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Татарстан Республикасы Огерlке муницип€Lпь

раЙоныныц (Салагыш авыл х{ирлеге) муницип€Lль
берэмлегендэ 2020 елгы Бетенроссия х€lпык санын
а-гrу буенча Комиссия тозY турында

<2020 елгы Ботенроссия х€uIык санын €шуны yTкapy буенча Россия
Федерациясе Хокyмэте комиссиясен тозy турындa>) 29.09.2017, Ml185 РФ Хокумэте
Карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц <<2020 елгы
Ботенроссия х€Llrык санын €Lлуны yткэрy буенча комиссия тезy турында) 201,9 ел, 15

август, б82 нче карары, <Татарстан Республикасы <Огерже муницип€Lпь районы)
муниципшrь берэмлегенда 2020 елгы Ботенроссия хzulык санын utлуны yткэрy буенча
комиссия тозy турында) 2019 ел, 26 сентябрь, 81 нче карары нигезендэ hэм
Татарстан Республикасы Огерхqе муниципаль районыныц <<Салагыш авыл х{ирлеге)
муниципаль берэмлеге территориrIсендэ 2020 елгы Ботенроссия х€Lпык санын €Lлуны

эзерлэy hэм yткэрy буенча }кирле yзидарэ органнары белэн килештерелгэн
гамэллэрне координациялэу haM тээмин итy максатларында, карар бирэм:

1. Татарстан Республикасы Огеря<е муниципаль районыныц ((Салагыш авыл

жирлеге) муниципаль берэмлегендэ 2020 елныц 1 гыйнварына кадэр Ботенроссия
х€IJIык санын €Lпуны yткэрy буенча комиссия тозергэ.

2. Кушымтадагыларны расларга:
- Татарстан Республикасы Огерще муниципаль районыныц <Салагыш авыл

х(ирлеге) муниципаль берэмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия х€шык санын €Lлуны

yткэрy комиссиясе турында НИГЕЗЛОМО (1 нче кушымта);
- Татарстан Республикасы Эгеряtе муницип,аль районыныц <Салагыш авыJl

жирлеге) муниципаль берэмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия хагIык санын €lлуны

yткэрy комиссиясе составы (2 нче кушымта).
3. Хшtык санын €Lлуны тулысынча тээмин итy максатларында тубандэге

беренчел чараларныц yтэлешен таэмин итэрга:
3.1.2019 елныц 1 ноябренэ кадэр:
- hэр торак пунктта адреслы хущaлыкныц торышын тоташ тикШерyне

оештырырга hэм )tqитмэгэн урыннарны урнаштыру, урам, йорт, фатир номер
билгеларен zшыштыру буенча эшлэрне тогэллэрга.



- Татарстан Республикасы Огеря{е муниципаль районыныц "салагыш авыл
haM Татарстан

щирлеге" муниципЕ}ль берэмлеге чикJIэрен тогэллаштерерга

реЁпубликасы.щэулэт статистикасы булеге,'апарныц тасвирламалары актлары белэн

тээмин итарга;
- торак пунктлар исемлеген (шаhэр щирлеклэренэ караган торак пуt{ктларны да !

кертеп),-хезмэт эhэмиятендэге rryнктларны hэм авыл }цирлекJIэре территориясендэ

аерым торучы корылм€лларны тогаллэштерергэ;
- авыл торак пунктларыныц схематик планнарын тогэллаштерерга,

3.2. 2020 елныц 1 гыйнварына кадэр:

- квартuш саеЕ хЕUIыкны хух(€шык саен

дореслегенэ тикшерyлэр \rгкарергэ;

исэпкэ аJIуныц тулылыгына hэм

3.З.2020 елныц 1 авryстына кадэр:

- ТатарсТанстаТ дэYлэТ статистИка булеГенэ авыл щирлекJIэренец торак фонды

турында белешмэлэр бирерга;
з.4.2о2О елгы Ботенроссия х€rпык санын апуныц максатларын, бурычларын hэм

эhэмиятен яктыртуга юналдерелгэн х€Lпык белэн мэгьлlмати-ацлату эшларе €Lпып

барырга.
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Татарстан Республикасы
Огерще муниципаrrь районыныц

<<Салагыш авыл х(ирлеге)
муниципаль берэмлеге башлыгыныц

04.10.2019 Jф 2 карарына
1 нче кушымта

<<Салагыш авыл ?цирлеге>> муниципаль берамлегенда 2020 елгы
Бетенроссия халык санын алуны yткарy комиссиясе турында НИГЕЗЛаМа

1. Татарстан Республикасы Огерхiе муниципаль районыныц <<Салагыш аВыЛ

х{ирлеге) муниципшrь берэмJIегенде (алга таба - Комиссия) 2020 елгы БетенрОССИЯ

х€шык санын €tлуны yткэрy комиссиясе (алга таба-Комиссия) ТатаРстан
Республикасы Огерще муницип€шь районыныц <<Салагыш авыл ll(ирлеге>

муниципаJIЬ берэмлеге территоРиясендЭ х(ирле Yзидарэ органнарыныц
килештерелгэн гамэллэрен координациялау hэм тээмин иту hэм Ботенроссия х€шык

санын €Lлуны эзерлэy hэм уткэрy мэсьэлэлэрен оператив хэл итy оЧен оешТыРЫЛДЫ.

2. Комиссия Yз эшчэнJIегендэ Россия Федерацияае Конституциясенэ hэм

Татарстан Республикасы Конституциясенэ, <<Бетенроссия ха-lтык санын алу

турында) 2002 елныц 25 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль законга, Россия
Федерациясенец hэм Татарстан Республикасыныц башка норматив-хокукый
актларыНа, ТатарСтан РесПубликасЫнда 2020 елгЫ БотенроСсия хаJIык санын аJIуны

yткэрy комиссиясе турындагы нигезлэмэгэ, шулай ук элеге Нигезлэмэгэ Таяна.

3. Комиссиянец топ бурычлары булып тор€Lлар:

" Салагыш авыл яlирлеге" муниципаJIь берэмлеге территориясендэ 2020 елГы

Ботенроссия х€UIык санын €Lлуны эзерлэY, YткэрY буенча щирле Yзидарэ
органнарыныц килештерелгэн гамOллэрен тээмин итy);

" Салагыш авыл яlирлеге" муницип€Llrь берэмлегендэ 2020 елгы БотенРОссиЯ

х€шык санын €tлуны азерлэy hэм уткэругэ байле масьэлэлэрне операТиВ ХэЛ иТY.

4. Yзенэ йоклэнгэн бурычларны yтэy очен Комиссия:
"Салагыш авыл хlирлеге" муницип€шь берэмлегендэ 2020 елгы БотенрОССИЯ

хЕLлык санын алуны эзерлэy haM уткэру барышын контрольдэ тота.

<<Салагыш авыл щирлеге) муниципаль берэмлегендэ 2020 елгы Бетенроссия
>(€lJIык санын utлуга эзерлек hэм аныц оператив натищэлэре турындагы масьэлэне
карый;

сораулар буенча тэкъдимнэрне карый :

"Салагыш авыл хlирлеге" муниципаJrъ берэмлегендэ 2020 елгы Ботенроссия

х€tлык санын €lJIуны эзерлэY hэм уткэру эйена торле оештыру-хокукый рэвештаге
оешмаларны х{элеп итY);

тиешле муниципаль берэмлеклэр территориялэрендэ яшэyче гражДаннаРНЫ

х€lJIыК турында мэгълYмаТ х{ыюга )цэлеп итYне, шулай ук х€Lпык турында
мэьлyматларны эшкэртyне оештыру;

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц



"Салагыш авыл >цирлеге" муницип€lль берэмлегенда 2020 елгы Ботенроссия
х€lлык санын €rлуны эзерлэy hэм yткэрy буенча Россия Федерациясенец
тапшырылган вэк€lлэтлэрен гамалге ашыру турында);

халык турында мэгьлyмат )цыюга х{элеп ителган затларны укыту hэм эшлэу
очен яракJIы булган щиhазлар hэм элемтэ чаралары белан тээмин итy;

2020 елгы Бетенроссия х€Llrык санын алу кэг€вьлэрен hэм башка
документларны сакJIау очен саклана торган биналар белэн тээмин и,тy;

2020 елгы Ботенроссия хutлык санын аJIуны yткэрy очен кирэкJIе транспорт
чаралары, элемтэ чаралары б"рy;

х'LIIык турында маьлYмат )Itыючы затларныц иминлеген, исэпкэ алу
битлэренец haM 2020 елгы Ботенроссия хЕtпык санын zLлуныц башка
документларыныц сакланышын тээмин итyне оештыру;

торак комплексларыныц, гражданнарныц коммерцияле булмаган яшелчэчелек
берлэшмэлэренец ябык территориялэренэ Kepyнe тээмин итyне оештыру hэм
башкалар.;

2020 елгы Ботенроссия х€lлык санын €Lлуга кагылышлы басма агитация
матери€lлларын урнаштыру очен махсус rциhазландырылган урыннар булеп б"рy;

х(ирле yзидарэ органнары хезмэткарларен х€lлык санын шуда катнашуга
я(элеп итY;

шэhэр hэм авыл торак пунктларында торак hэм торак булмаган фонд йортлары
буенча х{ирле yзидарэ органнары тарафыннан билгелангэн тэртиптэ тозелеш торен
(торак яки торак булмаган) haM балансында тозелеш булган оешма, предприятие
исемен кyрсэтеп белешмалэр биру;

яшэy яисе яшэy урыны буенча торак урыннарында яшэr{е hэм теркэлгэн
затларныц саны hэм адреслары исемлекJIэрен акту€lльлэштерy hэм оештыру
планнарын тозy очен яшаy урыны буенча яшаr{е haM теркэлган затларныц саны
турында белешмэлэр;

<Бетенроссия х€шык санын алу турындa>) 2002 елныц 25 гыйнварындагы 8-ФЗ
номерлы Федераль законныц б статьясындагы 3 пункты нигезендэ торак, торак-
эксплуатация оешмалары, идарэче оешмалар hэм компаниялэр, торак милекчелэре
ширкэтлэре, торак hэм торак-тозелеш кооперативлары белэн идара итy органнары;
вазыйфаи затлар дэyлэт, муниципаль haM шахси торак фондыныц торак урыннары
буенча халыкны теркэy исэбен €Lлып бара торган щирле yзидарэ органнары (фатир
саен карточк€lлар, йорт (фатир саен) китаплары, торак-коммун€tль хух(алык);

Татарстан Республикасы Эгерже муницип€tль районыныц <<Салагыш авыл
}цирлеге) муниципаль берэмлеге территориясендэ 2020 елгы Ботенроссия хuшык
санын алуны эзерлэy hэм yткэрy вакытында мёгълyмати-ацлату эшлэре аlrып
баруны оештыру;

2020 елгы Бетенроссия хЕlлык caнbпI €lлуны эзерлэyдэ hэм yткэрyда актив
катнашкан физик hэм юридик затларны булэклэy оештыру.

5. Комиссия комиссиягэ йеклэнгэн бурычларны хэл итyга байле мэсьэлэлэр
буенча тэкъдимнэр эшлэy очен эшIIе торкемнэр тозергэ хокуклы.

б. Комиссия комиссия рэисеннэн, раис урынбасарыннан, комиссия
эгъзаларыннан hэм сэркатибтэн тора.



комиссия рэисе комиссия эшчэнлегенэ )цитэкчелек итэ, Комиссия

утырышлары планнарын раслый hэм комиссия составын яцарту турында

тэкъдимНэр кертэ, утырышларны €Lпып бара,

комисси" р."". булмаiан вакытта яиае аныц кушуы буенча Комиссия рэисе

урынбасары башкара.
7. Комиссия утырышлары кирэк булган саен, лэкин ярты елга бер тапкыр,

2о2О елда еллык эш планнары нигезендэ З тапкыр Yткэрелэ, Комиссия

утырышпары аныц эгьз€tларыныц яртысыннан артыграгы булган очракта хокуклы

bynrц caнmla. Комиссия эьз€Lлары аныц утырышларында хокуксыз катнашалар,

Комиссия эьзаJIары hэм чакырылганнар докладлар hэм остэмэ докладлар

белэН чыгыШ ясый, фикеР аJIышуларда тэкъдимнэр кертэ, тикшерела торган

мэсьэлэлэрнец асылы буенча белешмэлэр бира €Lлалар.

комиссия утырышларын тиешле мэьлyмат биручелэргэ язып аудио - hэм

видеоконференциялэр режимында yткэрергэ момкин,

8. Комиссия карарлары комиссия утырышында катнашкан эгъзаJIарныц гади

кyпчелек тавышы белан ачык тавыш бирy юлы белан кабул ителэ. Тавышлар тигез

булган очракта, комиссия рэисенец тавышы хэлиткеч булып тора.

комиссия карарлары комиссия реисе яисэ аныц урынбасары, утырышта

рэислек итyче имза сала торган беркетмэлэр белэн рэсмилэштерелэ,
''Саllагыш авыл х(ирлеге)) муницип€Lль берамлеге башлыгы карарын т€UIэп

итyче масьэлэлэр буенча Комиссия билгелэнгэн тэртиптэ тиешле тэкъдимнэр кертэ,

g. Комиссиянец yз компетенциясе кысчLларында кабул ителгэн карарлары

комиссия ечен мэщбrФи булып тора,

10. Комиссия эшчэнлеген туктату турындагы карар кСалагыш авыл жирлеге)

муниципаль берэмлеге башлыгы тарафыннан кабул ителэ,



Татарстан Республикасы
Огерще муниципаль районыныц

<<Салагыш авыл щирлеге))
муниципаль берамлеге башлыгыныц

04.10.2019 Jф 2 карарына
2 нче кушымта

авыл )цирлеге>> муниципаль
халык санын алуны yткарy

берамлегенда 2020 елгы ]

КОМИССИЯ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Огерще муниципаль районыныц
<<Салагыш

Ботенроссия

Мехэмадиев Мансур Мэсryт улы
"Салагыш авыл жирлеге> муницип€rль
берамлеге башлыгы, комиссия рэисе

Фэрдутдинова Илгиза Минесалих
кызы

"Салагыш авыл х(ирлеге> муницип€lль
берэмлеге Башкарма комитеты житэкчесе
урынбасары, комиссия раисе урынбасары

Охмэтшина Гелузэ Раис кызы
Салагыш авылы клубы щитэкчесе

Комиссия агъзалары:
Тимофеева Раилэ Рэвил кызы

Салагыш авылы китапханэчесе (килешу
буенча)

Халматова Гелфия Ниази кызы
"Салагыш авыл хqирлеге" башкарма
комитетыныц айдэп баручы белгече,
комиссия секретаре


