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Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районыныц
Коек-Ерыкса авыл )цирлеге
Советыныц 14.10.2019 ел, NЪ2-46
карарына кушымта

Татаlз*'l'аж P**l {yбlтLýкi|с.ьчl 
-h,'Fип,эа;_1ьi}1ll 

м\тlиllиllалъ райожы Коек-Ерыкса авыл

ёзfi i]J t ек то ртшб е,т:у р1*з1l п& t \иr *: з :ъшr,цш

Тат,арс,:,ан Ресlлубl[р{кii*ъ] l?tiiм;ll{ъ:1;l full-H \.Ir|rт|зL}.уь р*iltзны Коек-Ерыкса аtsыл

ftзерJiек тарти6* ,{"},ръ{}{дt} {::lttгез;t;п,tа( алга таба Нигезлэмэ) кРосси]я
Федерациясе}iд* }li}fpJ{e yзцдарё оflltтbipyr{ыi{ г*folyýq?l шринциllларъi турында|r>
2*8З елнын б ок"t,ял6,р*Fljlёt,* trЗХ-týЭ'З нфъ,{*рj{ы {{}с,:t*]э.ljIь зат\фнньiц ?5.1 статьясь]r,

<<Тптарстан {}еслчблl{]iа*ьi \,4tlъrytэдычl iу\ч:ll!lJ|llзhль gл;;гi*ны Коек-Ерыкса авъ{i{
}{riРJl*Ге}} h{vý',]i-{t{l'та-ць беtrз*па,t*;,е yclaBb}i-{biH Z.3 с:r,iз,1,Iпу[sьlнигезендэ эшлэнде.

1. Гомуми нигезламалар

1.1. Гражданнар )цыены гомуми, тигез hэм халыкныц турыдан-турL
ихтыярын белдерyе нигезендо yткэрелэ.

|.2. Гражданнар щыенында торак пункт территориясендэ даими яки
кyбесенчэ яшэyче, яшаy урыны буенча алеге торак
х{"}куitыл{ri ия бчлгiллl K*lлe;lap катнашырга хокуклы.

1.З. Гражданнар я(ыенында катнашу ирекле.
|.4. Гражданнар щыенда yзлоре катнашалар hэм

тавышка ия,
1.5 Гражданнар щыены турыдан-турьi халыкныц щирле эhэмияттэге

масьэлэлэрне хэл итyе максатында yткэрелэ"
1.6. ёгар зт}prtl iryн}{1,"!,а ;э:|*1"* "г8рак \зункзi:гi\ *аil,пау хOкукына ия кеш*пrрrо[r

itrlГfЗеltДJ {'PE.iliДal]l}1i:i{} itirr*[ibl '}'},i:11\Jlt:lf'| \':Х/\\;зl{l1;:э|JliL"

Гражданнар я(ыеныныц вакалатларе
1.7. Гражданнар щыены тубандэге мэсьэлолэр буенча yткарелергэ момкин:
Курсэтелгэн торак пункт керэ торган, кyрсетелгэн торак .rrrrr!,

ТеррИториясен башка )цирлек (муниципаль раЙон) территориясен. керrелер.]"
тиешле торак пунктта }кирлек (муниципаль район) чиклэрен yзгэртy мэсъэлэсlе
буенча;l/lll1l

}цирлекнец чикларне yзгортy, кyрсэтелган )цирлекне yзгэртеп кору вакалотле
органъi вэкалетлэре гражданнар щыены Tapa(tbiHHaH гамэлгэ ашырыла;

х{ирлекнец вэкалэтле органы вэкалотлэре гражданнар }кыены тарафыннан
тормышка ашырыла торган rl(ирлектэ, эгэр сайлау хокукына ия ni"prr.|o
кешелэренец саны 100 дан артык булса, я{ирлекнец вэкалэтле органын булдырJl,
аныц саны hэм вэкалотлэр срогы турындагы мэсьэлэ буенча;

пунктта теркэлгэнсайлlу

]

аларньIц hэркайсь, б.]р



г

}кирлекнец вэкалэтле органы вэкалатларе гражданнар я{ыены тарафыннаЕ
тормышка ашырыла торган я{ирлектэ гражданнарныц yзара салым акчасыiн
KepTy hэм файдалану мэсьелэсе буенча; 

]

)ЦИРл*к С(}С'г;}-шы}iа ri*рYч* l,Фpalt it,vtti{TT;:i, лшо}1ар эLtеitдеге раЙсrш, dlедерirлъ
эlrэr,tияттаге лл;аlr,эр зir€нд-зi-*т*ррIlтоlJ}!}{lэ" шэ}lар fil"{ругы яIIQQ мунициrталъ район
l{rIкýарсндё .чрнаrýк;{н аýьтлара ,г{эрри,1,{lрL19lдр ypйaTL\Kг';H тOрак пунктта элsге торак
гtунк1, ,],еррит*риясен"liЁ .г]за}{,it;}н Hap}"{ыl{ yзара сiiJIIз}м f}Kt{aJlapыH Kepтy hэм
файдалану месьэлэсе буенча;

авыллар арасындагы территориядэ урнашкан торак пунктта *ал"rк""r]ц
инициативасын KypcoTy максатында я{ирле yзидарене оештыру hэм гамэлг|э

Iашыру белэн байлэнгэн мэсьалэлер буенча; 
I

халык тыгыз урнашмаган яки барырга кыен булган урыннарда урнашкаJн
я{ирлектэ халык саны кимендэ 100 кеше тэшкил итсе, я{ирлекне бетеру мэсьэлэсе
буенча;

авыл торак пунктында авыл торак пункты старостасы кандидатурасыг
KYpceTY, шулай ук авыл торак пункты старостасы вэкалэтлорен срогыннан эле]к
туктату мэсьэлэлэре буенча;

авыл торак пунктында гражданнар щыены шулай ук муниципаль хезмэт
вазыйфасына муниципаль хезмет турындагы Россия Федерациясе законнарьlнда
караJIган очракларда конкурс Yткоргэнда конкурс комиссиясе составына
кандидатуралар кyрсэтy максатында yткэрелергэ момкин.

Гражtланнар жыенын матди haM оештыру ягыннан таэмин итy
1.В. )t(ьiенны жирлек башлыгы yткэрэ.
1.9. П{ыенга эзерлэну hэм аны yткэру белэн байлэнгэн чыгымнар жирлеt<

бюджеты акчасы хисабына сарыф ителэ.

2. Гражданнар }цыенын чакыру тартибе

Гражданнар я{ыенын yткэрy инициатиýасы
2.1. Торак пунктта гражданнар жыенын yткерyде инициативаны
- )цирлек башлыгы;
- кимендэ ун кешедон торган сайлау хокукына ия) гражданнар х(ыенында

катнашырга хокукы булган (ягъни Россия Федерациясенец торак .ryrrri,
l

территориясендэ даими яки кубесенчэ яшэyLIе, яшеy урыны буенча элеге тора|к

пунктта теркэлгэн, 18 яшъка х(иткэн эшкэ сэлэтле гра}кданнар) кешелэр торкем{:,
шулай ук торак пункт территориясендэ даими яки кубесенLIэ яшэyче hэм щирле
yзидарэне тормышка ашырганда 

,, 
Россия Федерац иясе hэм ф"д.рui"

законнарныц халыкара килешyлэре нигезендо хокукларга ия булучы чит ип
гражданнары.

2.2. Торак пункт кешеларенец инициативасы
кушымта) яки инициатив торкем }кыелышы беркетмосе
тубэндэге мэсьэлэлар кyрсателеп, гражданнар щыены
кyрсэтy турында карар кабул ителэ:

гражданнар ){(ыенына чыгарыла торган мэсьэлэлор;
гражданнар )л(ыенын yткэрy сроклары;

имзалар кэгазе (l нче

рэвешендэ теркэлэ, анда
yткэрy инициативасын

гражданнар щыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы h.p
гражланныц фамилиясе, исеме) атасыныц исеме, туган коне, паспорты яки aHi,I



i

алмаштыручы документыныц сериясе hэм номеры, яшэy урынындагы адресы,
имзасы яки имза куелган дата.

2.3.Х{ыен yткэрy инициативасын яклап я(ыелырга тиешле имзаJIар саны
сайлау хокукына ия булган, торак пункт территориясендэ даими яки кубесенЧэ
яшэyче, яшэy урынында теркэлгэн гражданнар саныныц 5 проценrur" ,.-n"[,
итэргэ, лэкин 10 нан да ким булырга тиеш тyгел. 

l

2.4. Имза кэгазьлэре имзалар жыюче кешелер тарафыннан тикшерелф,
тикшерy датасы, фамилия, исем, атасыныц исеме, туган коне, паспорт яки aHi,r

алмаштыручы документ сериясе hэм номеры, яшаy урынындагы адрес1,I

кyрсэтелэ hэм щирлек башлыгына >циборелэ.

Гражланнар жыенын yткарy турында карар кабул иту тартибе
2.5. Инициатив торкем тарафыннан чакырыла торган гражданнар х{ыены

муниципаль берэмлекнец вэкалотле органы карары белэн (2 нче кушымта), э

п{ирлек башлыгы инициативасы буенча - щирлек башлыгьi карары белэн (З нче
кушымта) кирэкле документлар килгэн коннон соц З0 кон эченда билгелэнэ

2.6.Х{ирлек башлыгы яки муниципаль берэмлекнец вэкалэтле органы
гражданнар яtыенын, максатка ярашлы тyгел, дип, yткэрyден баш тартырга,".r]отyгел. 

l

2.7.Гражданнар я(ыенына кертелгон мэсъэло Россия Федерациясе hо]и

Татарстан Республикасы законнарына каршы килергэ тиеш тyгел. Граrкданнаlр
}кыены соравы кыска, ягъни аца берторле генэ я{авап бирергэ момкин булырлык
итеп тозелергэ тиеш.

2.8.Гражданнар я{ыенын билгелэу турындагы карарны расми рэвешJэ
бастырып чыгару (халыкка яiиткеру) тэртибе, аны кyчерy щирлек YcTaBl,T

тарафыннан билгелэнэ hoM муниципаль хокук актларын бастырып u"r.up]y

(халыкка щиткеру) очен щирлек уставында каралган тэртиптэ бастырыла.
Гражданнар }кыенын yткэрy турындагы я{ирлек башлыгы яки муниципаль

берэмлекнец вэкалэтле органы карарларында гражданнар rt(ыенына кертелэ

торган сорау, гражданнар п{ыенын уiкэру вакыты hэм урыны турын4а
могълyмат; ),цыенны оештыручы - муниципаль берэмлек органыныц структу]р

бl,лекчэларе турында мэгълyматлар кyрсэтелэ. ]

2.g. Гражданнар х(ыенына эзерлэнy hэм аны yткэрy очен лuuu.rпi,'
муниципаль берэмлекнец структур булекчэсе (башкару-боеру op.u""l;
муниципаль беромлек башлыгыныц гражданнар >т(ыенын yткэрy турындаг1,I

карары нигезендэ сайлау хокукына ия торак пункт кешелэренец исемлеген тозрI,

гражданнар я{ыенына мэгълyмати материаллар азерли; муниципалъ берэмлеjк

массакyлом мэгълyмат чараларында hэм гражданнар }цыены турында башrlа
ысуллар белон халыкка хэбэр итэ (4 нче кушымта).

П{ирлек башкарма комитеты гражданнар щыенын yткэрy очен бина бирергэ
тиеш.
2.9.1. ý-'5зitлхс;ц;t*анаgз tщýзlrФý{tзý fiезля*,яtазь$ý*iя;t е,фwжýq, nýуffiF{:,flт,ж жýжаyt{е"rхfiрнs]Ц

$,{*еýýл*г8в.а Sул1 ýtам к*аль}ж llЕ{ýз{*&flý}ии{,14л,к{ёрy Jзаgя;iсы&ý ffiкялг*л*х,т*ррl{т{}риаЛ!,,

ж*мьх,гльв $аЕ;ти,*-iх*gэ, кяuv"rвжйt 
,уts 

{э*яýý"р;"& {ьь:*.Wmýс;ýiз*з&tl1 &аФ&{К}&я{. 
I

2.9.2. 1ý'сэ;э**в* frý_vggý{тyrа 9}кикёVqýе-iзеру.k*ýq fl.jfitr*&{д*г#ýfi ýy"оy тартж6* Гр*Ж{Дlаýr{а|р

ж{ьý*ЁiьнЁ* fiхвлr,*.;н;ау ,w,чрызъliý.r4"х 
fuвт *ýýзýЕwýsý{;вJт,ъ" ffiъq,ч-ч,ffi ý{Vх,}*tr,гsJза {5rS $d'ýEI,I

ýчiYý.fiýýъýВ€ТrU.'U*р}- 
* '; 

^- 
--""-' ' -*) --' r е * 1



2.g,З. 'Х*сэlrак fiуi{кт,гit яшty.tела{з калык }tiъieitbt {r,рааждяак{к{сlý} }ýtы*Еiь! зrапларr{}
ваi{ъiтъi }rе},q Vг:}ы]{ъ{ ,турыlнла. l].глдi.лtl vt{ ьаiлэр ,zтелё, Граждаl,iнар яtыены|н

{граrкi {аF{нар }t{b[*Hbl :},гаlIjli{|зt"|L.,\ i,l tr. tt i-tjI-1\, i ) ръ}н j]l1 карар, гра}кданнар жыены|н

{граяtдiъtлltар }кы*}tj,з] з,l,alI:lapbttl; V,гi{;р*"iil,ё{л кФltгс \Еадар iCI Ks}{i{el{ де со}{Га

iiалý,tь{й{{а 6*iсж;лыr1 чlrгrtрl",а,ги*,1_L1, ý"gъеаiы;{*аа*еа,а,рЪЫ,ъ*е*.ýr;}хЁ{ý}{&q з,Fr}х}лЕlръi}{ YткýрY
fl}g}кытL}I &tавя уgзьввяь; ffi*p ж,tьрмрiъ,а ýар4{:Ф з;,rъJььý_ъq, }ý{ь{*9еьiж Sаялг*.к*у туры}gля

ý{*р*рдйкryш,}фФ',*jэф, 
"ý-"З"- r l '\ 

|

]

2.9,4.Ж,а",ryý}ýж }еqьý#ý**rýýý э,к,ж#ý"lтffiЕ? _чзд9}gргrеаl- фзýýз"Аýq,н,а, }&{ья#кý зтi&fiл*}ý уздъýрылаl9
гЁзftiйдазжýер жьi**ýýýдъ* y"гк,}ръ/ "m,,ypx,a*ij{iý Ыtърххуэ x**&ysx ит,*JýI,ф*{ к8ýr**ёж бер айдан

д€i *rртшtь;й- }(*льях* и{ь&Фýýý,fi з,{,tаýý.ъrерьý*fr к{Vее*ря,Фý&дý, гý}r}ж{дЁr:ýr{r}р }щы*r{ыrЕ

г*]ъ{алд8гф зýкфý{&ýr}ý} жp&ý,*.}8ý*lý- 9 Wьх*t*к,в ýqy6,н{:,рy л,урьý*lд*t ý{йрезр iý{ь{ФжЕiы

y*тý{арy Sра;тг*лавgг*я,я даатrагiiа airaдap 
-И {} ýq,фýýftн&ъý iln *язý{гý& g{*вл&{ý}пiйч* вс;*буд

Ф{"ге.ж*ргi} ти#ý*к- 
l

2.9.5. i'раrrсда.t;нар }хtьif}lыL]а h;э,1,1!1 jJ K*Ttlt*H дё сfiцга }{iiлъ,lыЙ.{а. элеt|е

}ll,тге:з"гrап,я;н*ц 2-* тт.чrзк,i,ь!нда l\\рса,тi:лl,;}н гl.}i}ihj\fiнг{ар жdъ[*ны кара}]ына чыгарътл]а

хd}куклы.
2.I0. ['ра;тtд;i1,1нffр яdь{**{ьl тч\зt,lтlýi:тьз Хltзгt:]"ilёfu,l,} i-{,1r,*:t*L{дё. хfiýыrt х{ы*ныr{

/i{aТaСbi с*црrlк i};iKы,T,Ki1 Kytl*p1:l*p|"# \1t3\\1{,.|1|:1, Нzъlгь*к }&[эi*нь{Н 
"vЗlihlР/V

кi}бул rlт#лергё ]]иetlj.

3. Гражданнар )цыенын yткарy турында 
i

3.1. П{ыенга килгон гражданнар щыенда катнашучы кешеларне теркэy оче]н

}кирлек башлыгы тарафыннан билгелэнгэн, я{ыенда катнашучы, тораК пун{Т

кешелэре исемлегенэ кертелгэн hэм сайлау хокукынаияза,г тарафыннан теркэлt.

Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган коне, яша|Y

урынынагы адресы, паспортыныц сериясе Бам номеры кyрсэтелэ. 
l

З.2. П{ыенда катнашырга шулай ук хэлиткеч тавыш бирy хокукы булмаган,

лакин жыенда катнашырга телок белдергэн башка гражданнарга, предприятие,

учреждение, оешма я(итэкчелеренэ (эгэр }кыенда ткишерелэ торГан мЭсЬалЭЛrРЧ.

хэл итy алар эшчэнлеге белэн бэйлэнгэн булса), башка массакyлеМ МЭЬЛYrr'
чаралары вэкиллэрене дэ рохсат ителэ.

З.З. Сайлау хокукына ия булучы торак пункт кешелэре исемлеГенДО

тогэлсезлеклэр ачыкланган очракта торак пункт кешесе теркалЭ, haM ЭЛеГе

муниципаль беромлек башлыгы аца я{ыенда катнашырга рохсэт бирэ.

булып хезмэт итэ.
3.5. Гражданнар я{ыены анда сайлау хокукына ия булган тораК пункТ

кешелэренеЦ яртысыннаН артыгЫ катнашканда тулы хокуклы була. Кворуtи

булмагаНда гражДаннар )цыенын YткэрYнец яца датасын муниципаль берэмлек

башлыгы билгели. Бу очракта гражданнар жыены гражданнар l+(ыены yTkep[

билгелэнгэн коннэн соц ун коннэн дэ иртэрэк yткэрелергэ тиеш тyгел.

З.4. Гражданныц шэхесен раслауч
паспорты, хэрби билеты, чит иII

Федерациясендэ яшаyга рохсэт, Россия

рохсэт) документ язмаларныц тогэлсезл

YткзрY
;ii[l tiСl},

К-lга[э

ы (Россия Федерациясе гражданины
гражданиныныц паспорты, Росси]я

Федерациясенда вакытлыча яшэyгlе
еген (яки аларныц булмавын) расла|у

l



3.6.Граэ*tд{}ý{ýýйр ;ý{ъЕ8fr-}fuк l}у&&жлёа}{ уздьЕрý}еJ.игаЕ, Фý{рftкта, гра}кданýар

щьiеFiьý }Ё{ьý8ж*яьýЁý ,ееgзь$е,я зт&{ь.гý&рfuхýýiцш {,wffi}ýr&Еъъее{еtý]}*аьýý{ кайсъясы к!,{лга]'t

fiy*ж"я;t таr}ьýкýлrэр **ý*gia.]ýia9 ýýý-ыхýwý wа**zдъхй }*uiьgеý{ ffi*уэ т,;з}-ýыь}ý} y?кФреЛ!'Ф][I

ffi у l: ьN е,я {ý:i& ý{ i&.lýia-

3.7.Гражданнар яtыенында тавыш б"рy ачык формада уздырыла.
3.8. Гражданнар я(ыенында п{ирлек башлыгы яки гражданнар щыеныНДа

теркэлгэн катнашучылар арасыннан ачык тавыш б"рy юлы белэн кyПЧеЛеК

тавыШ алгаН башка кеше рэислек итЭ ала. РэислеК итr{е кандидатураларьтlн

гражданнар щыенында катнашучылар тэкъдим ите ала. 
--- ,-------J г --, -f 

l

3.9. Гражданнар х(ыены сэркатипне hэм хисал комиссиясен сайлый. ХИСа]П

палатасы агъзалары саны оч кешедан ким булырга тиеш тугел.Хиса]п
комиссиясе составына раислек итyче кера алмый.

хисап комиссиясе:
ýrej]gк"ýý{ }ýtьЁ*jýýýэýf;{ffi *{&ё;ягфýý жi;ыýьвhtж:ýý*ýчq 

,ý"*ряq,&;ýуaх я{и&}*ý{ бY;згills сэЧfr}i}ý{Т;l,

'а,i'{ýРЖЪН** 
Ki*;ý&}fi&{ }ý{ЬЯ*е{ЬýSgjýй К,i:аа'Е'е,ýrаýЁýY e.{}{d}K lýli'$ЗНъИl,{**}*43JИеГ*}Я ТИХ{Еý*Рф;

халык )цыеныныц кворумын билгели(гражданнар rцыены этаплары]п

чткарyдан тыш));
тавыш бrрy масьалаларе буенча ацлатмалар бира;
тавышларны саный haM тавыш бируга йомгак

жыены этапларын чткарyдан тыш));
тавыш б"рy нотижаларе турында беркетма този (гражданнар )цыен

натищоларе буенча);

раислекКа тавыШ бирY нэти)целаре белан материаллар (беркетм

?цыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.

,io

l

t,

ачыла. Х(ыенда
саклый, хиса,п

з.10.рэис Гражданнар жыеныныц эш коненэ остэмэ сораулар рэислек
итyче, )цирлек башлыгы, гражданнар щыенында катнашырга хокуклы

гражданнар тарафыннан кертелэ ала. Эш конена мэщбyри тартиптэ гражданнар

)цыенын чакыру инициаторлары керткэн сораулар кертелэ. Курсэтелгэн сораула]р

беренче чиратта карала. Грахrданнар х(ыеныныц эш коненэ KepTy турындагl,r

карар аныц очен }кыенда катнашкан гражданнарныц кимендэ яртысы тавыltl

бирсэ, кабул ителгэн дип санала.

3.11.Гражданнар )цыены вакытында шулай ук авыл }цирлеге башлыгЕ,r

яиса ачык тавыш бирy юлы белан сайланган башка зат, гражданнар
я{ыенында теркалгоН катнашУчылаР саныннаН кYпчелек тавыш белаir

раислек ита ала. Раислек итyче кандиёатураларын ?цыенда катнашучылар
такъдим итарга хокчклы. 

i

3.12. Гражданнарныц этаплап жыенында тавыш биру ачык формад]а

Yткарела;
3.13.Гражданнар )цыенын уздыру этапларыныц hаркайсында этапла]П

жыен уздырганда хисап комиссиясе арасыннан гражданнарныц ачы]к

тавыш.б"рy нати?цаларе буенча Хисап комиссиясенец бер агЪЗаСЫ СаЙЛаН],

алар кворумны haM йомгаклау тавышларын санаганда комиссия
составында эшли

З.14.Гражданнар щыены я{ыенда рэислек итYче тарафыннан

рэислек итyче гражданнарныц ){(ыенын оештыра, тэртипне



i

комиссиЯсенеЦ эшенЭ кураторлыК ита, тиКшерела торган масьэлэлэр буен _.!а

чыгыШ яаау очеН суз бирэ, тавыш бирунец билгелангэн тэртибен таэмин итэ.
з.15.гражданнар }кыенында сэркатип беркетмэ алып бара, анда гражданнар

}цыенын yткэрy коне hэм урыны, сайлау хокукына ия гражданнар саны,
катнашучылар саны, кон тертибе, чыгышларныц кыскача эчтэлеге, карала торган
сораулар буенча тавыш биргэн гражданнар саны кyрсэтелэ.(7 нче кушымта). 

i

3.1 б. Гражданнар ?цыены н этаплап уздырганда гражданнар Ж{ыеrrоrrrоr|r
haP ЭТабЫнДа беркетмалар алып барыла (8,9 нчы кушымталар),алар алг|а
Таба гражДаннар Жdыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенч[
)ЦЫеННЫЦ б"р Йомгаклау беркетмасена расмилаштерела (10 

".ri,,кушымта),шулай ук хисап комиссиясе беркетмаларе (лъllr12 кушымТаЛаР.)l
алар шулай ук )цыенныц h"p этабында тавышларны санау нати)цаларе
бУенча Хисап комиссиясенец бер йомгаклау беркетмасена расмилаштерел]а
(NЪ13 беркетма). 

l

3.17, Гражданнар Ж(ыеныныц йомгаклау беркетмасенда гражданнар ?л{ы€ны
ЭТаПЛаРыныц датасы, урыны haM вакыты, кон тартибе, гражданнар }цыеньI
этапларында катнашкан гражданнарныц гомуми саны турында
белешмалар, гражданнар нtыены этаплары нати)цаларе буенча тавыttl
бирУнец йомгаклау натIIя{аларе була. йомгаклау беркетмасе щирле]к
баШлыгы кУл куя торган гражданнар }цыены карарын расмилаштерy ече]н
нигез булып тора(халыкка игълан итy). 

l

З.lВ. Беркетмэгэ я(ыенда рэислек итyче зат, я{ыен секретаре кул куя hэм хlирлеlк
башлыгына талшырыла. Беркетмэгэ х(ыенда теркэлгэн катнашучылар исемлеге
теркэлэ.
3.19. ГРажданнар Щыеныныц уздырылfан этаплары йомгаклары буенча
Хисап комиссиясенец йомгаклау беркетмасенда гражданнар жыенtл
ЭТаПЛарын YткорY датасы, урыны haM вакыты, кон тартибе, уткарелгаfi
Этаплар саны, халык }цыеннарыныц yткарелган этаплары буенча хиса,п
коМиссиясе беркетмаларе саны, )цыеfiны уздыру очен билгеланга,н
ТеРРИТОРИЯДа ЯШаYЧе ГРа}КДаННаРНЫЦ ГОМУМИ СаНЫ, )ЦЫеН ЭШеНДа
Itатнашкан гра)цданнарныц гомуми саны, }цыен эшенда катнашка,н
гражданнарныц гомуми саны, <ОЙЕ> (АЛАР ОЧЕН БИРЕЛГаН (РИЗА]
тавышларныц гомуми саны, аца <<IoK> (КАРШЬ[) тавышларныц гомум
саны кyрсатела.
3.20. Йомгаклау беркетмасена хисап комиссиясе раисе hoM хисап
агъзалары кул куя haM )цирлек башлыгы}Iа тапшырыла.

4. Халык я(ыены карарлары

4.1. Халык }кыены карары, эгор аныц очен щыенда катнашучыларныц сайла]у
хОКУкына ия булган яртысыннан артыгы тавыш бирсалэр, кабул ителгэн диJп
санала,
4.2. Х{ыенда кабул ителген карарлар муниципаль хокукый актлар булып тора,
Я{ИРЛеК башлыгы тарафыннан имзАлана hэм Татарстан Республикасы
муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш.(14 нче
кушымта)



4.З. Х{ирле yзидарэ органнары hэм }цирле yзидарэнец вазыйфаи затлары
гражданнар я{ыенында кабул ителген карарларныц я{ирлек уставы белэР
билгелэнгэн векалэтлэрне чиклэy нигезенде yтэлешен теэмин итэлэр. 

l

4.4. П{ыенда кабул ителгэн карар я(ыенда башка карар кабул итy юлы белэн юпrlu
чыгарылырга яки yзгортелергэ мемкин яки суд тэртибендэ гамэлдэ тугел ди]гl

танылыргамомкин. 
-J- --l------ -- ' " 

l

4.5. Гражданнар щыенында кабул ителган карарлар расми бастырып
чыгарылырга (халыкка иьлан ителергэ) тиеш hэм муниципалъ хокукый актлар
т.Lлэплэре нигезендэ рэсмилэштерелэ. 

l

4.6. Огэр торак пунктта яшоyчелэрне турыдан-туры ихтыярый белдеру юл],r

белэн кабул ителган карарны гамелгэ ашыру очен остэмэ ревештэ муниципалЬ
хокукый акт кабул итy (бастырып чыгару), кyрсэтелгэн актны кабул иТy
(бастырып чыгару) компетенциясенэ кера торган х{ирле yзидарэ органы яисэ
п{ирле yзидарэнец вазыйфаи заты гражданнар щыенында кабул ителгэн карар yз
коченэ кергэн коннэн соц 15 кон эчендэ тиешле муниципаль хокукый актнЦ
эзерлэy hэм (яисэ) кабул итy вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтел.э" .рок o]n

айдан да артмаска тиеш.

Гражданнар жыеныныц карарларын yTay l

4.7. )t(ыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ мэщбУри
тостэ yтэлергэ тиешпор hэм нинди де булса дэyлэт хакимияте органнарыныI{,

аларныц вазыйфаи затларыныц яки жирле yзидарэ органнарыныц раславыча
мохтая{ тYгеллэр.

4.8. Х{ыенда кабул ителгон карарларны yToMey закон нигезендэ
я{аваплылыкка тартуга сэбэп булып тора.



I

]Проект 
i

Татарстан Республи касы
Мамадьтш муниципаль районЫ

Кеек-Ерыкса авыл )цирлеге
торак пунктларында гражданнdр

)цыенын эзерлэy haM уздыfу
тэртибе турьiнда 

""...rr"r"rl.

п
i,1
']]

1i
l]
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j]

i]
il
i]

i,

]

.i
,j,

1нче кушымт,а

ИМЗАЛАР КОГАЗЕ

Без,тубэндэ кул куючылар,
(грахtданнар щыенын yткэрy сроклары)

гражданнар щыеныFI yткарy инициативасын х)illjtыйбыз.
Мамадыш муниципаль районыныц авыл щирлегендэ

сорауны тэьбир иту

Тэр-
тип
саны

Фамилия,
исем,

атасыныц
исеме

Тlу кене
Яшэу урынь]

адресы

Паспорт яки
аны

алмаштыручь1

документ
сериясе,
номеры

Имза
кую

лаIасы
имза

a

Имзалар кэгазен раслыйм
(имза щыючы кешенец фамилиясе, исеме, hтЬсыныц исеме,

туу коне,паспорты яки аны алмаштыручы документыныц сериясе, номеры)

(имза hэм дата)



Гражданнар )цыены инициатив торкем иницлlативасы белан чакырылган очракта Лроект

Татарстан РеспубликасРl
Мамадыш муниципirль районfi

Кеек-Ерыкса авыл Йrрп.l.
торак пунктларында гражданнар

я{ыенын эзерлэy hэм уздыру
тэртибе турында нигезлэмэI.о

2нче кушымlа
]

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Кеек-Ерыкса авыл,цирлеге муниципаль беромлеге Советы карары

торак пунктында гражданнарныц yзара салым акчаларын керту haM
аЛарДан фаЙдалану масьаласе буенча гражданнар }цыенын билгелау

турында 
l((Россия Федерациясендо х(ирле yзидарэ оештъiруныц гомум[а

ПРИНЦИПЛаРы ТУрында)) 200З ел, б октябрь, 1Зl-Ф3 номерлы Федераль законныц
25.|.,5б статъялары,<<Татарстан Республикасында я{ирле yзидара турында)) 2004
еЛныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыньiц 35
статьясы,<<Татарстан Республикасы VIамадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса
аВЫл я{ИрлеГе)) муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ,Мамалыш муниципаfiь
районы Коек-Ерыкса авыл х(ирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1. 20_ €л, _) сэг. Татарстан Республикасы
муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл я{ирлегенец
пунктында гражданнарныц yзара салым акчаларын kepTy
буенча гражданнар я{ыенын билгелоргэ.

I

'*::::i:торак
hэм аларны куллану

2. 20 €Л, _) сэг. Татарстан
муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл щирлегенец
гражданнарныц yзара салым акчаларын <(epTy hэм аларны куллану буенча
гражданнар rl(ыенын билгелэргэ.

З.П{ирле референдумга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
<Татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса авыл
я{ирлеге территориясендэ яшаy урыны буенча теркэлгэн балиь булга]н
ГражДаннарга, 1 группа инвалидлар, Боек Ватан сугышы ветераннарьit,
конДеЗге булекта белем алучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезм{т
итyЧелэрден кала, 2020 елда 400 сум кyламендэ yзара салым кертелyгэ hэм y,Fr

акЧаларны я{ирле эhомияттэге мэсьэлэлэрне хол итY очен тотылуына сез ризамыl
_,

2,

( ЭИЕ) (Юк)
4, Олеге карарныкабул ителгэн концан алып кон эчендэ х{ирлекнец
мэьлyмат стендларында hэм IV{амадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында
урнаштыру юлы белэн халыкка иьлан итэрге.
5. Олеге карар басылып чыккан коненнон yз коченэ керэ.
I\4амадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл щирлеге Советы Рэисе Ф.Р.Шэйхетдинов



]

Проект
Татарстан Республикасы

Мамадыш муниципtlль районЬ
Кеек-Ерыкса авыл жирлеге

торак пунктларында гражданнqр
}кыенын эзерлэy hэм узлы!у

тэртибе турында нигезлэмэrl,э
l

3 нче кушыпlrlа

ТатарсТан РеспУбликасы lИамадыш муниципаль раЙоны
коек-Ерыкса авыл }цирлеге муниципаль берамлеге башлыгы карары

20 ел. Nb

мамадыш муниципаль районы авыл щирлеfендагражданнарныц yзара

салым акчаларын KepTy haM алардан файдалану масьаласе буенча
гражданнар }цыенын билгелау турында

((РоссиЯ ФедераЦиясендЭ х{ирле Yзидаре оештыруныц гомум]и

принциплары туръlнда)) 2003 ел, б октябрь, 131-Фз номерлы Федераль законны]ц

25.|.,56 маддЭлоре, <Татарстан Республикасында х(ирле Yзидарэ турында)) 20014

елныц 28 июлендоге 45-трз номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 3l5

статъясы, <<Татарстан Республикасы N4амадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса

авыл щирлеге> муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Мамадыш муниципаль

районы Кеек-Ерыкса авыл щирлеге башлыгы
КАРАР БИРЩЕ:

1.Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек*Ерыкса

авылrциРлеге терРиториясендэ гра}кданнарныц Yзара салым акчаларын KepTy hо]и

аларны куллану буенча гражданнар }кыенын yткэрyне 20t9 нчы елныц

билгелэргэ.
2. П{ирле референдумга чыгарыла торган мэсъэлэне расларга:

<Татарстан РеспуЪп"пu., N{амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса *тП
)l1ирпеге территоРиясендО яшэY урынЫ буенча теркэлгэн балигъ булгi

гражданнарга, 1 группа инвалидлар, Боек Ватан сугышы "",pu""upul,,
кондезге булектЭ белеМ алуLIЫ студентЛар, Россия Дрмиясе сафларынлu *..r{..
итYчелэРдэн кала, 2020 елда 400 сум кYламендо Yзара салым кертелYгэ hэм ул

акчаJIарны х{ирле эhомияттоге мэсьэлаларне хэл итY очен тотылуына сез ризамы]

( оИЕ>> (ЮК>>

з. олеге карарныкабул ителгэн коннэн алып кон эчендэ х(ирлекнец

мэьлYмат стендларында hэм N4амадыш муниципалъ районыныц рэсми саЙтынла

урнаштыру юлы белэн халыкка игълан итэргэ.

4. олеге карар басылып чыккан коненнэн yз кочено керэ.

VIуниципаль берэмлек Башлыгы Ф.Р.Шэйхетдинов



]

I

I

проеЦт
Татарстан Республикас|l

Мамадыш муниципаль районtl
Коек-Ерыкса авыл rц"рr.J"

торак пунктларында гражданнар
}кыенын эзерлаy hэм уздыру

тэртибе туры нда нигезлэмаt,а

-{ нче кушыNIта

Мамадыш муниципаль районы
торак пунктында теркалгон

20 ел

Коек-Ерыкса авыл }цирлегенец
сайлау хокукына ия булган гражданнар

исемлеге

){ълъ

пп
Фамилия, исем,
атасыныц исем

Туган елы(18
яше яца

тулганнаFIр}I
ыц т}у ItoHeH

hэм аен
кчрсатеп))

Яшэу урыны
паспортныцс

ериясе,
номеры

имза

Щыен рэисе (имза) (Фамилиясе, инициzulлары)

Щыен сэркатибе 1и ьrза) (Фамилиясе. иFIициttллары)



ii]
,:]

гражданнар жыены инициатив ToplteNl инl,|циатлlвасы бе.гlан yткарелган очракта
Проект 

i

]

Татарстан Республикас|I
Мамадыш муниципаль районы

Коек-Ерыкса авыл жирлеге
торак пунктларында гражданнар

жыенын эзерлэy hэм уздыру
тартибе турында нигезлэмэгэ

5 нче *r-or*rto

татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
коек-Ерыкса авыл )цирлеге муниципаль берамлеге Советы

кАрАр
от

мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл )цирлегенец

торак пунктында гражданнарныц yзара салым акчаларын кертy haм

алардан фаЙдалану масьаласе буенча
гражданнар )цыенын билгелаy турында

l" 20
муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл )цирлегенец торак пунктында

гражданнарныц yзара салым акчаларын ItepTy hoM аларны куллану буенча

гражданнар 2цыеныныц беренче этабын билгелэргэ.
2. 2О_ e'l, 

-) 

сэг. Татарсrан Республикасы VIамалы{ш

муниципаль раЙоны Коек-Ерыкса авыл я(ирлегенец Topalк

пунктында гражданнарныц yзара салы,мl,акчаларын kepTy hэм аларны кулланlу

буенча гражданнар 2щыеныныц икенче этабын билгеларгэ. 
]

3. Торак пунктта яшаyчеларнец исемлеfен (территориаль, вакытлыча

якИ башка билге буенча) саЙлау тартибе гражданнар }цыенын билгелау

турында муниципаль актта кyрсатела.
4.}Щирле референдумга чыгарыfiд торган мэсьэлэне расларга: 

l

<татарстан Республикасы \4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл

хtирлеге территоРиясенде яшэy урыны буенча теркалгэн балиь булган

гражданнарга, 1 группа инвалидлар, Боек Ватан сугышы ветераннары,

кондезге булектэ белем алучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмэт

20 ЛЪг.

((РоссиЯ ФедераЦиясендЭ жирле Yзидарэ оештыруныц гомумlи

принциплары турында)) 2003 ел, б октябрь, 131-Фз номерлы Федераль законныlц

25.\., 56 статьялары, <Татарстан Республикасында щирле Yзидаро турында|)

20о4 елныц 2В июлендэге 45-тРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыны|ц

з5 статьясы, ((татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районы коек:-

Ерыкса авыЛ х(ирлеге)) муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Мамадыrш

муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл }кирлеге Советы

]



i

итyчелардэн кала ,202О елда 400 сум кyлэменде yзара салым кертелyг. Ь., ч[,
акч€rларны }цирле эhэмияттэге мэсьэлэларне хэл итy очен тотылуына сез ризамы1

1.

2.
l

"I

]"

( оИЕ>> (Юк)
5. Олеге карарны кабул ителгэн коннэн алып _ _ кон эчендэ я{ирлекн

мэгъл\мат стендларында hэм Мамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтын

урнаштыру юlrы белэн халыкка игълан итэргэ.
б. Олеге карар басьiлып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Мамадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл }цирлеге Советы Рэисе Ф.Р.Шэйхетдинов



Проект (муничипаль берамлек
башлыгы rlнlrц]lатllвасы бl,енча
гражданнар я{ыенын
yткарган очракта) 

ЭТаПЛаП 
l

Татарстан Республ икас|l
Мамадьтш муниципчlJIь pa;toH!

Кеек-Ерыкса авыл жирлеlе
торак пунктларь]нда гражданнdр

,(ыенын эзерлэy hэм уздьфу
тэртибе турында н и гезлэмэгэ

aо нчы кушымта
l

]
Муниципаль берэмлек башлыгы карары

Татарстан Республикасы NIамадыш муниципаль раЙоны
Коек-Ерыкса авыл )цирлеге

20 ел, NЪ

<<Мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл }цирлегенец

билгелау турында>> 
]

<<РоссиЯ ФедераЦиясендЭ }кирле Yзидарэ оештыруныц гомуми
принциПларЫ турында)> 200З ел, б октябрь, 1з 1-ФЗ номерлы Федераль законныц
25.1., 56 статЪялары, <Татарстан Республикасында я("рле Yзидарэ турындаi>
2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыны[1
з5 статьясы, <<татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районы Коек:-
Ерыкса авыл )цирлеге) муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, IvIамадыrш
муниципалъ районы Коек-Ерыкса авыл я(ирлеге башлыгы

КАРАР БИРЩЕ:
1. 20 адытI

тора]к

планiу

t

муниципаль районы Коек-Ерыкса авьiл щирлегенец
пунктында гражданнарныц yзара салым акчаларын kepTy haM аларны кулла
буенча гражданнар )цыеныныц беренче этабын билгелэргэ.

муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл щирлегенец торак
пунктында гражданнарныц yзара салым акчаларын kepTy hэм аларны кулпану
буенча гражданнар )цыеныныц икенче этабын билгелэргэ. 

]"з.2' Гражданнар щыенын yTkepy очен торак пунктта яшэr{елэрнец
исемлеген булуне сайлау тэртибе (территориалъ, вакытлыча яки башка билгелар
буенча) муниципалЬ берэмлек башлыгыныц гражданнар я{ыенын билгелэу
турындагы карарында кyрсэтелэ.

4.п{ирле референдумга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
<Татарстан Республикасы N4амадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкс]а

авыЛ я{ирлеге территориясендэ яшэy ,урыны буенча теркалгэн балиь булга]н
гражданНарга, 1 группа инвалидлар, Боек Ватан сугышы 

""r.pu"*rup"],,кондезге булектЭ белеМ алучЫ студентлар, Россия Армиясе сафларur"дu *..r],
итYчелэрден кала,202о елда 400 сум кYлэмендэ Yзара салым n.pi.ny.. h., у!,
акчаларны яtирле эhэмияттоге мэсьолэлэрне хал итy очен тотылуына сез ризамы1



1.

2.

( оIъ) (ЮК)
5. олеге карарны кабул ителгэн коннэн алып _ _ кон эчеЕдэ п{ирлекЕец

мэьлYмат стендларында hэм N{амадыш муниципаль районыныц рэсми сайтынiа

урнаштыру юлы белэн хаJIыкка иьлан итэргэ. 
l

6. елеге карар басылып чыккан коненнэн yз коченэ кере.

Муниципаль берэмлек башлыгы Ф.Р.Шайхетдинов

,, ,i.



Проект

]

Татарстан Республикас|I
Мамадыш муниципаль район;ы

Кеек-Ерыкса авыл }l(ирлет,е

торак пунктларында гражданнар
я{ыенын эзерлэy hэм уздыру

тэртибе турында нигезлэмэ|э

грýкдАннАр }цыЕны БЕркЕтмасЕ

-i/ нче кушымта
l

l

I

(( )) 20

(Торак пункт исеме)

ел 00 сэг.00 мин. м

Катнаштылар
кеше

(торак паунктта яшэyче гражданнарныц гомуми
иягражданнар саны, катнашучылар саны)
Гражданнар х(ыенындарэислек

саны, саилау хокукына

",uJ"
l

l
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
Гражданнар lt(ыены сэркатибе:

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

КОН ТЭРТИБЕ:
1.

2.

хtыЕндА роислЕк итYчЕ сдЙлднд:
1. Иванова Светлана Ивановна - ФАП модире

Тавыш бирy нэти}цэлоре:
<Ойе> кеше ; ,l.

<Юк> кеше

пtыЕнныц сарклтиБЕ сдЙлднд:
раислек итyче: )цыенныц секретарен сайларга кирэк.

булачак?
ФИо-вазыйфага секретарь итеп сайлау текъдиме дэ бар,

Тавыш б"рy нэтип(элэре:
<ойе> кеше
<IOK> кеше

Нинди тэкъдимнэlр
I

]



ЩЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САИЛАНА:
Раислек итyче: гражданнар я(ыены кворумын билгелоу, тавыш б"ру

мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар б"рy, тавышларны санау hэм тавыш биругэ
йомгаК яаау, тавыШ б"рY йомгакларЫ турында беркетмэ тозy очен хиса]5r

комиссиясен саиларга кирэк.
1. Хисап комиссиясе рэисе итеп Фио hэм хисап комиссиясе эьзаларын сайл

тэкъдиме бар:
иванов Иван Иванович -

Петрова Полина Петровна -

КОН ТаРТИБЕНДЭГЕ МаСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРY ТЭРТИБlD
БилгЕЛэнО : (вариант буларак: тавыш б"рy формасы гражданнаiр

я(ыеныН азерлаУ haM уздырУ тартибе турындагы Нигезлама бела[r

билгелана)

5

.i

rl
li

!

l
!

l
l
:

2,
.1
J.

l

уздыру тэртибе турындагъ]

формада yткорело.

Тавыш б"рy
<ейе> -

<IOK>

Раислек итYче: Тавыш б"рy формасы гражданнар я(ыенын эзерлэу hэirл

Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн. Тавыш б"рy ачык

нэтия{олэре:
кеше

кеше

кон ТаРТИБв ьушнЧА ЭШ:

Беренче масьала буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)

Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе. исеме, атасыныц исеме)

(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)

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

КАРАР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтелеге)

Тавыш б"рy нэтиiтqэлоре: "Ойе" кеше

"К)к"
"Тавыш бирми калды"
Карар

кеше ,

кеше

кабул ителде (кабул ителмэде)
Икенче масьала буенча тыцладылар: i

(фамилиясе. исеме. атасынь]ц исемё)



]

l

Чыгыш ясадылар: 1.
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
h.б.лар (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛОР: (карарныц эчтэлеге)
Тавыш бирy нэтия{элере: "Ойе" кеше
"Юк"
"Тавыш бирми калды"
Карар

кеше
кеше

кабул ителде (кабул ителмаде)

Гражданнар я{ыенында рэислек итlче :

Гражданнар п{ыены сэркатибе
ны

ны

за

за

) (им

) (им

(имза

(имза

расшифровкалау)

]

расшифро"п*uj,;
l

I

l

]



Гражданнар )цыенын этаплап yткоргон очракта

Проецт
Татарстан Республ и Kac|r

Мамадыш муниципаJlь районЫ
Коек-Ерыкса авыл я{ирлеге

торак пунктларында гра}кдаЕнар

щыенын эзерлэy hэм уздыру
тэртибе турында нигезлэмэгэ

грдrtдднндр жtыЕныныц БЕрЕнчЕ этдБы пр от ок олы

(торак пунктныц исеме)

20 ел,00 саг. 00 мин)чтJ\lЪ

Катнаштылар кеше

(торак пунктта яшэyче гражданнарныц гомуми саны, саилау хокукына ия

гражданнар саны, катнашучылар саны)

Гражданнар я{ьlенында роислек итyче:

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме),
Гражданнар )r(ыены сэркатибе

(фамилиясе, исеме, атасьiныц исеNIе)

коН ТеРТИБЕ;
1.

2.

}кыЕндА раислЕк итYчЕ сдЙлднд:
1. Иванова Светлана Ивановгlа - ФАП модире

Тавыш б"рy нэтип{элоре:

койе> кеше
<IOK>

ХtЫЕННЫЦ СаРКАТИБЕ САИЛАНА:
Раислек итYче: }цыенныц секретарен сайларга кирэк. Нинди

булачак?
ФиО - вазыйфага секретарь итеп сайлау тэкъдиме дэ бар,

кеше

тэкъдимнэр



Тавыш б"рy нэтихtэлэре:
<ойе> кеше
<<IOK>> кеше
Ж(ЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САИЛАНА:

Рэислек итr{е: гражданнар ]д{ыены кворумын билгелэY, тавыш б"рy

буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау hэм тавыш бируга

тавыш б"рy йомгаклары турында беркетмэ тозy очен хисап

сайларга кирэк.
1. хисап комиссиясе рэисе итеп Фио hэм хисап

егъзаларын сайлау тэкъдиме бар:

2. Иванов Иван Иванович -

З. Петрова Полина Петровна -

мэсьэлэлэре
йомгак яса!r,

комиссиясе

комиссияое

Тавыш бирy натих(оларе:
кеше<ойе> -

<Юк>
l

КОН ТаРТИБЕНДЭГЕ МОСЬаЛа БУЕНЧА ТАВЫШ БИРУ

тартиБЕ БилГЕлэнЭ: (вариант буларак: тавыш бирy формасы гражланнаР

я{ыенын эзерлэy haM уздыру тортибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ) 
l

,.^u*i'lffi J,lЁ,J:::i-r:::*.1тЖL,ънЖffх"J"Т;";Ъ"u'#;;,"};]:
формада yткэрелэ.

Тавыш бирy нетия(элэре:
кеше<ойе> -

<IOK>

кен ТЭРТиБЕ БУЕнЧА ЭШ:

Беренче масьала буенча
тыцладылар:

Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме' атасыныц исеме) i '
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)

h.б.лар (чыгыш ясаучы гра}кданнар саны буенча)

кАрАР иттЕлЭР: (карарныц кыскача эчталеге)

Тавыш б"рy нотих(элэре:

кеше

кеше

"ойе"
"Юк"

кеше
кеше



Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)

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

КАРАР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтелеге)

Тавыш б"рy нетижэлоре:
"ойе"
"Юк"

кеше
кеше

реислек итуче:йомгаклау карарыныц нэтияdэсе гражданнар Х(ыеныныlц

yткэрелгэн этапларыныц тавышларын санау нэlия{элэре Uу:тi_y:]:1",Г,
Уставы нигезендэ рэсми рэвешта басылып чыгачак'(хаJIыкка иьлан ителэчэк). ]

Гражданнар х{ыенында реислек итr{е :

(имза) (имзаны расшифровкалау)
Гражданнар я{ыены сэркатибе
(имза) (имзаны расшифровкалау)

,] ,h



Мамадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл ulирлеiе

торак пунктларында гражданн]р
жыенын эзерлэy hэм узлыру

тэртибе турында нигезлэмэгэ

9 нчы кушымта
l

грАждлннАр хtыЕныныц икЕнчЕ этдБы протоколы (а.r.)

(торак пунктныц исеме)

20 ел, 00 сэг. 00 минут Jф

Катнаштьlлар кеше

(торак пунктта яшоyче гражданнарныц
гражданнар саны, катнашучылар саны)

Гражданнар }цыенында рэислек итyче:

гомуми саны, сайлау хокукына

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

Гражданнар п{ыень1 соркатибе :

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

КОН ТЭРТИБЕ:
1.

2.

Х{ЫВНДА РЭИСЛЕК ИТYЧЕ СДЙЛДНД:
1. Иванова Светлана Ивановна - ФАЦ модире

.

Тавыш бирy нэтищэлэре:
<ейе> кеше
<}ок> кеше

ж(ыЕнныц саркАтиБЕ сдЙлднд:
Раислек итYче: х(ыенныц сэркатибен сайларга кирэк, Нинди тэкъдимнэР

lбулачак?
ФиО - вазыйфа, секретаръ итеп сайлау такъдиме бар,



раислек итyче: гражданнар п{ыены кворумын билгелэy, тавыш б"рy мэсьэлэлэре

буенча ацлатмалар б"рy, тавышларны санау hэм тавыш биругэ йомгак яса)/,

тавыш б"рy йомгаклары турында беркетмэ тозy очен хисап комиссиясег

сайларга кирэк.
1. Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИо hэм хисап комиссиясе оьз€Lлары

сайлау тэкъдиме бар:

2, Иванов Иван Иванович -

З. Петрова Полина Петровна -

Тавьтш б"рy нэтижэлэре:
<ойе> кеше
<IOK> кеше

кон тартиБЕндагЕ мэсъала БуЕнчл тдвыш БирY тортиБlЕ,
БилгЕЛЭНЭ:(вариант буларак: тавыш бирy формасы гражданнар

жыенын азерлаy hoM уздыру тертибе турындагы Нигезлама белан билгеланJ,)

Раислек итYче: Тавыш б"рy формасы гражданнар я(ыенын эзерлэу haM уздыр|у

тэртибе турындагы Нигезл.*. б.пrн билгел.*r."". Тавыш бирy ачык Фопма]а

Yткэрелэ.

(фамилиясе' исеме, атасыныц исеме)

(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэла)

Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, цсеме, атасыныц исеме)

(чыгышныц кыскача )чтэлеге яки чыгьlш TeMacbI теркэлэ)

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

кАрАР иттЕлЭР: (карарныц кыскача эчталеге)

Тавыш б"рy нэтюкэлэре:
"ойе"
"IОк"

кеше
кеше

Икенче масьэла буенча тыцладылар:
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)



Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркалэ)

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

КАРАР ИТТЕЛаР: (карарныц эчтэлеге)

Тавыш б"рy нэтих(элэре:
"ойе"
"Iок"

кеше
кеше

Раислек итYче: йомгаклау карарыныц нэтижосе гражданнар Х{ыеныныц

yткэрелгэн этапларыныц тавышларын санау нэтия(елэре буенча жирлекнец

уставы нигезендэ рэсми рэвешто басылып чыгачак (халыкка иьлан ителэчак). 
l

Гражданнар жыенында раислек итyче:
(имза) (имзаны расшифровкалау,)

Гражданнар п(ыены сэркатибе
("r*Х"r.""", рr.-ифровкалау,)



Проект
Татарстан Республикасы

М амадыш муниципаль районLr
Коек-Ерыкса авыл жирлеtlе

торак пунктларында грах(даннlр
}кыенын эзерлэy haM узлы|у

тэртибе туры нда н игезламэl|э

10 нчы кушымта

грдхtдднндр хtыЕныныц уздырылгдн этдплдры
НЭТИЩаЛаРЕ БУЕНЧА }ЦЫЕННЫЦ ИОМГАКЛАУ

протоколы

Гражданнар х{ыеныныц беренче этабы 20-нче номерлы (рэислек

Ит\-I; Фио),2-нче номерлы Гражданнар )ltыеныныц икенче этабы беркетмэсе

(рэислек итyче Фио) нигезендэ h. б. сорау буенча этаплап гражданнар

х{ыеннары YткэреJIде:

1. дчык тавыш бирy юлы белэн yткэрелгэн Х(ыен этапларыныц саны

2.

гражданнар я{ыеннарыныц этаплап уздырыла торган беркетмэлэре

саны

N9

З. П{ыенны

эшенде
уздыру очен

катнашырга
билгеланган территорияде яшэyче

хокукы буяган гражданнарныц

hэм аларныН

гомуми au".i,,

l

4. Сайлау хокукына ия hэм
гражданнарныц гомуми

("r.ф

гра}кданнар щыены этапларында катнашкан

саны

КАРАР КАБУЛ ИТТЕЛОР: (карарныц
f чта.пеге)

- I'ражданнар )цыены этапларында.кертелгэн мэсьэлэ <ЭЙЕ> дип

бирелгэн тавышларныц гомуми саны ;

- Гражданнар х(ыены этапларында кертелгэн мэсъэлэ (юк) очен бирелгэн

тавышларныц гомуми саны _;

Карар: кабул ителде (сабапларен кYрсатеп, кабул ителмаде)

Рэислек итyче (щирлек башлыгы):
(имза) (имзаныц расшифровкасы)

Саркатиб:
(имзаныц расшифровкасы)



татарстан Республикасы iиамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл

яtирлеге составына керyче торак пунктында тавыш б"рy
нотия{эларе турында

ГРАЖДАННАР ХtЫЕНЫНЫЦ
ХИСАП КОМИССИЯСЕ

Прое(т
Татарстан Республи KacPr

Мамадыш муниципаль районРI
Коек-Ерыкса авыл хlирлеiе

торак пунктларында гражданнар
я(ыенын эзерлэy hэм уздыру

тэртибе турында нигезлэмэr,э

1l нче кушымIа

БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ
протоколы

авыл х{ирлеге

(( )) 2019 ел Jф1

торак пункты исеме Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаль

раионы

Катнаштылар: хисап комиссиясе егъзалары:
1. ФИА и;

2, ФИАи1'
З. ФИА и;

Гражданнар х{ыенында сайлау хокукына ия булган

катнашаты.
Гражданнар Х{ыеныныц беренче этабы кон тэртибе буенча

нэтищелоре :

Тавыш б"рy нотижэпэре]
<ойе> -

<IOK>

Рэислек итyч
Сэркатиб:

е (щирлек башлыгы):

l

гражданна]р
l

I

тавыш б"рlу
l

кеше
кеше



l

l

l

Про.,i,
Татарстан РеспубликасЫ

Мамадыш муЕиципilль районы
Кеек-Ерыкса авыл жирлег,е

торак пунктларында гражданнlR
х(ыенын эзерлэy hэм узлыРу

тартибе турында н игезлэмэt э

12 нче кушымта

ГРЮКДАННАР ЩЫЕНЫНЫЦ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ
ХИСЛП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

нэтих{элэре турында

2019 ел м1
торак пункты исеме

( ))

Татарстан Республикасы Мамадыш
мунициI1аль районы

Коек-Ерыкса авыл )цирле!е

катнаштылар: хисап комиссиясе эгъзалары:

1. ФИА и;

2. ФИАи:"
З. ФИА и; ,

гражданнар п(ыенында сайлау хокукына ия булган _гражданнар
катнашты.
гражданнар Щыеныныц икенче этабы кон тэртибе буенча тавыш бирy

нэтижалэре :



i

l

]

Проект
Татарстан Республикасы

Мамадыш муниципаль районы
Кеек-Ерыкса авыл жирле{е

торак пунктларында гражданнар
rI(ыенын эзерлэy hэм уздыру

тэртибе турында нигезлэмэгэ
l3нче кчшыNIта

ХИСЛП КОN4ИС СИЯСЕ ПР ОТОКОЛЫ
]

жыеныныц беренче, икенче hэм (т. д.) этапларында тавыш б"рy нэтия(элэflе
турында

ел20

(торак пунк исеме)
Гражданнар Х{ыеныныц беренче, икенче (h. б.) этаплары натижэлэре

(муниципалъ берэмлек территориясе яки аныц олеше исеме)
Гражданнар Щыеныныц этапларын yткэрy датасы hэм вакыты:

20 ел

N4эсъэлэ буенча гражданнар жыеннарында тубэндэге сораулар буенча таВЫ

биргандэ тавышларны санау нати}цэсе :

1. Хисап комиссиясе билгеладе:
2. Халык п{ыеныныц yткэрелгэн этаплары ,

саны

4. П(ыенны уздыру очен билгелэнгэн территориядо
катнашырга хокуклы гражданнарныц гомуми саны

5. Х{ыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми саны
5. Гражданнар х{ыенына кертелган мэсьэлэ очен

ТаВЫШЛаРНЫЦ ГОМУМИ СаНЫ _', ],

б. Гражданнар я(ыенына кертепген мэсьэло очен (IOK>) дип
тавышларныц гомуми саны _;
Карар кабул иттелар:

З. Гражданнар щыены этапларыныц
беркетмэлэренец тэкъдим ителгэн саны

l.Тубэндаге мэсъэлэ

расларга

yткерелген хисап комиссиясе
,

яшэyче hэм я{ыен

буенча тавыш бирy нэти}цэлареII

, <<Россия Федерациясендэ х{ирле узидаflэ

эшен

бирел

бирел

оештыруныц гомуми принциплары турында)) гы 1зl-ФЗ номерлы Федераль

законныЦ 25 статъясЫндагЫ б олеше нигезендэ элеге мэсьалэ буенча

кабул ителгэн дип санарга.



Хисап комиссиясе рэисе:

Хисап комиссиясе агъзалары: 1.

2.

(имза) (фамилия, инициа-пллар)

Протокол тозелде ((_))

(имза) (фап,rилия. инициалллар)

20 ел



l

l

Проект

Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль район|I

Кеек-Ерыкса авыл lкирле{е
торак пунктларында гражданнЕр

щыенын эзерлэy hэм узлы!у
тэртибе турында нигезлэмэ!э

14 нче кушымта

КАРАР 
l

татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Кеек-Ерыкса авы]п

}цирлеге составына керyче торак пунктында гражданнарныц

Yзара салым акчаларын кертy haM алардан файдалану мосьалосе буенча
халык 2цыеныныц натижаларе турында

2019 ел.

l

]

<<РоссиЯ ФедераЦиясенде я(ирле Yзидара оештъlруныц гомуми принциппuрl"

турында)) 2003 еЛ, б октябрь, 13t-ФЗ номерлы Федералъ законныЦ 25.\.,5i6

статьялары, кТатарстан Республикасында жирле Yзидаре турында)> 2004 елныЦ

2В июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц З5 статъясы,

<Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль раЙоны ?выJI

щирлеге)) муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасlt

VIамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл авыл х{ирлеге составыца

керYче торак пунктында 20- гражданнарныц

yзара салым акчаларын kepTy hэм алардан файдалану мэсъалэсе буенча халык

)цыеныныц нетищэлоре турьiнда протокол тозелде

кТатарстан РеспУбликасы N4амадыш Nцуниципаль районы Коек-Ерыкса aBbiлI

авыл п{ирлеге территориясенлэ яшэy урыны буенча теркэлгэн балиь булгац

гражданнарга, 1 группа инвалидлар, Боек Ватан сугышы BeTepaHHapb]r,

кондезге булектЭ белеМ алучЫ студентЛар, Россия Армиясе сафларынла хезмflт

итYчелэрдэн кала, 2о2О елда 400 сум кYламендэ Yзара салым кертелYгэ hэм уlп

акчаларНы я(ирле эhэмияттоге мэсьэлэлэрне хал итy очен тотылуына сез ризамы1
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гражданнар п{ыены нетип{элэре турындагъi беркетмо нигезендэ:

сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ гражданнарныц _

_ _ кертелгэн;
халык пdыенында катнашучылар саны
халык х(ыенында катнашучыларныц ачьiк тавыш б"рy нэтищэлэре

iкыенда катнашучылар тубэндэгечэ буленде:
кеше тавыш бирде;

кеше тавыш бирле;
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Бэяч ителгэннордон чыгып, халык )цыены карар кабул итте:



i. Мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл щирлегенец
авылында узган гражданнар }кыенын гражданнарныц yзара салыт4

акчаларЫн кертY hэм алаРдан файДаланУ мэсьэлэСе буенча я{ыенны узга+,
хаJIык я{ьiены нэтия{эларен дореслеккэ туры килэ, дип танырга. 

l

2. Мамадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса авыл я{ирлеген"ц ____|
авылында узган гражданнар я{ьiенын гражданнарныц yзара салым акчаларын

KepTy hэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча тYбэндеге сорау буенча

карарнЫ кабуЛ ителган дип танырга:<Татарстан Республикасы Мамадыrп

муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл я(ирлеге территориясендэ яшЭlY

урыны буенча теркелген балигъ булган гражданнарга, 1 группа инвалидлар,

Боек Ватан сугышы ветераннары, кондезге булектэ белем алучы студентлар,

Россия Армиясе сафларында хезмэт итYчелэрдэн кала, 2020 елда 400 суtrл

кyлэмендэ yзара салым кертелyгэ hэм ул акчаларны х{ирле эhэмияттэге

мэсьолэлэрне хэл итy очен тотарга:

_1. i

]_2. I

З. олеге карарны Татарстан Республикасы Vlамадыш муниципалъ район}t
коек-Ерыкса авыл авыл }щирлегенец махсус мэьлyмат стендларындt'

N{амадыш муниципалЬ раЙоныныц ресмИ сайтында, TaTapcTaLH

Республикасы N{униципаль берэмлеклэре портаJIында <Интернет>

могълYмат-телекоМмуникациЯ челторендЭ тубэндэге адрес буенчаt:

http://mamadysh.tatarstan.ru hэм Татарстан Республикасыныц рэсмf4

хокукыймэгълyматпорталында(рrачо.tаtаrstап.ru).урнаштырырга. i

4. олеге карарны Татарстан Республикасы УIамадыш муниципаль районIJ
авыл )1qирлеге башльiгына Татарстан Республикасы муниципалъ норматив

хокукыЙ актлары Регистрына KepTY очен х{ибэрергэ,

Башлык,
N4амадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл п{ирлеге Советы роисе Ф.Р.Шэйхетдинов


