














                                                     Татарстан Республикасы  
                                                                            Актаныш муниципаль районы  

                                                          Иске Айман авыл җирлеге  
                                                               гражданнар җыенына әзерлек 

                                                                     һәм аны уздыру тәртибе турында  
    нигезләмәнең 1 нче санлы кушымтага   

                        проект 
 

ЯЗЫЛУ КӘГАЗЕ 

   Без, түбәндә имза куючылар,халык җыеннары үткәрү инициативасын хуплыйбыз 

___________________(гражданнар җыенын үткәрү вакыты) Актаныш муниципаль 

районы Иске Айман авыл җирлеге торак пунктында сорау формулировкасы белән 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 
Туган 

вакыты 
Яшәү урыны 

адресы 

Паспорт 
сериясе, 

номеры яки 
аны алыш. 
документ 

 

имза 
кую 

датасы 
имза 

1       

2       

3       

.       

1       

       

       

       

       

       

       

       

 

Язылу кәгазен таныклыйм _______________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О.), туган көне         

______________________________________________________________________ 

имзалар җыючы затның яшәү урыны, паспорт сериясе ,номеры яки аны 

алмаштыручы документ  

 

                            ____________________ (имза һәм дата) 



                                                               Инициатив төркем инициативасы белән  
                                                                   гражданнар җыенына чакырылган очракта  

       
                               Татарстан Республикасы 

                                                                 Актаныш муниципаль районы 
                                                                 составына керүче Иске Айман авыл җирлеге  

                                                      торак пунктларда гражданнар җыенын  
                                                          әзерләү  һәм үткәрү тәртибе турындагы  

                                                             нигезләмәнең 2 нче санлы кушымтасына  
                                                                  проект 

 

КАРАР 

________ 20    ел                                                                           № _________ 

 Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлегенең торак  

пунктында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм куллану 

мәсьәләсе буенча халык җыенын билгеләү турында 

       06.10.2003 ел, № 131-ФЗ “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында” Федераль законның 25.1, 56 статьясы, 28.07.2004 

ел, № 45-ЗРТ “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " Татарстан 

Республикасы Законының 35 статьясы, Иске Айман авыл җирлеге Уставының , 

Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге Советы 

Карар бирә: 

      1. ___ 20 _____     ___сәгать ___ минутка Актаныш муниципаль районы Иске 

Айман авыл җирлеге торак пунктында  салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар 

җыенын билгеләргә; 

      2.___ 20 _____     ___сәгать ___ минутка Актаныш муниципаль районы Иске 

Айман   авыл җирлеге торак пунктында  салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар 

җыенын билгеләргә; 

      3. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

Муниципаль районның Иске Айман авыл җирлеге торак пункты территориясендә 

яшәү урыны буенча теркәлгән балигъ булган һәр кешенең, (узара салымнан азат 

ителгән гражданнар категориясен курсәтергә) һәм алдагы эшләрне утәу буенча һәм 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итугә алынган средстволарны юнәлтү  белән 

20___ елда ______ сум күләмендә үзара салым кертү белән килешәсезме : 

                     “ӘЙЕ”                                                      “ЮК” 

      4. Әлеге карарны мәгълүмат стендларына урнаштыру юлы белән һәм 

җирлекнең рәсми сайтында кабул ителгән көннән соң ____ көн эчендә игълан 

итәргә. 

     5. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

         Авыл җирлеге Советы рәисе                        Ахметханов М.Р. 

 



 
                                                                        Татарстан Республикасы  

                                                      Актаныш муниципаль районы 
                                                       Иске Айман авыл җирлегендә 

 гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү  
                                                                      тәртибе турындагы нигезләмәгә карата  

                                                       3 нче санлы кушымтага проект 
 

Муниципаль берәмлек башлыгы карары 
Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге 

___ 20___ ел, № _______ 
Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге торак пунктында 

“Гражданнарның үзара салым акчаларын куллану һәм кертү мәсьәләсе буенча 
гражданнар җыенын билгеләү турында” 

 
     06.10.2003 ел, № 131-ФЗ “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 
гомуми принциплары турында” гы Федераль законның 25.1, 56 статьясы, 28.07.2004 
ел, № 45-ЗРТ “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан 
Республикасы Законының 35 статьясы, муниципаль районның Иске Айман авыл  
җирлеге Уставының,  Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл жирлеге 
муниципаль берәмлеге башлыгы  

Карар бирә: 
____ 20___ ел_____ Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл  җирлегенең 

торак пунктында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыенын  
билгеләргә 

    1.Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
Актаныш муниципаль районы торак пунктының Иске Айман авыл җирлегендә яшәү 
урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән 20__ елга ________ сум 
күләмендә үзара салым кертергә килешәсезме һәм алдагы эшләрне башкару 
буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны юнәлтү 
турында: 

 
“ӘЙЕ”                                         “ЮК” 

    2.Әлеге карарны мәгълүмат стендларына һәм җирлекнең рәсми сайтында кабул 
ителгән көннән алып ___ көн эчендә урнаштыру юлы белән игълан итәргә. 
 
   3.Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
 
 
 
 
Муниципаль берәмлек башлыгы                            Ахметханов М.Р. 



                                                           Татарстан Республикасы 
                                                                   Актаныш муниципаль районы 

                                                              Иске Айман авыл җирлеге  
                                                                          торак пунктларында халык җыены  

                                                                              үткәрү һәм әзерлек тәртибе турында  
                                                                         нигезләмгә 4 нче санлы кушымта  

 

 
ИСЕМЛЕК 

  _______________________________   ______________________________ яшәүче 
                                        (торак пункт ,җирлек исеме) 
_____________________________________________________сайлау хокукына ия    
          (муниципаль район, муниципаль берәмлек исеме) 
«___» _________________ 20___ ел 

 

№ Ф.И.О. 
Туган елы 

(18 яшьлек) 
Яшәү урыны 

адресы  

паспорт 
сериясе, 
номеры 

имза 

1      

2      

3      

.      

1      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
-  

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче   _________   _____________________ 

                                                                         (имза)                     (Ф.И.О.) 

Халык җыены секретаре                           _________   ______________________ 

                                                                         (имза)                      (Ф.И.О.) 



                                        Татарстан Республикасы  
                                       Актаныш муниципаль районы 

                                                                Иске Айман авыл  җирлеге составына керүче 
                                                     торак пунктларда гражданнар җыенын 

                                                        әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы  
                                                            нигезләмәгә карата 5 нче санлы кушымта 

 

КАРАР 

_________ 20    ел.                                                                                         № _______            

 

  Актаныш муниципаль районы Актаныш муниципаль районы Иске Айман 

авыл  җирлегенең __________ торак пунктында гражданнарның үзара салым 

акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча халык җыенын билгеләү 

турында 

      06.10.2003 ел, № 131-ФЗ “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында” Федераль законның 25.1, 56 статьясы, 28.07.2004 

ел, № 45-ЗРТ “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " Татарстан 

Республикасы Законының 35 статьясы, Иске Айман авыл җирлеге Уставының 

Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге Советы 

Карар бирәм: 

      1.Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлегенең ___________ 

торак пунктында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча халык җыенының беренче 

этабын ___________ 20 ___ел  __сәгать __ минутка билгеләргә. 

      2.Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлегенең ___________ 

торак пунктында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча халык җыенының икенче 

этабын ___________ 20 ___ел  __сәгать __ минутка билгеләргә. 

      3.Торак пунктта яшәүчеләрнең исемлеген (территориаль, вакытлыча яки башка 

билге буенча) сайлау тәртибе гражданнар җыенын билгеләү турында муниципаль 

актта күрсәтелә. 

     4.Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

Сез, 20___ елда _____ сум күләмендә үзара салым кертү белән килешәсезме, һәр 

балигъ булган кешесе теркәлгән яшәү урыны буенча Актаныш муниципаль районы 

Иске Айман авыл  җирлеге _______ авылы территориясендә, (үзара салымнан азат 

ителүче гражданнар категорияләрен күрсәтергә), һәм юнәлеш алынган акча җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү үтәү буенча түбәндәге эшләр башкарырга: 

            “ЭЙЕ “                                                                   “ЮК” 

    5.Әлеге карарны мәгълүмат стендларына урнаштыру юлы белән һәм җирлекнең 

рәсми сайтында кабул ителгән көннән соң____________көн эчендә игълан итәргә. 

    6.Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

Авыл җирлеге советы рәисе                  Ахметханов М.Р.                                         



                                      Татарстан Республикасы  
                                       Актаныш муниципаль районы 

                                                     Иске Айман авыл җирлеге  составына  
                                                     керүче торак  пунктларда гражданнар 

                                                          җыенын әзерләү һәм үткәрү   турындагы  
                                                              нигезләмәгә карата 6 нчы санлы  кушымта 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы карары 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл  җирлеге 

_______ ____ ел №____ 

“Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлегенең  гражданнар җыенын 

билгеләү буенча,  гражданнарның үзара салым акчаларын куллану мәсьәләсен  

кертү турында” 

     06.10.2003 ел, № 131-ФЗ “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында” гы Федераль законның 25.1, 56 статьясы, 

28.07.2004 ел, № 45-ЗРТ “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” гы 

Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, Актаныш муниципаль районың 

Иске Айман авыл  җирлеге Уставы, Актаныш муниципаль районың ____________ 

муниципаль берәмлеге башлыгы  

Карар бирә: 

     1. Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге торак пунктында 
үзара салым кертү мәсьәләсе буенча халык җыенының беренче этабын  
_____20 ___ ел __ сәгать __минутта билгеләргә. 
    2. Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге торак пунктында 
үзара салым кертү мәсьәләсе буенча халык җыенының икенче этабын 
 ____ 20 ___ел __ сәгать __ минутта билгеләргә. 
    3. Гражданнар җыенын үткәрү өчен торак пунктта яшәүчеләрнең исемлеген 
бүлүне сайлау тәртибе (территориаль, вакытлыча яки башка билгеләр буенча) 
муниципаль берәмлек башлыгының гражданнар җыенын билгеләү турындагы 
карарында күрсәтергә. 
     4. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
Актаныш муниципаль районы  Иске Айман авыл җирлеге торак пункты 
территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган кешедән _____ 
сум күләмендә үзара салым кертү белән килешәсезме, алдагы эшләрне башкару 
буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итүгә алынган акчаларны юнәлтү 
турында: 
                      “ӘЙЕ”                                                    “ЮК” 
     5. Әлеге карарны мәгълүмат стендларына һәм җирлекнең рәсми сайтында 
кабул ителгән көннән алып ___ көн эчендә урнаштыру юлы белән игълан итәргә. 
     6. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
 
 
 
Муниципаль берәмлек башлыгы 



                                                        Татарстан Республикасы  
                                                                 Актаныш муниципаль районы 

                                                                             Иске Айман авыл җирлеге 
 торак пунктларда гражданнар җыены 

                                                                   турындагы нигезләмәгә карата  
                                                                    7 нче санлы кушымтага проект 
 

 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
    Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы җирлекләре 
составына керүче Иске Айман авыл җирлеге гражданнарның үзара салым 
акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча яшерен тавыш бирү__________  
 

 

                                          

Яшерен тавыш бирүгә 
 куелган мәсьәләнең эчтәлеге  

 

 

          «ӘЙЕ» 

 

    

          «ЮК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                     Татарстан Республикасы  
                                         Актаныш муниципаль районы 

                                                                 составына керүчеИске Айман авыл җирлеге 
                                                      торак пунктларда, гражданнар җыены  

                                                 турында нигезләмәгә  8 нче санлы                        
                     кушымта проекты  

 

 

                         ХАЛЫК ҖЫЕНЫ ПРОТОКОЛЫ  

________________________________________________________ 

     (торак пункт исеме) 
«___» ____________ 20__ ел    __ сәг __ минут № _____ 
Катнаштылар _____________________________________________________ кеше 

(торак пунктта яшәүче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия 

гражданнар саны, катнашучылар саны) 

халык җыенында рәислек итүче___________________________________________ 

                                                             (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)  

Халык җыены секретаре  ________________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

КӨН ТӘРТИБЕ: 

1.  

2 

РӘИСЛЕК ИТҮЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 

1. __________________ –  ФАП мөдире 
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
«Риза»    ____ кеше 
«Каршы» ____ кеше 
 

ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итүче: Җыен секретарен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәр булачак? 

Секретарь итеп сайлау тәкъдиме дә бар: ФИО-вазыйфа 

Сайлау нәтиҗәләре: 
        «Риза»    ____ кеше 
        «Каршы» ____ кеше 
 



КӨН ТӘРТИБЕНДӘГЕ МӘСЬӘЛӘ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРҮ ТӘРТИБЕ 
БИЛГЕЛӘНӘ : 
Рәислек итүче: Көн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирү формасын 
билгеләргә кирәк. Тавыш бирү ачык яисә ябык (яшерен) булырга мөмкин. 
Тавыш бирүне уздыру формасы турында тәкъдим яңгырады. 
 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
«Риза»    ____ кеше 
«Каршы» ____ кеше 

 
КӨН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

Беренче мәсьәлә буенча тыңлау: 

________________________________________________ 

                     (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                              (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) 

                     һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча) 

Карар: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

   "Риза”        ____кеше 

  "Каршы”   ____кеше 

   Карар ________________________ 

            кабул ителде (кабул ителмәде) 

Икенче мәсьәлә буенча тыңлау: 

________________________________________________ 

                     (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                             (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) 



                      һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча) 

Карар: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирү нәтиҗәләре:  

 "Риза”        ____ кеше 

 "Каршы”   ____кеше 

 Карар ________________________ 

              кабул ителде (кабул ителмәде) 

Гражданнар җыенында рәислек итүче   _________   _________________ 

                                                                      (имза)                   Ф.И.О. 

Халык җыены секретаре                           _________   _________________ 

                                                                       (имза)                   Ф.И.О. 



 

                                           Татарстан  Республикасы  
                                         Актаныш муниципаль районы  

                                                                 составына керүче Иске Айман авыл җирлеге 
                                                           гражданнар җыены турында нигезләмәгә  

                                                                  9 нчы санлы кушымта  
 
 
ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ  

 
    (торак пункт исеме) 
«___» ____________ 20__ ел    __ сәг ___ минут № __1___ 
Катнаштылар _____________________________________________________ кеше 
(торак пунктта яшәүче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия 
гражданнар саны, катнашучылар саны) 
 
Халык җыенында рәислек итүче ______________________________________ 
                                                              (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)  
Халык җыены сәркәтибе    ___________________________________________ 
                                                              (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
 
КӨН ТӘРТИБЕ: 
1.  
 
2.  
 
РӘИСЛЕК ИТҮЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 
 
1.Иванова Светлана Ивановна- ФАП мөдире 
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
“ Риза”    _____ кеше 
“Каршы”  _____ кеше 
 
ҖЫЕН СӘРКӘТИБЕ САЙЛАНА: 
 
Рәислек итүче: Җыен сәркәтибен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәр булачак? 
  
Сәркәтип итеп сайлау тәкъдиме дә бар: ФИО-вазыйфа 
  
  
Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
“Риза”     _____ кеше 
“Каршы” _____  кеше 
 
ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 
 
Рәислек итүче: Гражданнар җыены кворумын билгеләү, тавыш бирү мәсьәләләре 
буенча аңлатмалар бирү, тавышларны санау һәм тавыш бирүгә йомгак ясау, 
тавыш бирү йомгаклары турында беркетмә төзү өчен хисап комиссиясен сайларга 
кирәк. 



 
Хисап комиссиясе рәисе итеп ____________________________ ФИО һәм хисап 
комиссиясе әгъзаларын сайлау тәкъдиме бар: 
1. Иванов Иван Иван улы -  
2.Петрова Полина Петр кызы –  
һ. б.  
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
“Риза”     _____ кеше 
“Каршы” _____ кеше 
 
КӨН ТӘРТИБЕНДӘГЕ МӘСЬӘЛӘ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРҮ ТӘРТИБЕ БИЛГЕЛӘНӘ :  
 
Рәислек итүче: Көн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирү формасын 
билгеләргә кирәк. Тавыш бирү ачык яисә ябык (яшерен) булырга мөмкин. Тавыш 
бирүне уздыру формасы турында тәкъдим яңгырый. 
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
“Риза”     _____ кеше 
“Каршы” _____ кеше 
 
КӨН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 
 
Беренче мәсьәлә буенча тыңланды: 
________________________________________________ 
                        (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 
 
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  
                                           (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) 
                     һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча) 
 
Карар: (карар эчтәлеге) 
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре:  
"Риза»     ____ кеше 
 
"Каршы” ____кеше 
 
Икенче мәсьәлә буенча тыңланды: 
________________________________________________ 
                          (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 
 
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  
                                             (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) 
                      һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча 
 
Карар: (карар эчтәлеге) 
 



Тавыш бирү нәтиҗәләре:  
"Риза»    ____ кеше 
"Каршы” ____кеше 
 
 
Гражданнар җыенында рәислек итүче   _________   _________________ 
                                                                       (имза)                 (Ф.И.О.) 
Халык җыены секретаре                           _________   _________________ 
                                                                       (имза)                (Ф.И.О.) 



                                            Татарстан Республикасы 
                                          Актаныш муниципаль районы 

                                                                  составына керүчеИске Айман авыл җирлеге 
                                                                  гражданнар җыены турында нигезләмәгә 

                              10 нчы санлы кушымта  
  

Халык җыенының икенче этабы протоколы  

________________________________________________________ 

(торак пункт исеме) 

«___» ____________ 20__ ел __ сәгать __ минут № _ 2___ 

Катнаштылар _____________________________________________________ кеше 

(торак пунктта яшәүче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия 

гражданнар саны, катнашучылар саны) 

Халык җыенында рәислек итүче   _________________________________________ 

                                                               (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)  

Халык җыены сәркәтибе ______________________________________________ 

                                                 (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

 

КӨН ТӘРТИБЕ: 

1.  

2. 

РӘИСЛЕК ИТҮЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 

1.Иванова Светлана Ивановна- ФАП мөдире 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

«Риза»    ______ кеше 

“Каршы” ______ кеше 

ҖЫЕН СӘРКӘТИБЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итүче: Җыен сәркәтибен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәр булачак? 

Сәркәтип итеп сайлау тәкъдиме дә бар : ФИО-вазыйфа 

 

 



Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

“Әйе”     _____ кеше  

“Каршы” _____ кеше 

ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итүче: Гражданнар җыены кворумын билгеләү, тавыш бирү мәсьәләләре 

буенча аңлатмалар бирү, тавышларны санау һәм тавыш бирүгә йомгак ясау, 

тавыш бирү йомгаклары турында беркетмә төзү өчен хисап комиссиясен сайларга  

Хисап комиссиясе рәисе итеп_____________________ ФИО һәм хисап комиссиясе 

әгъзаларын сайлау тәкъдиме бар: 

1.Иванов Иван Иван улы -  

2.Петрова Полина Петр кызы –  

һ. б.  

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

   “Риза”    _____ кеше 

  “Каршы” ______ кеше 

КӨН ТӘРТИБЕНДӘГЕ МӘСЬӘЛӘ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРҮ ТӘРТИБЕ БИЛГЕЛӘНӘ :  

Рәислек итүче: Көн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирү формасын 

билгеләргә кирәк. Тавыш бирү ачык яисә ябык (яшерен) булырга мөмкин. Тавыш 

бирүне уздыру формасы турында тәкъдим яңгырады. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

“Риза”    _____ кеше 

“Каршы” _____ кеше 

КӨН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

Беренче мәсьәлә буенча тыңланды: 

________________________________________________________________ 

                          (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________                                                                                                                                                                                                   

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) һ. б. (чыгыш 

ясаучы гражданнар саны буенча) 



Тавыш бирү нәтиҗәләре 

   "Риза»    ____ кеше 

  "Каршы”  ____кеше 

Икенче мәсьәлә буенча тыңланды: 

________________________________________________ 

                      (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                             (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) 

                      һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

  "Риза”       ____ кеше 

  "Каршы”   ____ кеше 

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче   _________   _________________ 

                                                                       (имза)                  (Ф.И.О.) 

Халык җыены сәркәтибе                           _________   _________________ 

                                                                         (имза)                   (Ф.И.О.) 



                                                                    Татарстан Республикасы                                                  
                                               Актаныш муниципаль районы Иске Айман  

                                                  авыл жирлеге составына __________керүче 
                                         торак пунктларда гражданнар җыенын 

                                           әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы 
                                                 нигезләмәгә карата11 нче санлы кушымта 

 
 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ НӘТИҖӘЛӘРЕ БУЕНЧА 
ҖЫЕННЫҢ ЙОМГАКЛАУ ПРОТОКОЛЫ 

 
________________________________________________________________ 

 
(Татарстан Республикасы торак пункты, муниципаль районы исеме) 

 
«____» ________ 20__ ел __ сәгать __ минут № ____ 

  
       Гражданнарның беренче этабы беркетмәсе нигезендә _____ 20__ ел  
1нче санлы (рәислек итүче ФИО),  гражданнарның икенче этабы беркетмәсе 
нигезендә___ 20__ ел 2 нче санлы (рәислек итүче ФИО) һәм башка сораулар  
буенча, этаплап гражданнар җыеннары 
уздырылды)___________________________________________________________ 
     1.Җыенның үткәрелгән этапларының тавыш бирү формасы (ачык, яки ябык 
(яшерен) саны күрсәтелеп _______ 
     2.Гражданнар җыеннарының этаплап уздырыла торган беркетмәләре саны ___  
     3.Җыенны уздыру өчен билгеләнгән территориядә яшәүче һәм аларның 
эшендә катнашырга хокукы булган гражданнарның гомуми саны ______;  
     4.Сайлау хокукына ия һәм гражданнар җыены этапларында катнашкан 
гражданнарның гомуми саны_____ 
 
Карар: (карар эчтәлеге) 
 
- Гражданнар җыены этапларында кертелгән  ( ӘЙЕ) өчен бирелгән тавышларның 
гомуми саны ______; 
-  (ЮК) өчен   бирелгән тавышларның гомуми саны) _______ 
                     
Карар: кабул ителде (сәбәпләрен күрсәтеп, кабул ителмәде) 
Рәислек итүче (җирлек башлыгы):    _________              _______________________ 
                                                                  (имза)                                (Ф.И.О.)   
Сәркәтип:                                             _________                ______________________  
                                                         (имза)                                (Ф.И.О.) 



                         Татарстан Республикасы 
                                  Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл 

жирлеге составына керүче _________торак пунктларда 
                       гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү 
                     тәртибе турындагы нигезләмәгә карата   

                                               12 нче санлы кушымта  
 

ХАЛЫК ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ 

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге 

составына керүче___________ торак пунктта тавыш бирү нәтиҗәләре турында 

 

«_____» _______ 2019 елның                   Татарстан Республикасы    

                                                                     Актаныш муниципаль районы                                                                                                                                                                                                                     

                                                                     Иске Айман авыл җирлеге 

 

Хисап комиссиясе әгъзалары катнаша: 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

3. ФИО; 

       

                  Гражданнар җыенында (катнашучылар) _______ сайлау хокукына ия 

гражданнар  

Җыенның беренче этабы көн тәртибе буенча тавыш бирү нәтиҗәләре  : 

«____________________________________________________________________» 

“ӘЙЕ”______тавыш 

“ЮК” ______ тавыш  

Хисап комиссиясе рәисе         _________________________ 

Хисап комиссиясе әгъзалары:__________________________ 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                                                           

                                                                                  

 



                       Татарстан Республикасы 
                                Актаныш муниципаль районы 

                          Иске Айман авыл җирлеге  
составына керүче _________ торак пунктларда 

                                                   гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү 
                                                 тәртибе турындагы нигезләмәгә карата   

                   13 нче санлы кушымта  
 

ХАЛЫК ҖЫЕНЫНЫҢ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ 

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге 

составына керүче___________ торак пунктта тавыш бирү нәтиҗәләре турында 

                                 №2 

«_____» _______ 2019 елның                   Татарстан Республикасы    

                                                                     Актаныш муниципаль районы                                                                                                                                                                                                                     

                                                                     Иске Айман авыл җирлеге 

 

Хисап комиссиясе әгъзалары катнаша: 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

 3. ФИО; 

       

                  Гражданнар җыенында (катнашучылар) _______ сайлау хокукына ия 

гражданнар  

Җыенның икенче этабы көн тәртибе буенча тавыш бирү нәтиҗәләре  : 

«____________________________________________________________________» 

«ӘЙЕ»_____тавыш 

“ЮК” ______ тавыш  

Хисап комиссиясе рәисе         _________________________ 

Хисап комиссиясе әгъзалары:__________________________ 

 



                                                         Татарстан Республикасы                                           
                                                                  Актаныш муниципаль районы 

                                                            Иске Айман авыл жирлеге 
  составына керүче ___________торак 

                                                                      пунктларда гражданнар җыенын 
                                                               әзерләү һәм үткәрү тәртибе  

                                                                    турындагы нигезләмәгә карата 
                                                     14 нче санлы кушымта 

 

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ  

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 

Тавыш бирү нәтиҗәләре турында халык җыенының беренче, икенче һәм башка 

этаплары җирлек (торак пункт исеме)_____________________ 

 «___»__________20     ел  ______________________________________________  

                                                                     (торак пункт исеме)                  

Гражданнар җыенының беренче, икенче (һ. б.) этаплары нәтиҗәләре 

______________________________________________________________________ 

                                    (территоря атамасы) 

 

                      ( муниципаль берәмлегенең яисә аның өлешенең) 

Гражданнар җыенының этапларын үткәрү датасы һәм вакыты: _________  20__ ел 

Гражданнар җыеннарында тавыш биргәндә тавышларны санау нәтиҗәсендә: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Хисап комиссиясе билгеләде:  

1.Халык җыенының үткәрелгән этаплары саны 

________________________________________; 

2.Гражданнар җыены этапларының үткәрелгән хисап комиссиясе 

беркетмәләренең тәкъдим ителгән саны _____ ;  

3.Җыенны уздыру өчен билгеләнгән территориядә яшәүче һәм җыен эшендә 

катнашырга хокуклы гражданнарның гомуми саны_______;  

4.Җыен эшендә катнашкан гражданнарның гомуми саны ______;  

5.Гражданнар җыенына кертелгән мәсьәлә (ӘЙЕ) өчен бирелгән тавышларның 

гомуми саны ______;  



6.Гражданнар җыенына кертелгән  (КАРШЫ ) өчен бирелгән тавышларның 

гомуми саны _____; 

Хәл иттеләр: 

   1.Сораулар буенча тавыш бирү нәтиҗәләрен расларга_________________, 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында” гы 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25 статьясындагы 6 өлеше 

нигезендә әлеге сорау буенча җыенны хәл итү______________кабул ителгән дип 

санарга. 

 

 

Хисап комиссиясе рәисе          _________________________    ________ 

                                                                      (Ф.И.О.)                         (имза)  

Хисап комиссиясе әгъзалары:  

                                                 1. ________________________     ________  

                                                                       (Ф.И.О.)                         (имза) 

                                 

                                                 2. _________________________     ________   

                                                                        (Ф.И.О.)                         (имза) 

 

 

 Беркетмә төзелде «___» _____________ 20___ ел 


