щыюга х{элеп ит!тIе, шулай ук хаlrык турында
мэгълlматларны эшкэртyне оештыру;

2020 елгь]
турындагь]



э

"КРаСный Бор авыл хlирлеге" lчгуrrицип€шь берэмлегендэ 2020 елгы
БОтенроссиrI х€lлык санын аlгуflы эзерлэy hэм 1ткэру буенча Россия Федерациясенец
тапшырылган вэкzLпэтлэрен гамэлгэ ашыру турында>;

Х€Lпык турында мэгьлyмат }цыюга х(элеп ителгэн затларны укыту hэм эшлэу
очен яраклы булган щиhазлар haM элемтэ чаралары белэн тээмин итY;

2020 елгы Ботенроссия хаlrык санын алу кагutзьлэрен hэм башка
документларны сакJIау очен сакJIана торган биналар белэн тээмин итy;

2020 елгы Ботенроссия х€шык санын €tлуны yткэрy очен кирэкле транспорт
чаралары, элемтэ чаралары б"рy;

Х€UIык турында меьлlмат х(ыючы затларныц иминлеген, исэпкэ алу
бИТЛЭренец hэм 2020 елгы Бетенроссия хttлык санын utлуныц башка
документларыныц сакJIанышын тээмин итlтIе оештыру;

ТОРак комплексларыныц, |ражданнарныц коммерцияле булмаган яшелчечелек
беРЛЭШмэлэренец ябык территориялэренэ керyне тээмин итуне оештыру hэм

2020 елгы Ботенроссия х€Llrык санын алуга кагылышлы басма агитацшI
матери€tлларын урнаштыру очеЕ махсус щиhазландырылган урынЕар булеп б"рy;

х(ирле yзидарэ органнары хезмэткэрлерен хаIIык санын аJIуда катнашуга
}цэлеп итY;

Шэhэр hэм авыл торак пунктларында торак hэм торак булмаган фонд йортлары
бУенча х{ирле yзидарэ органнары тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ тозелеш торен
(тОрак яки торак булмаган) hэм балансында тозелеш булган оешма, предприятие
исемен кiрсатеtl белешмалэр б"рy; яшэy яисэ яшэy урыны буенча торак
УРЫннарында яшэ!че hэм теркэлгэн затларныц саны hэм адреслары исемлекJIэрен
аКТУ€LлЬлэштерy hэм оештыру планнарын тозy очен яшэy урыны буенча яшэlче hэм
теркалгэн затларныц саЕы турында белешмэлэр;;

<<БотенроссиrI х€tпык санын аry турындa>) 2002 елныц 25 гыйнварындагы 8-ФЗ
НОМеРлы Федералъ законныц б статьясындагы 3 пункты нигезендэ торак, торак-
ЭксПлуатация оешм€Lлары, идарэче оеrrlмалар hэм компаниrIлэр, торак милекчелэре
ширкэтлэре, торак hэм торак-тозелеш кооперативлары белэн идарэ итy органнары;
вазыЙфаи затлар дэyлэт, муниципалъ hэм шэхси торак фондыныц торак урыннары
буенча хапыкны теркэy исэбен аllып бара торган п{ирле yзидарэ органнары (фатир
саен карточкulлар, йорт (фатир саен) китаплары, торак-коммунаIIь хущалык);

Татарстан Республикасы Огерхtе муниципаль районыныц <<Красный Бор авыл
Жирлеге)> муниципа-гrь берэмJIеге территориrIсендэ 2020 елгы БотенроссиrI хЕlJIык
санын алуны эзерлэy hэм yткэрy вакытында мэьлlмати-ацдату эшлэре €шып
баруны оештыру;

2020 елгы Ботенроссия х€шык санын аryны езерлаyда haM yткэрyдэ актив
катнашкан физик hэм юридик затларны булэклэy оештыру.

5. Комиссия комиссиягэ йеклэнгэн бурычларны хэл итyгэ бэйле мэсьэлелэр
буенча тэкъдимнэр эшлеy очен эшче торкемнэр тозерга хокуклы.

б. Комиссия комиссия раисеннэн, рэис урынбасарыннан, комиссия
эгъзаJIарыннан hэм сэркатибтэн тора.



)
Комиссия раисе комиссиlI эrrпIэнлегене

утырышлары планнарын раслый hэм комиссия
тэкъдимнэр кертэ, утырышларны €lJIып бара.

Комиссия рэисе булмаган вакытта яисе
урынбасары башкара.

х{итэкчелек ите, Комиссия
составын яцарту турында

аныц кушуы буенча Комиссия рэисе

7, Комисси,I утырышлары кирек булган саен, лэкин ярты елга бер тапкыр,2020 елда еллыК эШ планнары нигезендэ З тапкъIр Yткарелэ. Комиссия
утырышлары аныц эгьз€rларыныц яртысыннан арты|рагы булган очракта хокуклы
булып санала. Комиссия эьз€шары аныц утырышларында хокуксыз катнашалар.

Комиссия эьзЕLлары hэм чакъrрылганнар докладлар hэм остэмэ докладларбелен чыгыш ясый, фикер алышуларда тэкъдимнэр кертэ, тикшерелэ торган
мэсьэлэлэрнец асылы буенча белешмэлэр бирэ €LлаJIар.

Комиссия утырышларын тиешле мэгълiмат б"ру".п.ргэ язып аудио - heMвидеоконференциялер режимында Yткерергэ момкин
8, Комиссия карарлары комиссия утырышында катнашкан эгьз€шарныц гадикyпчелек тавышы белан ачык тавыш б"рy юлы белэн кабул ителэ. Тавышлар тигезбулган очракта, комиссиrI рэисенец тавышы хэлиткеч булй тора.
комиссия карарлары Комиссия рэисе яисе аныц урынбасары, утырышта

рэислек ит\че имза с€Iпа торган беркетмэлер белэн расмилэштерелэ.
"Красный Бо_р авыл х{ирлеге) муниципаль бфэмое." баrirrrыгы карарын таIэпитlче масьэлалэр буенча Комиссия билгеленган тертиптэ тиешле тэкъдимнэр кертэ.9, КомИссияЕеЦ YЗ компетеНциясе кыс€Lларында кабул итеJIгэн карарларыкомиссия очен мэяqбури булып тора.
10, Комиссия эшlllэнлеген туктатУ турындагы карар <Красный Бор авыл

щирлеге)) муниципаль берэмлеге башлыгы тарафын"u" uuбуr, ителэ.


