
КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Уразай авыл жирлеге Советы

Уразай авылы №152-16 17 октябрь 2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге составына керуче 
торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу 
Ьом уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэне 
раслау хакында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында» 06.10. 2003 ел №131-Ф3 Федераль Закон, «Татарстан 
Республикасында жирле узидарэ турында» 28.07.2004 ел №45-ТРЗ Татарстан 
Республикасы Закон нигезендэ

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл 
жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Иэм 
уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэне расларга.

2. Олеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» тубэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай муниципаль районыньщ рэсми сайтында: 
http//aznakayevo.tatar.ru адресы буенча Интернет мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны законлылык, хокук тэртибе, 
депутат этикасы Ьэм жирле узидарэ мэсьэлэлэре буенча даими комиссиягэ

Уразай авыл жирлеге Советы карар чыгарды:

А.М.Шэрифуллина
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Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы 
Уразай авыл жирлеге Советы 
карарына кушымта 
17.10.2019 №152-16

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай
авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм угкэру тэртибе турындагы Нигезлэмэ

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Уразай 
авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын 
эзерлэу Иэм уткэру тэртибе элеге Нигезлэмэ (алга таба-Нигезлэмэ)
06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль законный 25.1 
статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында»
28.07.2004 ел №45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон Ьзм Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Уразай авыл жирлеге 
Уставы нигезендэ эшлэнде.

1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Гражданнар жыены гомуми, тигез Ьэм турыдан-туры ихтыяр 

белдеру нигезендэ уткэрелэ.
1.2. Гражданнар жыенында торак пунктта яшэучелэр, даими яки 

нигездэ аныц территориясендэ яшэучелзр, яшэу урыны буенча злеге торак 
пунктта теркэлгэн Ьэм сайлау хокукына ия кешелэр катнаша ала.

1.3. Гражданнар жыенында катнашу ирекле Иэм ирекле.
1.4. Гражданнар жыенда шэхсэн узе катнаша Ьэм аларныц Иэркайсы 

бер тавышка ия.
1.5. Халык жыены халык тарафыннан жирле эЬэмияттэге 

мэсьэлэлэрне хэл иту максатыннан уткэрелэ.
1.6. Торак пунктта элеге торак пунктта сайлау хокукына ия булган 

халыкныц яртысыннан артыгы бер ук вакытта бергэ булу мемкинлеге 
булмаса, гражданнар жыены э гаплап уздырыла.

Гражданнар жыены взкалзтлэре

1.7. Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ 
момкин:

курсэтелгэн торак пункт составына башка жирлек (муниципаль район) 
территориясенэ кертэ торган жирлек (муниципаль район) чиклэрен узгэрту 
мэсьэлэсе буенча, торак пунктта (элеге торак пункт составына керэ) 
курсэтелгэн торак пункт территориясен башка жирлек (муниципаль район) 
территориясенэ кертуне уз эченэ алган жирлек (муниципаль район) 
чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча;
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муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы вэкалэтлэре гражданнар 
жыены белэн гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ авыл жирлегенец 
чиклэрен узгэрту, узгэртеп кору мэсьэлэлэре буенча;

муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы вэкалэтлэре гражданнар 
жыены белэн гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ, эгэр сайлау хокукына ия 
булган жирлектэ яшэучелэр саны 100 дэн артык кеше булса, жирлекнен 
вэкиллекле органын тезу, аньщ саны Иэм вэкалэтлэр срогы турында 
мэсьэлэ буенча;

муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы вэкалэтлэре гражданнар 
жыены белэн гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ, гражданнарныц узара 
салым акчаларын керту Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча;

жирлек составына керуче торак пунктта, шэИэр эчендэге район, 
федераль эЬэмияттэге шэИэр эчендэге территориядэ, шэЬэр округында йэ 
муниципаль район чиклэрендэ авылара территориядэ урнашкан торак 
пунктта, элеге торак пункт территориясендэ гражданнарныц 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;

кеше саны аз яки барырыга кыен, момкинлек булмаган булган, авыл 
жирлегендэ халык саны 100 кешедэн артмаган жирлектэ, жирлекне 
таркарту мэсьэлэсе буенча;

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

авыл торак пунктында гражданнар жыены шулай ук муниципаль 
хезмэт турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда 
муниципаль хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс уткэргэндэ конкурс 
комиссиясе составына канди дату рал ар тэкъдим иту максатларында 
уткэрелергэ мемкин.

Гражданнар жыенын матди haivi оештыру ягыннан тээмин иту
1.8. Ж^ыен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 

Уразай авыл жирлеге Башлыгы (алга таба - Башлык) тарафыннан уткэрелэ.
1.9. Жыенга эзерлек Иэм аны уздыру белэн бэйле чыгымнар Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге бюджеты 
хисабына башкарыла.

2. Гражданнар жыенын чакыру тэртнбе

Халык жыены уткэру инициативасы
2.1.Торак пунктта халык жыенын уткэру инициативасына 

тубэндэгелэр ия:
- Башлык;
- сайлау хокукына ия булган, гражданнар жыенында катнашу 

хокукына ия булган 10 кешедэн дэ ким булмаган, торак пунктта яшэу 
урыны буенча элеге торак пунктта даими яки яшэуче, 18 яшькэ житкэн, 
шулай ук торак пункт территориясендэ даими яисэ озак яшэуче (ягъни,
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Россия Федерациясенец эшкэ еэлэтле гражданнары) Ьэм жирле узидарэ 
гамэлгэ ашырганда Россия Федерациясенец халыкара килешулэре Иэм 
федераль законнар нигезендэ хокукка ия чит ил гражданнары.

2.2. Торак пунктта яшэучелэрнец инициативасы язылу кэгазе (1 нче 
кушымта) яисэ инициатив теркем жыелышыныц беркетмэсе рэвешендэ 
рэсмилэштерелергэ тиеш, анда жыен уткэру инициативасын курсэту 
турында карар кабул ителэ, анда тубэдэгелэр курсэтелергэ тиеш:

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

гражданнар жыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы Иэр 
гражданинныц паспорт сериясе Ьэм номеры, яшэу урыны, аныц имзасы 
Иэм 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. Язылу кэгазьлэре имзалар жыючы зат тарафыннан таныклана, 
таныклау датасын, фамилиясен, атасыныц исемен, туган датасын, паспорт 
номерын Ьэм сериясен, яшэу урынын курсэтеп, муниципаль берэмлек 
башлыгына жибэрелэ.

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

жыены Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл 
жирлеге Советы карары (алга таба - Совет) (2 нче кушымта), э Башлык 
инициативасы белэн -  район Башлыгы карары белэн (3 нче кушымта) 
барлык кирэкле документлар кергэн кеннэн 30 кон эчендэ билгелэнэ.

2.6. Башлык яки Совет максатка ярашлы тугел дип, гражданнар 
жыенын уткэрудэн баш тартырга хокуклы тугел.

2.7. Гражданнар жыенына чыгарылган мэсьэлэ (гражданнар жыены 
этаплары) Россия Федерациясе законнарына Ьэм Татарстан Республикасы 
законнарына каршы килмэскэ тиеш.

2.8. Гражданнар жыенын билгелэу, аны кучеру турындагы карарны 
рэсми бастырып чыгару (халыкка житкеру) тэртибе Уразай авыл жирлеге 
Уставы белэн билгелэнэ Ьэм Уразай авыл жирлеге уставында муниципаль 
хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка житкеру) очен каралган 
тэртиптэ басылып чыга (халыкка житкерелэ).

Район башлыгы карарында яисэ Совет карарында гражданнар 
жыенына чыгарыла торган мэсьэлэ; гражданнар жыенын уткэру вакыты 
Ьэм урыны турында мэпьлумат; жыенны оештыручы -  Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет) турында мэгълумат 
курсэтелэ.

2.9. Башкарма комитет башлык карары яки Советныц гражданнар 
жыенын уткэру турындагы карары нигезендэ сайлау хокукына ия булган 
торак пунктта яшэучелэрнен исемлеклэрен този; гражданнар жыенына 
мэгълумати материаллар эзерли; муниципаль берэмлек халкына
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массакулэм мэгълумат чараларында Ьэм гражданнар жыены турында 
башка ысуллар белэн хэбэр итэ (№ 4 кушымта).

Башкарма комитет гражданнар жыенын уткэру ©чен бина бирергэ 
тиеш.

2.9.1. Гражданнар жыены барышында торак пунктта яшэучелэрнен 
исемлеген булу Ьзм халык жыенын уткэру датасын билгелэу территориаль, 
вакытлы билгелэр, шулай ук башка очракларда момкин.

2.9.2. Торак пунктта яшэучелэрнен исемлеген булу тэртибе 
гражданнар жыенын билгелэу турында муниципаль актта курсэтелэ (№№ 
5,6 кушымталар).

2.9.3. Торак пунктта яшэучелэр халык жыены (гражданнар жыены 
этаплары) вакыты Ьэм урыны турында алдан ук хэбэр ителэ. Гражданнар 
жыенын (гражданнар жыены этапларын) билгелэу турында карар, 
гражданнар жыенын (гражданнар жыены этапларын) уткэру вакыты Ьэм 
урыны гражданнар жыены (гражданнар жыены этапларын) уткэрелгэн 
кенгэ кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча басылып чыгарга тиеш. 
Гражданнар Ж^ыеныныц этапларын уткэру вакыты Ьэм урыны бер карарда 
яисэ халык жыенын билгелэу турында карарда курсэтелэ.

2.9.4. Халык жыенын этаплап уздырган очракта, жыен этаплап 
уздырыла, гражданнар жыенын уткэру турында Карар кабул ителгэн 
кеннэн бер айдан да артмый. Халык жыены этапларын кучергэндэ, 
жыенны уздыру билгелэнгэн датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча 
кабул ителергэ тиеш.

2.9.5. Гражданнар жыенына кадэр 5 кеннэн дэ соцга калмыйча 
жыенда катнашучы башкарма комитетта гражданнар жыены карарына 
чыгарыла торган материаллар белэн танышырга хокуклы. элеге нигезлэмэ, 
шулай ук алырга, аларныц кучермэлэре.

2.10. Гражданнар жыены турындагы Нигезлэмэ нигезендэ, халык 
жыенын уткэру датасы сонрак вакытка кучерелергэ мемкин. Халык 
жыенын уздыру датасы билгелэнгэн датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга 
калмыйча кучеру турында Карар кабул ителергэ тиеш.

3. Гражданнар жыенын уткэру тэртибе

3.1. Ж^ыенга килгэн гражданнар торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ 
кертелгэн Ьэм сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучы затларны 
теркэу ечен вэкалэтле башлык тарафыннан теркэлэлэр. Исемлектэ 
гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган елы, яшэу урыны, 
паспорт сериясе Ьэм номеры курсэтелэ.

3.2. Дыенда катнашырга телэк белдергэн башка гражданнар, жыенда 
тикшерелэ торган мэсьэлэлэрне хэл иту эшчэнлеклэре, матбугат Ьэм башка 
массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэре катнашында да хэлиткеч 
тавыш биру хокукыннан башка мемкин.

3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшэучелэр исемлегендэ 
тегэлсезлеклэр ачыкланган очракта, торак пунктта яшэуче кеше теркэлергэ 
Ьэм район башлыгы жыенында катнашырга мемкин.

3.4. Язмаларныц тегэлсезлеген (яки аларныц булмавын) раслап 
торучы документный (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 жыены анда сайлау хокукына ия булган торак 
пунктта яшэучелэрнец яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. Кворум 
булмаганда, халык жыенын уткэрунец яца датасын билгелэу район 
башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта халык жыены халык жыенын 
уткэру билгелэнгэн кеннэн сон ун кеннэн дэ соцга калмыйча уткэрелергэ 
тиеш.

3.6. Гражданнар жыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар 
жыены жыеннын, аерым этапларында гражданнарныц телэсэ кайсы килгэн 
очракта да хокуклы, аннан сон барлык уздырылган этаплар йомгаклары 
буенча тавышларны санап, ягъни мондый жыен бердэм булып кала.

3.7. Гражданнар жыенында тавыш биру ачык булып тора.
3.8. Гражданнар жыенында тавыш биру ачык тавыш биру юлы белэн 

сайланган башлык яисэ башка зат рэислек итэ ала. Рэислек итуче 
кандидатураларын гражданнар жыенында катнашучылар тэкъдим итэргэ 
хокуклы.

3.9. Гражданнар жыены сэркатипне Ьэм хисап комиссиясен сайлый. 
Хисап комиссиясе эгъзалары саны оч кешедэн дэ ким була алмый.

Хисап комиссиясенэ рэислек итуче керэ алмый.
Хисап комиссиясе:
1) торак пунктта яшэучелэр жыенына килуче гражданнарны 

теркэунец дереслеген, кирэк булганда, аларныц гражданнар жыены эшендэ 
катнашу хокукын тикшерэ;

2) гражданнар жыеныныц кворумын билгели (гражданнар жыены 
этапларын уткэрудэн тыш);

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

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

жыены йомгаклары буенча);
6) рэислек итучегэ тавыш биру нэтижэлэре белэн материаллар 

(беркетмэ, жыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.
3.10. Гражданнар Ж^ыеныныц кон тэртибенэ остэмэ мэсьэлэлэр 

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

3 .11. Гражданнар жыенын этаплап уздыру вакытында ачык тавыш 
биру юлы белэн сайланган башлык яисэ башка зат та рэислек итэ ала. 
Рэислек итуче кандидатураларын жыенда катнашучылар тэкъдим итэргэ 
хокуклы.

3.12. Гражданнарныц этаплы жыенында тавыш биру ачык булып тора.
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3.13. Гражданнар жыенын уздыру этапларыньщ Ьэркайсында этаплап 
жыен уздырганда хисап комиссиясе арасыннан гражданнарныц ачык 
тавыш биру нэтижэлэре буенча Хисап комиссиясенен бер эгъзасы сайлана, 
алар кворумны Ьэм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия 
составында эшлэячэк.

3.14. Жыенда 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.

3.15. Гражданнар жыенында сэркатип тарафыннан беркетмэ алып 
барыла, анда тубэндэгелэр курсэтелэ: гражданнар жыенын уткэру датасы, 
вакыты Ьэм урыны, торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, 
сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны, кон тэртибе, 
чыгышларньщ кыскача эчтэлеге, карала торган мэсьэлэлэр буенча тавыш 
биргэн гражданнар саны (№ 7 кушымта).

3.16. Халык жыенын этаплап уздырганда гражданнар жыеныныц Ьэр 
этабында беркетмэлэр алып барыла (8,9 нчы кушымталар), алар соцыннан 
гражданнар Жыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча 
жыенныц бер йомгаклау беркетмэсенэ (10 нчы кушымта), шулай ук хисап 
комиссиясе беркетмэлэренэ (11,12 нче кушымталар) тутырыла, алар шулай 
ук Халык жыеныныц Ьэр этабында тавышларны санау нэтижэлэре буенча 
Хисап комиссиясенен бер йомгаклау беркетмэсенэ (13 нче номерлы 
беркетмэ) тутырыла.

3.17. Гражданнар Жыеныныц йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар 
жыены этапларыньщ датасы, урыны Ьэм вакыты, кон тэртибе, гражданнар 
жыены этапларында катнашкан гражданнарныц гомуми саны турында 
белешмэлэр, гражданнар жыены этаплары нэтижэлэре буенча тавыш 
бирунец йомгаклау нэтижэлэре бар. Йомгаклау беркетмэсе башлык кул 
куя торган гражданнар жыены карарын рэсмилэштеру очен нигез булып 
тора.

3.18. Беркетмэгэ жыенда рэислек итуче зат, жыен секретаре кул куя 
Ьэм Башлыкка тапшырыла. Беркетмэгэ жыенда теркэлгэн катнашучылар 
исемлеге теркэлэ.

3.19. Гражданнар Жыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары 
буенча Хисап комиссиясенен йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар жыены 
этапларын уткэру датасы, урыны Ьэм вакыты, кон тэртибе, уткэрелгэн 
этаплар саны, халык жыеннарыныц уткэрелгэн этаплары буенча хисап 
комиссиясе беркетмэлэре саны, жыенны уздыру очен билгелэнгэн 
территориядэ яшэуче гражданнарныц гомуми саны, жыен эшендэ 
катнашкан гражданнарныц гомуми саны, жыен эшендэ катнашкан 
гражданнарныц гомуми саны, алар очен бирелгэн ЯКЛЫ, КАРШЫ 
тавышларныц гомуми саны.

3.20. Йомгаклау беркетмэсенэ хисап комиссиясе рэисе Ьэм хисап 
комиссиясе эгъзалары кул куя Ьэм район башлыгына тапшырыла.
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4. Халык жыены карарлары

4.1. Гражданнар жыены карары кабул ителгэн дип санала, эгэр аньщ 
ечен сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучыларныц яртысыннан 
артыгы тавыш бирсэ.

4.2. Ж,ыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар 
булып тора, башлык тарафыннан имзалана Ьэм Татарстан Республикасы 
муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш.

4.3. ^ и р л е  узидарэ органнары Ьэм жирле узидарэнец вазыйфаи 
затлары гражданнар жыенында кабул ителгэн карарларныц жирлек уставы 
белэн билгелэнгэн вэкалэтлэрне чиклэу нигезендэ утэлешен тээмин 
итэлэр.

4.4. Д ыенда кабул ителгэн карар жыенда башка карар кабул иту юлы 
белэн юкка чыгарылырга яки узгэРтелеРгэ мемкин яки суд тэртибендэ 
гамэлдэ тугел дип танылырга мемкин.

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

4.6. Эгэр торак пунктта яшэучелэрне турыдан-туры ихтыярый белдеру 
юлы белэн кабул ителгэн карарны гамэлгэ ашыру ечен естэмэ рэвештэ 
муниципаль хокукый акт кабул иту (бастырып чыгару), курсэтелгэн актны 
кабул иту (бастырып чыгару) компетенциясенэ керэ торган жирле узидарэ 
органы яисэ жирле узидарэиец вазыйфаи заты гражданнар жыенында 
кабул ителгэн карар уз кеченэ кергэн кеннэн соц 15 кен эчендэ тиешле 
муниципаль хокукый актны эзерлэу Ьэм (яисэ) кабул иту вакытын 
билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн срок еч айдан да артмаска тиеш.

Гражданнар жыены карарларын утэу
4.7. Жыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ 

мэжбури утэлергэ тиеш Ьэм нинди дэ булса дэулэт хакимияте органнары, 
аларныц вазыйфаи затлары яисэ жирле узидарэ органнары тарафыннан 
раслауга мохтаж тугел.

4.8. Жыенда кабул ителгэн карарларныц утэлмэве закон нигезендэ 
жаваплылыкка тартыла.



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №1

ЯЗЫЛУ К0ГАЗЕ

Без, имза куючылар, Татартсна Республикасы Азнакай муниципаль районы
______ авыл жирлегендэ____ торак пунктында тубэндэге сорау буенча
_______________________________________________  гражданнар жыенын

(гражданнар эк;ыенын уткэру вакыты)
уткэрхне хуплыйбыз.

№
№
п/п

Фамилиясе,
исем,

атасыныц
исеме

Туган коне Тору адресы

паспорт яки 
алмаштыручы 
документный 

Ссериясе, 
номеры

Имза
датасы Имза

Язылу кэгазе таныклыйм______________________________________
(имза жыючыныц фамилиясе, исеме, атасыныц

исеме, туган коне

яшэу урыны, паспортный яки аны алмаштыручы документ сериясе Иэм номеры 

_____________________  (имза Иэм дата)
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 

гражданнар жыенын эзерлэу Ьзм аны уздыру 
тэртибетурында Нигезлэмэгэк ушымта №2

КАРАР
Татарстан Республшсасы Азнакай муниципаль районы 

________ авыл жирлеге Советы

авылы № ____  ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы____ авыл жирлеге
______ торак пунктында гражданнарныц узара салым акчаларын керту
Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын билгелэу

турында

06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль законный 25.1 
статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 28.07.2004 ел 
№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон Иэм Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц_______ авыл жирлеге Уставы нигезендэ

_____ авыл жирлеге Советы карар чыгарды:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны ______ авыл
жирлеге ______  торак пунктында __20__ ООсэг.ООмин.та узара салым
керту мэсьэлэсе буенча халык жыенын билгелэргэ.

2.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны______ авыл
жирлеге______ торак пунктында__ 20__ООсэг.ООмин.та узара салым
керту мэсьэлэсе буенча халык жыенын билгелэргэ.

3. Гражданнар жыены на чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез, 20__ елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районф

________  авыл жирлеге _______ торак пункт территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн, __________ тыш, ___  сум
кулэмендэ узара салым керту Иэм бу акчаларныц жирле эЬэмияткэ ия булган 
тубэндэге сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:

« ЭИЕ» «ЮК»
4. Элеге карарны, кабул ителгэн кеннэн соц___  кен эчендэ, мэгълумат

стендларына Ьэм жирлекнец рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн игълан 
итэргэ.

5. Элеге карар аныц басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Рэис
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №3

Татартсна Республикасы Азнакай муниципаль районы 

___________авыл жирлеге Башлыгы Карары

_____ 20____ел N
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы____ авыл
жирлегенец______ торак пунктында гражданнарныц узара салым

акчаларын керту Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенын билгелэу турында

06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» Федераль законный 25.1 
статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 28.07.2004 ел 
№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон Ьэм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районыныц _______  авыл жирлеге Уставы нигезендэ, карар
чыгарам:

1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны
______ авыл жирлеге ______  торак пунктында __20__ ООсэг.ООмин.та узара
салым керту мэсьэлэсе буенча халык жыенын билгелэргэ.

2. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез, 20__елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль_________

авыл жирлеге _______ торак пункт территориясендэ яшэу урыны буенча
теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн,__________ты ш ,___ сум кулэмендэ узаРа
салым керту Ьэм бу акчаларныц жирле эЬэмияткэ ия булган тубэндэге 
сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:

« ОИЕ» «ЮК»
2.Элеге карарны, кабул ителгэн кеннэн соц___  кен эчендэ, мэгълумат

стендларына Ьэм жирлекнец рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн игълан 
итэргэ.

3. Элеге карар аныц басылып чыккан кененнэн у3 кеченэ керэ.

Башлык
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №4

(торак пунктньщ исеме) (жирлекнец исеме)

(муниципаль район исеме) 
сайлау хокукына ия булучылар

ИСЕМЛЕГЕ
«___» __________________ 20___ ел

№№
пп

Фамилиясе, исеме, 
атасыньщ исеме

Туган елы 
(18 яшьтэ - 
туган ае, 

коне)

Яшэу урыны 
адресы

паспорт
номеры,
сериясе

Имза

Гражданнар жыенында рэислек итуче_________  ______________________
(имза) (имза расшифровкасы )

Халык жыены секретаре_________  ________________________
(имза) (имза расшифровкасы )



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №5

КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

_____________ авыл жирлеге Советы

авылы № ____  ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы____ авыл
жирлегенец______ торак иунктында гражданнарныц узара салым

акчаларын керту Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенын билгелэу турында

06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» Федераль законный 25.1 

статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 28.07.2004 ел 
№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон Иэм Татарстан Республикасы Азнакай

муниципаль районыныц_______ авыл жирлеге Уставы нигезендэ
_____________ авыл жирлеге Советы карар чыгарды:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны
______ авыл жирлеге ______  торак пунктында __20__ ООсэг.ООмин.та
узара салым керту мэсьэлэсе буенча халык жыеныныц беренче этабын 
билгелэргэ.
2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны
______ авыл жирлеге ______  торак пунктында __20__ ООсэг.ООмин.та
узара салым керту мэсьэлэсе буенча халык жыеныныц икенче этабын 
билгелэргэ.
3. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

«Сез, 20__елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль_________
авыл жирлеге _______ торак пункт территориясендэ яшэу урыны буенча
теркэлгэн Ьэр балигъ булган кешедэн,__________ты ш ,____сум кулэмендэ узара
салым керту Иэм бу акчаларныц жирле эЬэмияткэ ия булган тубэндэге 
сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:

« ЭЙЕ» «ЮК»
4. Элеге карарны, кабул ителгэн кеннэн сон___  кон эчендэ, мэгълумат

стендларына Иэм жирлекнец рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн игълан 
итэргэ.

5. Элеге карар ул басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ.

Рэис
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Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэм аны уздыру тэртибе турында 
Нигезлэмэгэ ушымта №6

Татартсна Республикасы Азнакай муниципаль районы 
___________авыл жирлеге Башлыгы Карары

_____ 20____ел N
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы____ авыл

жирлегенец______ торак пунктында гражданнарныц узара салым
акчаларын керту Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар

жыенын билгелэу турында

06.10.2003 ел №131-Ф3 «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» Федераль законный 25.1 
статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 28.07.2004 ел 
№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон Ьэм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районыныц _______  авыл ж;ирлеге Уставы нигезендэ карар
чыгарам:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны ______ авыл
жирлеге ______  торак пунктында __20__ ООсэг.ООмин.та узара салым
керту мэсьэлэсе буенча халык жыеныныц беренче этабын билгелэргэ.

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны______ авыл
жирлеге______ торак пунктында__ 20__ООсэг.ООмин.та узара салым
керту мэсьэлэсе буенча халык жыеныныц икенче этабын билгелэргэ.

3. 3. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез, 20__ елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль ________

авыл ж;ирлеге _______ торак пункт территориясендэ яшэу урыны буенча
теркэлгэн Иэр балигъ булган кешедэн,__________ты ш ,____сум кулэмендэ узара
салым керту Ьэм бу акчаларныц ж;ирле эЬэмияткэ ия булган тубэндэге 
сорауларны хэл итугэ юнэлту белэн килешэсезме:

« ЭЙЕ» «ЮК».
4. Элеге карарны, кабул ителгэн кеннэн соц___  кен эчендэ, мэгълумат

стендларына Иэм жирлекнец рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн игълан 
итэргэ.

5. Элеге карар ул басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Башлык
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №7

ХАЛЫК Щ>1ЕНЫ ПРОТОКОЛЫ

(торак пунктныц исеме)

«___» _____________ 20__ел 00 сэг 00 минут № _____

Катнаш тылар_________________________________________________________ кеше
(торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия 

гражданнар саны, катнашучылар сапы)

халык жыенында Рэислек и ту ч е ___________________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

Халык жыены секретаре____________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

K0H ТЭРТИБЕ:
1.

2.

РЭИСЛЕК ИТУЧЕ ЖЫЕН САЙЛАНА:

1. Иванова Светлана Ивановна -  ФАГ1 модире 
Тавыш биру нэтижэлэре:
«ЭИЕ» - ____кеше
«КЖ» кеше

ЖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: жыен секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?
Ж^ыен секретаре итеп сайлау тэкъдиме дэ бар ФИО - вазифа 
Тавыш биру нэтижэлэре:

«Риза» - ____кеше
«Каршы»____ кеше

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 очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе рэисе итеп сайларга дигэн тэкъдим бар ______  ФИО Ьэм хисап
комиссиясе эгъзалары:

Иванова Ивана Ивановича -
1. Петрову Полину Петровну -  

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше

«Каршы»____ кеше
КОК ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
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Беренче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фамшиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)

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

(чыгышныц кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)

)
h.6. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре: «Риза» - ____кеше.

«Каршы» - ____кеше.
Карар __________________________

кабул ителде (кабул ителмэде)
Икенче мэсьэлэ буенча тьщладылар:

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

Чыгыш ясадылар: 1 .___________________________________________________
(чыгышныц кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ) 

И.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...)...
КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтижэлэре: «Риза» - ____ кеше.
«Каршы» - ____кеше

Карар __________________________
кабул ителде (кабул ителмэде)

Гражданнар жыенында рэислек итуче_________  __________________
(имза) (имза расшифровкасы)

Халык жыены секретаре_________ ____________________
(имза) (имза расшифровкасы )
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №8

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ

(торак пунктныц исеме)

«___» _____________20___ел 00 сэг 00 минут № 1

Катнаштылар _________________________________________________________ чел.
(торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны,

катнашучылар саны)

Гражданнар жыенында рэислек итуче

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
Халык жыены секретаре____________________________________________

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

КОН ТЭРТИБЕ:
1.

2 .

РЭИСЛЕК ИТУЧЕ ЖЫЕН САЙЛАНА:

2.Иванова Светлана Ивановна -  ФАП медире 
Тавыш биру нэтижэлэре:
«ЭЙЕ» - ____кеше
«КЖ» кеше

ЖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: жыен секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?
Жыен секретаре итеп сайлау тэкъдиме дэ бар ФИО -  вазифа 
Тавыш биру нэтижэлэре:

«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше

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 тозу очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.
Хисап комиссиясе рэисе итеп сайларга дигэн тэкъдим бар ______  ФИО Ьэм хисап
комиссиясе эгъзалары:
Иванова Ивана Ивановича - 

Петрову Полину Петровну -  
Тавыш биру нэтижэлэре:

«Риза» - ____кеше
«Каршы»____ кеше
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K0H  ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча тьщладылар:

фамилиясе, исеме, атасыиыц исеме)
(чыгышныц кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп биреяэ)

Чыгыш ясадылар: 1 ._______________________________________________
(чыгышныц кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп

бирелэ)
И.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР: (карар эчгэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:

«Риза» - ____ кеше
«К арты »____ кеше

Икенче мэсьэлэ буенча тьщладылар:

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

Чыгыш ясадылар: 1 .____________________________________________________
(чыгышныц кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп 

бирелэ И.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:

«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше

Рэислек итуче: соцгы карарныц нэтижэсе _____  авыл жирлеге Уставы нигезендэ
гражданнар Ждленыньщ уткэрелгэн этапларыныц тавышларын санау нэтижэлэре буенча 
рэсми рэвештэ басылып чыгачак (халыкка игълан ителэчэк).

Гражданнар жыенында рэислек итуче_________  __________________
(имза) (имза расшифровкасы)

Халык жыены секретаре_________  __________________
(имза) (имза расшифровкасы)
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №9

ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫНЫЦ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ (Ь.б.)

(торак пунктныц исеме)

«___» _____________  20__ел 00 сэг. 00 минут № __2

Катнаштылар_________________________________________________________ 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.

Ж;ЫЕНДА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНА:
2. Иванова Светлана Ивановна -  ФАП модире 
Тавыш биру нэтижэлэре:

«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше

ЖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:
Рэислек итуче: жыен секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?
Жыен секретаре итеп сайлау тэкъдиме дэ бар ФИО -  вазифа 
Тавыш биру нэтижэлэре:

«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше

Ж;ЫЕННЬЩ 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 очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.
2. Хисап комиссиясе рэисе итеп _______ ФИО Ьэм хисап комиссиясе эгъзаларын сайлау

тэкъдиме бар:
3. Иванова Ивана Ивановича -
4. Петрову Полину Петровну -  
Ь.б.

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше

«Каршы»____ кеше
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K0H  ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

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

Чыгыш ясадылар: 1 .___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) 
и т.д. (по количеству выступающих граждан)

Результаты голосования: «Да» - ____ чел.
«Нет» - чел.

Беренче мэсьэлэ буенча тьщладылар:

По второму вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается)

Выступили: 1 .____________________________________________________
(чыгышныц кыскача язу яки доклад тексты (кушымта 

итеп бирелэ И.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше

«Каршы»____ кеше

Рэислек итуче: сонгы карарнын нэтижэсе _____  авыл жирлеге Уставы нигезендэ
гражданнар Дыенынын уткэрелгэн этапларыньщ тавышларын санау нэтижэлэре буенча 
рэсми рэвештэ басылып чыгачак (халыкка игълан ителэчэк).

Гражданнар жыенында рэислек итуче_________  __________________
(имза) (имза расшифровкасы)

Халык жыены секретаре_________  __________________
(имза) (имза расшифровкасы)
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №10

ГРАЖДАННАР Ж^ЫЕНЫНЫН, УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ  
НЭТИЖЭЛЭРЕ БУЕНЧА ДЫ ЕН Н ЬЩ  ЙОМГАКЛАУ

ПРОТОКОЛЫ

(Татарстан Республикасы торак пункты. Татарстан Республикасы муниципаль 
районы исеме)

«______ » _________ 20__ ел 00 сэг. 00 минут № ____

__.__.20__ел гражданнар жыеныныц беренче этабы протоколы №1 (рэислек
итуче Ф И О ),__•__.20__ ел гражданнар жыеныныц беренче этабы протоколы
№2 нигезендэ (рэислек итуче ФИО) h.6. гражданнарныц сорау(лар) буенча 
этаплап жыеннары уткэрелде

1. Жыенныц уткэрелгэн этапларыныц саны тавыш биру формасы 
курсэтелгэн (ачык))

2. Гражданнар жыеннарыныц этаплап уздырыла торган беркетмэлэре 
сан ы ______

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

4. Сайлау хокукына ия Иэм гражданнар жыены этапларында 
катнашкан гражданнарныц гомуми саны ____________

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР: (карар эчтэлеге)

- Гражданнар жыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ (лэр) 
очен бирелгэн тавышларныц гомуми саны «РИЗА»

- Гражданнар >кыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ (лэр) 
ечен бирелгэн тавышларныц гомуми саны 
«КАРШЫ»_______

КАРАР: кабул ителде (кабул ителмэде, сэбэплэрен курсэтеп)
Рэислек итуче (жирлек Башлыгы): ______  __________

(имза) (имза расшифровкасы)

Секретарь: ____________________________________
(имза) (имза расшифровкасы)
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №11

Х А Л Ы К  Ж Ы Е Н Ы Н Ы Ц  Б Е Р Е Н Ч Е  Э Т А Б Ы  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 Азнакай муниципаль районы_______авыл жирлеге
составына керуче_______торак пунктында тавыш биру нэтижэлэре турында

«_____» _______ 2019 ел № 1

Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы_______ авыл жирлеге
торак пункт исеме

Хисап комиссиясе эгъзалары катнаша:
1.Ф.И.О.
2.Ф.И.О.

Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар 
катнаша(тылар)___.

Гражданнар Ж^ыеныныц беренче этабы кон тэртибе буенча тавыш биру нэтижэлэре:
«________________________________________________________________________»

РИЗА____________тавыш

КАРШ Ы __________ тавыш

Хисап комиссиясе рэисе

Хисап комиссиясе эгъзалары:
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №12

Х А Л Ы К  Ж Ы Е Н Ы Н Ы Ц  И К Е Н Ч Е  Э Т А Б Ы  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 Азнакай муниципаль р ай о н ы ________авыл жирлеге
составына к ер у че________торак пунктында тавыш биру нэтижэлэре турында

«_____ » ________ 2019 ел №  2
Татарстан Республикасы Азнакай

муниципаль р ай о н ы ________авыл жирлеге
торак пункт исеме

Хисап комиссиясе эгъзалары катнаша:
1.Ф.И.О.
2.Ф.И.О.

Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар 
катнаш а(тылар)___ .

Гражданнар Ж ыеныныц беренче этабы ком тэртибе буенча тавыш биру нэтижэлэре: 
«____________________________________________________________________________________________

РИЗА_______  _____ тавыш

КАРШЫ______ ____ тавыш

Хисап комиссиясе рэисе 
Хисап комиссиясе эгъзалары:



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге торак пунктларында 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм аны уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ ушымта №13

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Халык жыеныныц беренче, икенче Ьзм (т. д.) этаплары 

ЙОМГАКЛАРЫ БУЕНЧА тавыш биру нэтижэлэре
турында

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

«___» ________ 20__ел ___________________________________
(торак пунктныц исеме)

Гражданнар жыеныньщ беренче, икенче (h. б.) этаплары 
нэтижэлэре_________________________________________________________________

(муниципаль берэмлегенец яисэ аныц олешенец

территориянец исеме)
Гражданнар Ж^ыеныныц этапларын уткэру датасы Ьэм вакыты: 
________________  ______________ 20__ ел
Гражданнар жыенында сорау(лар) буенча тавыш биргэндэ тавышларны санау 
нэтижэсендэ :

Хисап комиссиясе билгеладе:
1. Халык жыеныныц уткэрелгэн этаплары саны

2. Гражданнар жыены этапларыныц уткэрелгэн хисап комиссиясе 
беркетмэлэренец тэкъдим ителгэн саны _____________________ ;
3. Жыенны уздыру очен билгелэнгэн территориядэ яшэуче Иэм жыен 
эшендэ катнашырга хокуклы гражданнарныц гомуми саны ___________;
4. Ж^ыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми саны
__________________________ 9
5. Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ (лэр) ечен бирелгэн 
тавышларныц гомуми саны «РИЗА»_______ ;
6. Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ (лэр) очен бирелгэн 
тавышларныц гомуми саны «КАРШЫ»_______ ;

Карар чыгардылар:



1. «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештырунын гомуми принциплары турында»гы 
№131-Ф3 Федераль законный 25 статьясындагы 6
елеше нигезендэ, _______ сорау буенча тавыш
биру нэтижэлэрен расларга, _____ сорау буенча
жыен карары кабул ителгэн дип санарга.

Хисап комиссиясе рэисе______________________ ______________
(фамилия, инициаллар) (имза) 

Хисап комиссиясе эгъзалары 1. ___________ ____

(фамилия, инициаллар)
2.

Беркетмэ тезелде «___ » 20


