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нигезлэмэне раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми

зак о З ы н а2511ТУРЫНДа еЛНЫЦ 6 октябРендаге 131-ФЗ номерлы Федераль 
^конньщ  25.1 статьясына узгэрешлэр керту белэн байле рэвештэ Татарстан
Республикасы Алексеевск муниципаль районыньщ Зирекле авыл жирлеге 
муниципаль берэмлеге Уставыныц 23 статьясы нигезендэ

Зирекле авыл жирлеге советы карар итте :
1 .Бирелгэн ̂  Кушымта нигезендэ «Татарстан Республикасы Алексеевск 

униципаль районы Зирекле авыл жирлегетерриторисенэкеруче торак 
пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турындагы» 
нигезлэмэне яца редакциядэ расларга.

2.Тубэндэге карарлар уз кочлэрен югалткан дин танырга: 
атарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 

Жирлеге Советыныц 2018 елныц 19 сентябрендэге 73 номерлы «Татарстан 
Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын уткэругэ эзерлек 
тэртибе турында “гы нигезлэмэсен раслау турындагы карары»;

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
Жирлеге Советыныц 2019 елныц 20 июнендэ кабул ителгэн 95 номерлы 
« атарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлеге Советыныц 2018 елныц 19 сентябрендэге 73 номерлы «Татарстан 
Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын уткэругэ эзерлек
тэртибе турында нигезлэмэне раслау хакында»гы карарына узгэрешлэр керту 
турында" гы карары. 1 F р у



Элеге карарны Зирекле авыл лщрлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Зирекле авыл лщрлеге советы бинасында мэгълумат 
стендында урнаштырырга.

3.Элеге карар рэсми басылып чыккан мизгелдэн уз коченэ керэ.
3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.

Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл эцирлеге башлыгь^Щ зЩ г^Р^"
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Татарстан Республикасы



Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге 

советыныц ел 
№лы карарына кушымта .

“Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы ,
Зирекле авыл жирлеге территорисенэ керуче торак пунктларда 

,гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турындагы
Нигезлэмэ

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
Жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм 
уздыру тэртибе турындагы элеге Нигезлэмэ(алга таба -  Нигезлэмэ) «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1 статьясы, 
«Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 нче 
статьясы Ьэм Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц 
Ромодан авыл жирлеге Уставыныц 23 нче статьясы нигезендэ эшлэнде.

1 .Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Халык жыены гомуми рэвештэ,тигез хокуклы турыдан-туры ихтыяр 

белдеру нигезендэ уткэрелэ.
1.2. Гражданнар жыенын да торак пунктта яшэучелэр, даими яки нигездэ 

аныц территориясендэ яшэучелэр, яшэу урыны буенча элеге торак пунктта 
теркэлгэн Ьэм сайлау хокукына ия кешелэр катнаша ала.

1.3. Гражданнар жыенында катнашу ихтыяри Ьэм ирекле.
1.4. Гражданнар,ж;ыенда шэхсэн узе катнаша, Ьэм аларныц Ьэркайсы бер 

тавышка ия.
1.5. Халык жыены халык тарафыннан жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл 

иту максатыннан уткэрелэ.
1.6. Эгэр элеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелэрнец яртысыннан 

артыгы бер ук вакытта бергэ булу момкинлеге булмаса, Устав нигезендэ 
гражданнар жыены этаплап уздырыла.

Гражданнар жыены вэкалэтлэре
1.7. Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ момкин:
курсэтелгэн торак пункт, жирлек (муниципаль район) чиклэрен узгэрту

мэсьэлэсе буенча, торак пункт шул жирлек территориясендэ булганда,башка 
Жирлек (муниципаль район) территориясенэ кертуне уз эченэ алган жирлек 
(муниципаль район) чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча;

Совет вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан гамэлгэ ашырыла 
торган жирлектэ элеге жирлекнец чиклэрен узгэрту, узгэртеп кору мэсьэлэлэре 
буенча;

Совет вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан гамэлгэ ашырыла 
торган жирлектэ сайлау хокукына ия булган халык саны 100 дэн артык кеше



булса, жирлексоветын тезу, анын, санын Ьэм вэкалэтлэре чиген билгелэу 
буенча;

Совет вэкалэтлэре гражданнар жыенытарафыннан гамэлгэ ашырыла 
торган жирлектэ узара салым акчаларын керту Ьэм алардан файдалану 
мэсьэлэсе буенча фикер алышулар;

жирлек составына керуче ,яисэ Алексеевск муниципаль районы 
чиклэрендэ урнашкан торак пунктта узара салым акчаларын керту Ьэм куллану 
мэсьэлэсе буенча;

жирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта, жирле узидарэне 
оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру белэн бэйле мэсьэлэлэр буенча халык 
инициативасын тэкъдим иту максатларында;

авыл жирлегенец халык тыгызлыгы тубэн булуы, бару юллары 
кыенлыклар тудырганда, яки халык саны 100 кешедэн артмаган очракта, 
Жирлекне бетеру мэсьэлэсе буенча .;

авыл торак пунктында авыл жирлеге старостасы кандидатурасын тэкъдим 
иту, шулай ук авыл жирлеге старостасы вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату 
мэсьэлэсе буенча фикер алышу;

авыл торак пунктында гражданнар жыены шулай ук муниципаль хезмэт 
турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль 
хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс уткэргэндэ конкурс комиссиясе составына 
кандидатуралар тэкъдим иту максатларында уткэрелергэ момкин.

Гражданнар жыенын матди Ьэм оештыру ягыннан тээмин иту
1.8. Ж^ыенны уткэру авыл жирлеге башлыгы тарафыннан тээмин ителэ.
1.9. Ждюнга эзерлек Ьэм аны уткэру белэн бэйле чыгымнар жирлек 

бюджеты хисабына башкарыла.

2. Халык жыенын чакыру тэртибе.
Халык жыены уткэру инициативасы

2.1. Халык жыенын торак пунктта уткэру инициативасы:
- жирлек башлыгына;
- сайлау хокукына ия булган, гражданнар жыенында катнашу хокукына ия 

булган 10 кешедэн дэ ким булмаган кешелэр группасы, торак пунктта 
яшэучелэр (ягъни Россия Федерациясенец эшкэ сэлэтле гражданнары), даими 
яки кубесенчэ торак пункт территориясендэ яшэучелэр, яшэу урыны буенча бу 
торак пунктта теркэлгэн, 18 яшькэ житкэн кешелэр, шулай ук торак пункт 
территориясендэ даими яисэ кубесенчэ яшэуче Ьэм жирле узидарэне гамэлгэ 
ашырганда Россия Федерациясенец халыкара килешулэре Ьэм федераль 
законнар нигезендэ хокукка ия булган чит ил гражданнары.

2.2. Торак пунктта яшэучелэрнец инициативасы куллар куелган кэгазь (1 
нче кушымта) яисэ инициатив торкем жыелышыныц беркетмэсе рэвешендэ 
рэсмилэштерелергэ , Ьэм анда жыен уткэру инициативасын курсэту турындагы 
карар кабул ителуе ,Ьэм тагын:

гражданнар жыенына чыгарыла торган сораулар;
гражданнар жыенын уткэрунец тэкъдим ителгэн вакыты;



гражданнар жыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы Ьэр 
гражданинныц паспорт сериясе Ьэм номеры, яшэу урыны, аныц имзасы Ьэм 
имзасын керту датасы.

2.3. Жыенны уткэру инициативасын хуплау очен жыелырга тиешле 
имзалар саны сайлау хокукына ия булган, даими яки нигездэ яшэуче, торак 
пункт территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн гражданнар саныннан 5 
процентны тэшкил итэ, лэкин 10 имзадан ким була алмый..

2.4. Кул куелган кэгазьлэр,раслау вакытын куеп, фамилия, атасыньщ 
исеме, туган коне, паспортный, номеры Ьэм сериясе, яшэу урыны 
курсэтепимзалар жыючы зат тарафыннан раслана,Ьэм жирлек башлыгына 
жибэрелэ.

Гражданнар жыенын уткэру турында карар кабул иту тэртибе
2.5. Инициатив теркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар жыены 

жирлек Советы карары белэн (2 нче кушымта), э жирлек башлыгы 
инициативасы белэн -  жирлек башлыгы карары белэн (3 нче кушымта)барлык 
кирэкле документлар кергэн кеннэн 30 кон эчендэ билгелэнэ.

2.6. Авыл жирлеге башлыгы яисэ Советныц гражданнар жыенын уткэругэ, 
максатка ярашлы тугел дип каршы тошэргэ хаклары юк.

2.7. Гражданнар жыенына чыгарылган сорау (гражданнар жыены 
этаплары) Россия Федерациясе законнарына Ьэм Татарстан Республикасы 
законнарына каршы килмэскэ тиеш. Халык жыенына куелган сорау,куп терле 
бэян итулэр тудырмыйча гына жавап бирергэ мемкинлек бирэ торган итеп 
формалаштырылырга, ягъни аца бары тик бертосле жавап кына бирергэ мемкин 
булырга тиеш.

2.8. Гражданнар жыенын билгелэу, аны кучеру турындагы карарны рэсми 
бастырып чыгару (халыкка житкеру) тэртибе жирлек уставы белэн билгелэнэ 
Ьэм муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка житкеру) очен 
жирлек Уставында каралган тэртиптэ басылып чыга (халыкка житкерелэ).

Авыл жирлеге башлыгы карарында яки Советныц гражданнар жыенын 
уткэру турындагы карарында тубэндэгелэр курсэтелэ: халык жыенына
чыгарыла торган мэсьэлэ; гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны 
турында мэгълумат; жыенны оештыручы-авыл жирлеге органыныц структур 
булекчэсе турында мэгълумат.

2.9. Гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уткэру очен жаваплы жирлек 
органыныц структур булекчэсе(жирлек башкарма комитеты), жирлек башлыгы 
карары яки Гражданнар жыенын уткэру турындагы Совет карары нигезендэ 
сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшэучелэр исемлеген този; 
гражданнар жыенына мэгълумати материаллар эзерли; муниципаль берэмлек 
халкына массакулэм мэгълумат чараларында Ьэм гражданнар жыенына башка 
терле ысуллар белэн хэбэр итэ (4 нче кушымта).

Авыл жирлеге башкарма комитеты халык жыены уткэру очен бина бирергэ 
тиеш.

2.9.1. Гражданнар жыенын этаплап уткэргэндэ, торак пунктта 
яшэучелэрнец исемлеген булу, халык жыенын уткэру датасын билгелэу 
,территориаль, вакытлы билгелэр, шулай ук башка очракларда мемкин.



2.9.2. Торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген булу тэртибе гражданнар 
жыенын билгелэу турында муниципаль актта курсэтелэ (5,6 нчы кушымталар).

2.9.3. Торак пунктта яшэучелэргэ халык жыены(гражданнар жыены 
этаплары) вакыты Ьэм урыны турында алдан ук хэбэр ителэ. Гражданнар 
жыенын(гражданнар жыены этапларын) билгелэу турындагы карар, гражданнар 
жыенын(гражданнар жыены этапларын) уткэру вакыты Ьэм урыны, гражданнар 
Жыены (гражданнар жыены этапларын) уткэрелгэн конгэ кадэр 10 коннэн дэ 
соцга калмыйча басылып чыгарга тиеш.Гражданнар жыеныныц этапларын 
уткэру вакыты Ьэм урыны, халык жыенын билгелэу турындагы карарда 
курсэтелэ.

2.9.4.Гражданнар жыенын этаплап уздыру очрагында, жыен этаплап 
,гражданнар жыенын уздыру турында карар кабул ителгэн коннэн бер айдан да 
соцга калмыйча уздырыла.
Халык жыены этапларын кучергэндэ, гражданнар жыенын кучеру турындагы 
карар жыенны уздыру билгелэнгэн датага кадэр 10 коннэн дэ соцга калмыйча, 
жыенны уздыруга закон нигезендэ жыен уткэрелергэ тиеш булган бер ай 
дэвамындагы чорны исэпкэ алып билгелэнэ .

2.9.5. 2.9 нчы пункт нигезендэ Ьэр катнашучы гражданнар жыенына 5 
коннэн дэ соцга калмыйча ,муниципаль берэмлек органыныц структур 
булекчэсендэ, гражданнар жыены карарына чыгарыла торган материаллар 
белэн танышырга ,аларныц кучермэлэрен алырга хокуклы.

2.10. Гражданнар жыены турындагы нигезлэмэ нигезендэ, халык жыенын 
уткэру датасы соцрак вакытка кучерелергэ момкин. Халык жыенын уздыру 
датасы ,билгелэнгэн датага кадэр ,10 коннэн дэ соцга калмыйча кучеру турында 
карар кабул ителергэ тиеш.

3. Гражданнар жыенын уткэру тэртибе
ЗЛ.Ж^ыенга килгэн гражданнар, торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ 

кертелгэн, Ьэм сайлау хокукына ия булган кешелэр, жирлек башлыгыныц 
вэкалэтле заты тарафыннан теркэлэ. Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, 
атасыныц исеме, туган елы, яшэу урыны, паспорт сериясе Ьэм номеры 
курсэтелэ.

3.2 .Жф1ендахэлиткеч тавыш биру хокукыннан башка катнашырга телэк 
белдергэн башка гражданнар ,терле оешма житэкчелэре эгэр жыенда 
тикшерелэ торган мэсьэлэлэрне хэл иту аларныц эшчэнлеклэре белэн бэйле 
булса, матбугат Ьэм башка массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэре 
катнашырга момкин.

3.3. Сайлау хокукына ия булган ,торак пунктта яшэучелэр исемлегендэ 
тогэлсезлеклэр ачыкланган очракта, торак пунктта яшэуче кеше теркэлергэ Ьэм 
авыл жирлеге башлыгы тарафыннан жыенга кертелергэ момкин

3.4. Язмаларныц тогэлсезлеген (яки аларныц булмавын) раслау булып 
гражданинныц шэхесен раслаучы документныц булуы санала (Россия 
Федерациясе гражданины паспорты, хэрби билет, чит ил гражданы паспорты, 
Россия Федерациясендэ яшэугэ рехсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыча 
яшэугэ рехсэт Ьэм башкалар булырга момкин.)

3.5. Гражданнар жыеныны, анда сайлау хокукына ия булган ,торак пунктта 
яшэучелэрнец яртысыннан артыгы катнашканда,хокукый кочкэ ия була.



Кворум булмаганда, халык жыенын уткэрунец яца датасын билгелэу жирлек 
башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта халык жыены халык жыенын 
уткэру билгелэнгэннэн коннэн, ун коннэн дэ соцга калмыйча уткэрелергэ тиеш.

3.6. Гражданнар жыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар жыены 
жыенныц аерым этапларында кеше купме килгэн очракта да хокуклы, аннан 
соц барлык уздырылган этаплар йомгаклары буенча тавышларны санап, ягъни 
мондый жыен бердэм булып кала.

3.7. Гражданнар жыенында тавыш биру ачык яисэ яшерен булырга 
момкин. Тавыш биру формасы турында карар гражданнар жыены тарафыннан 
кабул ителэ.

3.8.Гражданнар жыенында катнашу очен теркэлгэн гражданга яшерен 
тавыш бируне уздырганда тавыш биру очен бюллетень (7 нче кушымта) бирелэ.

3.9. Гражданнар жыенында авыл жирлеге башлыгы яисэ ачык тавыш биру
юлы белэн сайланган башка зат рэислек итэ ала. Рэислек итуче
кандидатураларын гражданнар жыенында катнашучылар тэкъдим итэргэ 
хокуклы.

3.10. Гражданнар жыены Сэркатипне Ьэм хисап комиссиясен сайлый. 
Хисап комиссиясе эгъзалары саны оч кешедэн ким була алмый.

Рэислек итучеХисап комиссиясенэ керэ алмый.
Хисап комиссиясе:
1) халык жыенына килгэн халыкныц тсркэлуен, кирэк булган очракта, 

аларнын, халык жыенында катнашу хокуклары дореслеген тикшерэ;
2) 2) гражданнар жыеныныц кворумын билгели(гражданнар жыены 

этапларын уткэрудэн тыш));
3) тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар бирэ;
4) 4) тавышларны саный Ьэм тавыш биругэ йомгак ясый(гражданнар 

Жыены этапларын уткэрудэн тыш);
5) тавыш биру нэтижэлэре турында беркетмэ тези (гражданнар жыены 

нэтижэлэре буенча);
6) рэислеккэ тавыш биру нэтижэлэре белэн материаллар (беркетмэ, 

жыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.
3.11. Халык жыеныныц кен тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэр рэислек итуче, 
Жирлек башлыгы, гражданнар жыенында катнашу хокукына ия гражданнар 
тарафыннан кертелэ ала. Кен тэртибенэ жыенныц инициаторлары 
тарафыннан кертелгэн сораулар мэжбури рэвештэ кертелэ. Курсэтелгэн 
мэсьэлэлэр беренче чиратта карала. Халык жыеныныц кен тэртибенэ естэмэ 
мэсьэлэлэрне керту турында карар, эгэр аныц ечен жыенда катнашкан 
гражданнарныц яртысыннан да ким булмаган елеше тавыш бирсэ, кабул 
ителгэн дип санала.

3.12. Этаплап уздырылучы гражданнар жыены вакытында шулай ук авыл 
жирлеге башлыгы яисэтеркэлгэн катнашучылардан,ачык рэвештэ,купчелек 
тавыш биру юлы белэн сайланган башка зат, рэислек итэ ала. Рэислек итуче 
кандидатураларын жыенда катнашучылар тэкъдим итэргэ хокуклы.

3.13. Гражданнарныц этаплы жыенында тавыш биру ачык яисэ ябык 
(яшерен) булырга мемкин.



Тавыш биру формасы турында карар гражданнар жыены этабында 
(вариант буларак) кабул ителэ: формасы гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм 
уздыру тэртибе турындагы нигезлэмэ белэн билгелэнэ).

3.14. Гражданнар жыенын уздыру этапларыныц Ьэркайсында,хисап 
комиссиясе арасыннан гражданнарныц ачык тавыш биру нэтижэлэре буенча 
хисап комиссиясенец бер эгъзасы сайлана.Алар кворумны Ьэм йомгаклау 
тавышларын санаганда комиссия составында эшлэячэк.

3.15. Жыен рэислек итуче тарафыннан ачыла. Гражданнар жыенында 
рэислек итуче гражданнар жыенын уткэруне оештыра, тэртипне хуплый, хисап 
комиссиясе эшен координацияли, фикер алышына торган мэсьэлэлэр буенча 
чыгыш ясау очен суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгэн тэртибен тээмин итэ.

3.16. Гражданнар жыенында сэркэтип тарафыннан беркетмэ алып барыла, 
анда. халык жыенын уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны, торак пунктта яшэуче 
гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, 
катнашучылар саны, кон тэртибе, чыгышларныц кыскача эчтэлеге, карала 
торган мэсьэлэлэр буенча тавыш биргэн гражданнар саны курсэтелэ(8 нче 
кушымта).

3.17. Халык жыенын этаплап уздырганда гражданнар Жыеныныц Ьэр 
этабында беркетмэлэр (9,10 нчы кушымталар) алып барыла, ал ар алга таба 
гражданнар Жыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча жыенныц бер 
йомгаклау беркетмэсенэ (11 нче кушымта), шулай ук хисап комиссиясе 
беркетмэлэренэ (12,13 нче кушымталар) тутырыла, алар шулай ук гражданнар 
Жыеныныц Ьэр этабында тавышларны санау нэтижэлэре буенча Хисап 
комиссиясенец бер йомгаклау беркетмэсенэ (14 нче номерлы беркетмэ) 
тутырыла.

3.18. Гражданнар Жыеныныц йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар жыены 
этапларыныц датасы, урыны Ьэм вакыты, кон тэртибе, гражданнар жыены 
этапларында катнашкан гражданнарныц гомуми саны турында белешмэлэр, 
гражданнар ж;ыены этаплары нэтижэлэре буенча тавыш бирунец йомгаклау 
нэтиждлэре була.Жирлек башлыгы кул куя торган йомгаклау беркетмэсе 
,гражданнар ж;ыены карарын рэсмилэштеру очен нигез булып тора.

3.19. Беркетмэгэ ж;ыенда рэислек итуче зат, ж;ыен секретаре кул куя Ьэм 
ж;ирлек башлыгына тапшырыла. Беркетмэгэ ж;ыенда теркэлгэн катнашучылар 
исемлеге теркэлэ.

3.20. Гражданнар Жыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча 
Хисап комиссиясенец йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар ж;ыены этапларын 
уткэру датасы, урыны Ьэм вакыты, кон тэртибе, уткэрелгэн этаплар саны, 
халык ж;ыеннарыныц уткэрелгэн этаплары буенча хисап комиссиясе 
беркетмэлэре саны, ж;ыенны уздыру очен билгелэнгэн территориядэ яшэуче 
гражданнарныц гомуми саны, ж;ыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми 
саны, алар очен бирелгэн тавышларныц гомуми саны, аца каршы тавышларныц 
гомуми саны курсэтелэ.

1.21. Йомгаклау беркетмэсенэ хисап комиссиясе рэисе Ьэм хисап 
комиссиясе эгъзалары кул куя Ьэм ж;ирлек башлыгына тапшырыла.

4. Халык жыены карар л ары



4.1.Эгэрсайлау хокукына ия булган ж;ыенда катнашучыларныц 
яртысыннан артыгыяклап тавыш  бирсэлэр,гражданнар ж;ыены карары кабул 
ителгэн дип сан ал а ,.

4.2. Жыен да кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар булып 
тора, ж;ирлек башлыгы тарафыннан имзалана йэм Татарстан Республикасы 
муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш.

4.3. Жирле узидарэ органнары Ьэм ж;ирле узидарэнец вазыйфаи затлары 
гражданнар ж;ыенында кабул ителгэн карарларныц жцрлек уставы белэн 
билгелэнгэн вэкалэтлэрне чиклэу нигезендэ утэлешен тээмин итэлэр.

4.4. Жыенда кабул ителгэн карар ,ж;ыенда башка карар кабул иту юлы 
белэн юкка чыгарылырга яки узгэртелергэ момкин яки суд тэртибендэ гамэлдэ 
тугел дип танылырга момкин.

4.5. Гражданнар ж;ыенында кабул ителгэн карарлар рэсми бастырып 
чыгарылырга (халыкка игълан ителергэ) тиеш Ьэм муниципаль хокукый актлар 
талэплэре нигезендэ рэсмилэштерелэ.

4.6.0гэр торак пунктта яшэучелэрне турыдан-туры ихтыярый белдеру юлы 
белэн кабул ителгэн карарны гамэлгэ ашыру очен остэмэ рэвештэ муниципаль 
хокукый акт кабул иту (бастырып чыгару), курсэтелгэн актны кабул иту 
(бастырып чыгару) компетенциясенэ керэ торган ж;ирле узидарэ органы яисэ 
ж;ирле узидарэнец вазыйфаи заты гражданнар ж;ыенында кабул ителгэн карар уз 
кеченэ кергэн коннэн соц 15 кон эчендэ тиешле муниципаль хокукый актны 
эзерлэу Ьэм (яисэ) кабул иту вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн срок оч 
айдан да артмаска тиеш.

Гражданнар ж;ыены карарларын утэу
4.7. Жыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ 

мэж;бури утэлергэ тиеш Ьэм нинди дэ булса дэулэт хакимияте органнары, 
аларныц вазыйфаи затлары яисэ жцрле узидарэ органнары тарафыннан 
раслауга мохтаж; тугел.

4.8. Жыенда кабул ителгэн карарлар утэлмэгэн очракта,закон нигезендэ 
ждваплылыкка тартылу каралган.

Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл я<ирлеге башлыгы ,

.̂0 °



“Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
территорисенэ керуче торак 

пунктларда гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы” 

нигезлэмэгэ 1 нче номерлы кушымта

ЯЗЫЛУ К0ГАЗЕ

Без, тубэндэгелэр,_.....................муниципаль районы______ж ирлеге--------- торак пунктында

сорау формулировкам белэнхалык жыены уткэру инициативасын 
хуплыйбыз ______________________________

(гражданнар жыенын уткэру вакыты

№
т/б

Фамилиясе,
исеме,

атасыныц
исеме

Туу
вакыты

Адресы,торган 
урыны

Паспортныц
сериясе,
номеры

я
алыштыручы

ДОК-Ц

Кул кую 
вакыты Имза

Язылу кэгазен таныклыйм  _____________________________
1. Фамилиям, исемем, этинец исеме, туган конем.

имзалар жыючы затныцяшэу урыны, паспортныц сериясе Ьэм номеры яки аны алмаштыручы
документ

(имза Ьэм дата)



“Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
территорисенэ керуче торак 

пунктларда гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы”

нигезлэмэгэ 2 
нче номерлы кушымта

Гражданнар жыеныинициатив теркем 
ихтияры белэн чакырылган очракта

 муниципаль районы
----------------------жирлегенец _
узара салым акчаларын керту 
Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе 
турында халык жыенын билгелэу турындагы 
КАРАРЫ

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законньщ 25.1, 56 статьясы, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
28.07.2004 ел, № 45-ЗРТ Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы,
«Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында»гы,  авыл жирлеге
Уставыныц статьясы нигезендэ

авыл жирлеге советы карар итте :
1. муниципаль районы --------жирлеге торак пунктында 20**
елныц -  ае.кене. 00 сэгать 00 минутта .Узара салым керту мэсьэлэсе буенча 
халык жыенын уткэрергэ.
2. муниципаль районы ---------  жирлеге-------  торак пунктында
20** елныц -  ае.кене. 00 сэгать 00 минутта .Узара салым керту мэсьэлэсе 
буенча халык жыенын уткэрергэ.

3.Гражданнар жыенына чыгарыла торган тубэндэге мэсьэлэне расларга:
Ж^ыелган акчаларны жирле мэсэлэлэрне хэл итугэ жибэру максатында.............
муниципаль районы  ------------------ жирлеге териториясендэ 20** елда *** сум
кулэмендэ узара салым кертелугэ,узара салымны ,барлык шул жирлек 
территориясендэ теркэлгэн,балигъ булган затлардан,кайбер азат ителучелэрдэн 
кала(азат ителучелэрне курсэтергэ)жыюга сез ризамы?

» ЭЙЕ " КАРШЫ «»



Дирлекнец рэсми сайтында кГбул ителген к в т э н ^ о ц ™ '’5' 6<ЖЖ
 кен эчендэ игълан итэргэ ----------------------------
Элеге карар басылып чыккан кенениан ¥з кочена кера д„п билгеларга.

Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Тирекле авыл жирлеге б а ш л ы г ь ,^ = = -^
Совет Раисе

1 1 В.А.Данилова
( Ш  с о в е т
§г/Е Р Ь «Л И Н С К О Г О \



“Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
территорисенэ керуче торак 

пунктларда гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы”

нигезлэмэгэ 3 
нче номерлы кушымта

Муниципаль берэмлек башлыгы карары

 муниципаль районыныц
 Жирлеге территориясендэ

узара салым керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча 
гражданнар жыенын билгелэу турында

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, 
«Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 
июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, 
муниципаль район жирлегенец Уставыныц * статьясы нигезендэ

1. Карар бирэм:
1 •-----------муниципаль районыныц------ жирлеге территориясендэ

узара салым керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча 20** елныц ** ноябре конне 
**сэг** минутта гражданнар жыенын билгелэргэ.
2.Гражданнар жыенына чыгарыла торган тэбэндэге мэсьэлэне расларга:

Жыелган акчаларны жирле мэсэлэлэрне хэл итугэ жибэру максатында----------
муниципаль районы ------------------жирлеге териториясендэ 20** елда *** сум
кулэмендэ узара салым кертелугэ,узара салымны ,барлык шул жирлек 
территориясендэ теркэлгэн,балигъ булган затлардан,кайбер азат ителучелэрдэн 
кала(азат ителучелэрне курсэтергэ)жыюга сез ризамы?

“ 0Й Е " К A PIT ТЫ”
3. Элеге карарны мэгълумат стендларына Ьэм жирлекнец рэсми сайтында

кабул ителгэн коннэн алып ___ кон эчендэ урнаштыру юлы белэн игълан
итэргэ.

Элеге карар басылып чыккан коненнэн уз кеченэ керэ дип билгелэргэ.

Муниципаль район башлыгы Ф.И.Аи



“Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы 

Зирекле авыл жцрлеге 
территорисенэ керуче торак 

пунктларда гражданнар ж;ыенын 
эзерлэу йэмуткэру тэртибе турындагы”

нигезлэмэгэ 4 
нче номерлы кушымта

ИСЕМЛЕК

   муниципаль районы
____________ ______________________ яшэуче  ___________

(торак пункт исеме) (жирлек исеме)
-------------------  .---- сайлау хокукына ия гражданнар

(<____    20 ел

№№
т.б

Фамилиясе, исеме, 
Атасыныц исеме

Туган елы (18 
яшьтэ-туган 

ае, коне)

Яшэу урыны, 
адресы

Паспорт
сериясе,номе

ры
Имза

Еражданнар жыенында рэислек итуче
(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)

лалык жыены секретаре

(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)



“Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
территорисенэ керуче торак 

пунктларда гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы”

нигезлэмэгэ 5
нче номерлы кушымта

Гражданнар жыены 
нициатив теркем инициативасы белэн

уткэрелгэн очракта

КАРАР

s r r s r

Т0рак ',у",'ты" ,,а гРаЖЦаннар жыенын бнлгелэТ^рьГнда ~

06.10.2003 ел, No i t i  дао л  
«Татарстан Реепублштсында 4 р л е  С д а  3аК°ННЫЦ 25.1, 56 статьясы, 
июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан plcnvfi”  ТуР™ да>> 2004 е™ыч 28 
Жирлекнец Уставыныц *етатьясы нигезенда ЗЖ0НЫЯЬЩ 35 ста™ сы ,

авыл жирлеге карар итте:

1. муниципаль районыныц  , , мг,пвга
торак пунктында узара салым кеп™ ь теРРиториясендэге----------
** ноябре кенне **сэг** минутта г о а ж г ^ ^ ^  МЭСЬЭЛЭСе бУенча 20** елныц 
билгелэргэ. У гражданнар жыеныныц 1 нче этабын

2 . муниципаль районынын  м™,™™
торак пунктында узара салым к™™ и--------------- теРРиториясендэге----------
** ноябре кенне **сэг** минуттаL a ^ ^ ^  МЭСЬЭЛЭСе бУенча 20** елныц 
билгелэргэ. У гражданнар жыенын 2 нче этабын

муниципаль актта курс„елэ ГРа^ а« наР жыенын билгелэу турында

Ждлелган акч^^Р н ы Ьжирде мэсэлэлэ]№^ рэсларга:
муниципаль районы   Y жибэру максатында-----------
кулэмендэ узара салым кертелугэ в ™ ^  f pHT0PmceH*> 20** елда *** сум 
территориясендэ теркэлгэн баттит4.к ымны ,барлык шул жиряек

к алач ах  ителучелэрне к у р ^ т е р г э М ы ю г Г е е У р Т а м ^ ^  3331 ИТеЛ™ дэн

“ ЭЙЕ " КАРШЫ”



5. Элеге карарны мэгълумат стендларына урнаштыру юлы белэн Ьэм 
жирлекнец рэсми сайтында кабул ителгэн коннэн сон 
 кон эчендэ игълан итэргэ.

Элеге карар басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ дип билгелэргэ.

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
Зирекле авыл жирлеге б а ш л ы ^ ^ е т Г ^ ч
Совет Рэисе ,> А пВ.А.Данилова

и*«у/f c l U »
Ifel



“Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
территорисенэ керуче торак 

гражданнар жыенын 
ындагы” нигезлэмэгэ

6 нчы номерлы кушымта

Гражданнар жыенынмуниципаль 
берэмлек башлыгы 

инициативасы белэн 
этаплап уткэргэн очракта

пунктларда 
эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе

Муниципаль берэмлек башлыгы карары

i z r - ”Жирлеге
торак пунктында гражданнар жыенын билгелэу турында

« Т а т а р с т а ^ Г с п у ^ ы Й д ^ ж '  I " 6 2 5 Л ’ 56
июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Р^спублика^’Закшыньщ ЭЗ6*1” 4 28 
жирлекнеч Уетавыньщ статьясы нигезендэ, Зак0«ьшыч 35 статьясы,

Карар бирэм:

1. муниципаль районыньщ жирлеге территориясенлэге

ЬЭМ ”  М“ е б^ а 20~**"елньщ 
билгелэргэ минутта гражданнар жыеныныц 1 нче этабын

2  “ УИЩипаль районыньщ жирлеге территориясенлэге

«  МЭСЬЭТ буенча 2°; т ™ ны«билгелэргэ. гражданнар жыенын 2 нче этабын

3. Гражданнар жыенын уткэру очен т п п ^
исемлеген булуне сайлау тэптийр ( г  пунктта яшэучелэрнец

ж ь1Т н рб „ л г г ча) мун,"шпал-  ^рГ ™ кр ,,г ш;:г ы н :г % ;“ ;;ажыенын билгелэу турындагы карарында курсэтелэ. Ражданнар

ЖмРе ^ ДаННаР Жьюнына ЧЬ1гаРЫла торган тубэндэге мэсьэлэне раслаога-

5 н и ц ” рй о„Ны ЖТ 6 " ЛЭРне хал жибэру „аксатьш да 1 ----------
Г м е н д э у з ^ ы м

к а л ^ а за т^ та д ^ ел эр н е^ у р с этер ^ ^ ж н а  се^ризшиы? ителУчелэРдэн



“ ЭЙЕ " КАРШЫ”

- » s. ™  “ г , :  ■ " " "  r r ,? r  h~ — р ~ ™ „
игарга.   кен эче»ДР УРнаштыру аулы нгьлз[|

влеге карар баснльш чыккан уз „  ^  ^

Муниципаль берщмлек башлыгь
В.А.Данилова



“Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
территорисенэ керуче торак 

пунктларда гражданнар жыенын 
эзерлэу йэмуткэру тэртибе турындагы” нигезлэмэгэ

7 нче номерлы кушымта

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге территорисеидо 
гражданнарньщ узара салымы Ьам гражданнарныц узара салым акчаларыннан файцалану 
турындагы соравынаяшерен тавыш биру ечен 

БЮЛЛЕТЕНЬ



Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы 

Зирекле авыл ящрлеге 
территорисена керуче торак 

пунктларда гражданнар эцыенын 
эзерлэу Иэмуткэру тартибе зурындагы” нигезлэмага

8 нче номерлы кушымта

ХАЛЫК ЖЫЕНЫ ПРОТОКОЛЫ

(торак пункт исеме) ~

20 ел 00 сэгать 00 минут№

Булдылар   _______

(торак п у н ™  яшэуче траждаииариыи гомуми саны, с Д ^ к у к ь ш а  „я гражданнар саны
катнашучылар саны)

Халык ж;ыенында рэислек итуче

Халык жыены секретаре____________ (фамшшясе, исеме, атасыньщ исеме)

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

КОН ТЭРТИБЕ::
1.
2 .

ЖЫЕНДА РЭИСЛЕК HTY4E САЙЛАНА:

1. Иванова Светлана Ивановна-ФАП медире

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ Яклап
_________ Каршы

ЖЫЕННЫЦ СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: жыенньщ секретарей сайларга кирэк. Нищи тэкъдимнэр булачак?

Секретарь „теп ******сайлау тэгьднме 6ар.ф.И.Аи,эш урыны
1авыш биру нэтижэлэре:

________ Яклап
__________ Каршы

ЖЫЕННЬЩ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

= с г г акт“  тГ ш м1 ™ г-эре 6уенча
турында беркстмэ тезу очен хисапкомисеияеен сайларга кирэк. PV иомга™ Р ы

к"" И в ^ Г и в аГ и в Т н о в Г ПФ'И'АИ ЬМ “  К0Миссиясе ’™ а р ы н  сайлау тэкьднме бар:
2. Петрова Полина Петр Кызы —



Тавыш биру нэтижэлэре:
--------------- Яклап

--------------- Каршы

Вариант: т а в ыш^ р у ' УЕНЧА ТАВЫШ № P Y  ТЭРТИБЕ БИЛГЕЛЭНЭ • (
нигезлэмэ белой билгелэнэ) жь,ены« ^ерлэу  Ьэм уздыру хэртибе 1урьшда; ь[

Тавыш биру ачык 1исэ ябьнГ ^ре^Г буГ ы ргГ ^ем киГ  Т ™  ^  Ф°рмасын билгелэргэ кирэк 
тэкъдим яцгырады. Р J °УЛЫрГа мемкин- Тавыш бируне уздыру формасы турында

Тавыш биру нэтижэлэре:
------------ Яклап
-------------- Каршы

K0H ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

~ Г
(чыгышньщ кыскача язмасы яки даиад reKo J (KyI1IbIMTa „теп б„Рело» 

Чыгыш ясадылар: 1.

, (фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

Хэл иттелэр: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтижэлэре: " Яклап" - 
"Каршы» -___

Карар

кабул ителде (кабул ителмэде)

Икенче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
(чыгышнын кыскача язмась, яки доклад тексты (кушымта „теп бирало), 

Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме'» ------

итеп бирал,))

Хэл иттелэр: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтижэлэре: "Эйе" - 
"Каршы» - .

Карар

г  кабул ителде (кабул ителмэде)
ражданнар жыенында рэислек итуче

Халык жыены секретаре (имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)

(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)



Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
территорисенэ керуче торак 

пунктларда гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы” нигезлэмэгэ

9 нчы номерлы кушымта

Г ражданнар жыенын этаплап уткэргэн очракта

ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ

(торак пункт исеме)

(<___________   20___ года 00 часов 00 м и н у т № _1

Булдылар        кеше
(торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар

саны, катнашучылар саны)

Халык жыенында рэислек итуче

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
Халык жыены секретаре _________________

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

КОН ТЭРТИБЕ::
1.

2.
ЖЫЕНДА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНА:

2. Иванова Светлана Ивановна-ФАП медире

Тавыш биру нэтижэлэре:
_________Яклап
__________ Каршы

ЖЫЕННЫЦ СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: Жыенныц секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

Секретарь итеп ******сайлау тэгьдиме бар-Ф.И.Аи,эш урыны.
Тавыш биру нэтижэлэре:

________ Яклап
__________ Каршы



ЖЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: гражданнар жыены кворумын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре 
буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау Ьэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш биру 
йомгаклары турында беркетмэ тезу ечен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе рэисе итеп Ф.И Аи Ьэм хисап комиссиясе эгъзаларын сайлау тэкъдиме 
бар:
3. Иванов Иван Иванович -
4. Петрова Полина Петр Кызы -  
Ь.б.

Тавыш биру нэтижэлэре:

_ Каршы

КОН ТЭРТИБЕНДЭГЕ МЭСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРУ ТЭРТИБЕ 
БИЛГЕЛЭНЭ : ( вариант: тавы ш  биру формасы граж даннар ж ы ены н эзерлэу Ьэм 
уздыру тэртибе туры ндагы  нигезлэмэ белэн билгелэнэ)

Рэислек итуче: кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын билгелэргэ 
кирэк. Тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга мемкин. Тавыш бируне уздыру 
формасы турында тэкъдим яцгырады.

Тавыш биру нэтижэлэре:
_ Яклап 

_ Каршы

КОН ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ))

Чыгыш ясадылар: 1 .______ ______________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ))
Ь. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)

 ̂ Хэл иттелэр: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтижэлэре: "Эйе" -___ .
"Каршы» -____ .

Икенче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ))

Чыгыш ясадылар: 1 .____________________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ))



h. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...

Хэл иттелэр: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтижэлэре: "Эйе" -___ .
"Каршы» -____ .

Рэислек итуче: йомгаклау карары ньщ  нэтижэсе граж даннар Ж ы ены ны ц 
уткэрелгэн этаплары ны ц тавы ш лары н санау нэтижэлэре буенча жирлекнец_ _ Уставы 
нигезендэ рэсми рэвеш тэ басы лы п чы гачак  (халы кка игълан ителэчэк).

Гражданнар жыенында рэислек итуче _________
(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы) 

Халык жыены секретаре _________  __________________
(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)



Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы 

Зирекле авыл жирлеге 
территорисенэ керуче торак 

пунктларда гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы” нигезлэмэгэ

10 нчы номерлы кушымта 

Гражданнар жыенын этаплап уткэргэн очракта

Халык жыеныныц икенче этабы протоколы (h. б.))

(торак пункт исеме)

«__ » ______________20__ел 00 сэгать 00 минут № _ 2 _

Булдылар   кеше
(торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар

саны, катнашучылар саны)

Халык жыенында рэислек итуче

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
Халык жыены секретаре __________________________________________ _

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

K 0H  ТЭРТИБЕ::
1.
2.

Халык жыенында рэислек итуче сайлана:

3. Иванова Светлана Ивановна-ФАП медире

Тавыш биру нэтижэлэре:
_________Яклап
__________ Каршы

ЖЫЕННЫЦ СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: жыенныц секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

Секретарь итеп ****** сайлау тэгьдиме бар-Ф .И.Аи,эш  урыны.

Тавыш биру нэтижэлэре:
_________ Яклап
___________ Каршы

ЖЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:



буенча билгел^  тавыш биру масьэлэларе

— РЫ турында беРкеМ эгвзуРвче„ТиГ “  “̂ Г с е ^ Г "  " №  ^

5. Иванов Иван И вановиГ”  ФИ°  ^  ХИ°аП комиссиясе эгъзаларын сайлау тэкъдиме бар:
6. Петрова Полина Петр Кызы -  
h.6.

Тавыш биру нэтиж;элэре:
-------------- Яклап
--------------- Каршы

S k S E ™ ”  . a ^ l t i l i y  ТАВЫШ Ы 'РУ ТЭРТИБЕ
уздыру тэртибе турындагы . h l re , a , M̂ L , t э1ы Г 1а,ШаР 3“ 'Р'И '

и р э к . ТавьшГ би^у ^ “ ябык 7 яш »ен Т  б™ ™  ТаВЫШ бИР¥ формасын билгеларгэ
формасы турында тэкъдим янгырады. У РГа МеШСИН' Тавыш бируне уздыру

Тавыш биру нэпщ элэре:
------------- Яклап
----------------Каршы

К ен  ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча тьщладылар:

(т (фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме')
(чыгышньщ кыскача язмаеы яки доклад т е к Г  “ у 1 Мта итен бнрела))

Чыгыш ясадылар: 1

Тавыш биру нэтижрлэре: "Эйе" -
"Юк» -____ . ---- '

Икйнче мэсьэлэ буенча тьщладылар:

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме')
(чыгышньщ кыскача язмаеы яки доклад т 1 т “ кушымта нтеп бнрела))

Чыгыш ясадылар: 1

"Юк» -



Рэислек итуче: йомгаклау карары ны ц  иэтижэее гражданнар Щ ы еиы ныц уткэрелгэн
этаплары ны ц тавы ш лары н  санау нэтижэлэре буенча жирлекиец У ставы  нигезендэ
рэсми рэвештэ басы лы п чы гачак  (халы кка игълан ителэчэк).

Гражданнар жыенында рэислек итуче ________  _______________
(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)

Халык жыены секретаре
(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)



Татарстан Республикасы 
Алексеевск 

муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге 

территорисенэ керуче торак 
пунктларда гражданнар жыенын 

эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы” нигезлэмэгэ

11 нчы номерлы кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫНЫЦ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ 
НЭТИЖЭЛЭРЕ БУЕНЧА ЖЫЕННЫЦ ЙОМГАКЛАУ

ПРОТОКОЛЫ

(Татарстан Республикасы торак пункты, муниципаль районы исеме)

«_____ » __________ 20__ел 00 сэгать 00 минут № ____

Гражданнарныц беренче этабы__________ 20-нче номерлы (рэислек итуче ФИО),
20-20-нче номерлы Гражданнарныц икенче этабы беркетмэсе (рэислек итуче ФИО) 
Ьэм башкалар буенча, сорау - (узе ук) буенча этаплап гражданнар жыеннары 
уткэрелде.)______

1. Жыенныц уткэрелгэн этапларыныц тавыш биру формасы (ачык, яки ябык 
*• (яшерен) курсэтелеп саны)_______
2. Гражданнар жыеннарьтньщ этаплап уздырыла торган беркетмэлэре саны

3. Жыенны уздыру очен билгелэнгэн территориядэ яшэуче Ьэм аларныц эшендэ 
катнашырга хокукы булган гражданнарныц гомуми саны ___________;

4. Сайлау хокукына ия Ьэм гражданнар жыены этапларында катнашкан 
гражданнарныц гомуми саны___________

Хэл иттелэр: (карар эчтэлеге)

Гражданнар жыены этапларында кертелгэн мэсьэлэгэ (ЭЙЕ) очен 
бирелгэн тавышларныц гомуми саны_________ ;
- Кертелгэн мэсьэлэгэ (КАРШЫ) бирелгэн тавышларныц гомуми саны)

КАРАР: кабул ителде ( кабул ителмэде,сэбэплэрен курсэтеп)

Рэислек итуче (жирлек башлыгы): ______  ___________________
(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)

Сэркэтип: _________  ________________________
(имза, дата) (имзаныц ацлатмасы)



Татарстан Республикасы 
Алексеевск 

муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге 

территорисенэ керуче торак 
пунктларда гражданнар жыенын 

эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы” нигезлэмэгэ

12 нче номерлы кушымта

Х А Л Ы К  Д Ы Е Н Ы Н Ы Ц  Б Е Р Е Н Ч Е  Э Т А Б Ы Н Ы Н  
Х И С А П  К О М И С С И Я С Е  П Р О Т О К О Л Ы

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы
Зирекле авыл жирлеге территорисенэ керуче--------------торак
пунктларда тавыш биру нэтижэлэре турында

«. » _______ 2019 ел
Татарстан Республикасы------------  муниципаль районы------ жирлеге.......авылы

Катнашучы хисап комиссиясе эгъзалары : 
ФИАи

Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия булып ,катшашкан гражданнар

Гражданнар Жыеныныц беренче этабы кен тэртибе буенча тавыш биру нэтижэлэре :

Яклап___________ тавыш

Каршы та выш_

Хисап комиссиясе рэисе ФИАи

Хисап комиссиясе эгъзалары:

ФИАи



Татарстан Республикасы 
Алексеевск 

муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге 

территорисенэ керуче торак 
пунктларда гражданнар жыенын 

эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы” нигезлэмэгэ

13 нче номерлы кушымта

Х А Л Ы К  Щ Ы Е Н Ы Н Ы Ц  И К Е Н Ч Е  Э Т А Б Ы Н Ы Ц  
Х И С А П  К О М И С С И Я С Е  П Р О Т О К О Л Ы

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы
Зирекле авыл жирлеге территорисенэ керуче--------------торак
пунктларда тавыш биру нэтижэлэре турында

«____ » _________ 2019 ел № 2

Татарстан Республикасы  муниципаль районы жирлеге авылы

Катнашучы хисап комиссиясе эгъзалары : 
ФИАи

Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия булып , к а т ш а ш к а н  

гражданнар_____________

Гражданнар ЖЦеныныЧ икенче этабындагы кен тэртибе буенча тавыш биру нэтижэлэре :

Яклап___________ тавыш

Каршы______ тавыш_

Хисап комиссиясе рэисе ФИАи

Хисап комиссиясе эгъзалары:

ФИАи



Татарстан Республикасы 
Алексеевск 

муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге 

территорисенэ керуче торак 
пунктларда гражданнар жыенын 

эзерлэу Ьэмуткэру тэртибе турындагы” нигезлэмэгэ

14 нче номерлы кушымта

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлеге территорисенэ керуче торак пунктларда халык жыеныныц 
беренче, икенче этаплары нигезендэ тавыш биру нэтижэлэре

«__ » ______________20__ел
(торак пункт исеме)

Гражданнар Жыеныныц беренче, икенче (h. б.) этаплары нэтижэлэре

(территориянец исеме

муниципаль берэмлегенец яисэ анын; елешенец)
Гражданнар Жыеныныц этапларын уткэру датасы Ьэм вакыты:________________
______________ 20__ел
Гражданнар жыеннарында тавыш биргэндэ тавышларны санау нэтижрсендэ (- ам):

Хисап комиссиясе билгелэде:
1. Халык жыеныныц уткэрелгэн этаплары саны

-------------------------------------------------------   5
2. Гражданнар жыены этапларыныц уткэрелгэн хисап комиссиясе беркетмэлэренец 

тэкъдим ителгэн саны___________________
3. Жыенны уздыру очен билгелэнгэн территориядэ яшэуче Ьэм жыен эшендэ 

катнашырга хокуклы гражданнарныц гомуми саны__________ ;
4. Жыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми саны  _________________ ;
5.Гражданнар жыены этапларында кертелгэн мэсьэлэгэ (ЭИЕ) очен бирелгэн 

тавышларныц гомуми саны_________ ;
6. Кертелгэн мэсьэлэгэ (КАРШЫ) бирелгэн тавышларныц гомуми саны)

Хэл иттелэр:
1. Мэсьэлэ буенча тавыш биру нэтижэлэрен

расларга__________________ , «Россия
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» гы 131-ФЗ номерлы 
Федераль законный 25 статьясындагы 6 елеше



нигезендэ элеге мэсьэлэ буенча жыенны хэл
карары -----------  кабул ителгэн
санарга.

Хисап комиссиясе рэисе

v „„ (фамилиясе, инициаллары) (имза)
Хисап комиссиясе эгъзалары 1.

Беркетмэ тозелде«

(фамилиясе, инициаллары) (имзалары)

20 ел


