
Урта Йорткҥл авыл җирлеге Советы 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

КАРАР 

№ 73-2, 09.10.2019 ел 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ  тҽртибе турында " Нигезлҽмҽне 

раслау хакында 

 Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 статьясы, «Татарстан 

Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ЗРТ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы һҽм Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районының Урта Йорткҥл авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Уставының 

22 статьясы нигезендэ, Урта Йорткҥл авыл җирлеге Советы Карар бирэ: 

1.Кушымта нигезендҽ " Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл 

авыл җирлеге торак пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе 

турында» нигезлҽмҽне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 18 сентябрендҽ кабул ителгҽн 51-1 номерлы «Татарстан 

Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлегендҽ гражданнар 

җыенын ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында «Нигезлҽмҽне раслау хакында»карарын ҥз 

кҿчен югалткан дип тану турында " 2018 ел, 18 сентябрь, 51-1 нче карары 

3. Ҽлеге карарны Урта Йорткҥл авыл җирлегенең мҽгълҥмат стендларында һҽм Урта 

Йорткҥл авыл җирлеге битендҽ Спас муниципаль районының http:// www рҽсми сайтында 

бастырып чыгарырга. spasskiy.tatarstan.ru вакытында. 

4.Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотам, ҥз артымнан калдырам. 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Кушымта  

Спас муниципаль районыТатарстан Республикасы 

Урта Йорткҥл авыл Советы карарына карата 

                                                                                               09.10.2019 ел, № 73-2 

Ҽзерлек тҽртибе турында нигезлҽмҽ 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге 

составка керҥче торак пунктларда гражданнар җыенын уздыру 

Ҽлеге нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге 

составына керҥче торак пунктларда (алга таба-Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына) гражданнар 

җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында – Нигезлҽмҽ) «Россия Федерациясендҽ җирле 

ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 

елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы һҽм 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге Уставының 22 

статьясы нигезендҽ эшлҽнде. 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Халык җыены гомуми, тигез һҽм турыдан-туры ихтыяр белдерҥ нигезендҽ ҥткҽрелҽ. 

1.2. Гражданнар җыенында торак пунктта яшҽҥчелҽр, даими яки нигездҽ аның территориясендҽ 

яшҽҥчелҽр, яшҽҥ урыны буенча ҽлеге торак пунктта теркҽлгҽн һҽм сайлау хокукына ия кешелҽр 

катнаша ала. 

1.3. Гражданнар җыенында катнашу ирекле һҽм ирекле. 

1.4. Гражданнар җыенда шҽхсҽн ҥзе катнаша һҽм аларның һҽркайсы бер тавышка ия. 

1.5. Халык җыены халык тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ максатыннан 

ҥткҽрелҽ. 

1.6. Торак пунктта ҽлеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелҽрнең яртысыннан артыграгы 

бер ҥк вакытта бергҽ булу мҿмкинлеге булмаса, Устав нигезендҽ гражданнар җыены гражданнар 

җыенын ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽн кҿннҽн бер айдан да артмый торган вакытка этаплап 

уздырыла. Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирҥдҽ килҽсе 

этапларда катнашмый. 

Гражданнар җыены вҽкалҽтлҽре 

1.7. Гражданнар җыены тҥбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча ҥткҽрелергҽ мҿмкин: 



торак пунктта кҥрсҽтелгҽн торак пункты составына кергҽн җирлек чиклҽрен ҥзгҽртҥ мҽсьҽлҽсе 

буенча кҥрсҽтелгҽн торак пункт территориясен башка җирлек территориясенҽ кертҥне ҥз эченҽ 

ала; 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы вҽкалҽтлҽре кҥрсҽтелгҽн җирлекнең чиклҽрен 

ҥзгҽртҥ, ҥзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнар җыены белҽн гамҽлгҽ ашырыла торган 

җирлектҽ; 

сайлау хокукына ия булган җирлектҽ яшҽҥчелҽр саны 100 дҽн артык кеше булса, муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы тҿзҥ, аның саны һҽм вҽкалҽтлҽр вакыты турында мҽсьҽлҽ буенча 

гражданнар җыенын гамҽлгҽ ашыра торган җирлектҽ 100 дҽн артык кеше була; 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы вҽкалҽтлҽре гражданнар җыены белҽн гамҽлгҽ 

ашырыла торган җирлектҽ ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм алардан файдалану мҽсьҽлҽсе буенча; 

җирлекара территориядҽ урнашкан торак пунктта, яңа оешкан җирлек булдыру турында халык 

инициативасын тҽкъдим итҥ максатларында, шулай ук яңа оешкан җирлектҽ, ҽгҽр сайлау 

хокукына ия кешелҽр саны 300 дҽн артмаган булса, яңа тҿзелгҽн җирлекнең җирле ҥзидарҽ 

органнары структурасын билгелҽҥ мҽсьҽлҽсе буенча; 

муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ урнашкан җирлек составына керҥче торак пунктта ҽлеге торак 

пункт территориясендҽ ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм куллану мҽсьҽлҽсе буенча; 

җирлекара территориядҽ урнашкан торак пунктта, җирле ҥзидарҽне оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру 

белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча халык инициативасын тҽкъдим итҥ максатларында; 

авыл җирлегенең Тҥбҽн тыгызлыгы булган җирлегендҽ яки халык саны 100 кешедҽн артмаган 

очракта, җирлекне бетерҥ мҽсьҽлҽсе буенча эш алып барыла.; 

авыл торак пунктында авыл җирлеге старостасы кандидатурасын тҽкъдим итҥ, шулай ук авыл 

җирлеге старостасы вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату мҽсьҽлҽсе буенча фикер алышу булды; 

авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмҽт турында Россия 

Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥгҽ конкурс 

ҥткҽргҽндҽ конкурс комиссиясе составына кандидатуралар тҽкъдим итҥ максатларында 

ҥткҽрелергҽ мҿмкин. 

Гражданнар җыенын матди һҽм оештыру ягыннан тҽэмин итҥ 

1.8. Җыен муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан тҽэмин ителҽ. 

1.9. Җыенга ҽзерлек һҽм аны ҥткҽрҥ белҽн бҽйле чыгымнар муниципаль берҽмлек бюджеты 

хисабына башкарыла. 

2. Гражданнар җыенын чакыру тҽртибе 

Халык җыены ҥткҽрҥ инициативасы 

2.1. Халык җыенын ҥткҽрҥ инициативасы-торак пунктта: 

муниципаль берҽмлек башлыгы; 

- сайлау хокукына ия булган, гражданнар җыенында катнашырга хокуклы 10 кешедҽн дҽ ким 

булмаган торак пунктта яшҽҥчелҽр (ягъни Россия Федерациясенең эшкҽ сҽлҽтле гражданнары, 

даими яки кҥбесенчҽ торак пункт территориясендҽ яшҽҥче, яшҽҥ урыны буенча ҽлеге торак 



пунктта теркҽлгҽн, 18 яшькҽ җиткҽн чит ил гражданнары, шулай ук чит ил гражданнары, Россия 

Федерациясенең халыкара килешҥлҽре һҽм федераль законнар нигезендҽ җирле ҥзидарҽне гамҽлгҽ 

ашырганда хокукларга ия булган торак пункт территориясендҽ даими яисҽ нигездҽ яшҽҥче һҽм 

җирле ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашырганда хокукка ия булган кешелҽр. 

2.2. Торак пунктта яшҽҥчелҽрнең инициативасы язылу кҽгазе (1 нче кушымта) яисҽ инициатив 

тҿркем җыелышының беркетмҽсе рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелергҽ тиеш, анда җыен ҥткҽрҥ 

инициативасын кҥрсҽтҥ турында Карар кабул ителде, аларда кҥрсҽтелгҽн булырга тиеш: 

гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр; 

гражданнар җыенын ҥткҽрҥнең тҽкъдим ителгҽн вакыты; 

гражданнар җыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы һҽр гражданинның паспорт 

сериясе һҽм номеры, яшҽҥ урыны, аның имзасы һҽм имзасын кертҥ датасы. 

2.3. Җыенны ҥткҽрҥ инициативасын хуплау ҿчен җыелырга тиешле имзалар саны сайлау хокукына 

ия булган, даими яки нигездҽ яшҽҥче, торак пункт территориясендҽ теркҽлгҽн гражданнар 

саныннан 5 процентын тҽшкил итҽ, лҽкин 25тҽн дҽ ким булмаган имза була алмый. 

2.4. Язылу кҽгазьлҽре имзалар җыючы зат тарафыннан таныклана, таныклау датасын, фамилиясен, 

атасының исемен, туган датасын, паспорт номерын һҽм сериясен, яшҽҥ урынын кҥрсҽтеп, 

муниципаль берҽмлек башлыгына җибҽрелҽ. 

Гражданнар җыенын ҥткҽрҥ турында Карар кабул итҥ тҽртибе 

2.5. Инициатив тҿркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар җыены муниципаль берҽмлекнең 

вҽкиллекле органы карары белҽн (2 нче кушымта), ҽ муниципаль берҽмлек башлыгы 

инициативасы белҽн – муниципаль берҽмлек башлыгы карары белҽн (3 нче кушымта) барлык 

кирҽкле документлар кергҽн кҿннҽн 30 кҿн эчендҽ билгелҽнҽ. 

2.6. Муниципаль берҽмлек башлыгы яисҽ муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы 

гражданнар җыенын ҥткҽрҥдҽн аның максатка ярашлы булмавы сҽбҽпле баш тартырга хокуклы 

тҥгел. 

2.7. Гражданнар җыенына чыгарылган мҽсьҽлҽ Россия Федерациясе законнарына һҽм Татарстан 

Республикасы законнарына каршы килмҽскҽ тиеш. Халык җыены мҽсьҽлҽсе аны кҥп итеп аңлату 

мҿмкинлегеннҽн чыгып эшлҽнергҽ тиеш, ягъни аңа бары тик бертҿсле җавап кына бирергҽ мҿмкин 

булыр иде. 

2.8. Гражданнар җыенын билгелҽҥ, аны кҥчерҥ турындагы карарны рҽсми бастырып чыгару 

(халыкка җиткерҥ) тҽртибе муниципаль берҽмлек уставы белҽн билгелҽнҽ һҽм муниципаль 

хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен муниципаль берҽмлек уставында 

каралган тҽртиптҽ басылып чыга (халыкка җиткерелҽ). 

Муниципаль берҽмлек башлыгы карарында яисҽ муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы 

карарында гражданнар җыенын уздыру турында тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: гражданнар җыенына 

чыгарыла торган мҽсьҽлҽ; гражданнар җыенын уздыру вакыты һҽм урыны турында мҽгълҥмат; 

җыенны оештыручы-муниципаль берҽмлек органының структур бҥлекчҽсе турында белешмҽлҽр. 

2.9. Гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ ҿчен җаваплы муниципаль берҽмлек органының 

структур бҥлекчҽсе (җирлек башкарма комитеты) муниципаль берҽмлек башлыгы карары яки 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы карары нигезендҽ гражданнар җыенын ҥткҽрҥ 

турында муниципаль берҽмлек башлыгы карары нигезендҽ сайлау хокукына ия булган торак 



пунктта яшҽҥчелҽр исемлеген тҿзи; гражданнар җыенына мҽгълҥмати материаллар ҽзерли; 

муниципаль берҽмлек халкына массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында һҽм гражданнар җыены 

турында башка ысуллар белҽн хҽбҽр итҽ (4 нче кушымта). 

Авыл җирлеге башкарма комитеты халык җыены ҥткҽрҥ ҿчен бина бирергҽ тиеш. 

2.9.1.Гражданнар җыены барышында торак пунктта яшҽҥчелҽрнең исемлеген бҥлҥ һҽм халык 

җыенын ҥткҽрҥ датасын билгелҽҥ территориаль, вакытлы билгелҽр, шулай ук башка очракларда 

мҿмкин. 

2.9.2.Торак пунктта яшҽҥчелҽрнең исемлеген бҥлҥне сайлау тҽртибе 

халык җыенын (кушымталарны) билгелҽҥ турында муниципаль актта кҥрсҽтелҽ 

№ 5,6. 

2.9.3. Торак пунктта яшҽҥчелҽр халык җыены (гражданнар җыены этаплары) вакыты һҽм урыны 

турында алдан ук хҽбҽр ителҽ. Гражданнар җыенын (гражданнар җыены этапларын) билгелҽҥ 

турында карар, гражданнар җыенын (гражданнар җыены этапларын) ҥткҽрҥ вакыты һҽм урыны 

гражданнар җыены (гражданнар җыены этапларын) ҥткҽрелгҽн кҿнгҽ кадҽр 10 кҿннҽн дҽ соңга 

калмыйча басылып чыгарга тиеш. Гражданнар Җыенының этапларын ҥткҽрҥ вакыты һҽм урыны 

бер карарда яисҽ халык җыенын билгелҽҥ турында карарда кҥрсҽтелҽ. 

2.9.4. Халык җыенын этаплап уздырган очракта, җыен этаплап уздырыла, гражданнар җыенын 

ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽн кҿннҽн бер айдан да артмый. Халык җыены этапларын 

кҥчергҽндҽ, җыенны уздыру билгелҽнгҽн датага кадҽр 10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча кабул 

ителергҽ тиеш. 

2.9.5. Гражданнар җыенына 5 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча муниципаль берҽмлек органының 

структур бҥлекчҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гражданнар җыены карарына чыгарыла торган материаллар 

белҽн танышырга хокуклы. ҽлеге нигезлҽмҽ, шулай ук алырга, аларның кҥчермҽлҽре. 

2.10. Гражданнар җыены турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ, халык җыенын ҥткҽрҥ датасы соңрак 

вакытка кҥчерелергҽ мҿмкин. Халык җыенын уздыру датасы билгелҽнгҽн датага кадҽр 10 кҿннҽн 

дҽ соңга калмыйча кҥчерҥ турында Карар кабул ителергҽ тиеш. 

3. Гражданнар җыенын ҥткҽрҥ тҽртибе 

3.1. Җыенга килгҽн гражданнар торак пунктта яшҽҥчелҽр исемлегенҽ кертелгҽн һҽм сайлау 

хокукына ия булган затларны теркҽҥ ҿчен муниципаль берҽмлек башлыгы вҽкалҽтле зат 

тарафыннан теркҽлҽ. Исемлектҽ гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган елы, яшҽҥ 

урыны, паспорт сериясе һҽм номеры кҥрсҽтелҽ. 

3.2.Җыенда катнашырга телҽк белдергҽн башка гражданнар, җыенда тикшерелҽ торган 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ эшчҽнлеклҽре, матбугат һҽм башка массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары 

вҽкиллҽре катнашында да хҽлиткеч тавыш бирҥ хокукыннан башка мҿмкин. 

3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшҽҥчелҽр исемлегендҽ тҿгҽлсезлеклҽр ачыкланган 

очракта, торак пунктта яшҽҥче кеше теркҽлергҽ һҽм ҽлеге муниципаль берҽмлек башлыгы җыенда 

катнашырга мҿмкин. 

3.4. Язмаларның тҿгҽлсезлеген (яки аларның булмавын) раслап торучы документның (Россия 

Федерациясе гражданины паспорты, хҽрби билет, чит ил гражданы паспорты, Россия 



Федерациясендҽ яшҽҥгҽ рҿхсҽт, Россия Федерациясендҽ вакытлыча яшҽҥгҽ рҿхсҽт һҽм башкалар 

булырга мҿмкин.) 

3.5. Гражданнар җыены анда сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшҽҥчелҽрнең яртысыннан 

артыгы катнашуга хокуклы. Кворум булмаганда, гражданнар җыенын ҥткҽрҥнең яңа датасын 

билгелҽҥ муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта халык җыены халык 

җыенын ҥткҽрҥ билгелҽнгҽн кҿннҽн соң ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча ҥткҽрелергҽ тиеш. 

3.6. Гражданнар җыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар җыены җыенның аерым 

этапларында гражданнарның телҽсҽ кайсы килгҽн очракта да хокуклы, аннан соң барлык 

уздырылган этаплар йомгаклары буенча тавышларны санап, ягъни мондый җыен бердҽм булып 

кала. 

3.7. Гражданнар җыенында тавыш бирҥ ачык яисҽ яшерен булырга мҿмкин. 

Тавыш бирҥ формасы турындагы карар гражданнар җыенын билгелҽҥ һҽм ҥткҽрҥ турындагы 

карар яисҽ карар белҽн билгелҽнҽ. 

3.8.Гражданнар җыенында катнашу ҿчен теркҽлгҽн гражданга яшерен тавыш бирҥне уздырганда 

тавыш бирҥ ҿчен бюллетень (7 нче кушымта) бирелҽ. 

3.9. Гражданнар җыенында муниципаль берҽмлек башлыгы яисҽ ачык тавыш бирҥ юлы белҽн 

сайланган башка зат рҽислек итҽ ала. Рҽислек итҥче кандидатураларын гражданнар җыенында 

катнашучылар тҽкъдим итҽргҽ хокуклы. 

3.10. Гражданнар җыены Сҽркатипне һҽм хисап комиссиясен сайлый. Хисап комиссиясе ҽгъзалары 

саны кимендҽ ҿч кеше була алмый. 

Хисап комиссиясенҽ рҽислек итҥче керҽ алмый. Хисап комиссиясе: 

1) торак пунктта яшҽҥчелҽр җыенына килҥче гражданнарны теркҽҥнең дҿреслеген, кирҽк 

булганда, аларның гражданнар җыены эшендҽ катнашу хокукын тикшерҽ; 

2) Халык җыенының кворумын билгели (җыен этапларын ҥткҽрҥдҽн тыш 

җҽмҽгать); 

3) тавыш бирҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча аңлатмалар бирҽ; 

4) тавышларны саный һҽм тавыш бирҥгҽ йомгак ясый (гражданнар җыены этапларын ҥткҽрҥдҽн 

тыш); 

5) тавыш бирҥ йомгаклары турында беркетмҽ тҿзи (гражданнар җыены йомгаклары буенча); 

6) рҽислек итҥчегҽ тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре белҽн материаллар (беркетмҽ, җыенда катнашучы 

гражданнар исемлеге) тапшыра. 

3.11. Гражданнар Җыенының кҿн тҽртибенҽ ҿстҽмҽ мҽсьҽлҽлҽр рҽислек итҥче, муниципаль 

берҽмлек башлыгы, гражданнар җыенында катнашу хокукына ия гражданнар тарафыннан кертелҽ 

ала. Кҿн тҽртибенҽ чакырылыш инициаторлары тарафыннан кертелгҽн сораулар мҽҗбҥри рҽвештҽ 

кертелҽ. Кҥрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр беренче чиратта карала. Халык җыенының кҿн тҽртибенҽ ҿстҽмҽ 

мҽсьҽлҽлҽрне кертҥ турында карар, ҽгҽр аның ҿчен җыенда катнашкан гражданнарның 

яртысыннан да ким булмаган ҿлеше тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн дип санала. 



3.12. Гражданнар җыены вакытында шулай ук муниципаль берҽмлек башлыгы яисҽ ачык тавыш 

бирҥ юлы белҽн сайланган башка зат, гражданнар җыенында теркҽлгҽн катнашучылар саныннан 

гади кҥпчелек тавыш белҽн, рҽислек итҽ ала. Рҽислек итҥче кандидатураларын җыенда 

катнашучылар тҽкъдим итҽргҽ хокуклы. 

3.13. Гражданнарның этаплап җыенында тавыш бирҥ ачык яисҽ ябык (яшерен) булырга мҿмкин. 

Гражданнар җыенында тавыш бирҥ формасы турындагы карар гражданнар җыенын билгелҽҥ һҽм 

ҥткҽрҥ турындагы карар яисҽ карар белҽн билгелҽнҽ. 

3.14. Гражданнар җыенын уздыру этапларының һҽркайсында этаплап җыен уздырганда хисап 

комиссиясе арасыннан гражданнарның ачык тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре буенча Хисап комиссиясенең 

бер ҽгъзасы сайлана, алар кворумны һҽм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында 

эшлҽячҽк. 

3.15. Җыенда рҽислек итҥче тарафыннан ачыла. Гражданнар җыенында рҽислек итҥче гражданнар 

җыенын ҥткҽрҥне оештыра, тҽртипне хуплый, хисап комиссиясе эшен координацияли, фикер 

алышына торган мҽсьҽлҽлҽр буенча чыгыш ясау ҿчен сҥз бирҽ, тавыш бирҥнең билгелҽнгҽн 

тҽртибен тҽэмин итҽ. 

3.16. Гражданнар җыенында сҽркҽтип тарафыннан беркетмҽ алып барыла, анда халык җыенын 

ҥткҽрҥ датасы һҽм урыны, торак пунктта яшҽҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына 

ия гражданнар саны, катнашучылар саны, кҿн тҽртибе, чыгышларның кыскача эчтҽлеге, карала 

торган мҽсьҽлҽлҽр буенча тавыш биргҽн гражданнар саны (8 нче кушымта) кҥрсҽтелҽ. 

3.17. Халык җыенын этаплап уздырганда гражданнар Җыенының һҽр этабында беркетмҽлҽр (9,10 

нчы кушымталар) алып барыла, алар алга таба гражданнар Җыенының уздырылган этаплары 

йомгаклары буенча җыенның бер йомгаклау беркетмҽсенҽ (11 нче кушымта), шулай ук хисап 

комиссиясе беркетмҽлҽренҽ (12,13 нче кушымталар) тутырыла, алар шулай ук гражданнар 

Җыенының һҽр этабында тавышларны санау нҽтиҗҽлҽре буенча Хисап комиссиясенең бер 

йомгаклау беркетмҽсенҽ (14 нче номерлы беркетмҽ) тутырыла. 

3.18. Гражданнар Җыенының йомгаклау беркетмҽсендҽ гражданнар җыены этапларының датасы, 

урыны һҽм вакыты, кҿн тҽртибе, гражданнар җыены этапларында катнашкан гражданнарның 

гомуми саны турында белешмҽлҽр, гражданнар җыены этаплары нҽтиҗҽлҽре буенча тавыш 

бирҥнең йомгаклау нҽтиҗҽлҽре бар. Йомгаклау беркетмҽсе җирлек башлыгы кул куя торган 

гражданнар җыены карарын рҽсмилҽштерҥ ҿчен нигез булып тора. 

3.19. Беркетмҽгҽ җыенда рҽислек итҥче зат һҽм Җыен секретаре тарафыннан кул куела һҽм 

муниципаль берҽмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмҽгҽ җыенда теркҽлгҽн катнашучылар 

исемлеге теркҽлҽ. 3.20. Гражданнар Җыенының уздырылган этаплары йомгаклары буенча Хисап 

комиссиясенең йомгаклау беркетмҽсендҽ гражданнар җыены этапларын ҥткҽрҥ датасы, урыны һҽм 

вакыты, кҿн тҽртибе, ҥткҽрелгҽн этаплар саны, халык җыеннарының ҥткҽрелгҽн этаплары буенча 

хисап комиссиясе беркетмҽлҽре саны, җыенны уздыру ҿчен билгелҽнгҽн территориядҽ яшҽҥче 

гражданнарның гомуми саны, җыен эшендҽ катнашкан гражданнарның гомуми саны, җыен 

эшендҽ катнашкан гражданнарның гомуми саны, алар ҿчен бирелгҽн тавышларның гомуми саны, 

аңа каршы тавышларның гомуми саны. 

1.21. Йомгаклау беркетмҽсенҽ хисап комиссиясе рҽисе һҽм хисап комиссиясе ҽгъзалары кул куя 

һҽм муниципаль берҽмлек башлыгына тапшырыла. 

4. Халык җыены карарлары 



4.1. Гражданнар җыены карары кабул ителгҽн дип санала, ҽгҽр аның ҿчен тавыш бирсҽлҽр җыенда 

катнашучыларның яртысыннан артыгы, сайлау хокукына ия булган. 

4.2. Җыенда кабул ителгҽн карарлар муниципаль хокукый актлар булып тора, муниципаль 

берҽмлек башлыгы тарафыннан имзалана һҽм Татарстан Республикасы муниципаль норматив 

хокукый актлары регистрына кертелергҽ тиеш (№7, 8 кушымталар). 

4.3. Җирле ҥзидарҽ органнары һҽм җирле ҥзидарҽнең вазыйфаи затлары гражданнар җыенында 

кабул ителгҽн карарларның җирлек уставы белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне чиклҽҥ нигезендҽ 

ҥтҽлешен тҽэмин итҽлҽр. 

4.4. Җыенда кабул ителгҽн карар җыенда башка карар кабул итҥ юлы белҽн юкка чыгарылырга 

яки ҥзгҽртелергҽ мҿмкин яки суд тҽртибендҽ гамҽлдҽ тҥгел дип танылырга мҿмкин. 

4.5. Гражданнар җыенында кабул ителгҽн карарлар рҽсми бастырып чыгарылырга (халыкка 

игълан ителергҽ) тиеш һҽм муниципаль хокукый актлар талҽплҽре нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ. 

4.6. Ҽгҽр торак пунктта яшҽҥчелҽрне турыдан-туры ихтыярый белдерҥ юлы белҽн кабул ителгҽн 

карарны гамҽлгҽ ашыру ҿчен ҿстҽмҽ рҽвештҽ муниципаль хокукый акт кабул итҥ (бастырып 

чыгару), кҥрсҽтелгҽн актны кабул итҥ (бастырып чыгару) компетенциясенҽ керҽ торган җирле 

ҥзидарҽ органы яисҽ җирле ҥзидарҽнең вазыйфаи заты гражданнар җыенында кабул ителгҽн карар 

ҥз кҿченҽ кергҽн кҿннҽн соң 15 кҿн эчендҽ тиешле муниципаль хокукый актны ҽзерлҽҥ һҽм (яисҽ) 

кабул итҥ вакытын билгелҽргҽ тиеш. Кҥрсҽтелгҽн срок ҿч айдан да артмаска тиеш. 

Гражданнар җыены карарларын ҥтҽҥ 

4.7. Җыенда кабул ителгҽн карарлар торак пункт территориясендҽ мҽҗбҥри ҥтҽлергҽ тиеш һҽм 

нинди дҽ булса дҽҥлҽт хакимияте органнары, аларның вазыйфаи затлары яисҽ җирле ҥзидарҽ 

органнары тарафыннан раслауга мохтаҗ тҥгел. 

4.8. Җыенда кабул ителгҽн карарларның ҥтҽлмҽве закон нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

 

 

 

 

 

 

 

Кушымта 1 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы                                                                                               

Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче торак                                                                             

пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм   уздыру                                                                                     

тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

ЯЗЫЛУ КҼГАЗЕ 



Без, тҥбҽндҽгелҽр, ҥткҽрҥ инициативасын 

хуплыйбыз__________________________________________________________халык җыеннары 

(гражданнар җыенын ҥткҽрҥ вакыты) 

каршында______________Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге торак пунктында, 

сорау формулировкасы белҽн 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

№ п/п фамилиясе, 

исем, 

ҽтисе датасы 

Туган урыны адресы 

яшҽҥ сериясе, номеры 

паспорт яки 

алмаштыручы документ датасы 

имза 

Бер 

Ике 

Ҿч 

. 

Бер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язылу кҽгазе таныклыйм ___________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, туган кҿне, 

__________________________________________________________________ 



яшҽҥ урыны, паспортның сериясе һҽм номеры яки аны алмаштыручы документ 

имзалар җыючы затлар 

 

____________________ (имза һҽм дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                            Инициатив тҿркем инициативасы 

белҽн 

                                                                                                         Гражданнар җыенын чакырылган 

очракта 

                                                                                                                                                      Кушымта 

№ 2 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы                                                                                               

Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче торак                                                                             

пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм   уздыру                                                                                     

тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге Советы 

422862, ТР, Спас районы, Урта Йорткҥл авылы, Ҥзҽк ур., 32 

Тел. 8(84347)38116 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Спас муниципаль районы Урта Йорткул авыл җирлеге киңҽшлҽр 

422862,ТР, Спас районнары,Урта Йорткул авылы, Ҥзҽк ур. 32 йорт 

8(84347)38116 телефоны 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ОКАТО_______, 

ИНН/ КПП _____/______,ОКТМО ______ 

КАРАР 

_______ 20* ш. № ____ 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлегенең торак 

пунктында гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм алардан файдалану мҽсьҽлҽсе буенча 

гражданнар җыенын билгелҽҥ турында 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» гы Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында 

җирле ҥзидарҽ турында» Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, җирлекнең устав ст., 

муниципаль район Советының _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Карар: 

1. Билгелҽҥ ____ 20** _____ Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл 

авыл җирлеге торак пунктында ҥзара салым кертҥ мҽсьҽлҽсе буенча гражданнар җыены 

2. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

«Муниципаль район Урта Йорткҥл авыл җирлеге торак пункты территориясендҽ яшҽҥ урыны 

буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган, ҥзара салымнан азат ителгҽн гражданнардан тыш (ҥзара 

салымнан азат ителгҽн гражданнар категориясен кҥрсҽтергҽ) һҽм тҥбҽндҽге эшлҽрне башкару 

буенча җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ алынган акчаларны җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ юнҽлтҥ белҽн килешҽсезме?: 

« ҼЙЕ «ЮК» 

2. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларына урнаштыру юлы белҽн һҽм җирлекнең рҽсми сайтында 

кабул ителгҽн кҿннҽн соң _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кҿн эчендҽ игълан итҽргҽ. 

3. Ҽлеге карар ул басылып чыккан кҿненнҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

Урта Йорткҥл авыл җирлеге ФИО _____ 

Совет Рҽисе ____________ 

 



Кушымта № 3 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы                                                                                               

Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче торак                                                                             

пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм   уздыру                                                                                     

тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге Советы 

422862, ТР, Спас районы, Урта Йорткҥл авылы, Ҥзҽк ур., 32 

Тел. 8(84347)38116 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Спас муниципаль районы Урта Йорткул авыл җирлеге киңҽшлҽр 

422862,ТР, Спас районнары,Урта Йорткул авылы, Ҥзҽк ур. 32 йорт 

8(84347)38116 телефоны 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ОКАТО_______, 

ИНН/ КПП _____/______,ОКТМО ______ 

Муниципаль берҽмлек башлыгы карары 

Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге 

_ _ _ _ _ _ N__ _ _ 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге торак пунктында 

гражданнар җыенын кертҥ мҽсьҽлҽсе буенча билгелҽҥ турында 

һҽм гражданнарның ҥзара салым акчаларын куллану» 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» гы Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында 

җирле ҥзидарҽ турында» Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, муниципаль район 

җирлеге Уставының 22 статьясы, муниципаль район («шҽһҽр " муниципаль берҽмлеге) башлыгы, 

муниципаль район ("шҽһҽр" муниципаль берҽмлеге) башлыгы________») 

 

Карар: 

Билгелҽргҽ бу ____ 20___ _____ халык җыены мҽсьҽлҽсе буенча ҥзара салым кертҥ ҽлеге _______ 

торак пунктында _____ җирлеге _____ муниципаль районы (шҽһҽре «муниципаль 

берҽмлеге________») 

1. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

Муниципаль район («шҽһҽр " муниципаль берҽмлеге) торак пункты__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ торак пункты ("шҽһҽр" муниципаль берҽмлеге) территориясендҽ яшҽҥ урыны 

буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн 20 _ _ сум кҥлҽмендҽ ҥзара салым кертергҽ 



килешҽсезме?________»), тыш ______________ һҽм алдагы эшлҽрне башкару буенча җирле 

ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ алынган акчаларны юнҽлтҥ турында: 

« ҼЙЕ»ЮК". 

2. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларына һҽм җирлекнең рҽсми сайтында кабул ителгҽн кҿннҽн 

алып ___ кҿн эчендҽ урнаштыру юлы белҽн игълан итҽргҽ. 

3. Ҽлеге карар ул басылып чыккан кҿненнҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

Муниципаль берҽмлек башлыгы____________ исем ________ 

                                                                                                                                               Кушымта 4 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы                                                                                               

Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче торак                                                                             

пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм   уздыру                                                                                     

тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

ИСЕМЛЕК 

халкы _______________________________ Урта Йорткҥл авыл җирлеге 

(торак пункт исеме) 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының сайлау хокукына ия, 

«___» _________________ 20___ ел 

№ 

пп фамилиясе, исеме, 

ҽти-ҽнисенең туган елы (яшькҽ кадҽрге 18 - саны, туган ае) яшҽҥ урыны сериясе, паспорт номеры 

имза 

Бер 

Ике 

Ҿч 

. 

Бер 

Гражданнар җыенында рҽислек итҥче _________ _____________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

Халык җыены секретаре _________ ______________________ 

(имза) (имза расшифровка 

 

                                                                                                          Инициатив тҿркем инициативасы 

белҽн 



                                                                                                         Гражданнар җыенын чакырылган 

очракта 

                                                                                                                                                                       

Кушымта 5 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы                                                                                               

Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче торак                                                                             

пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм   уздыру                                                                                     

тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

 

422862, ТР, Спас районы,Урта Йорткҥл авылы, Ҥзҽк ур., 32 йорт Тел. 8(84347)38116 

_ _ , ОКАТО , ИНН/ КПП / ,ОКТМО 

КАРАР 

20* г. № 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлегендҽ гражданнар 

җыенын билгелҽҥ турында 

Татарстан Республикасы муниципаль районы(гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм 

алардан файдалану мҽсьҽлҽсе буенча 

2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56 статьясы нигезендҽ 

» Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында", 2004 елның 

28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында», Уставның 22 ст. 

Җирлеклҽр Советы 

шҽһҽр округы) 

Карар: 

 

 

1.Сҽгать 00 минут 20 минутта билгелҽргҽ** 

ҥзара салым кертҥ мҽсьҽлҽсе буенча гражданнарны кабул итҥ 

җыенның беренче этабы 

торак 

муниципаль район җирлеге пункты 

мҽгариф «шҽһҽр »). 



2.Гражданнар Җыенының икенче этабын (һ. б.) 2014 елның 1 сентябрендҽ сҽгать 00 минутта 

билгелҽргҽ. 

авыл җирлеге башлыгымуниципаль район башлыгы 

3.Торак пунктта яшҽҥчелҽрнең исемлеген (территориаль, вакытлыча яки башка билге буенча) 

сайлау тҽртибе гражданнар җыенын билгелҽҥ турында муниципаль актта кҥрсҽтелҽ. 

4.Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

"Сез 20 елда ҥзара салым кертҥгҽ килешҽсезме? 

авыл җирлеге территориясендҽ яшҽҥ урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешенең суммасы 

ҾЧЕН КАРШЫ 

5. Мҽгълҥмат стендларында һҽм җирлекнең рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн халыкка 

игълан итҥ дҽвамында 

кабул ителгҽн кҿннҽн соң. 

6. Ҽлеге карар ул басылып чыккан кҿненнҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

 

Совет Рҽисе 

авыл җирлеге 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Кушымта 

6 

                                                                                                       Проект (муниципаль берҽмлек 

башлыгы                                          инициативасы буенча гражданнар җыенын                                                                                                   

этаплап ҥткҽргҽн очракта) 6 нчы кушымта 

 

Авыл җирлеге Советы 

муниципаль район башлыгы 

индексы с. ур., телефон 

Ҥгет-нҽсихҽт 



авыл индексы. 4 йорт 

ОГРН _ , ОКАТО , ИНН/ КПП / ,ОКТМО 

Муниципаль берҽмлек башлыгы карары 

муниципаль район башлыгы 

20 номерлы Татарстан Республикасы Законы 

"Җирлекнең торак пунктында гражданнар җыенын билгелҽҥ турында 

кертҥ мҽсьҽлҽсе буенча 

һҽм гражданнарның ҥзара салым акчаларын куллану» 

2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56 статьясы нигезендҽ 

» Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында", 2004 елның 

28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында», Уставның 22 ст. 

җирлек башлыгы 

муниципаль район башлыгы 

Карар: 

1. Халык җыенының беренче этабын сҽгать 00 минутка билгелҽргҽ 

торак пунктта ҥзара салым кертҥ мҽсьҽлҽсе буенча киңҽшмҽ 

ноктасына кадҽр уза. 

2. Халык җыенының икенче этабын сҽгать 00 минутка билгелҽргҽ 

(һ. б.) халыкка ҥзара салым кертҥ мҽсьҽлҽсе буенча 

авыл җирлеге башлыгы 

 

Гражданнар җыенын ҥткҽрҥ ҿчен торак пунктта яшҽҥчелҽрнең исемлеген бҥлҥне сайлау тҽртибе 

(территориаль, вакытлыча яки башка билгелҽр буенча) муниципаль берҽмлек башлыгының 

гражданнар җыенын билгелҽҥ турындагы карарында кҥрсҽтелҽ. 

3. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

20 елда яшҽҥ урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн ҥзара салым кертҥгҽ 

килешҽсезме? 

муниципаль авыл җирлеге территориясендҽ 

районнан тыш 

һҽм алдагы эшлҽрне башкару буенча җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ алынган 

акчаларны юнҽлтҥ турында: 



"КАРШЫ" ҾЧЕН. 

4. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларына һҽм җирлекнең рҽсми сайтында кабул ителгҽн кҿннҽн 

алып бер кҿн эчендҽ урнаштыру юлы белҽн игълан итҽргҽ. 

5. Ҽлеге карар ул басылып чыккан кҿненнҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

Муниципаль берҽмлек башлыгы 

                                                                                                                                            Кушымта № 7 

 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Татарстан Республикасында гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм алардан файдалану 

мҽсьҽлҽсе буенча яшерен тавыш бирҥ 

________- Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче торак пункт; 

Татарстан Республикасы муниципаль районы 

 

Куелган мҽсьҽлҽнең эчтҽлеге 

яшерен тавыш бирҥгҽ 

«Һҽм» 

«Юк» 

"Тыелды» 

 

 

 

 

 

 

 

Кушымта 8 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 



ХАЛЫК ҖЫЕНЫ ПРОТОКОЛЫ 

________________________________________________________ 

«___» ____________ 20__ елның _____ 

___________________________________ 

(торак пункт исеме) 

Булдылар _____________________________________________________ кеше 

(торак пунктта яшҽҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, 

катнашучылар саны) 

Рҽислек итҥче 

халык җыенында ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

КҾН ТҼРТИБЕ:: 

1. 

2. 

Беренче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

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

Карар: (карар эчтҽлеге) 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: "Ҽйе» -__. 

"Юк» -____. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Карар ________________________ 

кабул ителде (кабул ителмҽде) 



Икенче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

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

Карар: (карар эчтҽлеге) 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: "Ҽйе» -__. 

"Юк» -____. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Карар ________________________ 

кабул ителде (кабул ителмҽде) 

Гражданнар җыенында рҽислек итҥче _________ _________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

Халык җыены секретаре _________ _________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

Кушымта 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

КАРАР (КАРАР) 

Гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽре турында____________ Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына 

керҥче торак пунктларда 



Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль 

законның 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» Татарстан 

Республикасы Законының 35 статьясы нигезендҽ гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽре белҽн беркетмҽ 

тҿзелде.________ 20** муниципаль район авыл дирлегенеп______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

20** торак пунктында яшеу урыны буенча теркелген балигъ булган һер кешеден узара салым 

кертуге килешҽсезме?, муниципаль район җирлегенең _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : 1)...; 

2).... 

Гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽре турындагы беркетмҽ нигезендҽ: 

Сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучылар исемлегенҽ халык җыенында 

катнашучылар_________, җыенда катнашучылар саны кертелгҽн. 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре буенча халык җыенында катнашучыларның тавышлары тҥбҽндҽгечҽ 

бҥленде:: 

«Ҽйе» позициясе ҿчен халык җыенында катнашучыларның___ _ _ _ _ тавыш бирде; «Юк» 

позициясе ҿчен җыенда катнашучыларның _ _ _ _ _ _ тавыш бирде. 

Бҽян ителгҽннҽрдҽн чыгып, халык җыены карар итте: 

1.Спас муниципаль районы составына керҥче Урта Йорткҥл авыл җирлегендҽ халык җыенын 

ҥткҽрелгҽн дип танырга, халык җыены нҽтиҗҽлҽре-чынбарлыкта. 

2.Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге торак пунктында 20** елда Спас 

муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче торак пунктта яшҽҥ урыны 

буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн (ташламалардан файдаланучылар категориясе) һҽм 

алынган акчаларны җирле ҽһҽмияттҽге тҥбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ юнҽлдерҥгҽ 

килешҽсезме?: 1)...; 2).... кабул ителгҽн. 

3.Гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽрен игълан итҽргҽ (гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽрен халыкка 

җиткерҥ ысулын кҥрсҽтергҽ) һҽм ____________ җирлек _____________муниципаль районы 

башлыгы Алмас Назиров 

4.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге 

башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертҥ 

ҿчен җибҽрергҽ. 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итҥче: _________________ ________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

Муниципаль берҽмлек башлыгы, 

Совет рҽисе _________________ ________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

Гражданнар җыенын этаплап ҥткҽргҽн очракта 

Кушымта № 9 



Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ 

________________________________________________________ 

(торак пункт исеме) 

«___» ____________ 20__ ел 00 сҽгать 00 минут № __1___ 

Булдылар _____________________________________________________ кеше 

(торак пунктта яшҽҥче гражданнарның гомуми саны, гражданнар саны, 

сайлау хокукына ия булган кешелҽр саны) 

Рҽислек итҥче 

халык җыенында ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

КҾН ТҼРТИБЕ:: 

1. 

2. 

РҼИСЛЕК ИТҤЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 

1. Иванова Светлана Ивановна-ФАП мҿдире 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

Рҽислек итҥче: җыен секретарен сайларга кирҽк. Нинди булыр 

тҽкъдимнҽр? 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 



Рҽислек итҥче: счет комиссиясен билгелҽҥ ҿчен сайларга кирҽк 

халык җыены кворумы, тавыш бирҥ, тавышларны санау һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча аңлатмалар 

бирҥ 

тавыш бирҥгҽ йомгак ясау, тавыш бирҥ йомгаклары турында беркетмҽ тҿзҥ. 

Хисап комиссиясе рҽисе итеп ФИО һҽм ҽгъзаларны сайларга дигҽн тҽкъдим бар 

хисап комиссиясе: 

1. Ф.И.О - 

2. Ф.И.О – 

һ. б. 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

КҾН ТҼРТИБЕНДҼГЕ МҼСЬҼЛҼ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРҤ ТҼРТИБЕ БИЛГЕЛҼНҼ : 

(вариант буларак: тавыш бирҥ формасы ҽзерлек тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ 

һҽм халык җыены ҥткҽрҥ) 

Рҽислек итҥче: сорау буенча тавыш бирҥ формасын билгелҽргҽ кирҽк 

кҿн тҽртибендҽ. Тавыш бирҥ ачык яисҽ ябык (яшерен) булырга мҿмкин. Аваздашу 

тавыш бирҥне уздыру формасы турында тҽкъдим. 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

КҾН ТҼРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

Беренче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча) 

Карар: (карар эчтҽлеге) 



Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: "Ҽйе» -__. 

"Каршы» -____. 

Икенче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

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

Карар: (карар эчтҽлеге) 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: "Ҽйе» -__. 

"Каршы» -____. 

Рҽислек итҥче: йомгаклау карары рҽсми рҽвештҽ булачак 

авыл җирлеге Уставы нигезендҽ нҽтиҗҽлҽр буенча басылып чыкты (халыкка игълан ителде)  

Халык җыенының ҥткҽрелгҽн этапларының тавышларын санау. 

Гражданнар җыенында рҽислек итҥче _________ _________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

Халык җыены секретаре _________ _________________ 

(имза) (имза расшифровка)__ 

 

                                                                                     Гражданнар җыенын этаплап ҥткҽргҽн очракта 

Кушымта № 10 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

Халык җыенының икенче этабы протоколы (һ. б.)) 

________________________________________________________ 

(торак пункт исеме) 

«___» ____________ 20__ ел 00 сҽгать 00 минут № _2___ 



Булдылар _____________________________________________________ кеше 

(торак пунктта яшҽҥче гражданнарның гомуми саны, гражданнар саны, 

сайлау хокукына ия булган кешелҽр саны) 

Рҽислек итҥче 

халык җыенында ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

КҾН ТҼРТИБЕ:: 

1. 

2. 

РҼИСЛЕК ИТҤЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 

1. Иванова Светлана Ивановна-ФАП мҿдире 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

_ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

Рҽислек итҥче: җыен секретарен сайларга кирҽк. Нинди булыр 

тҽкъдимнҽр? 

ФИО-вазыйфага секретарь итеп сайлау тҽкъдиме дҽ бар 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

_ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

Рҽислек итҥче: счет комиссиясен билгелҽҥ ҿчен сайларга кирҽк 

халык җыены кворумы, тавыш бирҥ, тавышларны санау һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча аңлатмалар 

бирҥ 

тавыш бирҥгҽ йомгак ясау, тавыш бирҥ йомгаклары турында беркетмҽ тҿзҥ. 

Хисап комиссиясе рҽисе итеп ФИО һҽм ҽгъзаларны сайларга дигҽн тҽкъдим бар 

хисап комиссиясе: 



1. Иванов Иван Иванович - 

2. Петрова Полина Петр Кызы – 

һ. б. 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

_ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

КҾН ТҼРТИБЕНДҼГЕ МҼСЬҼЛҼ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРҤ ТҼРТИБЕ БИЛГЕЛҼНҼ : 

(вариант буларак: тавыш бирҥ формасы ҽзерлек тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ 

һҽм халык җыены ҥткҽрҥ) 

Рҽислек итҥче: сорау буенча тавыш бирҥ формасын билгелҽргҽ кирҽк 

кҿн тҽртибендҽ. Тавыш бирҥ ачык яисҽ ябык (яшерен) булырга мҿмкин. Аваздашу 

тавыш бирҥне уздыру формасы турында тҽкъдим. 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

_ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

КҾН ТҼРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

Беренче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча) 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: "Ҽйе» -__. 

"Юк» -____. 

Икенче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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



Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

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

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

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: "Ҽйе» -__. 

"Юк» -____. 

Рҽислек итҥче: йомгаклау карары рҽсми рҽвештҽ булачак 

авыл җирлеге Уставы нигезендҽ нҽтиҗҽлҽр буенча басылып чыкты (халыкка игълан ителде)  

Халык җыенының ҥткҽрелгҽн этапларының тавышларын санау. 

Гражданнар җыенында рҽислек итҥче _________ _________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

Халык җыены секретаре _________ _________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

 

11 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

НҼТИҖҼЛҼР БУЕНЧА ҖЫЕННЫҢ ЙОМГАКЛАУ ПРОТОКОЛЫ 

ХАЛЫК ҖЫЕНЫНЫҢ ҤТКҼРЕЛГҼН ЭТАПЛАРЫ 

___________________________________ 

(Татарстан Республикасы торак пункты, муниципаль районы исеме) 

«______» _________ 20__ ел 00 сҽгать 00 минут № ____ 

Гражданнарның _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ № 1 беркетмҽсе нигезендҽ 

(рҽислек итҥче ФИО), гражданнарның _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

№ 2 (рҽислек итҥче ФИО) һ. б. гражданнар җыеннары этаплап уздырылды 

сораулары-(ҥзе)____________________________________________________________ 

1. Җыенның ҥткҽрелгҽн этапларының саны тавыш бирҥ формасы кҥрсҽтелгҽн (ачык), 

яки ябык)_______ 

2. Гражданнар җыеннарының этаплап уздырыла торган беркетмҽлҽре саны ______ 



3. Гражданнарның гомуми саны, яшҽҥче территориясендҽ билгелҽнгҽн 

җыенны уздыру һҽм анда катнашырга хокуклы __________; 

4. Сайлау хокукына ия гражданнарның гомуми саны 

һҽм гражданнар җыены этапларында катнашкан___________ 

Карар: (карар эчтҽлеге) 

- Сорау ҿчен бирелгҽн тавышларның гомуми саны (- ы), 

гражданнар җыены этапларында кертелгҽн (е) _________; 

- Сорауга каршы бирелгҽн тавышларның гомуми саны (-ов)), 

кертелгҽн) _______ 

Карар: кабул ителде (сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, кабул ителмҽде) 

Рҽислек итҥче (җирлек башлыгы): ______ 

_________ _______ 

(имза) (имза расшифровка) 

Сҽркҽтип: _________ ______________________ 

(имза) (имза расшифровка) 

Бер 

Кушымта № 12  

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

С УД К А Р А Р Ы Н Д А Б У Л Г А Н Н А Р. 

С А Б Ы Е Л Г Ы Й Н Ҽ Т И Җ Ҽ Л Ҽ Р Е Н Ч Ҽ, Б А Л А Л А Р Н Ы Ң Б А Ш К А Л А Р Ы Н Д А 

торак пунктта тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре турында_________, составына керҥче 

___________ авыл җирлеге _______________ муниципаль район башлыгы 

Татарстан Республикасы Президенты Р. Н 

«_____» _______ 2019 елның 

авыл исеме 

_______________________ авыл 

җирлек _______________ 

муниципаль район башлыгы 



Татарстан 

Хисап комиссиясе ҽгъзалары катнаша: 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

һ. б. 

3. ФИО; 

Гражданнар җыенында _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ия гражданнар катнаша 

сайлау хокукы. 

Гражданнар Җыенының беренче этабы кҿн тҽртибе буенча тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре : 

«___________________________________________________________________________» 

Артында___________тавыш 

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ФИО хисап комиссиясе рҽисе 

Хисап комиссиясе ҽгъзалары: 

ФИО 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 нче номерлы Приезидент Указы 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

 

С УД К А Р А Р Ы Н Д А Б У Л Г А Н Н А Р. 

АНДА Т Е Э Т А П Ҽ Х О Д А Г Р А Ж Д А Н 

торак пунктта тавышларны санау нҽтиҗҽлҽре турында_________, составына керҥче 

___________ авыл җирлеге _______________ муниципаль район башлыгы 

Татарстан Республикасы Президенты Р. Н 

«_____» _______ 2019 елның 

авыл исеме 

_______________________ авыл 

җирлек _______________ 

муниципаль район башлыгы 

Татарстан 

Хисап комиссиясе ҽгъзалары катнаша: 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

һ. б. 

3. ФИО; 

Гражданнар җыенында _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ия гражданнар катнаша 



сайлау хокукы. 

Гражданнар Җыенының икенче этабындагы кҿн тҽртибе буенча тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре : 

«___________________________________________________________________________» 

Артында___________тавыш 

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ФИО хисап комиссиясе рҽисе 

Хисап комиссиясе ҽгъзалары: 

ФИО 

ФИО 

14 нче кушымта 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткҥл авыл җирлеге составына керҥче 

торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында 

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре турында 

авыл җирлегендҽ халык җыенының беренче, икенче һҽм (т. д.) этаплары 

(торак пункт исеме) 

______________Татарстан Республикасы муниципаль районы 

«___» ____________ 20__ ел ___________________________________ 

(торак пункт исеме) 

Гражданнар Җыенының беренче, икенче (һ. б.) этапларының тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре 

территория 

________________________________________________________________________ 

(территориянең исеме 

________________________________________________________________________ 

муниципаль берҽмлегенең яисҽ аның ҿлешенең) 

Гражданнар Җыенының этапларын ҥткҽрҥ датасы һҽм вакыты: _______________ 

_____________ _ _ _ _  

Гражданнар җыеннарында тавыш биргҽндҽ тавышларны санау нҽтиҗҽсендҽ (- ам): 

________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

Хисап комиссиясе билгелҽде: 

1. Халык җыенының ҥткҽрелгҽн этаплары саны 

2. 2. Җыен этапларында ҥткҽрелгҽн хисап комиссиясе беркетмҽлҽре саны 

3. җҽмҽгать ___________________; 

4. 3. Гражданнарның гомуми саны, яшҽҥче территориясендҽ билгелҽнгҽн 

5. җыенны ҥткҽрҥ һҽм анда катнашырга хокукы булганнар__________; 

6. 4. Җыен эшендҽ катнашкан гражданнарның гомуми саны ___________________; 

7. 5. Гражданнар җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽ (-Е) ҿчен бирелгҽн тавышларның гомуми саны 

8. _______; 

9. 6. Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Советы Президиумы карарлары (2015 елның 9 апреле) 

10. халык җыены _______; 

11. Хҽл иттелҽр: 

12. 1. Мҽсьҽлҽ буенча тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽрен расларга_________________, «оешманың 

гомуми принциплары турында " гы 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25 статьясындагы 

6 ҿлеше нигезендҽ 

13. Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ органнары эшчҽнлеге турында» мҽсьҽлҽ буенча 

җыен карары 

14. ___________________Кабул ителгҽн дип санарга. 

15. Хисап комиссиясе рҽисе _____________________ _______________ 

16. (фамилиясе, инициаллары) (имза) 

17. Хисап комиссиясе ҽгъзалары 1. _________________________ _______________ 

18. (фамилиясе, инициаллары) (имзалары) 

19. 2. _________________________ 

20. Беркетмҽ тҿзелде«___» _____________ 20___ ел 


