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КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  

Татар Шуган авыл җирлеге Советы  

 

 Татар Шуган авылы                             №150                      18 октября 2019 ел 
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге составына 

керүче торак пунктларда гражданнар җыенын 

ҽзерлҽү һҽм үткҽрү тҽртибе турындагы 

Нигезлҽмҽне раслау хакында  
 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 06.10. 2003 ел №131-ФЗ  Федераль Закон, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽ турында» 28.07.2004 ел №45-ТРЗ Татарстан 

Республикасы Закон нигезендҽ 

 

 

Татар Шуган авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган 

авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽү 

һҽм үткҽрү тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽне расларга.  

2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында» түбҽндҽге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белҽн игълан итҽргҽ: 

http://pravo.tatarstan.ru һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында: 

http//aznakayevo.tatar.ru  адресы буенча Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны законлылык, хокук тҽртибе, 

депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре буенча даими комиссиягҽ 

йөклҽргҽ. 
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Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы 

Татар Шуган авыл җирлеге Советы 

карарына кушымта  

 18.10.2019 №150 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуган авыл җирлеге составына керҥче торак пунктларда гражданнар 

җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы Нигезләмә 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының  Татар 

Шуган авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар 

җыенын ҽзерлҽү һҽм үткҽрү тҽртибе ҽлеге Нигезлҽмҽ (алга таба-

Нигезлҽмҽ) 06.10.2003 ел №131-ФЗ «Россия Федерациясендҽ җирле 

үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 

25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 

28.07.2004 ел №45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон һҽм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының Татар Шуган авыл 

җирлеге Уставы нигезендҽ эшлҽнде. 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Гражданнар җыены гомуми, тигез һҽм турыдан-туры ихтыяр 

белдерү нигезендҽ үткҽрелҽ.  

1.2. Гражданнар җыенында торак пунктта яшҽүчелҽр, даими яки 

нигездҽ аның территориясендҽ яшҽүчелҽр, яшҽү урыны буенча ҽлеге торак 

пунктта теркҽлгҽн һҽм сайлау хокукына ия кешелҽр катнаша ала. 

1.3. Гражданнар җыенында катнашу ирекле һҽм ирекле.  

1.4. Гражданнар җыенда шҽхсҽн үзе катнаша һҽм аларның һҽркайсы 

бер тавышка ия. 

1.5. Халык җыены халык тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү максатыннан үткҽрелҽ.  

1.6. Торак пунктта ҽлеге торак пунктта сайлау хокукына ия булган 

халыкның яртысыннан артыгы бер үк вакытта бергҽ булу мөмкинлеге 

булмаса, гражданнар җыены этаплап уздырыла. 

 

Гражданнар җыены вәкаләтләре 

 

1.7. Гражданнар җыены түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча үткҽрелергҽ 

мөмкин: 

күрсҽтелгҽн торак пункт составына башка җирлек (муниципаль район) 

территориясенҽ кертҽ торган җирлек (муниципаль район) чиклҽрен үзгҽртү 

мҽсьҽлҽсе буенча, торак пунктта (ҽлеге торак пункт составына керҽ) 

күрсҽтелгҽн торак пункт территориясен башка җирлек (муниципаль район) 

территориясенҽ кертүне үз эченҽ алган җирлек (муниципаль район) 

чиклҽрен үзгҽртү мҽсьҽлҽсе буенча; 
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 муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы вҽкалҽтлҽре гражданнар 

җыены белҽн гамҽлгҽ ашырыла торган җирлектҽ авыл җирлегенең 

чиклҽрен үзгҽртү, үзгҽртеп кору мҽсьҽлҽлҽре буенча; 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы вҽкалҽтлҽре гражданнар 

җыены белҽн гамҽлгҽ ашырыла торган җирлектҽ, ҽгҽр сайлау хокукына ия 

булган җирлектҽ яшҽүчелҽр саны 100 дҽн артык кеше булса, җирлекнең 

вҽкиллекле органын төзү, аның саны һҽм вҽкалҽтлҽр срогы турында 

мҽсьҽлҽ буенча; 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы вҽкалҽтлҽре гражданнар 

җыены белҽн гамҽлгҽ ашырыла торган җирлектҽ, гражданнарның үзара 

салым акчаларын кертү һҽм алардан файдалану мҽсьҽлҽсе буенча;  

җирлек составына керүче торак пунктта, шҽһҽр эчендҽге район, 

федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр эчендҽге территориядҽ, шҽһҽр округында йҽ 

муниципаль район чиклҽрендҽ авылара территориядҽ урнашкан торак 

пунктта, ҽлеге торак пункт территориясендҽ гражданнарның үзара салым 

акчаларын кертү һҽм куллану мҽсьҽлҽсе буенча; 

җирлекара территориядҽ урнашкан торак пунктта, җирле үзидарҽне 

оештыру һҽм гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча халык 

инициативасын тҽкъдим итү максатларында;  

кеше саны аз яки  барырыга кыен, мөмкинлек булмаган  булган, авыл 

җирлегендҽ халык саны 100 кешедҽн артмаган җирлектҽ, җирлекне 

таркарту мҽсьҽлҽсе буенча; 

 авыл торак пунктында авыл җирлеге старостасы кандидатурасын 

тҽкъдим итү, шулай ук авыл җирлеге старостасы вҽкалҽтлҽрен вакытыннан 

алда туктату мҽсьҽлҽсе буенча; 

авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль 

хезмҽт турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда 

муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽргҽндҽ конкурс 

комиссиясе составына кандидатуралар тҽкъдим итү максатларында 

үткҽрелергҽ мөмкин. 

Гражданнар җыенын матди һәм оештыру ягыннан тәэмин итҥ 
1.8. Җыен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгы (алга таба - Башлык) тарафыннан 

үткҽрелҽ. 

1.9. Җыенга ҽзерлек һҽм аны уздыру белҽн бҽйле чыгымнар Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге 

бюджеты хисабына башкарыла. 

 

2. Гражданнар җыенын чакыру тәртибе 

 

Халык җыены үткҽрү инициативасы 

2.1.Торак пунктта  халык җыенын үткҽрү инициативасына 

түбҽндҽгелҽр ия: 

- Башлык; 

- сайлау хокукына ия булган, гражданнар җыенында катнашу 

хокукына ия булган 10 кешедҽн дҽ ким булмаган, торак пунктта яшҽү 

урыны буенча ҽлеге торак пунктта даими яки  яшҽүче, 18 яшькҽ җиткҽн, 
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шулай ук торак пункт территориясендҽ даими яисҽ озак яшҽүче (ягъни, 

Россия Федерациясенең эшкҽ сҽлҽтле гражданнары) һҽм җирле үзидарҽ 

гамҽлгҽ ашырганда Россия Федерациясенең халыкара килешүлҽре һҽм 

федераль законнар нигезендҽ хокукка ия чит ил гражданнары. 

2.2. Торак пунктта яшҽүчелҽрнең инициативасы язылу кҽгазе (1 нче 

кушымта) яисҽ инициатив төркем җыелышының беркетмҽсе рҽвешендҽ 

рҽсмилҽштерелергҽ тиеш, анда җыен үткҽрү инициативасын күрсҽтү 

турында карар кабул ителҽ, анда түбҽдҽгелҽр күрсҽтелергҽ тиеш:  

гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр; 

 гражданнар җыенын үткҽрүнең тҽкъдим ителгҽн вакыты;  

гражданнар җыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы һҽр 

гражданинның паспорт сериясе һҽм номеры, яшҽү урыны, аның имзасы 

һҽм имзасын кертү датасы. 

2.3. Җыенны үткҽрү инициативасын хуплау өчен җыелырга тиешле 

имзалар саны сайлау хокукына ия булган, даими яки нигездҽ яшҽүче, торак 

пункт территориясендҽ яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн гражданнар 

саныннан 5 процентны тҽшкил итҽ, лҽкин 10 имзадан ким була алмый. 

2.4. Язылу кҽгазьлҽре имзалар җыючы зат тарафыннан таныклана, 

таныклау датасын, фамилиясен, атасының исемен, туган датасын, паспорт 

номерын һҽм сериясен, яшҽү урынын күрсҽтеп, муниципаль берҽмлек 

башлыгына җибҽрелҽ. 

Гражданнар җыенын ҥткәрҥ турында карар кабул итҥ тәртибе 
2.5. Инициатив төркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар 

җыены Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуган авыл җирлеге Советы карары (алга таба - Совет) (2 нче кушымта), ҽ 

Башлык инициативасы белҽн – район Башлыгы карары белҽн (3 нче 

кушымта) барлык кирҽкле документлар кергҽн көннҽн 30 көн эчендҽ 

билгелҽнҽ. 

2.6. Башлык яки Совет максатка ярашлы түгел дип, гражданнар 

җыенын үткҽрүдҽн баш тартырга хокуклы түгел. 

2.7.  Гражданнар җыенына чыгарылган мҽсьҽлҽ (гражданнар җыены 

этаплары) Россия Федерациясе законнарына һҽм Татарстан Республикасы 

законнарына каршы килмҽскҽ тиеш.  

2.8. Гражданнар җыенын билгелҽү, аны күчерү турындагы карарны 

рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) тҽртибе Татар Шуган авыл 

җирлеге Уставы белҽн билгелҽнҽ һҽм Татар Шуган авыл җирлеге 

уставында муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка 

җиткерү) өчен каралган тҽртиптҽ басылып чыга (халыкка җиткерелҽ). 

Район башлыгы карарында яисҽ Совет карарында гражданнар 

җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽ; гражданнар җыенын үткҽрү вакыты 

һҽм урыны турында мҽгълүмат; җыенны оештыручы – Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге 

Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет) турында мҽгълүмат 

күрсҽтелҽ. 

2.9. Башкарма комитет башлык карары яки Советның гражданнар 

җыенын үткҽрү турындагы карары нигезендҽ сайлау хокукына ия булган 

торак пунктта яшҽүчелҽрнең исемлеклҽрен төзи; гражданнар җыенына 
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мҽгълүмати материаллар ҽзерли; муниципаль берҽмлек халкына 

массакүлҽм мҽгълүмат чараларында һҽм гражданнар җыены турында 

башка ысуллар белҽн хҽбҽр итҽ (№ 4 кушымта). 

Башкарма комитет гражданнар җыенын үткҽрү өчен бина бирергҽ 

тиеш. 

2.9.1. Гражданнар җыены барышында торак пунктта яшҽүчелҽрнең 

исемлеген бүлү һҽм халык җыенын үткҽрү датасын билгелҽү территориаль, 

вакытлы билгелҽр, шулай ук башка очракларда мөмкин. 

2.9.2. Торак пунктта яшҽүчелҽрнең исемлеген бүлү тҽртибе 

гражданнар җыенын билгелҽү турында муниципаль актта күрсҽтелҽ (№№ 

5,6 кушымталар). 

2.9.3. Торак пунктта яшҽүчелҽр халык җыены (гражданнар җыены 

этаплары) вакыты һҽм урыны турында алдан ук хҽбҽр ителҽ. Гражданнар 

җыенын (гражданнар җыены этапларын) билгелҽү турында карар, 

гражданнар җыенын (гражданнар җыены этапларын) үткҽрү вакыты һҽм 

урыны гражданнар җыены (гражданнар җыены этапларын) үткҽрелгҽн 

көнгҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча басылып чыгарга тиеш. 

Гражданнар Җыенының этапларын үткҽрү вакыты һҽм урыны бер карарда 

яисҽ халык җыенын билгелҽү турында карарда күрсҽтелҽ. 

2.9.4. Халык җыенын этаплап уздырган очракта, җыен этаплап 

уздырыла, гражданнар җыенын үткҽрү турында Карар кабул ителгҽн 

көннҽн бер айдан да артмый. Халык җыены этапларын күчергҽндҽ, 

җыенны уздыру билгелҽнгҽн датага кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча 

кабул ителергҽ тиеш. 

2.9.5. Гражданнар җыенына кадҽр 5 көннҽн дҽ соңга калмыйча 

җыенда катнашучы башкарма комитетта гражданнар җыены карарына 

чыгарыла торган материаллар белҽн танышырга хокуклы. ҽлеге нигезлҽмҽ, 

шулай ук алырга, аларның күчермҽлҽре. 

2.10. Гражданнар җыены турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ, халык 

җыенын үткҽрү датасы соңрак вакытка күчерелергҽ мөмкин. Халык 

җыенын уздыру датасы билгелҽнгҽн датага кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга 

калмыйча күчерү турында Карар кабул ителергҽ тиеш. 

3. Гражданнар җыенын ҥткәрҥ тәртибе 

 

3.1. Җыенга килгҽн гражданнар торак пунктта яшҽүчелҽр исемлегенҽ 

кертелгҽн һҽм сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучы затларны 

теркҽү өчен вҽкалҽтле башлык тарафыннан теркҽлҽлҽр. Исемлектҽ 

гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган елы, яшҽү урыны, 

паспорт сериясе һҽм номеры күрсҽтелҽ. 

3.2. Җыенда катнашырга телҽк белдергҽн башка гражданнар, җыенда 

тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү эшчҽнлеклҽре, матбугат һҽм башка 

массакүлҽм мҽгълүмат чаралары вҽкиллҽре катнашында да хҽлиткеч 

тавыш бирү хокукыннан башка мөмкин. 

3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшҽүчелҽр исемлегендҽ 

төгҽлсезлеклҽр ачыкланган очракта, торак пунктта яшҽүче кеше теркҽлергҽ 

һҽм район башлыгы җыенында катнашырга мөмкин. 
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3.4. Язмаларның төгҽлсезлеген (яки аларның булмавын) раслап 

торучы документның (Россия Федерациясе гражданины паспорты, хҽрби 

билет, чит ил гражданы паспорты, Россия Федерациясендҽ яшҽүгҽ рөхсҽт, 

Россия Федерациясендҽ вакытлыча яшҽүгҽ рөхсҽт һҽм башкалар булырга 

мөмкин.) 

3.5. Гражданнар җыены анда сайлау хокукына ия булган торак 

пунктта яшҽүчелҽрнең яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. Кворум 

булмаганда, халык җыенын үткҽрүнең яңа датасын билгелҽү район 

башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта халык җыены халык җыенын 

үткҽрү билгелҽнгҽн көннҽн соң ун көннҽн дҽ соңга калмыйча үткҽрелергҽ 

тиеш. 

3.6. Гражданнар җыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар 

җыены җыенның аерым этапларында гражданнарның телҽсҽ кайсы килгҽн 

очракта да хокуклы, аннан соң барлык уздырылган этаплар йомгаклары 

буенча тавышларны санап, ягъни мондый җыен бердҽм булып кала. 

3.7.  Гражданнар җыенында тавыш бирү ачык булып тора. 

3.8. Гражданнар җыенында тавыш бирү ачык тавыш бирү юлы белҽн 

сайланган башлык яисҽ башка зат рҽислек итҽ ала. Рҽислек итүче 

кандидатураларын гражданнар җыенында катнашучылар тҽкъдим итҽргҽ 

хокуклы. 

3.9. Гражданнар җыены сҽркатипне һҽм хисап комиссиясен сайлый. 

Хисап комиссиясе ҽгъзалары саны өч кешедҽн дҽ ким була алмый. 

Хисап комиссиясенҽ рҽислек итүче керҽ алмый. 

Хисап комиссиясе: 

1) торак пунктта яшҽүчелҽр җыенына килүче гражданнарны 

теркҽүнең дөреслеген, кирҽк булганда, аларның гражданнар җыены эшендҽ 

катнашу хокукын тикшерҽ; 

2) гражданнар җыенының кворумын билгели (гражданнар җыены 

этапларын үткҽрүдҽн тыш); 

3) тавыш бирү мҽсьҽлҽлҽре буенча аңлатмалар бирҽ; 

4) тавышларны саный һҽм тавыш бирүгҽ йомгак ясый (гражданнар 

җыены этапларын үткҽрүдҽн тыш); 

5) тавыш бирү йомгаклары турында беркетмҽ төзи (гражданнар 

җыены йомгаклары буенча); 

6) рҽислек итүчегҽ тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре белҽн материаллар 

(беркетмҽ, җыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра. 

3.10. Гражданнар Җыенының көн тҽртибенҽ өстҽмҽ мҽсьҽлҽлҽр 

рҽислек итүче, район башлыгы, гражданнар җыенында катнашу хокукына 

ия гражданнар тарафыннан кертелҽ ала. Көн тҽртибенҽ чакырылыш 

инициаторлары тарафыннан кертелгҽн сораулар мҽҗбүри рҽвештҽ кертелҽ. 

Күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр беренче чиратта карала. Халык җыенының көн 

тҽртибенҽ өстҽмҽ мҽсьҽлҽлҽрне кертү турында карар, ҽгҽр аның өчен 

җыенда катнашкан гражданнарның яртысыннан да ким булмаган өлеше 

тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн дип санала. 

      3.11. Гражданнар җыенын этаплап уздыру вакытында ачык тавыш 

бирү юлы белҽн сайланган башлык яисҽ башка зат та рҽислек итҽ ала. 
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Рҽислек итүче кандидатураларын җыенда катнашучылар тҽкъдим итҽргҽ 

хокуклы. 

3.12. Гражданнарның этаплы җыенында тавыш бирү ачык булып тора. 

3.13. Гражданнар җыенын уздыру этапларының һҽркайсында этаплап 

җыен уздырганда хисап комиссиясе арасыннан гражданнарның ачык 

тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре буенча Хисап комиссиясенең бер ҽгъзасы сайлана, 

алар кворумны һҽм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия 

составында эшлҽячҽк. 

3.14. Җыенда рҽислек итүче тарафыннан ачыла. Гражданнар 

җыенында рҽислек итүче гражданнар җыенын үткҽрүне оештыра, тҽртипне 

хуплый, хисап комиссиясе эшен координацияли, фикер алышына торган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча чыгыш ясау өчен сүз бирҽ, тавыш бирүнең билгелҽнгҽн 

тҽртибен тҽэмин итҽ. 

3.15. Гражданнар җыенында сҽркатип тарафыннан беркетмҽ алып 

барыла, анда түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: гражданнар җыенын үткҽрү датасы, 

вакыты һҽм урыны, торак пунктта яшҽүче гражданнарның гомуми саны, 

сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны, көн тҽртибе, 

чыгышларның кыскача эчтҽлеге, карала торган мҽсьҽлҽлҽр буенча тавыш 

биргҽн гражданнар саны (№ 7 кушымта). 

3.16. Халык җыенын этаплап уздырганда гражданнар җыенының һҽр 

этабында беркетмҽлҽр алып барыла (8,9 нчы кушымталар), алар соңыннан 

гражданнар Җыенының уздырылган этаплары йомгаклары буенча 

җыенның бер йомгаклау беркетмҽсенҽ (10 нчы кушымта), шулай ук хисап 

комиссиясе беркетмҽлҽренҽ (11,12 нче кушымталар) тутырыла, алар шулай 

ук Халык җыенының һҽр этабында тавышларны санау нҽтиҗҽлҽре буенча 

Хисап комиссиясенең бер йомгаклау беркетмҽсенҽ (13 нче номерлы 

беркетмҽ) тутырыла. 

3.17. Гражданнар Җыенының йомгаклау беркетмҽсендҽ гражданнар 

җыены этапларының датасы, урыны һҽм вакыты, көн тҽртибе, гражданнар 

җыены этапларында катнашкан гражданнарның гомуми саны турында 

белешмҽлҽр, гражданнар җыены этаплары нҽтиҗҽлҽре буенча тавыш 

бирүнең йомгаклау нҽтиҗҽлҽре бар. Йомгаклау беркетмҽсе башлык кул 

куя торган гражданнар җыены карарын рҽсмилҽштерү өчен нигез булып 

тора. 

3.18. Беркетмҽгҽ җыенда рҽислек итүче зат, җыен секретаре кул куя 

һҽм Башлыкка тапшырыла. Беркетмҽгҽ җыенда теркҽлгҽн катнашучылар 

исемлеге теркҽлҽ. 

3.19. Гражданнар Җыенының уздырылган этаплары йомгаклары 

буенча Хисап комиссиясенең йомгаклау беркетмҽсендҽ гражданнар җыены 

этапларын үткҽрү датасы, урыны һҽм вакыты, көн тҽртибе, үткҽрелгҽн 

этаплар саны, халык җыеннарының үткҽрелгҽн этаплары буенча хисап 

комиссиясе беркетмҽлҽре саны, җыенны уздыру өчен билгелҽнгҽн 

территориядҽ яшҽүче гражданнарның гомуми саны, җыен эшендҽ 

катнашкан гражданнарның гомуми саны, җыен эшендҽ катнашкан 

гражданнарның гомуми саны, алар өчен бирелгҽн ЯКЛЫ, КАРШЫ 

тавышларның гомуми саны. 
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3.20. Йомгаклау беркетмҽсенҽ хисап комиссиясе рҽисе һҽм хисап 

комиссиясе ҽгъзалары кул куя һҽм район башлыгына тапшырыла. 

 

4. Халык җыены карарлары 

 

4.1. Гражданнар җыены карары кабул ителгҽн дип санала, ҽгҽр аның 

өчен сайлау хокукына ия булган җыенда катнашучыларның яртысыннан 

артыгы тавыш бирсҽ. 

4.2. Җыенда кабул ителгҽн карарлар муниципаль хокукый актлар 

булып тора, башлык тарафыннан имзалана һҽм Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергҽ тиеш. 

4.3. Җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽнең вазыйфаи 

затлары гражданнар җыенында кабул ителгҽн карарларның җирлек уставы 

белҽн билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне чиклҽү нигезендҽ үтҽлешен тҽэмин 

итҽлҽр. 

4.4. Җыенда кабул ителгҽн карар җыенда башка карар кабул итү юлы 

белҽн юкка чыгарылырга яки үзгҽртелергҽ мөмкин яки суд тҽртибендҽ 

гамҽлдҽ түгел дип танылырга мөмкин. 

 4.5. Гражданнар җыенында кабул ителгҽн карарлар рҽсми бастырып 

чыгарылырга (халыкка игълан ителергҽ) тиеш һҽм муниципаль хокукый 

актлар талҽплҽре нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ. 

4.6. Ҽгҽр торак пунктта яшҽүчелҽрне турыдан-туры ихтыярый белдерү 

юлы белҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлгҽ ашыру өчен өстҽмҽ рҽвештҽ 

муниципаль хокукый акт кабул итү (бастырып чыгару), күрсҽтелгҽн актны 

кабул итү (бастырып чыгару) компетенциясенҽ керҽ торган җирле үзидарҽ 

органы яисҽ җирле үзидарҽнең вазыйфаи заты гражданнар җыенында 

кабул ителгҽн карар үз көченҽ кергҽн көннҽн соң 15 көн эчендҽ тиешле 

муниципаль хокукый актны ҽзерлҽү һҽм (яисҽ) кабул итү вакытын 

билгелҽргҽ тиеш. Күрсҽтелгҽн срок өч айдан да артмаска тиеш. 

Гражданнар җыены карарларын ҥтәҥ 
4.7. Җыенда кабул ителгҽн карарлар торак пункт территориясендҽ 

мҽҗбүри үтҽлергҽ тиеш һҽм нинди дҽ булса дҽүлҽт хакимияте органнары, 

аларның вазыйфаи затлары яисҽ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 

раслауга мохтаҗ түгел. 

4.8. Җыенда кабул ителгҽн карарларның үтҽлмҽве закон нигезендҽ 

җаваплылыкка тартыла.                                                                      
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №1   

 

 

ЯЗЫЛУ КҼГАЗЕ 

 

Без,  имза куючылар, Татартсна Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуган авыл җирлегендҽ Татар Шуган торак пунктында түбҽндҽге сорау буенча 

______________________________________________  гражданнар җыенын 

__________________________________________________________  
(гражданнар җыенын үткәрү вакыты) 

үткҽрхне хуплыйбыз. 

_____________________________________________________________________________ 

 

№

№ 

п/п 

Фамилиясе, 

исем,  

атасының 

исеме 

Туган көне Тору адресы 

паспорт яки 

алмаштыручы 

документның 
Ссериясе, 

номеры 

Имза 

датасы 
Имза 

1       

2       

3       

.       

1       

       

       

       

       

       

       

       

 

Язылу кҽгазе таныклыйм___________________________________ 

                                                               (имза җыючының фамилиясе, исеме, атасының 

исеме, туган көне 

__________________________________________________________________ 

яшҽү урыны, паспортның яки аны алмаштыручы документ сериясе һҽм номеры                          

 

                                ____________________  (имза һҽм дата) 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

 районы Татар Шуган авыл җирлеге торак пунктларында 

 гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны уздыру  

тҽртибетурында Нигезлҽмҽгҽк кушымта №2   

 

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Татар Шуган авыл җирлеге Советы 

 

 Татар Шуган авылы                                         № ____                 __________ ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлеге Татар Шуган торак пунктында гражданнарның ҥзара салым 

акчаларын кертҥ һәм алардан файдалану мәсьәләсе буенча гражданнар 

җыенын билгеләҥ турында 

 

06.10.2003 ел №131-ФЗ «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 25.1 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 28.07.2004 ел 

№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон һҽм Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Татар Шуган авыл җирлеге Уставы нигезендҽ  

 

Татар Шуган авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны Татар Шуган 

авыл җирлеге Татар Шуган торак пунктында __20__ 00сҽг.00мин.та 

үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча халык җыенын билгелҽргҽ. 

2.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны Татар Шуган  

авыл  җирлеге Татар Шуган торак пунктында __20__ 00сҽг.00 мин.та 

үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча халык җыенын билгелҽргҽ. 

  

3. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

  «Сез, 20__ елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль Татар Шуган 

авыл җирлеге Татар Шуган торак пункт  территориясендҽ  яшҽү урыны буенча 

теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн, _________ тыш, ___ сум күлҽмендҽ үзара 

салым кертү һҽм бу акчаларның җирле ҽһҽмияткҽ ия булган  түбҽндҽге 

сорауларны хҽл итүгҽ юнҽлтү белҽн килешҽсезме: 

                      

                  « ҼЙЕ»                                                      «ЮК» 

4. Ҽлеге карарны, кабул ителгҽн көннҽн соң___ көн эчендҽ, мҽгълүмат 

стендларына һҽм җирлекнең рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн игълан 

итҽргҽ. 

5. Ҽлеге карар аның басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

 

Рҽис 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №3  

 

Татартсна Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган 

авыл җирлеге Башлыгы Карары 

 

 

   _____ 20___ ел N 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлегенең Татар Шуган торак пунктында гражданнарның ҥзара салым 

акчаларын кертҥ һәм алардан файдалану мәсьәләсе буенча гражданнар 

җыенын билгеләҥ турында 

 

06.10.2003 ел №131-ФЗ «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 25.1 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 28.07.2004 ел 

№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон һҽм Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Татар Шуган авыл җирлеге Уставы нигезендҽ, карар 

чыгарам:                                                  

                                              

1. 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны Татар 

Шуган авыл җирлеге Татар Шуган торак пунктында __20__ 00сҽг.00мин.та 

үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча халык җыенын билгелҽргҽ. 

2. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

«Сез, 20__ елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль Татар 

Шуган авыл җирлеге Татар Шуган торак пункт  территориясендҽ  яшҽү урыны 

буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн, _________ тыш, ___ сум 

күлҽмендҽ үзара салым кертү һҽм бу акчаларның җирле ҽһҽмияткҽ ия булган  

түбҽндҽге сорауларны хҽл итүгҽ юнҽлтү белҽн килешҽсезме:        

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________              

 

 

       « ҼЙЕ»                                                      «ЮК» 

2.Ҽлеге карарны, кабул ителгҽн көннҽн соң___ көн эчендҽ, мҽгълүмат 

стендларына һҽм җирлекнең рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн игълан 

итҽргҽ. 

3. Ҽлеге карар аның басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

 

Башлык 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №4 

 

 
 

Татар Шуганы Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге  

    (торак пунктның исеме)                     (җирлекнең исеме) (муниципаль район исеме) 

сайлау хокукына ия булучылар   

ИСЕМЛЕГЕ 

«___» _________________ 20___ ел 

 

№№ 

пп 

Фамилиясе, исеме,  

атасының исеме 

Туган елы 

 (18 яшьтҽ - 

туган ае, 

көне) 

Яшҽү урыны 

адресы 

паспорт 

номеры, 

сериясе 

Имза 

1      

2      

3      

.      

1      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче _________   _____________________ 

                                                               (имза)       (имза расшифровкасы ) 

Халык җыены секретаре _________   ______________________ 

                                                               (имза)      (имза расшифровкасы ) 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №5 

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  

 Татар Шуган авыл җирлеге Советы 

 

Татар Шуган авылы                                         № ____                 __________ ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлегенең Татар Шуганы торак пунктында гражданнарның ҥзара салым 

акчаларын кертҥ һәм алардан файдалану мәсьәләсе буенча гражданнар 

җыенын билгеләҥ турында 

 

06.10.2003 ел №131-ФЗ «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 25.1 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 28.07.2004 ел 

№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон һҽм Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Татар Шуган авыл җирлеге Уставы нигезендҽ  

Татар Шуган авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны Татар 

Шуган авыл җирлеге Татар Шуганы торак пунктында __20__ 

00сҽг.00мин.та үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча халык җыенының 

беренче этабын билгелҽргҽ. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны Татар 

Шуган авыл җирлеге Татар Шуганы торак пунктында __20__ 

00сҽг.00мин.та үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча халык җыенының 

икенче этабын билгелҽргҽ. 

3.  Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

  «Сез, 20__ елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль  Татар 

Шуган авыл җирлеге Татар Шуганы торак пункт  территориясендҽ  яшҽү урыны 

буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн, _________ тыш, ___ сум 

күлҽмендҽ үзара салым кертү һҽм бу акчаларның җирле ҽһҽмияткҽ ия булган  

түбҽндҽге сорауларны хҽл итүгҽ юнҽлтү белҽн килешҽсезме: 

                  « ҼЙЕ»                                                      «ЮК» 

4. Ҽлеге карарны, кабул ителгҽн көннҽн соң___ көн эчендҽ, мҽгълүмат 

стендларына һҽм җирлекнең рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн игълан 

итҽргҽ. 

5. Ҽлеге карар ул басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

 

Рҽис 
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Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлеге торак пунктларында гражданнар 

җыенын ҽзерлҽү һҽм аны уздыру тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №6 

 

Татартсна Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган 

авыл җирлеге Башлыгы Карары 

 

_____ 20___ ел N 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган 

авыл җирлегенең Татар Шуганы торак пунктында гражданнарның ҥзара 

салым акчаларын кертҥ һәм алардан файдалану мәсьәләсе буенча 

гражданнар җыенын билгеләҥ турында 

 

06.10.2003 ел №131-ФЗ «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 25.1 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 28.07.2004 ел 

№45-ТРЗ Татарстан Республикасы Закон һҽм Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының Татар Шуган авыл җирлеге Уставы нигезендҽ карар 

чыгарам: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны Татар Шуган 

авыл җирлеге Татар Шуганы торак пунктында __20__ 00сҽг.00мин.та 

үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча халык җыенының беренче этабын 

билгелҽргҽ. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны Татар Шуган 

авыл җирлеге Татар Шуганы торак пунктында __20__ 00сҽг.00мин.та 

үзара салым кертү мҽсьҽлҽсе буенча халык җыенының икенче этабын 

билгелҽргҽ. 

3. 3. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

  «Сез, 20__ елда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль Татар 

Шуган авыл җирлеге Татар Шуганы торак пункт  территориясендҽ  яшҽү урыны 

буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн, _________ тыш, ___ сум 

күлҽмендҽ үзара салым кертү һҽм бу акчаларның җирле ҽһҽмияткҽ ия булган  

түбҽндҽге сорауларны хҽл итүгҽ юнҽлтү белҽн килешҽсезме:  

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________                    

 

       « ҼЙЕ»                                                      «ЮК». 

4. Ҽлеге карарны, кабул ителгҽн көннҽн соң___ көн эчендҽ, мҽгълүмат 

стендларына һҽм җирлекнең рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн игълан 

итҽргҽ. 

5. Ҽлеге карар ул басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ. 

 

Башлык 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №7 

 

 

ХАЛЫК ҖЫЕНЫ ПРОТОКОЛЫ 

______________Татар Шуганы авылы___________________________ 

    (торак пунктның исеме) 

 

«___» ____________  20__ ел    00 сҽг 00 минут                                                 № _____  

 

Катнаштылар  _____________________________________________________ кеше 

(торак пунктта яшәүче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия 

гражданнар саны, катнашучылар саны) 

 

халык җыенында Рҽислек итүче  ________________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, атасының исеме)  

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

                                             КӚН ТӘРТИБЕ: 

1.  

 

2.  

 

РӘИСЛЕК ИТҤЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 

 

1. ФИО – жирлек башлыгы 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

«ҼЙЕ» - ____ кеше 

«ЮК» ____ кеше 

 

        ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

 

Рәислек итҥче: җыен секретарен сайларга кирҽк. Нинди тҽкъдимнҽр булачак? 

Җыен секретаре итеп сайлау тҽкъдиме дҽ бар ФИО – вазифа 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 

 

   ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

 

Рәислек итҥче: гражданнар җыены кворумын билгелҽү, тавыш бирү мҽсьҽлҽлҽре 

буенча аңлатмалар бирү, тавышларны санау һҽм тавыш бирүгҽ йомгак ясау, тавыш бирү 

йомгаклары турында беркетмҽ төзү өчен хисап комиссиясен сайларга кирҽк. 

Хисап комиссиясе рҽисе итеп сайларга дигҽн тҽкъдим бар ______ ФИО һҽм хисап 

комиссиясе ҽгъзалары: 

 ФИО -  

1. ФИО –  

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 

    КӚН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 
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Беренче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

                                       (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                           (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

) 

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

 

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР: (карар эчтҽлеге) 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: «Риза» -    ____ кеше. 

                                           «Каршы» -    ____ кеше. 

Карар ________________________ 

                                          кабул ителде (кабул ителмҽде) 

Икенче мәсьәлә буенча тыңладылар:   
________________________________________________ 

                                    фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

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

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

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР:  (карар эчтҽлеге) 

 

               Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: «Риза» -    ____ кеше. 

                                           «Каршы» -    ____ кеше 

Карар ________________________ 

                                          кабул ителде (кабул ителмәде) 

 

 

 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 

Халык җыены секретаре _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы ) 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №8 

 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ 

_______________Татар Шуганы авылы__________________________ 

    (торак пунктның исеме) 

 

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

  

 

Катнаштылар  _____________________________________________________ чел. 

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

катнашучылар саны) 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче  

________________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, атасының исеме)  

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

                                             КӚН ТӘРТИБЕ: 

1.  

 

2.  

 

РӘИСЛЕК ИТҤЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 

 

2.ФИО – жирлек башлыгы 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

«ҼЙЕ» - ____ кеше 

«ЮК» ____ кеше 

 

  ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

 

Рәислек итҥче: җыен секретарен сайларга кирҽк. Нинди тҽкъдимнҽр булачак? 

Җыен секретаре итеп сайлау тҽкъдиме дҽ бар ФИО – вазифа 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 

   

Рәислек итҥче: гражданнар җыены кворумын билгелҽү, тавыш бирү мҽсьҽлҽлҽре буенча 

аңлатмалар бирү, тавышларны санау һҽм тавыш бирүгҽ йомгак ясау, тавыш бирү йомгаклары 

турында беркетмҽ төзү өчен хисап комиссиясен сайларга кирҽк. 

Хисап комиссиясе рҽисе итеп сайларга дигҽн тҽкъдим бар ______ ФИО һҽм хисап 

комиссиясе ҽгъзалары: 

 ФИО -  

ФИО –  

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 

       

     

    КӚН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 
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Беренче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

                                    фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп                                  

бирелә) 

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

 

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 

Икенче мәсьәлә буенча тыңладылар:   
________________________________________________ 

фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп                                  

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

 

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше         

 

Рәислек итҥче: соңгы карарның нҽтиҗҽсе Татар Шуган авыл җирлеге Уставы 

нигезендҽ гражданнар Җыенының үткҽрелгҽн этапларының тавышларын санау нҽтиҗҽлҽре 

буенча рҽсми рҽвештҽ басылып чыгачак (халыкка игълан ителҽчҽк).  

 

 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 

Халык җыены секретаре _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №9 

 

 

 

                          ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ (һ.б.)  

______________Татар Шуганы авылы_____________________________ 

    (торак пунктның исеме) 

 

 

«___» ____________  20__ ел    00 сҽг. 00 минут                                                 № __2___ 

  

 

Катнаштылар _____________________________________________________ кеше 

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

саны, катнашучылар саны) 

 

халык җыенында  

Рҽислек итүче ________________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, атасының исеме)  

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

                                                        (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

                                             Кӛн тәртибе: 

1.  

 

2.  

 

ҖЫЕНДА  РӘИСЛЕК ИТҤЧЕ САЙЛАНА: 

2. ФИО –  жирлек башлыгы 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 

 

  ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итҥче: җыен секретарен сайларга кирҽк. Нинди тҽкъдимнҽр булачак? 

Җыен секретаре итеп сайлау тҽкъдиме дҽ бар ФИО – вазифа 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 

   ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

 

Рәислек итҥче: гражданнар җыены кворумын билгелҽү, тавыш бирү мҽсьҽлҽлҽре 

буенча аңлатмалар бирү, тавышларны санау һҽм тавыш бирүгҽ йомгак ясау, тавыш бирү 

йомгаклары турында беркетмҽ төзү өчен хисап комиссиясен сайларга кирҽк. 

2. Хисап комиссиясе рҽисе итеп _______ФИО һҽм хисап комиссиясе ҽгъзаларын сайлау 

тҽкъдиме бар: 

3.  ФИО -  

4. ФИО –  

Һ.б.  

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 
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    КӚН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

 

Беренче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

 

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. 

  

 

По второму вопросу слушали:   
________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

 

Выступили: 1. ________________________________________________  

                                             (чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта 

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

 

Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ кеше 

      «Каршы» ____ кеше 

  

Рәислек итҥче: соңгы карарның нҽтиҗҽсе Татар Шуган авыл җирлеге Уставы нигезендҽ 

гражданнар Җыенының үткҽрелгҽн этапларының тавышларын санау нҽтиҗҽлҽре буенча 

рҽсми рҽвештҽ басылып чыгачак (халыкка игълан ителҽчҽк). 

 

Гражданнар җыенында рҽислек итүче _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 

Халык җыены секретаре _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта 

№10 

 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ 

НӘТИҖӘЛӘРЕ БУЕНЧА ҖЫЕННЫҢ ЙОМГАКЛАУ 

ПРОТОКОЛЫ                     
 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авылы 

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

 

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

__.__.20__ ел гражданнар җыенының беренче этабы протоколы №1 (рҽислек 

итүче ФИО), __.__.20__ ел гражданнар җыенының беренче этабы протоколы 

№2 нигезендҽ (рҽислек итүче ФИО)  һ.б. гражданнарның сорау(лар) буенча 

этаплап җыеннары үткҽрелде -

____________________________________________________________ 

 

1.  Җыенның үткҽрелгҽн этапларының саны тавыш бирү формасы 

күрсҽтелгҽн (ачык)) 

2.  Гражданнар җыеннарының этаплап уздырыла торган беркетмҽлҽре 

саны___ 

3. Җыенны уздыру өчен билгелҽнгҽн территориядҽ яшҽүче һҽм аларның 

эшендҽ катнашырга хокукы булган гражданнарның гомуми саны ______;  

4.  Сайлау хокукына ия һҽм гражданнар җыены этапларында 

катнашкан гражданнарның гомуми саны ___________ 

 

КАРАР ЧЫГАРДЫЛАР:  (карар эчтәлеге) 

 

-  Гражданнар җыены этапларында кертелгҽн мҽсьҽлҽ (лҽр) 

өчен бирелгҽн тавышларның гомуми саны «РИЗА» 

_________; 

-  Гражданнар җыены этапларында кертелгҽн мҽсьҽлҽ (лҽр) 

өчен бирелгҽн тавышларның гомуми саны 

«КАРШЫ»_______ 

                     

КАРАР: кабул ителде (кабул ителмәде, сәбәпләрен кҥрсәтеп) 

Рҽислек итүче (җирлек Башлыгы):    ______          _________    
                                                        (имза)        (имза расшифровкасы)   
 

Секретарь:                              _________   ______________________  
                                                               (имза)                      (имза расшифровкасы)  
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта 

№11 

 

 

 Х А Л Ы К  Җ Ы Е Н Ы Н Ы Ң  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 Татар Шуган авыл җирлеге 

составына керүче Татар Шуганы торак пунктында тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре турында 

 

«_____»  _______ 2019 ел                                                      № 1   

 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлеге  Татар Шуган авылы  

 

Хисап комиссиясе ҽгъзалары катнаша:  

1.Ф.И.О. 

2.Ф.И.О. 

        Гражданнар җыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар 

катнаша(тылар)___. 

. 
Гражданнар Җыенының беренче этабы көн тҽртибе буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре:  

«___________________________________________________________________________»  

 

РИЗА___________тавыш 

 

КАРШЫ_________тавыш 

 

 

Хисап комиссиясе рҽисе   

   

Хисап комиссиясе ҽгъзалары:                                                                                                                          



 

 

 

   Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге торак 

пунктларында гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны 

уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №12 

 

Х А Л Ы К  Җ Ы Е Н Ы Н Ы Ң  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 районы Татар Шуган авыл җирлеге 

составына керүче Татар Шуганы торак пунктында тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре турында 

 

 

«_____»  _______ 2019 ел                                                                               № 2        

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге  

Татар Шуган авылы  

 

Хисап комиссиясе әгъзалары катнаша:  

1.Ф.И.О. 

2.Ф.И.О. 

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

. 

Гражданнар Җыенының беренче этабы көн тҽртибе буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре:  

«___________________________________________________________________________»  

  

 

РИЗА___________тавыш 

 

КАРШЫ_________тавыш 

 

 

Хисап комиссиясе рәисе      

Хисап комиссиясе әгъзалары:                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Татар Шуган авыл җирлеге торак пунктларында 

гражданнар җыенын ҽзерлҽү һҽм аны уздыру тҽртибе 

турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта №13 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авылы  

халык җыенының беренче, икенче  этаплары ЙОМГАКЛАРЫ БУЕНЧА 

тавыш бирҥ нәтиҗәләре турында  

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

 

«___» _______  20__ ел   _______________________________  
                                                           (торак пунктның исеме)   
Гражданнар җыенының беренче, икенче (һ. б.) этаплары нҽтиҗҽлҽре Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авылы жирлеге    
  (муниципаль берҽмлегенең яисҽ аның өлешенең территориянең исеме) 
                         

Гражданнар Җыенының этапларын үткҽрү датасы һҽм вакыты: _______________                              

_____________ 20__ ел  

Гражданнар җыенында сорау(лар) буенча тавыш биргҽндҽ тавышларны санау 

нҽтиҗҽсендҽ____________________________________________________________

________    Хисап комиссиясе билгеләде:  

1.  Халык җыенының үткҽрелгҽн этаплары саны 

________________________________________;  

2.  Гражданнар җыены этапларының үткҽрелгҽн хисап комиссиясе 

беркетмҽлҽренең тҽкъдим ителгҽн саны ___________________;  

3.  Җыенны уздыру өчен билгелҽнгҽн территориядҽ яшҽүче һҽм җыен эшендҽ 

катнашырга хокуклы гражданнарның гомуми саны __________;  

4.  Җыен эшендҽ катнашкан гражданнарның гомуми саны ______________;  

5.  Гражданнар җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽ (лҽр) өчен бирелгҽн тавышларның 

гомуми саны «РИЗА»_______; 

6. Гражданнар җыенына кертелгҽн мҽсьҽлҽ (лҽр) өчен бирелгҽн тавышларның 

гомуми саны «КАРШЫ»_______;                                                     7._______; 

Карар чыгардылар: 

1. «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында»гы №131-ФЗ Федераль законның 25 статьясындагы 6 өлеше нигезендҽ, 

_______сорау буенча тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен расларга, _____сорау буенча  җыен 

карары кабул ителгҽн дип санарга. 

Хисап комиссиясе рҽисе ____________________     _______________  
                                                  (фамилия, инициаллар)                  (имза)  

Хисап комиссиясе ҽгъзалары 1.     __________                         _________ 
                                                                             (фамилия, инициаллар)                              
 2. _________________________    

           Беркетмҽ төзелде «___» _____________ 20___ ел 


