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Башлык,
Мамацыш муниципапь районы
Сон авыл щирлеге Советы рэисе

кАрАр

l4.10. 2019 г.

(Татарстан Республикасы Мамадыш Iчrуflиципапь районы Сон авыл х(ирлеге
составына кер!че торак пуЕктларда гражданýар хФIенын yгкэругэ эзерлек тартибе

турында> Нигезлэмэне раслау х€lкында

((Россия Федерациясендэ щирле yзидарэ оештыруныц гомуми принципларьi
турындa>> 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законЕыц 25.1
статьясын, (Татарстан Ресrrубликасында х{ирле yзидарэ турында> 2004 елныц 28
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясын haM
((Татарстан Республикасы Мамадыш муниципЕlпь районы Сон авъш )Ig,rрлеге>
муниципалъ бера}lпеге Уставыныц 23 статьясын г€lмэлга ашьiру максатларында,
Татарсан Республикасы Мамадыш муниципагlь районы Сон авыл )цирлеге Советы
КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1.<<Татарстан Ресrrубликасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл жирлеге
составына керlче торак пуЕктларда цражданнар щыенын угкэрyга азерлек тэртибе
ТУРынДа>> Нигезламэне куIIrымта нигезенда расларга.
2. (Татарстан Республикасы Мшладыш муниципаль рйоны Сон авыл щирлеге
сOставына керyче торак пунктларда гражданнар хtыенын yткоруга азерлек тертибе
турында> Нигезлэмане раслау турындагы Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципЕtлъ раЙоны Сон авыл х(ирлеге Советыныц 17.09.2018ел NЬ4-35 санлы
карарын г€лNIэлдэн чыккан, дип танырга.
З. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш tvtуниципаль районы Сон авыл
}цирлегенец м€lхсус магыryмат стендларында, Мамадыш муниципаль районыныц
рэсми саЙтында, Татарстан Ресгryбликасы Муниципапь бераI*пекJIаре порт€rпында
кИнтернет>> магъJцrмат-телекоммуникация челтэрендэ ryбендэге адрес буенча:
http:l/mamadysh.tatarstan.ru hэм Татарстан РесгryбликасыЕыц рэсми хокукый
мэгълyмат портшIында (pravo.tatarsИn.ru). урнаштырырга.
3. Олеге карарныц yгелешен ы Татарстан Ресгryбликасы Мамадыrrt
муниципаль районы Сон авыл Рэлэхов М.Ф. йоклэрга.
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посыiЕни_{l
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Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль райOны
Сок авыл )цирлеге составына керlче торак пунктларда гражданнар )цденын

yгкэрyгэ азерлек тартибе турында Нигезламэ

Татарстан Ресгryбликасы Маrчr4дыш муниципаль райоЕы Ссн авыл }цирлеге
составына керr{е TopEtK гiунктларда црал(даннар жыенын у|карyгэ эзерлек тартибе
турында Ffuгезламэ( алга таба * Нигезлэмэ) <<Росоия Федерациясендэ ;цирле yзидара
оештыруныц гомуми принциплары чlрындa>> 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ
номерлы Федераль законныц 25.1 статьясы, <<Татарстан Республикасында ж}Iрле
yзидарэ турында)) 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц 35 статъясы haM <<Татарстан Ресгrубликасы Мамадыш
муниципrtпь районы Сон авыл щирлеге>) муниципаIIь берамлеге Уставыныц 23
статьясынигезендэ эшлэнде.

1. Гомуми нигезJIамалар

1.1. Гражданнар щщены гопdJrми, тигез hэм халыкныц турыдан-туры ихтыцрыIi
белдеруе нигезендэ 1ткэрелэ.

1.2. Гражданнар жыенында торак rryнкт территориясенда даими яки кубесенЕIэ
яшэlче, яшэy и)ыны буенча элеге торак tцrнктта теркэлгэнсайлау хокукына ия
булган кешелар катнашырга хокукJIы.

1.3. ГраждtшЕар >IФIенында катнашу ирекJIе.
1.4. Гражданнар щыенда yзлэре катнашапар hэм €}ларныц hэркайсы бер тавышка

ия.
1.5 Гражданнар щыены турьцан-туры хапыкныц щирле эhэмияттэге

мэсьэлэлэрне хэл итyе максатында lткэрелэ.
1.б. Огэр торак пунктта элеге торак гryнктта 0айлау хокукына ия кешелернец

яртысыннан артыгы бер yк вакытта бергэ бУ_лу момкинлеге булмаса, Устав
нигезенда гражданнар жЕены этаILIап уздыръша.

Гралцапнар щыеныныц векалэтларе
1.7. Гражданнар щыены тубэндэге масьэлэлэр буенча !ткэрелергэ момкин:
Кlрсэтелган торак пункт керэ торг€лн, кIрсателгэн торЕ}к пункт территориясен

башка щирлек (муниципапь район) территориясенэ кертелергэ тиепIпе торак
tryнктта щирлек (шгуrиципагrь район) чиктlэрен узгэртy масьэлэсе буенча;

щирлекнец чикJIэрне YзгэртY, курсателгэн щирлекне Yзгэртеп кору вэкапетле
органы вэкалэтлэре гражданнар щщены тарафыннан гамэлгэ ашырыла;

щирлекнец вэк€л"латле орцulны вэкапэтлэре гракдzш{нар щыены тарафыннан
тормьшIка ашщрыла торган щирлектэ, еЕр сайлау хокукына ия х(ирлек кешеларенец



саны 100 дэн артык булса, хqирлекнец вэк€lлэтле оргuлнын булдыру, аныц саны hэм
векапэтлэр срогы црындагы мэсьэлэ буенча;

щирлекнец вэкulлэтле оргаЕы вэкапэтлэре црzuкданнар жыены тарафыннан
тормышка ашырыла торган жирлекта гра)кданнарныц yзара салым акчасын кертy
hэм файдшIаЕу мэсъэлэсе буенча;

х{ирлек составына керyчё торак гý/нктта, шэhар эчендэге район, федераль
аhэмияттэге шаhар эчендэге территориядэ, шэhар округы яисэ муниципалъ район
чикJIэрендэ урнашкан авылара территориrIда }рнятттцд1 торак пунктта элеге торак
пункт территориrIсендэ Iрilкданнарныц yзара саJIым акчапарын кертy hэм
файдшану мэсьэлэсе буенча;

авыллар арасындагы территориядэ )фнашк€lн торак пунктта халыкныц
инициативасын кrрсэтy максатында щирле yзидаране оештыру hэм г€лмэлга ашыру
белэн бэйлэнгэн мэсьэлэлэр буенча;

хапык тыгыз урнаrIтмаган яки барырга кыен булган урыннарда урнашкан
ЩЦРЛеКТЭ хЕlJIыК саны кимендэ 100 кеше тэIцкил итсэ, ширлекне бетеру мэсьэлэсе
буенча;

авыл Торак гý/нктында авыл тор€lк гц/нкты старостасы к€lндидач/расын кiрсэтy,
шУлаЙ Ук аВыл торак шункты старостасы вэкапэтлэрен срогынIIан элек туктату
мэсьэлалэре буенча;

авыл торак гýrнктында црzDкданнар щыены шулаIi ук муЕиципЕtль хезмэт
вазыЙфасына муницип€lпь хезмэт турындагы Россия Федерациясе законнарында
каралган очракJIарда конкурс lткэрг€)ндэ конкурс комиссиясе составына
кандидатураIIар кYрсэтY максатында Iткэрелерга момкин.

Граэцданнар щыенын матди haM оештыру ягыннаЕ таэмпн итy
1.8. Щыенны щирлек башrлыгы Iткэрэ.
1.9. Щденга эзерлэну hэм аны !ткару белэн бэйлэнгэн чыгымнар хqIlрлек

бюджеты акчасы хисабына сарыф ителэ.

2. ГршцданЕар щыепын чакыру тортибе

Гражданнар щыенын \rгкэрy инициативасы 
|

2.1. Торак пунктта гражданнар щыенын yгкэрyдэ инициативаны
- щирлек башлыгы;
- кимендэ yr{ кешедэн торган сайлау xoKyKiIHa уIя) цра)кданнар щыенында

КаТНаШЫРГа ХОКУКы бУлган (яьни Россия" Федерациясенец торак гryнкт
территориясендэ дЕlими яки кубесенчэ яшэlче, яшэy урыны буенча элеге торак
tIУнкТТа теркэлг€)н, 18 яшькэ щиткэн эшкэ сэлэтле гражданнар) кешелер торкеме,
шулаЙ ук торак rryнкт территориясеIцэ дЕ}ими яки кубесенчэ яшаlче hэм щирле
yЗидарэне тормышка ашырганда Россия ФедераIдиясе hэм федераль законнарнъпi
хапыкара килешyлэре нигезендэ хокукJIаргаия бугучы чит ил гракданнары.

2.2. Торак пункт кешелэренец инициативасы имзапар кагЕве (1 нче кушымта)
яки инициатив торкем щыелытпы беркетмэсе равешендэ теркэлэ, анда тубэндэге
МэсЬэлэлар кYрсетелеп, гражданнар хФIены YгкэрY инициативасын кYрсэтY турында
карар кабул ителэ:

гражданнар щыенына чыгарыла торгаiт Йэсьалэлэр;
гражданнар щденын YткэрY срокJIары;



гражданнар щыенын чакыру чфындагы инициативаны хуплауш hэр
гражданныц фалилуlясе) исеме, атасыныц исеме, туган коне, паспорты яки €}ны

алмаштыр)лtы документыныц сериясе hэм номеры, яшэy урынындагы адресы,
имзасы яки имза куелган дата.

2.3.Щыен yгкарy инициативасын якJIап щыелырга тиешIле имзапар саны сайлау
хокукына ия булган, торак tryнкт территориясендэ д€tими яки кубесенчэ яшэ!че,
яшэy урынында теркэлгэн грalкданнар саныныц 5 процентын тэшкил итэрга, лэкин
10 нан да ким булырга тиеш тугел.

2.4.kЬлза кэгазьлэре имзалар щыюче кешелэр тарафыннап тикшерела, тикшерr
датасы, фамилия, исем, атасыныц исеме, туган коне, паспорт яки аны zrлмаштыр)лы
документ сериясе hэм номеры, яшэy урынынд€гы адресы кiрсэтелэ haM щирлек
башлыгына щибэрелэ.

Граrкдапнар щыенын rгкерy турында карар кабул иту тартибе
2.5. trfuициатив торкем тарафыннан чакырыла торган гр€Dкданнар щыены

муниципапrь берэмлекнец вэкЕlпатле органы карары белэн (2 нче кушымта), э щирлек
башлыгы инициативасы буенча - щирлек баrrrлыш карары белэн (3 нче кушымта)
кирэкJIе документлар кипгэн коннэн соц 30 кон эченда билгелэнэ

2.6.Щлрлек башлыгы яки фниципалъ берэмлекнец вэкалатле органы
гражданнар щыенын, максатка ярашлы цтел, дип, l"ткэрyдэн баттт тартырга тиеш
тYгел.

2.7.Грахсданнар щыенына кертелгэн мэсъэлэ Россия ФедераIдиясе hэм
Татарстан Ресгryбликасы законнарына каршы килергэ тиеш цтел. Гражданнар
щыены соравы кыска, яьни аца берторле гена щавап бирергэ момкин булырлык
итеп тозелергэ тиеш.

2.8.Грахсданнар х{денын билгелэу турындагы карарны рэсми рэвештэ
бастырып чыгару (хапыкка щиткеру) тэртибе, аны кyчерy щирлек Уставы
тарафыннаrr билгеланэ hэм rчгуrиципаJIь хокук актларын бастырып чыгару (халыкка
rциткеру) очен щирлек уставында каралган тэртиптэ бастырыла.

Гражданнар щыенын yгкэрy ч(рындагы х(ирлек быrrлыгы яки муниципапь
берэмлекнец вэк€lпатле орг€lны карарларында граrкданнар щыенына кертелэ торган
сорау, грalкдiшнар хФIенын yткэрy вакыты hэм урыны турында мэгьлiмат; хtыенньi
оештыруIы - муницип€lпь берэмлек органыныц структур булекчэлэре турында
магьгrlматлар кlрсэтелэ.

2.9. Гражданнар щыенына эзерлэнy hэм аны yгкэрy очен щаваплы Nгуницип€лJIь
берэмлекнец структур булекчэсе (башкару-боеру органы) муницип€}пь берэмлек
баrrшыгыныц грalкданнар щыенын yrкэрy турындагы карары нигезендэ сайлау
хокукына ия торак шункт кешелэренец исемлеген този, црtDкданнар щыенына
мэгьлyмати материаJшар эзерли; муниципЕlль берэмлек массакyлэм магълyмат
чараларында hэм грЕDкданнар щыены турында башка ысуллар белэн хЕlпыкка хэбэр
итэ (4 нче кушымта).

Щирлек башкарма комитеты гр€Dкданнар шденын угкэрy очен бина бирергэ
тиеш.
2.9.1. Грамсdаннар Hqbreшbl барьлшьtнdа mорак пункmmа яшаrrеJtарнец |lceшJrezel,
бyлy hаМ xaJubrt JlýbIeHbIH I/mnapy dаmаеын бuлzе,rлаy mерраmораалц Baцbrm1lb,,
бuлzелар, шулай ук баtака очрамарdа момкuн.



2.9.2. Торак пункmmа яшаr.еJuарнец ucewrezet бyлy mарmабе zpaucdaHHap
}цыенын блuuешау mypbtHda мунuцuпшuь аклпmа кwсаmаrа (5rб lлчьl
,{уrпьuпmаJ.ар).
2.9.З. Торак гryнктта яшаIчелэр хаJIык я{ыены (zpactclaHшap сцьtень. эmапJruрьl)
вакыты hэм урыны турында апдан ук хэбэр ителэ. Гражданнар х(ЁIенъrн (гражданнар
х{ыены этапларын) билгелау турыЕда карар, цракданнар шщеныЕI (гражданнар
жыены этапларын) уткэру вакыты hэм урыны гра)кданнар щыены (гражданнар
жыены этапларын) уткарелгон конгэ кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча басылып
чыгарга тиеш. Грансdаннар )I{ьленыньrц эmапJrарьrн yпкарy вакьrmь, hам ypbrшbl
бер Kapapda яuса хальrк хцыеньrн бшlzелау mypblHda карарdа кwсаmаrа.
2.9.4.Ха,пьlк зць,еньrн эmаплап узDьлрzан очракmа, Jць.ен эmапJ.ап узdьлрьtла,
zраэtсdаннар Jrýbreшb,H уmкарy пlypbtHda Кuрар кабул umeJ.zat коннан бер айdан ёа
арmмьlй Xa"lublK ?цыены эmапJrарь,r, кrrерzанdа, ерансаilннар }цыеньлн еамалdаzе
законнар нuzезенdа, Щыенеа кучерY mурьtнdа карар Jцьrенньl уtпкарY бullzgtaHzaq
ilаmаzа каdар 70 коннан аа соцzа кшlмьlilча кабул umелереа muеul.
2.9.5. Гражданнар жыеньiна кадэр 5 коннэн дэ соцга калмыйча, элеге НигезлэмэЕец
2.9 пунктыЕда кlрсотелган гражд:lннар щыены карарына чыгарыла торгаЕ
материаллар белан танышырга, шулай ук аларныц кrIермоларен апырга хокукJIы.
2.10. ГражланЕар щыены турындагы Еfuгезлэмэ нигезендэ, хапык хtыеЕын угкэрy
датасы соцрак вЕlкытка кyчерелергэ момкин. Халык шыенын уздыру датасы
билгелэнган датага кадер 10 коннэн да соцга капмыйча кyчерy турында Карар кабул
ителергэ тиеш.

3. Граяцапнар щыенын yткерy турында

3.1. Щыенга килган гражданнар щыенда катнашучы кешелэрне теркэy очен
)ццрлек башлыш тарафыннан билгелэнгэн, щщенда 141цяlттyчы, торак ггункт
кешелэре исёмлегенэ кертелгэн hэм сайлау хокукына gя зат тарафыннан теркэлэ.
Исемлектэ грarкданныц фаrrлилпаясе, исеме, атасыныц исеме, туган коне, яшаy
урынынагы адресы, паспортыныц серияое hэм номеры кyрсэтелэ.

3.2. Х(рIенда катнЕlшырга шулай ук хэлиткеч т€lвыш бrлру хокукы булмаган,
лэкин жыенда катнашырга телэк белдергэн башка гра:кданнарга, цредприятие,
учреждение, оеrrlма щитэкчеларенэ (э.эр щденда ткишерела торган мэсьэлэларне
хэл итy mlap эцгlэнлеге белэн бэйлэнгэн булса), 

_ 
батrтка массакyлэм мэгълtмат

чаралары вэкиJIлэренэ дэ рохсэт ителэ.
3.3. Сайлау хоч/кына ия булуlы торак - Iryнкт кешелэре исемлегендэ

тогэлсезлекJIэр ачыкJIанган очракта торак пункт кешесе теркэлэ, hэм элег€-,

муниципатlь берэмлек башлыгы аца щыенда катнапrырга рохсэт бира.
3.4. Гражданныц шэхесен расла)цы (Россия ФедерациrIсе rражд€лнины

паспорты, харби билеты, чит ил црtDкдtлниныныц паспорты, Россия Федершдиясендэ
яшэ!та рохсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыча яшэlтэ рехсэт) докумеЕ]]
язмаларныц тогэлсезлеген (яки а.парныц булпrлавын) раслау булып хезмэт ита.

3.5. Гражданнар щыены анда сайлау хокукына ия булган торак гrункт
кешелэренец яртысыннан артыгы катнашканда тулы хокуIGIы була. Кворум
булмаганда гражданнар жыенын ytкэрyчеч яца датасын муницип€tпь берэмлек
башлыгы билгели. Бу очракта- гражданнар щыены црФкданнар щыены угкарy
билгелэнгэн коннэн соц ун коннэн дэ цртэрэк !ткэрелерга тиеш цтел.



З.6.Грааrcdаннар мqьrены эmаwurп узdьtрьulzан очракmа, zpaatcdaHшap хцьrенhl
,цыенньrц aepblш gmапJtцrьtнdа zрааtсdаннqрньлц Kaйcbtcbl KuJrzaH очракmа 0а
хоrvкпьц аннан соц барльlк узdьлрь,Jlzан эmапJtар йомеакпарьl буенча mавыurJrар
caшaJ,a, яftнtl монdьlй }цьtен бер mапкьrр W<ареп2ан бульlп caHlIJ.a.

3.7.Гражданнар щыенында тавыш бruру ачык формада уздырыла.
3.8. Гражданнар щыенында х(црлек башлыгы яки гр€Dкданнар rlФIенында.

теркалг€)н катнашуIылар арасыннЕtн ачык тавыш бирy юлы белэн кtтrЕIелек тавыш
алган башка кеше рэислек ита аJIа. Рэислек ит!че кандидатураларын гражданнар
хtыенында катнашуIылар тэкъдим итэ апа.

З.9. Гралtданнар х{ыены сэркатипне hэм хисап комиссиясен сшiлълй. Хасап
пш.аmась, аzьзuларьl caшbt оч KetaedaH K.lM бульtрzа muеrа mуzап.Хuсап
КОМаССUЯСе СОСmаВЬrНа PaaaneK UmIЦе КеРа uurlbliL

хасап комuссuясе:
xtIJlbtк }цыенына кuлzан хапыкнь.ц mеркалyе, кuрак булzан очракmа, аJrарныц

хш.ьrк }цьI ен brшd а каmнаurу х0,{у кпар bt 0 ор eul ezev mакш ера ;
Xa,llblK хцыеньrньrц кворумьrн бцлzаш(zрааrсOаннар сrсыены эmапларьщ,

уmкарvdан mьlш)I:
mлвьrла бuру масьалаларе буенча шршmмш.ар бuра;
maBbrlalrapшb, саньlй hам mавьlш бuруzа йомzак ясьlйkраэtсdаннар uсыенц

эmаruлаDьtн wпкарydан mьlшI I :
mавь.ла барy наmtпцаларе пrypblHda беркеrruпа mозu (zpaucdaHшap Jцьrень.

наm,Grlqалар е бу енча) ;
paucJlenna mавыла барy наmш)цаларе белан маmерашшар (беркеmма, сцыенdа

каmн алаучьl ер actcd аннар аселшеzе) mаплаьrр а.
3.10.Рэис Граждшlнар шыеныныц эш коненэ остэмэ сораулар рэислек ицче,

)цирлек башлыш, цражданнар щыенында катнашырга хочrкJIы гр€Dкданнар
тарафыннан кертелэ ала. Эш кененэ мэхqбури тэртиптэ цражданнар щщенын чакыру
инициаторлары керткэн сораулар кертела. Кlрсэтелгэн сораулар беренче чиратта
карала. Гражданнар щыеныньщ эш конене кертy турындагы карар аныц очен

щыенда катнашкан цражданнарныц кимендэ яртыоы тавыш бирсэ, кабул ителган дип
санала.

3.t|.Грааrcdаннар Jць,ень, вакьrmьrнdа tпулай ук anbut Jцарлеее башлльlzьt яuса
ачь,к mавьrш бuрy юль. белан caйllaHzaH баtпкg заm, ерааrcdаннар ,rýьrенынdч
mеркалzан каmнашучьu.ар саньrннан кyпчепек mавьrш белан paacJlet umi, mn&
PauclleK аmyче канdudаплуршtарьrн ctgbleHda iа-"о*учьuлар matodtlM aпirpza
хокукпьl.

3.12. ГросtсOаннарньlщ эmапJлап uqbleHblHda mавыш бtлру ачь.к формаdа
Yпкарела;

3.13.Грасtсdаннар Jцьrень.н узdьлру lmаru.арьrньrц ъаркайсьлнdа эmаплап
ilýыен узdьлрzанdа хасап комассuясе арасьrннан zраеrclаннарньrц ачьлк mавьrла
бuрy наmшцаларе буенча Хuсап комuссuпсенец бер аазась. caй,tlaHa, u|&р
кворумны haш йомzанлау mавылаJtарьrн caHazaHda комассuя cocmaBblHda элаллL

3.14.Гражданнар щыены я(DIенда рэислек итrIе тарафыннан ачыла. Щыенда
рэислек итrIе грa:кданнарныц щыенуч оеIIIтыра, тэртипне сакirый, хисап
комиссиясенец эшенэ кураторлык итэ, тикшерелэ торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш
ясау очен ср бира, тавыш б"рy".ц билгелэнгэн тэртибен тээмин итэ.



3.15.Граясданнар жыенында сэркатип беркетма €lлып бара, анда гражданнар
}цыенын YгкэрY коне hэм урыны, саЙлау хоч/кына ия грtлжданнар саны,
катнашуIылар саны, кон тертибе, чыгышшарныц кыскача эчтэлеге, карапа торган
сораулар буенча тавыш биргэн граэкданнар саны црсэтеле.(7 нче tушымmа)

3.16. Грааrcdаннар Jцыеньrн эmап]лап узdьлрzанdа zpaжcdaшHap )I{ыеныныц hap
эmабьлнdа беркеmмалар шпьrп барьuла (8r9 нчьt KyшbtJ|lrmшlop)rallap ал?а mаба
epactcdaHHap .ЩьленыньtI| узdьлрьtлzан эmапJларьl йомzаюлары буенча ,цыенньщ бер
йомzаruлау беркеmмасена расмuJ,аIаmерела (10 нчьl ltуuльrмmа)rшулай ук хuсап
комuссuясе беркеmмаларе (ЛЬllr12 lЕшьlмmшлар), mlap шулаrt ук ,ць.енньrц hap
эmабьлнdа maBbtltulapHbt саноу наmurrrqаларе буенча Хuсап комuссаясенец бер
йомzаюлау бер кеmма сена ра см ш,а шmераlа (ЛЬ 1 3 б еркеmма).
3.17. Граuсdаннар )I(ьленьrньrц йомzаlашу беркеmмасенdа zрааrcdаннар uqыеньl
эmапJларьrньtц dаmасьl, урынь, hам вакьtmы, кон mарmuбе, zpactcdaHЩap Jцыень.
эmапларьlнdа KamшalaKaH zраеrcdаннарныщ ?омумu сань, пlypblHda белешмалар,
zpactcdaHшap ilqbreHb' .эmаru.арь, наmuilqаларе буенча mавьrла бuрyнещ йомzшашу
наmшцаларе була Йомzаtашу беркеmмасе зIquрлек баtu.lльлzь. ttул l{уя mорzан
zpaarcdoHшap зцьIень, карарь,н расмuлqшmерy очен Huzq, бульлп mopa(xallbrпKa
llzbJ.aн umy).
3.18. Беркетмэгэ щденда рэислек итyче зат, щден секретаре кул куя hэм щIФлек
башлыгына тапцшрыла. Беркетмагэ шыенда теркэлгэн катнашцлылар исемлеге
теркэлэ.
3.19. Грасtсdаннар }I{ьленыньtщ узdьлрьulzан эmаrurарьl йoMzalalapbl буенча Хuсап
комассаясенец йомzаruлау беркеmмасенdа zpactcdaHшap ilqыены эmапJ.арьrн llmкарy
dаmасьl, урьrны hам вакьrmы, кон mарmабе, yпкареJrlан эmапJлар саньr, xmnbat
?цьrеннарьrньtц ymкараран эmапJtарь, буенча хuсап комuссаясе беркеmмаларе
саньr, ?tQbreшHbl узdьлру очен бшlzеланzан mеррumорuяdа яшаrrе zpaatcDaHЩapЩbrl|
zoшyшa саньr, сцьrен эшенdа KamHaIaKaH zрааrcdаннарньrt| zoшyшll саны, Jtýbret
эшенdа KamHaIaKaH zрааrcdаннарньtц еомумu сань., кОИЕ> (АJIАР ОЧЕН
БИРЕЛrОН РИ3А)) mавьrлаJларньrщ zомумu caшbl, аца кЮК> (КДРШЫ)
maBbrlal, apHbrl| zомумu caшbl Kw саmепа.
3.20. Иомzакпау беркеmмасена хuсап комuссuясе раuсе haш хuсап комллссаясе
azшNuapb, кул t<уя haш хцuрлек бошльлzьlна mапшьaрьrJла.

4. Халык щыены карарлары

4.|. Халык щыены карары, эгэр €лныц очен хрIенда катнашучыларныц сайла1,
хочaкына ия булган яртысыннан артыгы тавыш бирсэлэр, кабул ителгэн дип санала,
4.2. Щыенда кабул ителгэн карарлар iчrуниципаль хокукый актлар булып тора,
жцрлек башлыгы тарафыннан имзЕlпана heM Татарстан Ресгryбликасы муниципаль
норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш.(14 нче кушымта)
4.3. Щирле yзидарэ органнары haM х(црле yзидарэнец вазыйфаи затлары гракданнар
хФIенында кабул ителгэн карарларныц жирлек уставы белэн билгелэнген
вэкЕtпэтлэрне чикJIэY нигезендэ Yталешен таэмин итэлар.
4.4. Щыенда кабул ителган карар щыенда баrттка карар кабул итy юлы белэн юкка
чыгарылырга яки yзгэртелергэ момкин яки суд тэртибендэ гамэлдэ тyгел дип
танылырга момкин.



4.5. Гражданнар жщенында кабул ителгэн карарлар расми бастырып чыгаръшырга
(ха.тlыкка игьлан ителергэ) тиеш hэм муниципаль хокукый актлар тапэплэре
нигезендэ рэсмилэштерелэ.
4.б. Эгэр торак rý.нктта яшаlчелэрне турыдан-туры ихтыцрый белдерy юлы белэн
кабул ителгэн карарны г€лNIэлгэ ашыру очен остэмэ рэвештэ муниципаль хокукыii
акт кабул иту (бастырып чыгару), курсателган актны кабул иry (бастырып чыгару)
компетенциясенэ керэ торган хФрле Yзидара органы яисэ щирле Yзидарэнец
вазыЙфаи заты грa:кданнар щDIенында кабул ителгэн карар yз коченэ кергэн коннэн
соц 15 кен эчендэ тиепше муницип€lль хокукый актны эзерлэу hэм (яисэ) кабул иту
вакытын билгелэрга тиеш. Курсэтелган срок еч айдшr да артмаска тиеш.

Гралtланнар щыеныныц карарларын yтаy
4.7. Щыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ мэщбlри

тостэ lталерга тиешпэр hэм нинди да булса дэYлэт хакимияте органнарыныц.
аларныц вазыЙфаи затларыныц яки щирле Yзидарэ органнарыныц раславына мохтащ
цтеллэр.

4.8. Х(ыенда кабул ителган карарларFы \rгэмэy закон нигезендэ хtав€шлылыкка
тартуга сэбэп булып тора.



TaTapcTalr Рестrубликасы
МаМадьпп муЕиципаль районы

Сон авыл щ}Iрлеге
Toptlk пунктларында гражданнар

щыенын эзерлэy hэм уздь,тру
тэртибе туршIда нигезлэмэге

1нче rсушымта

ИМЗАJIАР КОГАЗЕ

Без,тубэндэ кул куюtшлар,
(гражданнар жыенын yгкэрy срошlары)

гражданнар щщеЕыII yrкэрy инициативасын хупльйбыз.
маrrладыш муниципаль районыныц авыл щирлегондэ

сорауfiы тэгъбир иту

Тэр-
тип

сzlны

Фаtrлилия,
исем,

атасыньщ
исеме

Туу кене
Яшэу урьшы

4дресы

Паспорт яrсл
аны

аJIмаптыручы
документ
сериясе,
номеры

Имза
кую

датасы
имза

Имзшrар кэгu}зен раслыйм
(имза щыюtБI кешенец фаrrлилиясе, исеме, атасыныц исеме,

туу коне,паспорты яки itны аJшаJштьryуш документыньщ сериясе, номеры)

(имза hэм дата)



tr"ра:кланн*р цызкы иницt атжв таркем rtнttilttaтT.I*acы Sелэн ч*кырылга}l о!tp*K?* 
,Iатарстан Республикасы

Маlr,t4дьтrп муниципЕлль ршlоны
Сон авьш щирлеге

торак пуfi ктларында гра)кдtшнар
жыонын эзерлэy hэм уздьrру

тэртибе турьшда нигезлэмэгэ

2нче rсушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш мунпципаль районы
Сон авыл щпрлеге муниципаль беремлеге Советы карары

Мамадыш мунпципаль районы
пунктында граlIцаннарныц yзара салым акчаларын кертy heM алардан

файдалану масьалесе буешча граrIýданнар щыенын билгелау турында
<<Россия Федерациясендэ щцрле yзидарэ оештыруныц го}tуIt{и принциппары

турындa>) 2003 ол, б октябрь, 131-Ф3. номерлы Федераlrь законныц 25.1., 56
статьялары,<<Татарстан Ресгryбликасында хq,Iрле yзIадарэ чфындa>) 2004 елныц 28
июлендаге 45-ТРЗ номерлы Татарстшr Ресгryбликасы Законътныц 35
статьясы,<<Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш NtуниципЕlпь раЙоны Сон фвыл
щирлеге) муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ,Маrrла,дыш муницип€lль раЙоны
С*н авыл щирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1.20-oЛo-)-cэг.TaтаpстElнPeсгryбликaсЬIМамaдьlшМyниципaлЬ
районы Сон авып х{ирлегенец _ торак гryнктында цражданнарныц узара
сЕtпым аIcIа.парын кертY hэм апарны куJIлЕlну буенча граждЕшнар щыенын билгелэргэ.
2.20-€Л,-'-сэг.TaтаpсTaнPeсгryбликaсыМаrrладьrшмyницип€lлЬ
районы Сон авыл щцрлегенец торак пунктында гражданнарныц yзара
сапым акчЕrларын кертy haM аларIrы куллану буенча гр€l)кданнар шщенын билгелэргэ.

3 .Щирле референдумга чыгарьша торган мэсьэлэне расларга :

<<Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш N,tуниципапь районы Сон авыл )цирлеге
территориясендэ яшэY урыны буенча теркэлгэн балигъ булган цражданнаргq 1

групЁlа инваJIидлар, Боек Ватан сугышы ветераннары, кондезге булекта белеьл
алучы стJдентлар, Россия Армиясе сафларында хезмат итlлтелýрдэн капа, 2а2{} елда
400 сум кyлэмендэ yзара сапым кертелiтэ haM ул акчаларЕы ширле эhэмияттэге
масьэлалэрне хэл итY очен тотыJцБIна сез ризамы:
_1.

2.

( оИЕ) (Юк)>
4. Олеге карарныкабул ителг€)н коннэн апып _ _ кон эчендэ щирлекнец мэгьпyмат
стендларында hэм Мамадыш муниципапь раЙоныныц рэсми саЙтында урнаштыру
юлы белэн х€lпыкка иьлан итэргэ.
5. Олеге карар басьrrrып чыккан коненнэн 1з коченэ керэ.

ль2о

Малладыш tvtуниципапь районы
Сон авыл щирлеге Советы Рэисе М.Ф.Сэлахов



Татарстан Рестrубликасы
Маrr,r4дъпп муниципаль районы

Сон авьш щирлеге
торак пунктларында цраJкдаЕIIар

хФIеныfi эзерлэy hэм уздыру
тэртибе турында нигезлэмсгr]

3 нче кушымта

Татарстап Республикасы Мамадыш мунпцппаль районы
Сон авыл щпрлеге муниципаль берамлеге башлыгы карары

20

Мамадыш муниципаль районы авыл 2цирлегендегралцаннарныц yзара саJIым
акчаJIарын KepTy heM алардан фаЙдалапу масьеласе буенча граэrцаннар

щыенын билгелау турында

<<РОССия Федерациясендэ щирле yзидара оештыруныц гоIчгуI\,Iи принциплары
турындa>) 2003 ол, б октябрь, 1 3 1 -Ф3 , номерлы Федера.пъ законныц 25 .L ., 5 б
мап"цэлэре, <Татарстан Ресгryбликасында щцрле yзидарэ турындa>) 2004 елныц 28
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстшr Ресгryбликасы Законыныц З5
статьясы,<<Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш lvtуниципЕlпь раЙоны Сон фвыл
щцрлеге> IvtУниципапь берамлеге Уставы нигезендэ,Мамqдыш муниципaль раЙоны
Сон авыл щирлеге баrrшrыш

КАРАР БИРlР:

Nь

1.Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш Iчц.ниципапь ршiоны
территориясендэ цра)кданнарныц yзара са.гtыiи акчапарын керту

Сон авылщирлеге
hэмаларны куллаIту

буенча грalкданнар щыенын yткэрyне 2019 нчы елныц билгеларгэ.
2. Щирле референдуплга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

<<Татарстан Ресгryбликасы Ма:rл4дыш Iчцдниципапь рйоны Сон авыл жирлеге
территориясендэ яшэY урыны буенча теркэлг€)н балиь булган гражданнOрга, 1

rрупiiа инвалидлар, БФек Ватан сугышы вýтераннары, кендезге булектэ белем
алr{ы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмат итучелардан каJIа, 2а20 елда
400 сум кyлэмендэ yзара сапым KepTeJriTэ haM ул акча.ларны х(ирле эhэмияттаге
мэсьалэлэрне хэл итY очен тотьUýына сез риз€лNIы:

(( оИЕ> (Юк)
3. Олеге карарныкабул ителгэн коннан €}пып _ _ кон эчендэ
стендларында hэм Мадладыш Iчtуниципаль районыныц рэсми
юлы белэн халыкка игьлан итэргэ.
4. Олеге карар басылып чыккан коненнан yз коченэ керэ.

)цирлекнец мэьщ.мат
сайтында урнаштыру

Муниципатlь берэмлек Башлыгы Фио



Татарстан Республикасы
Мамадьпп муниципаJь районы

Сон авып жирлеге
торак пуЕктларында гражданнар

щыеныЕ эзерлэy hэм уздыру
тэртибе турында нигезлэмэгэ

4 нче хryшымта

)tфlен рэисе

Мамадыш муЕиципаJIь районы авыл }цирлегепец
торак пунктыIца теркалген сайлау хоrýукыпа ия булган грarlсданнар

псемлеге
20 ел

(плза) (Фаrr,rиrплясе, инициа.тrлары)

Щыен сэркатибе (имза) (Фамилиясе, инициаrrлары)

Nфls
пп

Фаtrлилия, исем,
атасыныц исем

Туган елы(18
яше яца

тулгаЕнаЕрII
ьшI т)лу коЕен

hэм аен
кrrосэтеп))

Яшэу л)ыны
паспортныIIс

ериясе,
номеры

имза



20от

Грахцашнар 2цыепы пцпцпатпв торксм иЕицпативасы бепаrr rкареJIган очракта

Татарстаrr Респуб.тlикасы
Маrrладьтrп муЕиципtUIь районы

Сон авыл щирлеге
торак шунктларында црФкдЕ!ннар

)пФIенын эзерлаy hэм уздыру
тэртибе турьпца нигезлэмэго

5 нче щушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш муппцппаль районы
Сон авыл щирлеге мунпципаль беремлеге Советы

кАрАр

Мамадыш муниципаль райопы
торак пупктында гращданпарпыц yзара салым акчаларын керry hoM алардан

файдалану месьаласе буенча
rражданнар жыенын билгелау турында

(РоссиrI Федерациясендэ щирле yзидара оештыруныц гопцдdи принциппары
турындa>) 2003 ол, б октябрь, 13 1-Ф3 номерлы Федераль законныц 25.|., 56
статъялары, (TaTapcTalr Ресгryбликасында rIg,Iрле yзидарэ турындa>) 2004 елныц 28
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Ресгryбликасы Законыныц 35 статьясы,
<<Татарстан Ресгryбликасы Маrrладыш шrуrrиципаль районы Сон авыл щдФлеге>
муниципатlь берамлеге Уставы нигезендэ, Мамадыш пdуниципшlъ раrlоны Сон
авыл щирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1. 20_ ел, _) сэг. TaTapcTarr Ресгryбликасы Мамадыш

муницип€шIь районы Сон авыл щирлегенец

ль

гражданнарныц yзара сапым акчаJIарын кертy hэм апарны
zp аэtсd аннар Jць.еньrньrц б ер енче эmабьrн билгелэрга.

Ресгryбликасы Мамадыш
NцrниципаJIь районы Сон авыл ширлегенец"
гражданнарныц yзара сапым акчапарын KepTy haM аларны
ераilсdаннар }rqьrень,нь,ц uкенче эmабьrн билгелоргэ.

3. Торак пункmmа яшаyчепарнец асемJ.еzен (meppumopaaJlb, вакь,mJtьrча якu
башка бuлzе буенча) caйlluy mарmuбе ераuсdаннар сцьленьrн бtulzелау mурьлнdа
мун ацапшh акmmа kw саmепа.

4.Щлрле референдумга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
<<Татарстан Ресгryбликасы Мам4дыш муниципаль районы Сон авыл щирлегf,
территориясендэ яшэy урыны буенча теркэлгэн батlиь булган |ражданнаргq 1

группа инвалидлар, Беек Ватан сугышы ветераннары, кондезге булекта белем
gtýучы студентпар, Россия Армиясе сафларында хезмэт итYчелардэн каJIа,2020 елда
400 сум кyлемендэ yзара сапым кертеJIута hэм ул акч€tпарны щирле эhэмияттэr,g
мэсьэлэларне хел итY очеЕ тотыJryына сез риз€лмы:

тор{ж ггунктында
куллану буенча

торак щlнктында
куллану буенча



1.

2.

к Ofu> (Юк>
5. Олеге карарнт кабул ителгэн коннэн аJIып _ _ кон эчеIцэ щцрлекнец

маьпYIчIат стендIарында hэм Маrrладыш IчIуниципалlъ рйоныныц рэсми сйтында
урнаштыру юлы белэн халыкка игьJIан итэрга.

б. Олеге карар басьппып чыккан коненнэн Iз кочена керэ.

Маruадыш муЕиципаJIь рйоны
Сон авыл жцрлеге Советы Рэисе



(мупиципаль беремлек башлыгы
инпциатив8сы буенча гра2цданнар
)rФIенын этаплап rгкарган очраlсга)

TaTapcTarr Ресrryбликасы
Маrrла,шпп муниципаJь районы

Сон авьшt )щцрлеl,е
торак rrуЕктларыЕда грa)кданнар

)IФIенын эзерлэy hэм уздьrру
тартибе турында нигезлэмегэ

б нчы кушымта

Муниципаль берэмлек башлыгы карары

Татарстан Республикасы Мамадыш муницппаль районы
Сgн авыл щирлеге
20 сJI, }lil

<<Мамадыш мунпципаль райЬны Сон авыл щирлегенец
торак пунктында гралýдапнаршыц yзара саJIым акчаJIарын керry

haM алардан файдаJIану месьелесе буенча граэIцанЕар эrýыепын билгелау
турында>>

(Россия Федерациясендэ х(ирле узидарэ оештыруныц го}tуI\dи принциплары
турындa>) 2003 ел, б октябрь, 131-Ф3 номерлы Федерапъ законныц 25.1., 5б
статьялары, (Татарстан Ресгryбликасында х(ирле yзидарэ турынд€D> 2004 елныц 28
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Ресггубликасы Законыныц 35 статьясы,
((Татарстан Ресгryбликасы Маrrлацыш муницип€rпь районы Сон авыл х(ирлеге>)
муниципапь берэмлеге Уставы нигезендэ, Мамадыш муниципаль раЙоны COII
авыл щцрлеге баrrrлыгы

КАРАР БИРlР:
Ресrryбликасы Мам4дыш

муниципапъ рйоны Сон авыл щирлегенец торак tryнктында
гракданнарныц yзара салым акqапарын кертy hэм аларны куллаЕу буенча
zpauedaHшap Jцьrеньrньлц беренче эmабьtн билгелэргэ._

2. 20_ ол, _, сэг. Татарстан Ресгryбликасы Мамqдьтш
Ntуt{ицип€l"ль рйоны Сон авып ширлегенец
гражданнарныц yзара сапым акча.ларын кертy hэм апарны
zраеrcdаннар uýыень.ньtщ uкенче эmабьrн билгелэргэ.

3.2. Граясданнар жденын yткэрy очен торак пунктта яшэIчелэрнец исемлеген
булрrе сйлау тэртибе (территориапь, вакытлыча яки башка билгелэр буенча)
Ivrуниципапъ берэмлrек баrrшыгыныц грzDкданнар щщенын билгелау ч(рындагьi
карарында кlрсэтелэ.

4.Щцрле рефереrцумга чыгарыла торган мэсьалэне расларга:
<<Татарстан Ресгryбликасы Маrrладыш муниципаль районы Сон авыл щI4рлегс

территориясендэ яшэY )рыЕы буенча теркэJIгэн бшlиь булган грa)кданнарга, 1

груýна инвЕlпидлар, Боек Ватан Gутышы ветераннары, кондезге булекта белем
аýучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмат итlчелэрдан кала, 2а2а елда

торiж пунктында
куллану буенча



400 сум кyламенда yзара сапым кертелiтэ hэм ул акчаларны щирле эhэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл итY очен тотыJýына сез риз€!мы:

_1.
2.

( оИЕ)) (Юк>
5. Олеге карарны кабул ителгэн коннэн €лпып _ _ кон эчендэ жцрлекнец

мэгьJц.I\{ат стендларында hэм Мамадыш }tуЕиципатlь ршiоныныц рэсми саЙтында
урнiлштцру юлы белэн х€lлыкка игьJIан итэргэ.

6. Олеге карар басьшrып чыккан коненнэн 1з кочена керэ.

Муниципшlь берамлек башшгы



Татарстан Республикаоы
Маrrла ц,пп муниципаль раrlоны

Сон авыл }цирлеге
торtж пунктларыЕда гражданнар

хФIенын эзерлэy hэм уз.щлру
тартибе турында нигезлэмэгэ

7 нче кушымта

ГРАШДАННАР ЩЫЕНЫ БЕРКЕТМаСЕ

(>)

(Торак пункт исеме)

20 ел 00 сэг. 00 мин. Ns

Катнаштылар

(торак па)rнктта яшэyче гражданНарныц гомуми саны, сшlлау хокукына
иягражданнар саны, катнаццльшар саны)
Гражданнар щыеЕындарэислек итyче

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
Гражданнар жыены сэркатибе:

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

КОН ТЭРТИБЕ:
1.

2.

ЩЫЕIЦА РЭИСЛЕК ИТYЧШ СДЙЛДНД:
1. Иванова Светлана Ивановна - ФАП модире

Тавыш бирy нэтищэлэре:

<<Юю> кеше

щыЕнньщ саркАтиБЕ сдЙлднд:
Роислек итyче: жщенныц сеIФетарен сайларга кирак. Еfuнди такъдимнэр булачак?
ФИО - вазыйфага сецретарь итеп сайлау тэкъдиме дэ бар.

Тавыш б"рy нэтижалэре:
<<ойе>> кеше
кЮю> кеше

ЩЫЕННЬЩ ХИСАII КОМИССИЯСЕ САЙJIАНА:



Раислек итyче: гражданнар ждены кворуN{ын билгелэу, тавыш б"рy
мэсьэлэлэре буенча aIilIaTMaJIap б"рy, тавыпшарны санау haM тавыш биругэ йомгак
ясау, тавыш б"рy йомгакгlары турында беркетмэ тозy очен хис€лп комиссиясен
сайларга кирак.
1. Хисап комиссиясе раисе итеп ФИО hэм хисап комиссиясе эгьзапарын сайлау

тэкъдиме бар:
2. kЪанов Иван Иванович -
З. Петрова Полина Петровна -

Тавыш б"рy нэтищэлэре:
<<ойе>> кеше
<Юю> кеше

кон тэртиБЕIцагЕ масьала Б)rЕнчА тАвыш БирY тэртиБЕ
БИJIГЕЛаНа : (вариант буларак: тавыш бирy формасы граrцданнар ,цыенын
езерлаy haM уздыру тартпбе ryрындагьц Нпгезлама бе.rrап билгелана)

Раислек итyче: Тавыш боrру формасы гражданнар жщенын эзерлэy haM

уздыру тартибе турындагы Еfuгезламэ белэн билгелэнган. Тавыш бирy ачык
формада lткэрелэ.

Тавыш бирy нэтищэлэре:
<<ойе>> кеше
<<Юю> кеше

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чышшньrц кыскача эчтэлеге яки Iшгыш темасы теркэлэ)
Чыгыш ясадылар: 1.

(фамишшсе, исеме, атасьшьщ исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темiсы теркэла)
h.б.лар (чыгыш яса}чы гражданнар сЕлны,буенча)
КАРАР ИТТЕЛаР: (карарньщ эчтэлеге)
Тавыш бирy нэтIDщэлэре: ОООйе"

"Юк"
"Тавыш бирми капдыО' кеше
Карар
кабул ителде (кабул ителмэде)
Икенче масьала буенча тыцладылар:

(фшлrшясе, исеме, атасыIIътц исеме)
Чыгыш ясадылар: 1.
(фамитплясе, исеме, атасынъп{ исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэло)



г

h.б.лар (чыгыш яса}цы граJкданнар саЕы буенча)
КАРАР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтэлеге)
Тавыш б"ру нэтшщэлэре: "Ойе"
"Юdо кеше

кеше

кабул ителде (кабул ителмэде)

Гршtданнар щыенында раислек итуче :

Гражданнар жыены сэркатибе
(шлза) (имзапы расшифровкатrау)

(шза) (имзшrы рашrифровкшау)



Граяqданнар щыепып этаплап yткергеЕ очракlа

Татарстан Респуб.тшкасы
Мам4дьтrп муниципчlJь райопы

Сон азьшt х(ирлеl,е
торак пуfi ктларында цраждаЕIrар

щыенын эзерлэy hэм уздыру
тэртибе турьшда нигезлэмэгэ

8 нче хqrшымта

ГРАЖДАННАР ШЫЕНЫНЬЩ БЕРЕНtIЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОJIЫ

(торак Iý/нктныц исеме)

20 ел,00 сэг. 00 минутЛЬ

Катнаштылар
(торак гryнктта яшэ!че гр€Dкданнарныц гоNгуIчIи саны, сайлау хочдкына ия

гражданнар саны, катнаш}п{ылар саны)

Гражданнар щыенында рэислек итучg,

(фшлилиясе, исеме, атасыныц исеме)
Гражданнар щыены сэркатибе

)(

шыЕнныц саркАтиБЕ сдйлднд:
Реислек итyче: щщенныц секретарен сайларга кирэк.

булачак?
ФИО - вазыйфага секретарь итеп саliлау такъдиме дэ бар.

Нинди тэкъдимнэр



Тавыш биру нэтищэлэре:
<<ойе>> кеше
<<Юю> кеше

ЩЫЕННЫЦ ХИСАII КОМИССИЯСЕ СДЙЛДНД:
Рэислек ицче: гр{Dкдiлннар щыены кворумын билгелаy, тавыш бирy мэсьэлаларе
буенча ацлатмаJIар биру, тавышларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш
бирy йомгашlары турында беркетме тозy очен хисап комиссиясен сайларга кирак.

1. Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО hэм хисап комиссиясе эгьзаларын
сайлау такъдиме бар:

2. Иванов Иван Иванович -
З. Петрова Полина Петровна -

Тавыш б"рy нэтищэлэре:
<ойе>> кеше
<<Юю> кеше

КОН ТОРТИБЕIЦаГЕ МОСБаЛЭ ШrЕНIIА ТАВЫШ БИРY ТаРТИБШ
БИJIГЕЛОНЭ: (вариант буларак: тавыш бrпру формасы цражданнар шденыIr
езерлэy hэм уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн бшlгелэнэ)

Раислек итyче: Тавыш биру формасы граждiшнар жденын азерлэy hэм
уздыру тэртибе чфындагы Ffuгезлэмэ белэн билгелэнгэн. Тавыш биру ачык

формqда Iткэрелэ.

Тавыш биру натищэлэре:
<<ойе>> кеше
<<Юю> кеше

кон ТэРТиБЕ Б)rЕнIIА ЭШ:

Беренче месьела буенча
тыцладылар:
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача эчталеге яки чыгыш темасы терiсэлэ)
Чыгыш ясадылар: 1.

"ойе"
"Юк"

Икенче месьеле буенча тыцладылар:
(фdмилиясе, исеме, атасыныц исеме)



Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача эчталеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
h.б.лар (чыгыш ясаучы гражд€lннар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛаР: (карарныц эчтэлеге)
Тавыш бирy нэтижэлэре:
'оойе"
"Юк"

кеше

Рашслек итуче:йомгакJIау карарыныц нэтищэсе грЕDкданнар Щыеныныц
угкэрелг.)н этаппарыныц тавышпарын санау натищэлэре буенча )цирлекнец Уставы
нигезендэ расми рэвештэ басылып чыгачак (халыкка игьл€lн ителэчэк).

Граясданнар жыенында реислек ицче:
(имза) (имзаrrы расшифровкшау)
Грахданнар щыены сэркатибе



Гражданнар щыеЕып этаплап tткарген очракта
Татарстан Респубrплкасы

Мамадыrп муниципtlJIь районы
Сон авыл жирлеге

горчлк ttу{ктларында гражданнаIJ
щщеЕыII эзерлэy heM уздьтру

тэртибе турыЕда Еигезлэмэгэ

9 нчы кушымта

ГРАЖДАННАР ЩЫЕНЫНЬЩ ИКЕНtIЕ ЭТАБЫ ШРОТОКОJШ (а.т.)

(торак гц/нктныц исеме)

20 ол, 00 сэг.00 мцнут Ns

Катнаштылар

>)

кеше
(торак пунктта яшэlче гражданнарныц гоN,I)л\{и

гражданнар саны, катнапIучылар саны)

Гражданнар )цыенында рэислек ицче:

с€lны, сайлау хокукына

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
Гражданнар щыены сэркатибе :

<<Юю>

ЩЫЕННЬЩ СаРКАТИБЕ САйЛАIIА:
Реислек итyче: щденныц сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?
ФИО - вазыйфа, сецретарь итеп сайлау тэкъдиме бар.

Тавыш б"рy нэтих(элэре:
<<ойе> - кеше



<<Юю> кеше

ЩЫЕННЫЦ ХИСАII КОМИССИЯСЕ САЙJIАIIА:
Раислек птyче: гракданнар щщены кворумын билгелаy, тавыш биру мэсьэлэлэре
буенча ацлатмапар биру, тавышпарны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш
б"рy йомгаклары турында беркетмэ тозy очен хис€лп комиссиясен сшlларга кирэк.
1. Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО hэм хисап комиссиясе эгьз€tпарын сайлау
тэкъдиме бар:
2. Иванов Иван Иванович -
3. Петрова Полина Петровна -
Тавыш бирy нэтищэлэре:
<ойе>> кеше
<Юю> кеше

КОН ТЭРТИБЕIЦаГЕ МаСЬОЛа БIrЕIIЧА ТАВЫШ БИРY ТОРТИБЕ
БИ.ПГЕЛОНО:(варпант буларак: тавыш бирy формасы гра2кданпар щыепын
езерлеy heM уздыру тэртибе турындагы Нигезламо белэн билгелана)
Раислек итyче: Тавыш бчrру формасы гражданнар шденын эзерлэу hэм уздыру
тэртибе турындаш ffuгезлэмэ белэн билгелэнгэн. Тавыш бпrру ачык форм4да
1ткэрелэ.

Тавыш бирy нэтищэлэре:
<<ойе>> кеше
<Юю> кеше

коН ТаРТиБЕ БУЕнчА ЭШ:

Беренче месьала буепча тыцладылар:

Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чышшныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы терiсэлэ)
h.б.лар (чыгыш ясаучы цражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛЭР: (карарныц кыскача эчтэлеге)
Тавыш б"рy нэтижэлэре:
ооойе" кеше
"Юк" кеше

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

Чыгыш ясадылар: 1.

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



h.б.лар (чыгыш ясауIы грalкд.лннар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛаР: (карарныц эчтэлеге)
Тавыш бирy нэтюцалэре:
ооойе"

66юкr,

Раислек итyче: йомгаклау карарыныц нэтищэсе гра)кданнар Щрrеныныц 1ткэрелгэн
этапларыныц тавышIларын санау нэтlDцэлэре буенча жцрлекнец Уставы нигезендэ
расми рэвештэ басьшып чыгачак (халыкка игьлан ителэчэк).

Гражданнар х(щенында рэислек итrIе:

Гражданнар щыены соркатибе
(имза) (имзаrrы расшифровкапау)



Татарстан Респубrшкасы
Маrчtадr,тm муниципtлль раriоны

Сон авыл щирлеге
торак Iryнктларында цракдаJIIIар

)IФIенын эзерлэy hэм уздьrру
тэртибе туршIда Еигезлэмэгэ

10 пчы цушымтп

ГРАЖДАННАР ЩЫЕНЫНЪЩ УЗДIРЫЛГАН ЭТАIIJIАРЫ
нотищаларЕ шrЕнtlА щыЕнньщ Йомгдк"тrду

ПРОТОКОJШ

(TaTapcTarr Ресrryбликасыrчгуlrиципапь районыныцторак rýlнкты исеме)

20_ел 00 саг. 00 минут м
20-нче номерлыГражданнар х(деныныц беренче этабы

(рэислек ицче ФИО), 2-нче номерлы Граждшlнарщденыныц икенче
этабы беркетмасе фэислек ицче ФИО) нигезендэ h. б. сорау буенча
этаплап гражданнар щщеннары угкэрелде :

Ачык тавыш бирy юлы белан угкэрелган Щыен этапларыныц саны
Гражданнар щыеннарыныц этаплап уздырыла торган беркетмэлэре
саны_
Щыенны уздыру очен билгелэнгэн территориядэ яшэIче hэм агlарныц эшендэ
катнаIIшрга хокукы булган грскданнарныц го}tуI\,Iи саны _;
Сшiлау хокукына ия hэм гражд{лннар щыены этаIшарында катнашкан
ГРаЖД€lННаРНЫЦ ГОIчrУМИ СаНЫ

КАРАР КАБУЛ ИТТЕЛОР: (карарныц эчтелеге)

- Гра:кданнар шыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ <ОЙЕ> дип бирелгэн
тавышларныц гоNtуIии саны
- Граждшrнар жщены этапларында кертелгэн,мэсъэлэ (IOK) очен бирелгэн
ТаВЫШПаРНЫЦ ГОIvtУI\dИ СаНЫ

Карар: кабул птелде (сабапларен кyрсотеп, кабул ителмаде)

Рэислек итуче (щдлрлек баlшlыгы):
(иIrлза) (п,rзаrrыц расшифровкасы)

Сэркатиб:
(имзаньщ расшифровкасы)

1.

2.

aJ.

4.

(плза)



ГРАЖДАННАР ЩЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ
ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

Татарстаrr Ресrryбликасы Мамадыш tvгуниципаль районы

TaTapcTarr Республикасы
Мам4дьпп муниципаль ршlоны

Сон авьrп жирлеге
торак пуЕктларында грa)кдtlнЕаl)

щыенын эзерлэy heM уздълру
тэртибе турында нигезлэмэгэ

11 нче кушымта

авыл щщрлеге
торак гцrнктында тавыш б"рy нэтишэлэре турында

Ng1
Татарстан

составына керyче

(_)
торак гýrнкты исеме

2019 ел

. Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль
раЙоны авыл щирлеге

Катнаштылар : хисап комиссиясе эгьз€л"пары:

l. ФИА и;
2. ФИАи;
3. ФИА и;

Гражданнар щыенында сайлау хокукынаия булган гражданнар катнашаты.
Гражданнар }фIеныныц беренче этабы кон тэртибе буенча тавыш б"рy нэтих(элэре :

<Юю>

Раислек итyче (хqrrрлек башлыгы):
Сэркатиб:



TaTapcTalr Ресrryбликасы
Маплалътm муЕици11аJIь раrlоны

сон авьrл жирлеге
TopElK пунктларьпца грtl)кдаЕнар

щценын эзерлэy hэм уздьrру
тэртибе турьшда нигезлэмэг,r

12 нче кушымlа

ГРАЖДАННАР ЩЫЕНЫНЫЦ ИКЕНtIЕ ЭТАБЫ
ХИСАII КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОJШ

Татарстан Ресгryбликасы Маrrладыш муниципаль районы авып щцрлеге
составына керlче торак шунктында тавыш биру нэтищэлэре турында

) 2019 ел Ns1
торак гryнкты исеме

Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш
муниципаль районы

авыл х(ирлеге

Катнаштылар: хисап комиссиясе эгьзапары:
1. ФИА и;
2. ФИАи;
3. ФИА и;
Гражданнар щыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар катнаIIIты.
Гражданнар }фlеныныц икеIrЕIе этабы кон тартибе буенча тавыш б"рy нэтищэлэре :

Тавыш бирy нэтющэлере:
<ойе>> -
<Юю>

Рэислек ицче (щирлек башшыгы):
Саркатиб:



TaTapcTarr Рестryбликасп i
Маrладыш муЕиципаJIь районы

Сон авьтлr )Ig,Iрлеге
торак пунктларьшда грФкданнар

щщеЕын эзерлэy hэм уздьrру
тэртибе турьшда нигезлэмэгэ

13нче rryшымта

)OICAII КОМИССИrIСЕ IIPOTOKOJЫ

Татарстшr Ресгryбликасы Маrrладыш муIrиципЕlпь районы
щщрлеге составына керyче торак пунктында ха,лык щденыныц

беренче, икенче hэм (т. д.) этапларында тавыш бrпру нэтишэлэре турында

)20ел
(rор*.rу"" "*rфГражданнар Щыеныныц беренчео икенче ф. б.) этаплары нэтих(элэре

(муниципапъ берэмлек территориясе яки аныц олеше исеме)
Гражданнар }феныныц этаIшарын угкэрy датасы hэм вакыты:

20 ел
Мэсъалэ буенча грtl;кданнар шщеннарында тубэrцэге сораулар буенча тавыш
биргандэ тавышпарны санау нэтищэсе:

1. Хисап компссиясе билгеладе:
2. Хагlык щыеныныц ytкэрелгэн этаплары

саны ,

3. Гражданнар щыены этапларыныц Iткэрелгэн хисап комиссиясе беркетмэларенец
тэкъдим ителг€)н с€lны

4. Щыенны уздыру очен билгелэнгэн территорйяде яшэIче эшендэ
катнашнрга хокукJIы гра)кданнарныц гомуми саны

5. Щыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гоtvtуI\dи с€lны
5. Гражданнар щщенына кертелган масьалэ очен (Ofu> дип бирелк)н тавыIIшарныr{

гоlvtуIdи саны _;
6. Гражданнар щыенына кертелгэн мэсьэлэ очен (ЮК> дип бирелгэн тавыIIIJIарныц

ГОNtУI\dИ СаНЫ _;

жщенhэм
,

расларга , <<Россия ФедерациясеЕде



ЩИРЛе YЗИД4РЭ ОеШТЫРУНЫЦ ГОIчrУIчIИ ЦРИНЦИПЛаРЫ
турындa)),гы 131-ФЗ номерлы Федерапь законныц 25
статьясыIцагы б елеше нигезендэ элеге мэсъэлэ
буенча кабул ителЕ)н дип

. с€lнарга.

(имза) (фамиlшя, ипиrцлашrлар)
Хисап комиссиясе рэисе:

Хисап комиссиясе эгьзапары: 1.

2.
(rплза) (фаrмлия, ипищаалллар)



Татарстан Респуб.тпrкасы
МаШrа ц.тrп м)ЕиципаJIь районы

Сон авьшr жирлеге
торtlк rrуЕктларында грФкданнар

)IФIеныII азерлэy hэм узлдцу
тэртибе турыЕда нигезлэмэгэ

14 пче щушымта

кАрАр
Татарстан Республикасы Мамадыш мунпципаль районы
щирлеге составына керyче торак пунктында гра2Iцаннарныц

yзара салым акчаларын кертy haM алардан файдалапу месьалесе буепча халык
?цыеныныц натищалоре ryрында

2019 ел. Ns

(Россия Федерациясендэ щирле yзидара оештыруныц гоI\,fуми принциппары
турындa>) 2003 ол, б октябрь, 1Зl-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1., 5б
статьялары, (Татарстшr Ресгryбликасында жирле Yзидарэ турында> 2004 елныц 28
июлендаге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Ресгryбликасы Законыныц 35 статьясы,
((Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципЕlль районы
щирлеге> муниципапь берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Ресгryбликасы
Мамадыш муниципаль районы авыл щирлеге составына керr{е

тор€}к tryнктында 20_ гра:кданЕарныц yзара салым
акч€rпарын KepTy hэм а"лардан файдалану. мэсьалэсе буенча хапык щыеныныц
нэтищэлэре турында протокол тозелде

<<Татарстан Ресrryбликасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл х(ирлеге
территориясенда яшаy урыны буенча теркэлгэн балигъ булган гра}кданнарга, 1

груýýа инваýидлар, Боек Ватан сугышы ветеранЕары, кондезге булекта белем
аýучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмат ит!челардан каJIа, 202а елда
400 сум кyлемендэ yзара саJIым кертелtтэ hэм ул акчаларны жирле аhамияттэге
мýсьалёларне хал иту очен тотыJIуы}lа сез ризамы:

авыл

1.

2.

( Ofu> ((Юк))
Гражданнар щыены нэтищэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:

саЙлау хокукына ия булган х(ыенда катнапцЕылар исемлегена гражданнарныц
кертелгэн;
хапык щыенында катнапцлылар сzlны
Халык жщенында катнашучыпарныц
катнашуIылар тубэндэгеча буленде :

ачык тавыш б"рy нэтищэлэре буенча щденда

<<ойе>>

"Юк>>

кеше тавыш бlфде;
кеше тавыш бирде;

Бэян ителганнэрдэн чыгып, халык щыены карар кабул птте:
авыл щцрлегенец

авьшында узган грa)кданнар щденын гражданнарЕыц yзара салым акчЕrпарын



кертy hэм алардан файдапаIту мэсьаласе буенча жыенны узган, х€л.JIык жыеIIьт
натих(элэрен дореслеккэ туры кипэ, дип танырга.

2. Мам4дыш муниципaпь районы авыл ;кцрлегенец
авылында узган црilкданнар жыенын цражданнарньщ yзара са.пым акчапарын
кертy hэм алардан файдаJI{лну мэсьэлэсе буенча тубандэге сорау буенча карарны
кабул ителган дип танырга:кТатарстшr Ресгryбликаоы Мамадыш муниципarль

раЙоны Сон авып щирлеге территориясендэ яшэy урыны буенча теркэлгэн
батlигъ булган грФкданнаргq 1 группа инваJIидлар, Боек Ватан сугышы
ветераннары, кондезге булектэ белем аJIучы студентлар, Россия Армиясе
сафларында хезмат ицчелэрдэн каJIа, 2а20 елда 400 сум кyломенда yзара са"лым
KepTeJrlтa haM ул акчаJIарны }цирле аhамияттаге масъэлалэрне хал иry 0чен
тстарга:

_1.
2.

Го со"
авыл жирлегенец MElxcyc мэгъщмат стендларында, Маrrл4дыш Ivtуницип€L,Iь

раЙоныныц расми саЙтында, JaTapcTElH Ресгryбликасы Муниципагlь
берэмлеклэре портапында <<Интернет>> магьлiмат-телекоммуникация
челтарендэ тубэндэге аш)ес буеЁча: htф://mamadysh.tatarstarr.ru haM Татарстан
Ресгryб;пакасыныц рэсми хокукыЙ мэtълiмат портапында фrачо.tаtаrstап.ru).
урнаштырырга.
4. Олеге карарны TaTapcTarr Ресгryбликасы Маrrладыш п,tуниципаль районы
авыл ш}rрлеге баrrrгrыгына Татарстшr Республикасы муflицип€rпь норматив
хокукый актлары Регистрына KepTy очен щибэрергэ.
Башшык ) -

Мамадыш муницип€lль районы
авып щцрлеге Советы рэисе


