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«Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда гражданнар 
жыенын уткэругэ эзерлек тэртибе турында» 
Нигезлэмэне раслау хакында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми [ринциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль иконный 25.1 
стагьясын, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 201 4 елныц 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 с атьясын Ьэм 
Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районыныц « Сухрау а ыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставыныц 15.1 статьясын гамэлгэ ашыру м ксатларында, 
Сухрау авыл жирлеге Советы карар бирэ:

1. «Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Зухрау авыл 
жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын ут:к; ругэ эзерлек 
тэртибе турында» Нигезлэмэне кушымта нигезендэ расларга.

2. Олеге карар «Нижнекамская правда» газетасында рэсми башшып чыккан 
вакыттан уз коченэ керэ йэм Татарстан Республикасы Тубэн Кам i муниципаль 
районыныц « Сухрау авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы бел;:-: ( билгелэнгэн 
муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка житкеру) ho л аларныц уз 
кеченэ керу тэртибе нигезендэ халыкка житкерелэ.

3. Аныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районыныц Сухрау авыл жирлеге башлыгына йоклэргэ.

Сухрау авыл жирлеге 
башлыгы Р.Р. Г пимов

mailto:Suharevskoe.Sp@tatar.ru


Татарстан Республика»!
Тубэн Кама муниципал районы 
Сухрау авыл жирлеге ( л 5етынын 
2019 елньщ 8 октябренд те 
22 номерлы карарына 
кушымта

Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 

составына керуче торак пунктларда гражданнар 
жыенын эзерлэу йэм уткэру тэртибе турында 

Нигезлэмэ

Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау е ыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уп эру тэртибе 
турында элеге Нигезлэмэ (алга таба -  Нигезлэмэ) «Россия Федерацш ендэ жирле 
узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елнын 6 октя( i зендэге 131- 
ФЗ номерлы Федераль законный 25.1 статьясы, «Татарстан Республика; ында жирле 
узидарэ турында» 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Г ;спубликасы 
Законыньщ 35 статьясы Ьэм Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль 
районыныц «Сухрау авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставыныц 5.1 статьясы 
нигезендэ эшлэнде.

1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Халык жыены гомуми, тигез Ьэм турыдан-туры ихтыяр белдеру нигезендэ 

уткэрелэ.
1.2. Гражданнар жыенында торак пунктта яшэучелэр, даими яки куОесенчэ аныц 

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

1.3. Гражданнар жыенында катнашу ихтыярый Ьэм ирекле.
1.4. Гражданнар жыенда шэхсэн узе катнаша Ьэм аларньщ Ьэркайсы 5ер тавышка 

ия.
1.5. Халык жыены халык тарафыннан жирле эйэмияттэге мэсьэлэл рне хэл иту 

максатыннан уткэрелэ.

Гражданнар жыены вэкалэтлэре
1.6. Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ мо кин:
курсэтелгэн торак пункт территориясен башка жирлек (мунищ; паль район)

территориясенэ кертугэ китерэ торган, курсэтелгэн торак пункт аиы т составына 
кертелгэн торак пунктта жирлек (муниципаль район) чиклэрен узгэр у  мэсьэлэсе 
буенча;

муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы вэкалэтлэре граж;; i шар жыены 
белэн гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ курсэтелгэн жирлекнец чикп рен узгэрту, 
узгэртеп кору мэсьэлэлэре буенча;

сайлау хокукына ия булган жирлектэ яшэучелэр саны 100 дэн артьи кеше булса, 
муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы вэкалэтлэре гражданнар сыены белэн 
гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ жирлекнец вэкиллекле органын тезу, ai ыц саны Ьэм 
вэкалэтлэр вакыты турында мэсьэлэ буенча;



муниципала берэмлекнец вэкиллекле органы вэкалэтлэре граждан нар жыены 
белэн гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ гражданнарнын узара салым аю нары н керту 
Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча;

жирлек составына керуче торак пунктта, шэЬэр эчендэге район, ш ;1 эр эчендэге 
район, федераль эЬэмияттэге шэЬэр эчендэге территориядэ, шэЬэр круга яисэ 
муниципаль район чиклэрендэ урнашкан авылара территориядэ элеге орак пункт 
территориясендэ гражданнарнын узара салым акчаларын керту Ьэм кулли у мэсьэлэсе 
буенча;

жирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта, жирле узидарэне ештыру Ьэм 
гамэлгэ ашыру белэн бэйле мэсьэлэлэр буенча халык инициативасын экъдим игу 
максатларында;

авыл жирлегенен тубэн тыгызлыгы булган территориядэ урнашкан яки керергэ 
авыр булган жирлектэ, эгэр авыл жирлегенен халык саны 100 кешеш, >н артмаган 
очракта, жирлекне бетеру мэсьэлэсе буенча;

авыл торак пунктында авыл торак пункты старостасы кандидатура' ын тэкъдим 
иту, шулай ук авыл торак пункты старостасы вэкалэтлэрен вакытыннан лда туктату 
мэсьэлэсе буенча.

Авыл торак пунктында гражданнар жыены шулай ук муниципаль хе : мэт турында 
Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда, муницг i шь хезмэт 
вазыйфасын билэугэ конкурс уткэргэндэ, конкурс комиссиям: составына 
кандидатуралар тэкъдим иту максатларында уткэрелергэ момкин.

Гражданнар жыенын матди Ьэм оештыру ягыннан тээмин иту

1.7. Гражданнар жыенын уздыру Татарстан Республикасы Тубэн Кам{ муниципаль 
районынын «Сухрау авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге башлыгы: тарафыннан 
тээмин ителэ.

1.8. Жыенга эзерлек Ьэм аны уткэру белэн бэйле чыгымнар муницип ль берэмлек 
бюджеты хисабына башкарыла.

2. Гражданнар жыенын чакыру тэртибе

Халык жыены уткэру инициативасы
2.1. Торак пунктта халык жыенын уткэру инициативасы кемнэр, эн булырга 

момкин:
- муниципаль берэмлек башлыгы;
- сайлау хокукына ия булган, саны 10 кешедэн ким булмагат. гражданнар 

жыенында катнашырга хокуклы торак пунктта яшэучелэр теркеме, ягъг т даими яки 
кубесенчэ торак пункт территориясендэ яшэуче, яшэу урыны буенча элеге торак 
пунктта теркэлгэн, 18 яшькэ житкэн Россия Федерациясенец зикэ сэлэтле 
гражданнары, шулай ук Россия Федерациясенец халыкара килешулэре h >м федераль 
законнар нигезендэ жирле узидарэне гамэлгэ ашырганда хокукларга к; булган Ьэм 
торак пункт территориясендэ даими яисэ кубесенчэ яшэуче чит ил граждан тары.

2.2. Торак пунктта яшэучелэриец инициативасы имзалар кэгазе (1 в :е кушымта) 
яисэ анда гражданнар жыены уткэру инициативасын курсэту турында карар кабул 
ителгэн инициатив теркем жыелышыньщ беркетмэсе рэвешендэ рэсми: эштерелергэ 
тиеш, аларда курсэтелгэн булырга тиеш:

гражданнар >кыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр;
гражданнар жыенын уткэрунец тэкъдим ителгэн вакыты;



гражданнар жыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы hap гражданныц 
фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туу датасы; паспорт яки аны аыштыручы 
документный сериясе Ьэм ном еры, яшэу урыны адресы, аньщ имзасы эм имзасын 
керту датасы.

2.3. Жыенны уткэру инициативасын хуплау ечен жыелырга тиешле и изалар саны 
сайлау хокукына ия булган, даими яки кубесенчэ яшэуче, торак пункт тер]: зториясендэ 
теркэлгэн гражданнар саныннан 5 процентын тэшкил итэ, лэкин 25 и у щан да ким 
була алмый.

2.4. Имзалар кэгазьлэре имзалар жыючы зат тарафыннан таныклана, таныклау 
датасын, фамилиясен, исемен, атасынын исемен, туу датасын, паст; от яки аны 
алыштыручы документ номерын Ьэм сериясен, яшэу урыны адресi н курсэтеп, 
муниципаль берэмлек башлыгына жибэрелэ.

Гражданнар жыенын уткэру турында карар кабул иту тэ[! шбе

2.5. Инициатив теркем тарафыннан чакырыла торган граждан чар жыены 
муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы карары белэн (2 нче i ушымта), э 
муниципаль берэмлек башлыгы инициативасы белэн -  муниципаль берээ и ек башлыгы 
карары белэн (3 нче кушымта) барлык кирэкле документлар кергэн ко шэн 30 кон 
эчендэ билгелэнэ.

2.6. Муниципаль берэмлек башлыгы яисэ муниципаль берэмлекноп вэкиллекле 
органы аныц максатка ярашлы булмавы сэбэплэре буенча граждан ар жыенын 
уткэрудэн баш тартырга хокуклы тугел.

2.7. Гражданнар жыенына чыгарылган мэсьэлэ Россия Федерациям: тконнарына 
Ьэм Татарстан Республикасы законнарына каршы килмэскэ тиеш. X ; лык жыены 
мэсьэлэсе аны терле яклап андату мемкинлеге булмаслык итеп формал ; птырылырга 
тиеш, ягъни аца бары тик бертесле жавап кына бирергэ мемкин булырга т: ли.

2.8. Гражданнар жыенын билгелэу, аны кучеру турындагы карар муниципаль 
хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка житкеру) ечен муницип шь берэмлек 
уставында каралган тэртиптэ басылып чыга (халыкка житкерелэ).

Гражданнар жыенын уздыру турында муниципаль берэмлек башлык л карарында 
яисэ муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы карарында тубэндэгел; р курсэтелэ; 
гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэ; гражданнар жыенын уз, ;ыру вакыты 
Ьэм урыны турында мэгълумат; жыенны оештыручы - муниципй :ь берэмлек 
органыныц структур булекчэсе турында белешмэлэр.

2.9. Гражданнар жыенын (муниципаль берэмлек башкарма комитет].! эзерлэу йэм
уздыру ечен жаваплы муниципаль берэмлек органыньщ структур булекчэсе, 
гражданнар жыенын уткэру турында муниципаль берэмлек башлыл ,1 карары яки 
муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы карары нигезендэ сайлау хокукына ия 
булган торак пунктта яшэучелэр исемлеклэрен тези; гражданнар жыены i а мэгълумат 
материаллары эзерли; муниципаль берэмлек халкына массакулс г мэгълумат
чараларында йэм башка ысуллар белэн гражданнар жыены турында хэЕ: >р итэ (4 нче 
кушымта).

Муниципаль берэмлек башкарма комитеты гражданнар жыеньп уткэру ечен 
биналар бирергэ тиеш.

2.9.1. Торак пунктта яшэучелэргэ халык жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны 
турында алдан ук хэбэр ителэ. Гражданнар жыенын билгелэу туры щагы карар, 
гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны гражданнар жыенына ка, эр 10 кеннэн 
дэ соцга калмыйча бастырып чыгарылырга (халыкка игълан ителергэ) тис г



2.9.2. Гражданнар жыеныныц hap катнашучысы гражданнар жы зын уткэру 
датасына кадэр 5 кеннэн дэ соцга калмыйча, муниципаль берэмлс ; башкарма 
комитетында гражданнар жыены карарына чыгарыла торган матери: ллар белэн 
танышырга, нгулай ук аларньщ кучермэлэрен алырга хокуклы.

2.10. Гражданнар жыенын уткэру датасы соцрак вакытка кучерелс >гэ мемкин. 
Гражданнар жыенын уздыру датасын кучеру турында карар жыен уткэру билгелэнгэн 
датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

3. Гражданнар жыенын уткэру тэртибе

3.1. Ждюнга килгэн гражданнар торак пунктта яшэучелэр исемлеге! э кертелгэн 
жыенда катнашучы Ьэм сайлау хокукына ия булган затларны теркэу ечен муниципаль 
берэмлек башлыгы вэкалэтле заты тарафыннан теркэлэ. Исемлектэ гражданныц 
фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме, туган елы, яшэу урыны адресы, пае i орт сериясе 
Ьэм номеры курсэтелэ.

3.2. Ж^ыенда катнашырга тел эк белдергэн, хэлиткеч тавыш биру хокукыннан 
башка гражданнар, жыенда тикшерелэ торган мэсьэлэлэрне хэл i :у аларньщ 
эшчэнлеклэре белэн бэйле булган предприятие, учреждение, оешма датэкчелэре, 
матбугат йэм башка массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэре жыенга ко гелэ.

3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшэучелэр исемлегендэ тс:i элсезлеклэр 
ачыкланган очракта, торак пунктта яшэуче кеше теркэлергэ йэм элеге муниципаль 
берэмлек башлыгы ризалыгы белэн жыенда катнашырга мемкин.

3.4. Язмаларныц тегэлсезлеген (яки аларньщ булмавын) граждан и ьщ шэхесен 
раслаучы документный (Россия Федерациясе гражданы паспорты, хэрби илет, чит ил 
Гражданы паспорты, Россия Федерацнясендэ яшэугэ рохсэт, Россия Фц грация сен дэ 
вакытлыча яшэугэ рохсэт Ьэм башкалар) булуы расларга мемкин.

3.5. Гражданнар жыены анда сайлау хокукына ия булган торак пунктта 
яшэучелэрнец яртысыннан артыгы катнашканда тулы хокуклы. Кворум булмаганда, 
гражданнар жыенын уткэрунен яна датасын билгелэу муниципаль берэы ек башлыгы 
тарафыннан башкарыла. Бу очракта гражданнар жыены гражданнар жд тнын уткэру 
билгелэнгэн кеннэн соц ун кеннэн дэ иртэрэк уткэрелмэскэ тиеш.

3.6. Гражданнар жыенында тавыш биру ачык яисэ яшерен булшдга мемкин. 
Тавыш биру форм асы турында карар гражданнар жыены тарафыннан кабу ителэ.

3.7. Яшерен тавыш биру уздырганда, граждаьшар жыенында гг гнашу ечен 
теркэлгэн гражданга тавыш биру ечен бюллетень бирелэ (5 нче кушымта).

3.8. Гражданнар жыенында муниципаль берэмлек башлыгы яисэ гражданнар 
жыенына теркэлгэн катнашучылар саныннан гади купчелек тавыш беигаЬа ачык тавыш 
биру юлы белэн сайлап алынган башка зат рэислек итэ ала. Рз гслек итуче 
кандидатураларын гражданнар жыенында катнашучылар тэкъдим итэргэ х куклы.

3.9. Гражданнар жыены сэркатипне йэм хисап комиссиясен cai лый. Хисап 
комиссиясе эгъзалары саны ике кешедэн дэ ким булырга тиеш тугел. Гражданнар 
жыеныныц кон тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэр рэислек итуче, муницифшь берэмлек 
башлыгы, гражданнар жыенында катнашу хокукына ия гражданнар тарафыннан 
кертелэ ала. Кен тэртибенэ гражданнар жыенын чакыру инициаторларь тарафыннан 
кертелгэн сораулар мэжбури рэвештэ кертелэ. Курсэтелгэн мэсьэлэлэр бертнче чиратта 
карала. Халык жыеныныц кон тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэрне керту ту ында карар, 
эгэр аныц ечен жыенда катнашкан гражданнарныц яртысыннан да ким бу маган елеше 
тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала.



ЗЛО. Гражданнар жыены жыенда рэислек итуче тарафыннан ачылг. Гражданнар 
жыенында рэислек итуче гражданнар жыенын уткэруне оештыра, тэрзи тне саклый, 
хисап комиссиясе эшен координацияли, фикер алышына торган мэсьзлолэр буенча 
чыгыш ясау ечен суз бирэ, тавыш бирунен билгелэнгэн тэртибен тээмин юл.

3.11. Гражданнар жыенында сэркатип тарафыннан беркетмэ алып ары л а, анда 
тубэндэгелэр курсэтелэ: жыен уткэру датасы йэм урыны, торак пун тта яшэуче 
гражданнарньщ гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, к; гнашучылар 
саны, Кен тэртибе, чыгышларнын кыскача эчтэлеге, карала торган мэсьз. элэр буенча 
тавыш биргэн гражданнар саны (6 нчы кушымта).

3.12. Беркетмэгэ жыенда рэислек итуче зат йэм жыен секретаре та] г фыннан кул 
куела йэм, гражданнар жыенында мугагципаль берэмлек башлыгы рэис гек итмэгэн 
очракта, муниципаль берэмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмэгэ жые - ta теркэлгэн 
катнашучылар исемлеге теркэлэ.

4. Гражданнар жыены карарлары

4.1. Гражданнар жыены карары кабул ителгэн дин санала, эгэр анын очен сайлау 
хокукына ия жыенда катнашучы гражданнарньщ яртысыннан артыгы тавы i бирсэ.

4.2. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актла]: эулып тора, 
муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан имзалана йэм Татарстан Р , :спубликасы 
муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш нче, 8 нче 
кушымталар).

4.3. Жирле узидарэ органнары йэм жирле узидарэнец вазы г Г аи затлары 
гражданнар жыенында кабул ителгэн карарларныц жирлек уставы белзн >илгелэнгэн, 
ал ар арасында вэкалэтлэрне чиклэу нигезендэ утэлешен тээмин итэлэр.

4.4. Жыенда кабул ителгэн карар жыенда башка карар кабул иту юль белэн юкка 
чыгарылырга яки узгэртелергэ момкин яисэ суд тэртибендэ гамэлд; тугел дип 
танылырга момкин.

4.5. Гражданнар жыенында кабул ителгэн карарлар рэсми бастырып ыгарылырга 
(халыкка игълан ителергэ) тиеш Ьэм муниципаль хокукый актлар талэшю >е нигезендэ 
рэсмилэштерелэ.

4.6. Эгэр торак пунктта яшэучелэрне турыдан-туры гостыярын бел деру юлы белэн 
кабул ителгэн карарны гамэлгэ ашыру очен остэмэ рэвештэ муниципал!, юкукый акт 
кабул иту (бастырып чыгару) кирэк булса, курсэтелгэн актны кабул ш ' (бастырып 
чыгару) алар компетенщгясенэ керэ торган жирле узидарэ органы тисэ жирле 
узидарэнец вазыйфаи заты гражданнар жыенында кабул ителгэн карар уз i >ченэ кергэн 
кеннэн соц 15 кон эчендэ тиешле муниципаль хокукый актны эзерлэу йэм (яисэ) кабул 
иту вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн срок ©ч айдан да артмаска тиен .

Гражданнар жыены карарларын утэу

4.7. Гражданнар жыенында кабул ителгэн карарлар торак пункт тер иториясендэ 
мэжбури утэлергэ тиеш 1тэм нинди дэ булса дэулэт хакимияте органнары, аларныц 
вазыйфаи затлары яисэ жирле узидарэ органнары тарафыннан раслауга мо гаж тугел.

4.8. Гражданнар жыенында кабул ителгэн карарларныц утэлмэве за;> н нигезендэ 
жаваплылыкка тартыла.



Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда граждан! : р 
жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турында 
Нигезлэмэгэ 
1 нче кушымта

ИМЗАЛАР К0ГАЗЕ

Без, тубэндэ имза куючылар, Татарстан Республикасы Тубэн Кам; муниципаль 
районы Сухрау авыл
жирлеге_______________________________________________________________торак
пунктында________________________________________________________ ____________

___________________ мэсьэлэсен
формалаштырып,___________________________________________ граждан нар жыенын
(гражданнар жыенын уткэру сроклары) уткэру инициативасын хуплыйбыз

т/с
Фамилиясе,

исеме,
атасыныц исеме

Туу
датасы

Яшэу урыны 
адресы

Паспорт яки 
аны
алыштыручы 
документны 
н сериясе, 
ном еры

Имза
датао Имза

Имзалар кэгазен таныклыйм

(имза жыюны гамэлгэ ашыручы затныц фамилия се, исеме, атасын щ исеме, туу 
датасы,

шэу урыны, паспорт яки аны алыштыручы документный сериясе, номер]; ] 
__________________ (имза Ьэм дата)



Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл щгрлеге 
составына керуче торак пунктларда гражданнар 
жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турында 
Нигезлэмэгэ 
2 нче кушымта

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Совет

Сухаревского сельского поселения 
Нижнекамского муниципального района

423559, Нижнекамский район, 
с. Сухарево, ул.Пролетарская, 12

Suharevskoe.Sp@tatar.ru, сайт: www.suharevskoe-sp. 
тел./факс (8555) 44-11-44, электронный адрес:

Suchispolkom@/mail. ru

РЕШЕНИЕ

2000 елныц 00

Гражданнарныц узара салым акчаларын 
керту йам куллану мэсьэлэлэре буенча 
Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге
__________________ торак пунктында
гражданнар жыенын билгелэу турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми ринциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон ыц 25.1, 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында; Татарстан 
Республикасы Законыныц 35 статьясы, Татарстан Республикасы убэн Кама
муниципаль районынын «Сухрау авыл жирлеге» муниципаль берэмлеп Уставыныц 
15.1 статьясы нигезендэ, Сухрау авыл жирлеге Советы карар бирде:

1. Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау авыг жирлеге
_________________ торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буен1 гражданнар
жыенын 2019 елныц____________ билгелэргэ.

Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
2. «Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге_____ ____________

торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн hop (длить булган 
яшэучедэн, 1 торкем инвалидлар, ветераннар, Беек Ватан сугышында к гнашучылар 
Ьэм инвалидлар, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц тол хать ннары, тыл 
хезмэтчэннэре, балачактан инвалидлар, 16 яшькэ кадэрге инвалид о даныц эти- 
энилэре, кендезге (уку йортына йереп уку) уку студентлары, хэрби хезы эткэ чакыру 
буенча хэрби хезмэт утуче солдатлардан тыш. Элеге сумманыц 50% кулэмендэ 2 
теркем инвалидлары Ьэм 80 яшьтэн елкэнрэк пенсионерлар тули. __________

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛ АКАСЫ 
Тубэн Кама муниципаль »айоны 

Сухрау авылжирле е 
Советы

423559, Тубэн Кама райсч iг,
Сухрау авылы, Пролетар ура:: я, 12

Suharevskoe.Sp@tatar.ru, сайт: www.i.i iarevskoe-sp. 
тел./факс (8555) 44-11-44, Электре: ый адрес: 

Suchispolkom@/mail. ш

КАРАР

№

mailto:Suharevskoe.Sp@tatar.ru
http://www.suharevskoe-sp
mailto:Suharevskoe.Sp@tatar.ru
http://www.i.i


суммасында 20____ елда узара салым кертугэ йэм алынган акчап ’эны жирле
оЬэмиягтэге мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тубэндэге эшлэрне башкару буен* i жибэрергэ 
сез ризамы:

«0ЙЕ» «ЮК»
3. Сухрау авыл жирлегенец рэсми сайтында йэм мэгълумат тендларына 

урнаштыру юлы белэн элеге карарны кабул ителгэн квннэн оч кен эчдндэ игълан 
итэргэ.

4. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Сухрау авыл жирлеге 
Советы рэисе Р.Р. Галимо



Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда граждан р 
жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турынд 
Нигезлэмэгэ 
3 нче кушымта

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Глава

Сухаревского сельского поселения 
Нижнекамского муниципального района

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Тубэн Кама муниципг.: > районы 

Сухрау авыл жир: еге 
Башлыгы

423559, Нижнекамский район, 423559, Тубэн Кама par )ны,
с. Сухарево, ул.Пролетарская, 12 Сухрау авылы, Пролетар у 1мы, 12

тел./факс (8555) 44-11-44, электронный адрес: Suharevskoe.Sp@tatar.ru, сайт: www.suhan ’ koe-sp.ru * 1 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

2019 елныц 00_________  №

Гражданнарныц узара салым акчаларын 
керту Ьэм куллану мэсьэлэлэре буенча 
Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге
__________________ торак пунктында
гражданнар жыенын билгелэу турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми [ринциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турыщи » Татарстан 
Республикасы Законыныц 35 статьясы, Татарстан Республикасы Губэн Кама 
муниципаль районыныц «Сухрау авыл жирлеге» муниципаль берэмлег Уставыныц 
15.1 статьясы нигезендэ, Сухрау авыл жирлеге башлыгы карар бирде:

1. Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге_________________ торак
пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын 2019 :лныц 
____________ билгелэргэ.

Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

2. «Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге_________________
торак пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн 1зэр с лигь булган 
яшэучедэн, 1 теркем инвалидлар, ветераннар, Беек Ватан сугышында атнашучылар 
йэм инвалидлар, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц тол хап.шнары, тыл 
хезмэтчэннэре, балачактан инвалидлар, 16 яшькэ кадэрге инвалид аланын эти- 
энилэре, кендезге (уку йортына йереп уку) уку студентлары, хэрби хез дэткэ чакыру 
буенча хэрби хезмэт утуче солдатлардан тыш. Олеге сумманьщ 50% кулэмендэ 2

mailto:Suharevskoe.Sp@tatar.ru
http://www.suhan


теркем инвалидлары Ьэм 80 яшьтэн елкэнрэк пенсионерлар дули. __________
суммасында 20____ елда узара салым кердугэ Ьэм алынган акча.1 дрны жирле
эЬэмияддэге мэсьэлэлэрне хэл иду ечен дубэндэге эшлэрне башкару буедча жибэрергэ 
сез ризамы:

«0ЙЕ» «ЮК»
3. Сухрау авыл жирлегенец рэсми сайтында Ьэм мэгълумат стендларына 

урнаштыру юлы белэн элеге карарны кабул ителгэн кеннэн еч кем э1 ендэ игълан 
итэргэ.

4. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Сухрау авыл жирлеге
башлыгы Р. Р. Галимов



Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда граждан ; р 
жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турынд 
Нигезлэмэгэ 
4 нче кушымта

Сайлау хокукына ия Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау авыл
жирлеге_____________________торак пунктында яшэучелэр

ИСЕМЛЕГЕ
20___елнын «___ » _________________

т/с Фамилиясе, исеме, 
атаыныц исеме

Туган елы (18 
яшьтэгелэргэ 

- туган 
числосы, ае)

Яшэу урыны 
адресы

Паспорт
сериясе,
номеры

Имза

. .

Г ражданнар жыенында рэислек итуче 

Г ражданнар жыены секретаре
(имза) (имзаны расшифровкалау)

(имза) (имзаны расшифровкалау



Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 
составына керучеторак пунктларда граждан: ар 
жыенын эзерлэу йэм уткэру тэртибе турынр 
Нигезлэмэгэ 
5 нче кушымта

Татарстан Республикасы Тубэн Кама
муниципаль районы Сухрау авыл жирлегенэ керуче
файдалану мэсьэлэсе буенча яшерен тавьгш биру

торак пунктында узара сал м керту Ьэм

БЮЛЛЕТЕНЕ

«Эйе»

Яшерен тавыш биругэ куелган мэсьэлэнен эчтэлеге «Юк»

«Тавыш бирми калдь



Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда граждан н р 
жыенын эзерлзу Ьэм уткэру тэртибе турындя 
Нигезлэмэгэ 
6 нчы кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫ БЕРКЕТМ0СЕ

20 елньщ« »

Катнаштылар

№

(торак пункт исеме)

кеше
(торак пунктта яшэуче гражданнарньщ гомуми саны, сайлау хокукына ия гр; сданнар саны,

катнашучылар саны)

Г ражданнар жыенында
рэислек итуче ________________________________________________

Г ражданнар жыены секретаре
(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

K0H Т0РТИБЕ:
1.

Беренче мэсьэлэ буенча тынланды:

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
(чыгышньщ кыскача язмасы яки доклад тексты (теркэлэ)

Чыгыш ясадылар: 1.
(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

(чыгышньщ кыскача язмасы яки доклад тексты (теркэлэ) 
h.6. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)

КАР АР ЧЫГАРДЫЛАР: (карарньщ эчтэлеге)

Тавыш биру нэтиждлэре: «Эйе» -
«Юк» -

кеше
кеше

«Тавыш бирми калды» - кеше
Карар

кабул ителгэн (кабул ителмэгэн)

Икенче мэсьэлэ буенча тынланды:

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
(чыгышньщ кыскача язмасы яки доклад тексты (теркэлэ)



Чыгыш ясадылар: 1._____________________________ ________________
(фамилиясе, исеме, атасынын, исеме)

(чыгышньщ кыскача язмасы яки доклад тексты (теркэлэ) 
h.6. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)

КАР АР ЧЫГАРДЫЛАР: (карарньщ эчтэлеге)

Тавыш биру нэтижэлэре: «Эйс» -  ___кеше
«Юк» - ____кеше
«Тавыш бирми калды» - ____кеше

Карар _______________________
кабул ителгэн (кабул ителмэгэн)

Гражданнар жыенында рэислек итуче_________ _________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)

Г ражданнар жыены сэркатибе _________ ________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)



Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда гражданнар 
жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турында 
Нигезлэмэгэ 
7 нче кушымта

Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге

составына керуче______________ торак пунктында гражданнар
жыены нэтижэлэре турында 

КАРАР

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми пр нциплары 
турында» Федераль законный 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасъ тда жирле 
узидарэ турында» Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы нигезенд
«Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге_____________ ___  торак
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн hop балигъ булган яю эучедэн, 1 
торкем инвалидлар, ветераннар, Беек Ватан сугышында катнашучылар Ьэм а двалидлар, 
Беек Ватан сугышында катнашучыларныц тол хатыннары, тыл хеза этчэннэре, 
балачактан инвалидлар, 16 яшькэ кадэрге инвалид баланыц эти-энилэре, ке дезге (уку 
йортына йореп уку) уку студентлары, хэрби хезмэткэ чакыру буенча хэ би хезмэт
утуче солдатлардан тыш ,__________ суммасында 20___ _ елда узара салым: : зртугэ Ьэм
алынган акчаларны жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тубэндэ е эшлэрне 
башкару буенча жибэрергэ сез ризамы» мэсьэлэсе буенча 20 * елныц
_________ уздырылган гражданнар жыены нэтижэлэре белэн гражданнар жыены
беркетмэсе тезелгэн: 1)...;2)....

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемле i ;нэ_______

гражданнар жыенында катнашучы, тавыш бирудэ катнашкан________ ражданнар
жыенда катнашучылар саны кертелгэн.

Тавыш биру нэтижэлэре буенча халык жыенында катнашучыларныц гавышлары 
тубэндэгечэ буленде:
«Эйе» позициясе ечен_____гражданнар жыенында катнашучы; «Юк» поз циясе ечен
____жыенда катнашучы тавыш биргэн.

Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау а ыл жирлеге

составына керуче____________  торак пунктында гражданнар жыены г узды дип
танырга, гражданнар жыены нэтижэлэре - дерес.

2. «Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы ( ухрау авыл
жирлеге составына керуче_________________ торак пунктында яшэу урыны буенча
теркэлгэн Бэр балигъ булган яшэучедэн, I теркем инвалидлар, Беек Ватаг сугышында 
катнашучылар Ьэм ветераннары, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц тол 
хатыннары, кендезге уку йортлары студентларыннан тыш. Элеге сух ланыц 50% 
кулэмендэ 2 теркем инвалидлары Ьэм 80 яшьтэн елкэнрэк пенсион ирлар тули.
__________ суммасында 20_____ елда Тубэн Кама муниципаль районы ухрау авыл
жирлеге ______________ торак пунктында узара салым кертугэ Ьэм альты д акчаларны



жирле эйэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тубэндэге эшлэрне башкг >у буенча 
жибэрергэ сез ризамы» мэсьэлэсе буенча карарны 1)...; 2)... кабул ителгэн ди 1 санарга.

3. Гражданнар жыены нэтижэлэрен мэгълумат стендларына, Су: pay авыл 
жирлеге сайтында Ьэм Тубэн Кама муниципаль районыныц рэсми сайтында рнаштыру 
юлы белэн игълан итэргэ.

4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль айоныныц 
Сухрау авыл жирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципал норматив 
хокукый актлары регистрына керту ечен жибэрергэ.

Гражданнар жыенында рэислек итуче: ____________  _______________
(имза) (имзаны

расшифровкалау)

Муниципаль берэмлек башлыгы,
Совет рэисе _____________  _________________

(имза) (имзаны
расшифровкалау)



Татарстан Республикасы Тубэн Кама 
муниципаль районы Сухрау авыл жирлеге 
сосгавына керуче торак пунктларда граждан! i; 
жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турында 
Нигезлэмэгэ 

8 нче кушымта

Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы Сухрау авыл ж трлеге

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона (Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской >едерации», 
статьей 35 Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан»

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми и шнциплары 
турында» Федераль законный 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Pecir бликасында 
жирле узидарэ турында» Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьи ы нигезендэ

составына керуче ________________________ торак пунктында
ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫ КАРАРЫ

20 елныц «___» №

(торак пункт исеме) 
гражданнар жыены карар бирэ:

1 .

2.
3.

Гражданнар жыенында рэислек итуче:
(имза)

Муниципаль берэмлек башлыгы, 
Совет рэисе

(имза) (имзаны расшифр вкалау)


