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<Яца Бэзэка авыл я{ирлеге)
берэмлегенда 2020 елгы Ботенроссия
алу буенча Комиссия тозy турында

<<2о2о елгы Ботенроссия х€lJIык санын аJIуны Yткэрy буенча Россия

Федерациясе Хекумэте комиссиясен тозy турында)> 29.09.2017, Jю1185 рФ Хекумате

Карары, TaTapciaH Республикасы Министрлар Кабинетыныц <<2020 елгы

Ботенроссия хzlJIык санын €tлуны YTKopY буенча комиссия тозY турында> 2019 ел, 15

u".y.i, б82 нче карары, <Татарстан Республикасы <<Огерх{е муниципапь районы)
,у""ц".rаль берэМп.rЪ"д.2020 елгЫ Ботенроссия хаJIык санын €l,ТУНы YткэрY буенча

комиссия тозy турында) 2O|g ол, 26 сентябръ, 81 нче карары нигезендэ hэм

TaтapстaнPеспyбликaсЬIoгеpяtеМyHициП.шЬpaйoнЬIнЬIц<<
)цирлеге> муниципаль берэмлеге территориясенда 2020 елгы Ботенроссия хапык

санын аJIуны эзерлэy h", yткэрy буенча п(ирле yзидарэ органнары белэн

килештерелган гамаллэрне координациялэу hэм теэмин итy максатларында, карар

бирэм:
1. Татарстан Республикасы Огерхtе муницип€IJIь районыныЦ < Яца БазэкЭ авыЛ

х{ирлеге) муниципаль берэмлегенда 202О елныц 1 гыйнварына кадар Ботенроссия

х€lJIык санын,IJIуны YткэрY буенча комиссия тозергэ,

2. Кушымтадагыларны расларга:
- Татарстан Республикасы Огеряtе муницип€Lль районыныц (( Яца Бэзэкэ авыл

х(ирлеге>) муниципаль берамлегендэ 2020 елгы Ботенроссия хzLпык санын €lJIуны

Yткэрy комиссиясе турында НИГЕзлаN4О (1 нче кушымта);
- Татарстан Республикасы Огерхtе муниципаль районыныЦ < Яца БэзэкЭ авыЛ

щирлеге) мунициПаль берЭмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия х€lJIык санын алуны

YткэрY комиссиясе составы (2 нче кушымта).
з. Халык санын алуны тулысынча таэмин итy максатларында тубондэге

беренчел чараларныц yтэпешен тээмин итэргэ:
З.1.2019 елныц 1 ноябрена кадэр:
- hэр торак пунктта адреслы хуп(€Lпыкныц торышын тоташ тикшерYне

оештырыр.u hbпл }11итмегэн урыннарны урнаштыру hэм урам, йорт, фатир номер

билгелэрен ыIыштыру буенча эшлэрне тогэллэрга.



- Татарстан Респуб-rикасы Эгерже муниципаль районыныц "Яца Бэзэкэ авыл
яlирлеге" муниципаль берэrt-rеге чиклэрен тогэллэштерергэ hэм Татарстан
Республикасы ,Щэулэт статистикасы булеген аJIарныц тасвирлам€Lлары актлары белэн
тээмин итэргэ;

- торак пунктлар исемлеген (шэhэfi щирлекпэренэ караган торак пунктларны да
кертеп), хезмэт аhамиятендэге пунктларны hэм авыл х{ирлеклэре территориясендэ
аерым торучы корылмапарны тогэллэштерергэ;

- авыл торак пунктларыныц схематик планнарын тогэллэштерергэ.
З.2.2020 елныц 1 гыйнварына кадар:
- квартап саен хаJIыкны хужапык саен исэпкэ аJIуныц тулылыгына hэм

дореслегенэ тикшерyлэр yткарергэ;
З.З.2020 елныц 1 августына кадэр:
- Татарстанстат дэyлат статистика булегенэ авыл }цирлеклэренец торак фонды

турында белешмэлэр бирергэ;
З.4.2020 елгы Ботенроссия хаJIык санын €шуныц максатларын, бурычларын haM

эhэмиятен яктыртуга юнэлдерелгэн хапык белэн маьлyмати-ацлату эшлэре €Lпып

барырга.
4. олеге Yз остемэ €Lпам.

M.I\4. Ногманов



Татарстан Республикасы
Огерже муниципаль районыныц

< Яца Бэзэкэ авыл жирлеге)>

Н И Ц И П €LЛ Ъ 

ffi',Тffi Ъ'лаТ:'"ЪЁ:i: "
1 нче кушымта

татарстан республикасы огерlце муниципаль районыныц
.. Яца Базака авыЛ ?цирлеге>> муниципаль берамлегенда 2020 елгы

Бетенроссия халык санын алуны YткерY комиссиясе турында НИгЕзлэма

1. Татарстан Республикасы Огерже муниципаль районыныц < Яца Базэкэ авыл

)цирлеге)> муницип-" б.р.rлегендэ (алга таба - Комиссия) 2020 елгы Ботенроссия

хаJIыК саныН аJIуны YTKapy комиссиясе (алга таба-Комиссия) Татарстан

РеспублИкасЫ Огерже муницип€LлЬ районыныц ( Яца Бозакэ авыл жирлеге>

,у""ц"r-" берамлеге территоРиясендЭ х(ирле Yзидарэ органнарыныц

килештерелгэн гамэллэр.rч поорiинацияJIэу hэм тээмин иry hэм Ботенроссия хаJIык

санын алуны эзерлэy hэм уткэрy мэсьэлэлэрен оператив хэл итy очен оештырыпды,

2. Комиссия Yз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Конституциясенэ hэм

Татарстан Республикасы Конституциясенэ, <<БетенроQсия хzшык санын алу

турында) 2002 елныц 25 гыйнвuрur"дu.u, 8-ФЗ номерлы Федераль законга, Россия

ФедераЦиясенеЦ hэм TarapcraH Республикасыныц башка норматив-хокукый

актларына, Татарстан Республикасында 2020 елгы Ботенроссия халык санын €tлуны

yткэрy комиссиясе турындагы нигезлэмогэ, шулай ук алеге Нигезлэмэга таяна,

3. Комиссиянец теп бурычлары булып тораJIар:

'' Яца Бэзэкэ авыл >цирлеге" йу"иципаJIь берэмлеге территориясендэ 2020 елгы

Ботенроссия х€lJIык санын аJIуны эзерлэY, YткэрY буенча жирле Yзидаро

органнарыныц килештерелгэн гамэлларен тээмин итy>);

'' Яца Бэзэкэ авыл хlирлеге" муницип€lJIь берамлегендэ 2020 елгы Ботенроссия

х€шыК саныН €шунЫ эзерлэY haM уткэрYгэ бэйле мэсьэлэлэрне оператив хэл итY,

4. yзенэ йоклэнгэн бурычларны yтэy очен Комиссия:

'.ЯцаБэзака авыл яlирлеге" муниципаJIь берэмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия

х€lJIык санын алуны эзерпэY haM уткэру барышын контролъдэ тота,

,, Яца Базэкэ авыл п{ирлеге) муниципаль берэмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия

хаJIык санын €Lлуга азерлек hэм аныц оператив нэтижэлэре турындагы мэсьэлэне

карый;
сораулар буенча токъдимнэрне карый:

'' Яца Бэзэкэ авыл хlирлеге'i ,у""ц"п€lJIъ берамлегендэ 2020 елгы Бетенроссия

хаJIык санын аJIуны ...pn.y hэм уткэрY эшенэ торле оештыру-хокукый рэвештаге

оешмапарны х(элеII итY>;

тиешле rу""ц"rrаль берэмлеклар территориялэрендэ яшэr{е гражданнарны

хаJIык турында мэгълYмат }цыюга )цэпеп итYне, шулай ук хаJIык турында

мэьлyматларны эшкэртyне оештыру;



" Яца Бэзэкэ авыл iкирлеге" муниципапь берэмлегендэ 2020 елгы Бетенроссия
хыIык санын апуны эзерлэy hэм yткэрy буенча Россия Федерациясенец
тапшырылган вокаJIатлэрен гамэлгэ ашыру турында);

хаJIык турында мэьлyмат }кыюга х{элеп ителгэн затларны укыту haM эшлэу
очен яраклы булган >циhазлар hэм элемта чар€IJIары белэн тоэмин итy;

2020 елгы Ботенроссия х€шык санын алу кэгазьларен haM башка

документларны сакJIау очен саклана торган биналар белэн тээмин итy;
2020 елгы Бетенроссия хапык санын €Lлуны yTкapy очен кирэкле транспорт

чар€Lпары, элемтэ чар€шары б"рy;
х€LгIык турында мэгълYмат )щыючы затларныц иминлеген, исэпкэ алу

битларенец haM 2020 елгы Ботенроссия хаJIык санын €шуныц башка

документпарыныц сакланышын тээмин итyне оештыру;
торак комплексларыныц, гражданнарныц коммерцияле булмаган яшелчэчелек

берлэшмэлэренец ябык территорияларенэ Kepyнe тоэмин итyне оештырУ hэм
башкалар.;

2020 елгы Ботенроссия хаJIык санын €lJIуга кагылышлы басма аГиТацИя

матери€Lлларын урнаштыру очен махсус lд{иhазландырылган урыннар булеп б"РY;

щирле Yзидарэ органнары хезмэткэрлэрен х€LIIык санын алуда каТнаШУГа

)цэлеп итY;
шэhэр haM 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 кyрсэтеп белешмалэр б"рy; яшэy яиQе яшэy урыны буенча торак

урыннарында яшэr{е hэм теркэлгэн затларныц саны hэм адреслары исеМлеКлЭРеН

актуiшьлэштерy haM оештыру планнарын тозy очен яшаy урыны буенча яШЭ1.'lе hЭМ

теркэлгэн затларныц саны турында белешмэлэр;;
<<Бетенроссия халык санын алу турында)) 2002 елныц 25 гыйнварынДаГЫ 8-ФЗ

номерлы Федераль законныц б статьясындагы З пункты нигезендэ ТораК, ТОРаК-

эксплуатация оешмаJIары, идарэче оешмалар hэм компаниялэр, торак милекЧеЛЭРе
ширкатлере, торак hэм торак-тозелеш кооперативлары белэн идаро иТy ОРГаНнаРЫ;

вазыйфаи затлар даyлэт, муниципаль hэм шэхси торак фондыныц торак УРЫНнаРЫ
буенча хаJIыкны теркэy исэбен zшып бара торган х(ирле yзидарэ орГаннаРЫ (фаТИР

саен карточк€шар, йорт (фатир саен) китаплары, торак-коммунzLпь хуя(аЛыК);

Татарстан Республикасы Огеря<е муниципаJIь районыныц <<КоДатrr

щирлеге) муниципаль берэмлеге территориясендэ 2020 елгы Ботенроссия
санын ЕLлуны эзерлаy hэм yткэрy вакытында маьлyмати-ацлату эшларе
баруны оештыру;

2020 елгы Ботенроссия хаJIык санЁrн €Lлуны озерлэyдэ haM yТкЭРYДЭ

авыл
х€Lпык

аJIып

актив
катнашкан физик hэм юридик затларны булэклэy оештыру.

5. Комиссия комиссиягэ йоклэнгэн бурычларны хэл итyгэ бэЙле МэСЬЭЛэЛЭР

буенча тэкъдимнэр эшлэy очен эшче торкемнэр тозергэ хокуклы.
б. Комиссия комиссия раисеннэн, раис

эьзzLларыннан hэм сэркатибтэн тора.
урынбасарыннан, комиссия



Комиссия рэисе комиссия эшчэнлегена я{итэкчелек и-ге, Комиссия
УТырышлары гIланнарын раслый hэм комиссия составын яцарту турында
такъдимнэр кертэ, утырышларны €Lтып бара.

Комиссия рэисе булмаган вакьlтта яиса аныц кушуы буенча Комиссия рэисе
урынбасары башкара.

7. Комиссия утьlрышлары кирэк булган саен, лэкин ярты елга бер тапкыр,
2020 елда еллык эш планнары нигезендо 3 тапкыр yткэрелэ. Комиссия
утырышлары аныц эьзаJIарыныц яртысыннан арты|рагы булган очракта хокуклы
булып сан€Lпа. Комиссия эгъз€L.Iары аныц утырышларында хокуксыз катнашаJIар.

Комиссия эьзалары haM чакырылганнар докладлар hэм остэмэ докладлар
белэн чыгыш ясый, фикер аJIышуларда тэкъдимнэр керте, тикшерелэ торган
мэсьэлэлэрнец асылы буенча белешмэлар бирэ €tл€Lпар.

Комиссия утырышларын тиешле мэьлyмат биручелэргэ язып аудио - hэм
врlдеоконференциялэр режимында yткэрергэ момкин.

8. Комиссия карарлары комиссия утырышында катнашкан эьзаJIарныц гади
кyпчелек тавышы белэн ачык тавыш б"рy юлы белэн кабул ителэ. Тавышлар тигез
булган очракта, комиссия рэисенец тавышы хэлиткеч булып тора.

Комиссия карарлары Комиссия раисе яисе аныц урынбасары, утырышта
рэислек итyче имза саJIа торган беркетмэлэр белэн рэсмилэштерелэ.

" Яца Бэзэкэ авыл я(ирлеге>) муниципаль берэмлеге башлыгы карарын таJIоп
иту{е мэсьэлэлэр буенча Комиссия билгелангэн тертиптэ тиешле тэкъдимнер кертэ.

9. Комиссиянец yз компетенциясе кысапарында кабул ителган карарлары
комиссия очен мэщбури булып тора.

10. Комиссия эшчанлеген туктату турындагы карар ( Яца Бэзэкэ авыл
х{ирпеге)) муниципапь берэмлеге башлыгы тарафыннан кабул ителэ.



Татарстан Республикасы
Огерlлiе муниципалъ районыныц

,. Яца Базэкэ авыл щирлеге>)
муницип€шь берэмлеге башлыгыныц

04.10.20l9 J\Ъ 2 карарына
2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Эгерlце муниципаль райоцыныц
.. Яца Базака авыл )цирлеге>> муниципаль берамлегенда 2020 елгы

Бетенроссия халык санын алуны yткарy коIUиССИЯ СосТАВы

Ногманов Минехэлил Мебэрак улы

" Яца Бэзэкэ авыл х{ирлеге>) муницип€Lпь
берэмлеге башлыгы, комиссия реисе

Гыйльмегаянова Раушания Рэшит
кызы

" Яца Базэкэ авыл я{ирлеге)) муницип€lJIъ
берэмлеге Башкарма комитеты }цитекчесе

урынбасары, комиссия рэисе урынбасары

Карамиева Айгел Минехэлил кызы
"Яца Бэзакэ авыл lцирлеге" башкарма
комитетыныц бухгалтеры, комиссия
секретаре

Комиссия эьз€Lлары:

Османова Рэзина Мэьсум кызы
Яцавыл авылы клубы я{итэкчесе (килешу
буенча)

Галиева Рэсимэ Мансур кызы Яцавыл авылы клубыныц сэнгать
}китэкчесе (килешу буенча)

Охмадиева Гелнара Тэфкэт кызы
Яцавыл авылы китапханэчесе (килешу
буенча)


