
Татарстан Республикасы олки муниципалъ районы

Чуваш Борнае авыл х{ирлеге советы Карары

2019 нчы елныц 10 нчы октябре

200з нче елныц б няы октябрендеге 131_Фз номерлы "россия Федерациясенде

х{ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми IIринциплары турында" Федераль законныц

25.1 статьясын, 2ОO4нче еJIныц 28 нче июлендэге 45-ТРЗ номерJIы,"Татарстан

Республикасында п1црле yзидарэ турында" Татарстан Республикасы Законыныц З5

статъясын гамалгэ ашыру максатпарында Чуваш Борнае авыл жирJIеге Советы

кАРАР ИТТЕ:

1.татарстан Республикасы муЕиципаль районы Чуваш Борнае авыл )цирлеге

составына керYче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерJIэy hэм уткэру

тэртибе турында Нигезлэмэне яца редакциядэ распарга,

2. Тубэндэге карарларны Yз кочен югаIIткан дип танырга:

татарстан Республикасы олки муниципалъ районы Чуваш Борнае авыл

щирлегенец 2018 нче елныц 24 нче августындагы 19 номерлы <<Татарстан

республикасы олки муниципаль районъi Чуваш Борнае авыл п(ирлегендэ

гражданнар п(ыенын эзерлэY haM уздыру тэртибе турында Нигезлэмэ " карарын;

олки муниципаль районычуваш Борнае авыл х(ирлеге советыныц 2019 нчы елныц

2 нче авryстындагы 14 номерлы <<татарстан Республикасы олки муниципаь

районыЧуваш Борнае п(ирпеге Советыныц 2018 елныц 24 августында кабул

ителгэН 19 номеРлы <ТатарстаН Республикасы олки муниципалъ районы Чуваш

Борнае авыл п(ирлегендэ хчtJIык п{ыенын эзерпэY hэм уткэру тэртибе турында

НигезлаМэ)карарЫна Yзгэрешлэр KepTy турында " карарын,

3.олеге карар рэсми басылып чыккан мизгелдэн yз коченэ керэ,

4.опеге карарныЦ !"телешен контролъдэ тOтуны Yз остемдэ каlrдырам,

17Ns

И. Г. Зарипов
Совет рэисе,
Чуваrir Борнае авыл }цирлеге башлыгы



Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыныц Чуваш Борнае аВЫЛ

}цирлеге составына керyче торак пунктларда гражданнар )цыенына азерлек

haM аны уздыру тартибе турында Нигезлама

Олеге Татарстан Республикасы Олки муниципаль районы щирлеге составыНа

керуче торак пунктларда гражданнар х(ыенын эзерлэy hэм уздыру тэртибе ТУРЫНДа

Нигезлэмэ (алга таба-Нигезлэма) 2003 нче елныц б нчы октябрендаге 131 - ФЗ

номерлы "Россия Федерациясендэ я{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми

принциплары турында" Федераль законныц25.1 нче статьясы,2004 нче елныц 28

нче июлендэге 45-трз номерлы "татарстан Республикасында х{ирле yзидарэ

турында" Татарстан Республикасы Законыныц 35 нче статьясы hэм Татарстан

РеспублИкасЫ олкИ мунициПаль райоНы Чуваш Борнае авыл щирлеге Уставыныц

22 нче статьясы нигезендэ эшлэнде.

1.Гомуми нигезламалар.

1.1. Халык х{ыены гомуми, тигез hэм турыдан-туры ихтьUIр белдеру нигезендэ

Yткорелэ.
1.2. Гражданнар я{ыенында даими яки нигездэ торак пунктта территориясенде

яшэlчелэр, яшеy урыны буенча элеге торак пунктта теркэлгэн haM СайЛаУ

хокукына иjI кешелэр катнаша zllla.

1.3. Гражданнар х{ыенында катнашу ихтыяри hэм ирекле.

1.4. Гражданнар х(ыенда hэр кеше шахсэн Yзе катнаша hэм аJIарныц hэркайсы бер

тавышка ия.

1.5. Халык х{ыены хаlrык тарафыннан щирле эhэмияттэге мэсьалелэрне ХэЛ иТY

максатыннан yткерелэ.

1.6 Огэр торак пунктта элеге торак пунктта сайлау хокукына ия булган х€Llrыкныц

яртысыннан артыгын бер \к вакытта бергэ карау момкинлеге булмаса, Устав

нигезендэ гражданнар п(ыены этаплап уздырыла.
Гражданнар щыены вакалатларе

1.7. Гражданнар х{ыены тубэндэге мэсьэлалэр буенча yткэрелергэ момкин:

кyрсетелгэн торак пункт составына керэ, элеге торак пункт территориясен башка

)цирлек (муниципаль район) территориrIсенэ керryне Yз эченэ €Lла торган торак

пунктта авыл щирлеге (муниципаль район) чиклэрен yзгэртy;

yзгартеп кору мэсьэлэлэре буенча |ражданнар п{ыены белэн гамэлгэ ашырыла

торган х(ирлектэ муниципа;rь берамлекнец вэкиллекле органы вэк€tIIЭТЛаре

кYрсэтелгэн х{ирлекЕец чикларен YзгартY;
сайлаУ хокукыНа ия булГан я(ирлектэ яшэ!челар саны 100 дан артык кеше булса,

муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы тозy, аныц саны hэм вэкалэтлэр

вакыты турында мосьэлэ буенча гражданнар я(ыенын гамэлгэ ашыра торган

щирлектэ;
муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы вэк€Lлэтлэре гражданнар хtыены белэн

гамэлгэ ашырыла торган х{ирлектэ Yзара сапым акчаJIарын KepTy hэм алардан

файдалану мэсьэлэсе;



х(ирлек составына керr{е торак пунктта, шэhэр эчендаге район, шэhар эчендэге

район, федераль эhэмияттэге шаhар эчендэге территорияде, шаhэр округы яисэ

муницип€tль раион чиклэрендэ урнашкан авылара территориядэ урнашкан торак

пунктта элеге торак пункт территориясендэ |ражданнарныц yзара сапым

акчаларын KepTy hэм куллану мэсьэлэсе буенча yзара саJIым акч€Llтарын керту hэм

куллану мэсьэлэсе; ,

х{ирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта, я(ирле yзидарене оештыру hэм

гамэлге ашыру белэн бэйле месьолэлэр буенча хаJIык инициативасын тэкъдим итy

максатларында;
авыJI щирлегенец тубэн тыгызлыгы яки кыен урыннарда урнашкан, хапык саны

100 кешедэн артмаган очракта, хtирлекне бетеру мэсьэлесе буенча эш аlrып

барылган х{ирлекта;

авыл торак пунктында авыл п(ирлеге старостасы кандидатурасын тэкъдим итy,

шулай ук авыл щирлеге старостасы вэкаIIэтларен вакытыннан алда туктату

мэсъэласе буенча фикер ztJIышу;

авыл торак пунктында гражданнар п{ыены шулай ук муницип€Lпь хезмэт

вазыйфасын билэугэ Россия Федерациясе законнарында караlrган очракларда

конкурс комиссиясе составына кандидатур€Lлар тэкъдим итY максатIIарында

yткэрелерга момкин.
Гражданнар }цыенын матди haM оештыру ягыЕнан таэмин итy

1.В. П{ыен yткэрy муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан тээмин ителэ.

1.9. П(ыенга эзерлек hэм аны yткэру белэн байле чыгымнар муниципаль берэмлек

бюджеты хисабына башкарыла.
2. Гражданнар )цыенын чакыру тартибе

Халык }цыены yткэрy инициативасы

2.1. Торак пунктта хагIык щыенын yткэрy инициативасы караlrа:

- муницип€tlrь берэмлек башлыгы;
- 10 кешrедэн дэ ким булмаган сайлау хокукына ия булган, гражданнар х(ыенында

катнашу хокукына ия булган (яьни Россия Федерациясенец эшкэ сэлэтле

гражданнары, даими яки нигездэ торак пункт территориясендэ яшэlче, яшэy

урыны буенча элеге торак пунктта теркэлгэн, 18 яшькэ х{иткэн кешелэр), шулай ук
торак пункты территориясенда даими яки нигезда яшэyче hэм Федерациясенец

х€Lлыкара килешt,ларе hэм федераль законнар нигезендэ п(ирле yзидарэне гамалге

ашырганда хокукларга ия чит ил гражданнары.

2.2. Торак пунктта яшэ!челернец инициативасы язылу кэг€ве (1 нче кушымта) яисэ

инициатив торкем }цыелышыныц беркетмэсе рэвешендэ рэсмилэштерелергэ тиеШ,

анда }цыен yткэрy инициативасын KypcaTy турыЕда кабул ителган Карарда

тубэндэгелэр кyрсэтелгэн булырга тиеш:

гражданнар }щыенына чыгарыла торган мэсьэлэлар;

гражданнар х{ыенын yткэрyнец тэкъдим ителгэн вакыты;

гражданнар х(ыенын чакыру турындагы иЕициативаны хуплаl.T ы hэр

гражданинныц паспорт сериясе hэм номеры яки аны €шмаштыручы документ,
яшаy урыны адресы, аныц имзасы hэм имзасын кую датасы.



2.З. Х(ыенны yткэрy инициативасын хуплау очен х{ыелырга тиешле имзЕLлар саны

сайлау хокукына ия булган, даими яки нигездэ яшэlче, торак пункт
территориясендэ яшэy урыны буенча теркэлгэн |ражданнар саныннан 5 процент

тэшкил итэ, лэкин 10нан да ким имза була алмый.

2.4. Язьтлу каг€lзьлэре имз€tлар п{ыючы зат тарафыннан таныкланq таныклау

датасын, фамилиясен, атасыныц исемен, туган датасын, паспорт номерын hэм
сериясен яки аны €Lлмаштыру{ы док)/мент, яшаY урынын кYрсэтеп, муниципfIпь

берэмлек башлыгына тqибэрелэ.

Гражданнар щыенын yткарy ryрында Карар кабул иту тартибе.

2.5.Инитциатив торкем тарафыннан чакырыла торган |ражданнар хtыены

муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары белэн билгелэнэ (2 нче

кушымта), э муницип€tль б ерэмле к б ашлыгы инициutивасы белэн- муницип€rль

берэмлек башлыгы карары белэн (3 нче кушымта) барлык кирэкле документлар
кергэн коннэн аlrып З0 кон эчендэ.

2.6. Муницип€rль берэмлек башлыгы яисе муниципаль берэмлекнец вэкиллекле

органы аныц максатка ярашлы булмавы сабэплэре буенча |ражданнар х(ыенын

yткарyдэн баш тартырга хокуклы тyгел.

2.7. Гражданнар х{ыенына чыгарылган мэсьэлэ (гражданнар щыены этаплары)

Россия Федерациясе законнарына hэм Татарстан Республикасы законнарына

каршы килмэска тиеш. Халык п(ыены мэсьэласе ацлаешлы, кyп мэгънэ ацлатмый

торган, яьни аца бары тик бертосле щавап кына бирергэ момкин булырлык итеп

тозепергэ тиеш.
2.8. Гражданнар х{ыенын билгелэу, аны кyчерy турындагы карарны рэсми
бастырып чыгару (халыкка тqиткеру) тэртибе муниципаль берэмлек уставы белэн

билгелэна hэм муницип€tпь хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка iциткеру)

очен муниципаль берэмлек уставында карzllrган тэртиптэ басылып чыга (халыкка

яlиткерелэ).

МуниципшIь берэмлек башлыгы карарында яисэ муниципалъ берэмлекнец

вэкиллекле органы карарында гражданнар хtыенын yткэрy турында тубэндэгелэр

кyрсэтелэ : |ражданнар х{ыенына чыгарыла торган мэсьэлэ; гражданнар п{ыенын

уздыру tsакыты hэм урыны турында мэьпlмат; я{ыенны оештыручы - муницип€Lпъ

берэмлек органыныц структур булекчэсе турында мэьлyмат.
2.9. Гражданнар )цыенын эзерлэy hoM yTKapy очен }цаваплы муниципаль берэмлек

органыныц структур булекчэсе (башкарма-боеру органы) муниципЕLгIь берэмлек

башлыгы карары яисе муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары

нигезенде |ражданнар }цыенын yткэрy турында сайлау хокукына ия булган торак

пунктта яшэ\челэр исемлеген този; гражданнар хtыеЕына мэгьлyмати материаллар

эзерли; гражданнарныц пtыены турында муниципаль берэмлек х€Lпкына массакyлэм

мэьлyмат чарuшарында hэм башка ысуллар белэн хэбэр ита (4 нче кушымта).

Муниципаль берэмлекнец башкарма-боеру органы гражданнар )щыенын yткэрy

очен бина бирергэ тиеш.



2.g.1. Гражданнар }щыенын этаплап YткэрY барышында торак пунктта

яшэлчелэрнец исемлеген булу haM халык х{ыенын YTKapy датасын билгелэу

территориаль, вакытлы билгелэр, шулай ук башка очракларда момкин.

2.g.2. Торак 11унктта яшэr{елэрнец исемлеген булу тэртибе гражданнар х{ыеныН

билгелэу турында муницип€шъ актта кYрсотеле (5,6 нчы кушымталар).

2.9.з. ТораК пунктта яшэlчелЭргэ гражданнар х(ыеныныц (гражданнар п(ыены

этаrтларыныЦ) вакыты hэм урыны турында аlrдан ук хэбар ителэ. Гражданнар

хtыенын (гражданнар х{ыены этапларын) билгелэy турында карар, |ражданнар

х{ыенын (гражданнар х(ыены этапларын) yткэрy вакыты hэм урыны гражданнар

я(ыены (гражданнар }цыены этапларын) уткэрелгэн конгэ кадэр 10 кен аJIдан

басылып чыгарга тиеш. Гражданнар }цыеныныц этапларын yткэрy вакыты haM

урыны бер карарда яисэ хаJIык хtыенын билгелэу ryрында карарда кyрсэтелэ.

2.9,4. Гражданнар х{ыенын этаплап уздырган очракта, жыен этаплаrr уздырыла,

гражданнар п(ыенын Yткэрy турында Карар кабул ителгэн коннэн бер айдан да

артмаска тиеш. ХалыК пtыены этаIIларын кYчергэндэ, п(ыенны уздыру бер ай

дэвамында закон нигезенде }кыен Yткэрелергэ тиеш булган чорны исэпкэ €LгIып

билгелонгэн датага кадэр 10 коннан дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

2.g.5. Гражданнар )цыенына 5 кеннан да соцга к€шмыйча муниципаIIь берэмлек

органыныц структур булекчэсенде нигезлэмэнец 2.9.пунктында кlрсэтелгэнчэ

граждаЕнар х{ыены карарына чыгарыла торган материаIIлар белэн танышырга,

шулай ук аларныц кYчермэлэреЕ алырга хокуклы.

2.10. ГраждаНнар х{ыеНы турынДагы Нигезлэма нигезенда, хаJIык )цыенын YTKэpY

датасы соцрак вакытка кyчерелергэ момкин. Халык х{ыенын уздыру датасы

билгелэнган датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга кшIмыйча кучерy турында Карар

кабул ителергэ тиеш.

3. Гражданнар щыенын yткарy тартибе

з.1 .х{ыенга килгэн |ражданнар торак пунктта яшэlчелэр исемлегенэ кертелгэн hэм

сайлау хокукына ия булган затларны теркэy очен муниципаль берэмлек башлыгы

вэк€IJIэтJIе зат тарафыннан теркэлэ. Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме,

атасыныц исеме, туган елы, яшэY урыны адресы, паспорт сери,Iсе hэм номеры

кYрсэтелэ.
з.2.х(ыенда тикшерелэ торган мэсьэлэлэрне хэл итy эшчэнлеклэре белэн бэйле

булган 11ред1rриятие, учреждение, оешIма я{итэкчеларе, матбугат hэм башка

массакYлэм маьлYмат чар€Lлары вэкиллэре телэк белдергэндэ, хэлиткеч тавыш

б"рy хокукыннан башка катнашырга момкин.

3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшэlчелэр исемлегендэ тогэлсезлекпэр

ачыкланган очракта, торак пунктта яшэlче кеше теркэлергэ hэм элеге муницип€tль

берэмлек башлыгы щыенда катнашырга момкин.

З.4. ЯзмаларныЦ тогэлсезЛеген (яки ыIарныц булмавын) раслау булып

гражданинныц шахесен раслаучы документныц (poccшI Федерациясе гражданины

паспортЫ, хэрбИ билет, чит иЛ |ражданы паспорты, Россия Федерациясендэ яшэYга



рохсэт9 Россия Федерациясендэ вакытлыча яшэlтэ рохсат h. б.) булуы хезмэт итэ

аJIа.

З.5. Гражданнар хtыены анда сайлау хокукына ия булган торак пунктта

яшэlчелернец яртысыннан артыгы катнашIканда хокукJIы. Кворум булмаганда,

гражданнар пФIенын yткэрyнец яца датасын билгелау муниципа_пь берэмлек

башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта хаlrык х{ыены х€Llrык )цыенын yткэрy

билгелангэн коннэн соц ун коннэн дэ соцга калмыйча yткэрелергэ тиеш.

З.6. Гражданнар }цыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар п(ыены я{ыенныЦ

аерым этапларында гражданнарныц телэса кайсы киJIген очракта да хокуклы,

аннан соц барлык уздырылган этаплар йомгаклары буенча тавышларны сан€LПа,

ягъни мондый х{ыен бердам булып каJIа.

3.7. Гражданнар я(ыенында тавыш б"рy ачык яисэ яшерен булырга момкин.

Тавыш б"рy формасы турында карар |ражданнар хФIены тарафыннан кабул ителЭ.

З.8. Гражданнар }цыенында катнашу очен теркэлгэн |ражданга яшерен тавыш

бируне уздырганда тавыш б"рy очен бюллетень (7 нче кушымта) бирелэ .

З.9. Гражданнар х(ыенында муниципаJIь берэмлек башлыгы яисе ачык тавыш б"РY

юлы белэн сайланган башка зат рэисJIек ито ала. Рэислек ицче кандидатур€Lларын

гражданнар хtыенында катнашучылар тэкъдим итаргэ хокукJIы.

3.10. Гражданнар хФIены сэркатипне haM хисап комиссиясен сайлый.

Хисап комиссиясе эьзаJIары саны оч кешедэн дэ ким була алмый.

Хисап комиссиясенэ рэислек итr{е кера алмый.

хисап комиссиясе:
1) торак пунктта яшэ!челар )щыенына килlче гражданнарны теркэyнеЦ

дореслеген, кирек булганда, €Lларныц гражданнар п(ыены эшендэ

катнашу хокукын тикшерэ;

2) гражданнар щыеныныц кворумын билгели (гражданнар х(ыены

этапларын yткэрyдэн тыш)"

3) тавыш б"рy месьалэлэре буенча ацлатмаrrар бирэ;

4) тавышларны саный hэм тавыш биругэ йомгак ясый (гражданнар пФIеНЫ

этапларын yткерyдэн тыш);

5) тавыш б"рy йомгаклары турында беркетмэ този (гражданнар х(ыены

йомгаклары буенча);

6) рэислек ит!чегэ тавыш б"рy нэтих(элере белэн матери€tллар (беркеТМЭ,

хtыенда катнашу{ы гражданнар исемлеге) тапшыра.

3.11. Гражданнар хФIеныныц кон тэртибенэ остэмэ мэсьолэлэр рэислек иТlЧе,

муниципаль берэмлек башлыгы, |ражданнар х(ыенында катнашу хокукына ия

гражданнар тарафыннан кертелэ ала. Кон тэртибенэ чакырылыш инициаТОРЛаРЫ

тарафыннан кертелгэн сораулар мэхqбури ревештэ кертелэ. Курсателган мэсьЭПЭЛЭР

беренче чиратта кар€Lла. Халык щыеныныц кон тартибенэ остэмэ мэсьэлалэрНе

kepTy турында карар, эгэр аныц очен х{ыенда катнашкан |ражданнарныц
яртысыннан да ким булмаган олеше тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип сан€rла.

з.|2. Гражданнар щыены вакытында шулай ук муницип€tль берэмлек башлыгы яисэ

ачык тавыш б"рy юлы белэн сайланган башка зат, гражданнар х{ыенында



теркэлгэн катнашучылар саныннан гади кyпчелек тавыш белэн, рэислек итэ аJIа.

рэислек итr{е кандидатурасын х(ыенда катнаш)цылар тэкъдим итаргэ хокукпы.

3.1з. Гражданнарныц этаплап п(ыенында тавыш б"рy ачык яисэ ябык (яшерен)

булырга момкин. Тавыш б"рy формасы турында карар гражданнар хФIены

этабында кабул ителэ.

З.|4. Гражданнар х{ыенын этаплап уздырганда, уздыру этапларыныц hэркайсында

хисаП комиссиЯсе арасыНнан граЖданнарныц ачык тавыш б"рy нэтипtэлэре буенча

хисап комиссиясенец бер эьзасы сайлана, €Lпар кворумны haM йомгаклау

тавышларын санаганда комиссия составында эшпэячэк.

3.15. Щыен раислеК ит\че тарафыннан ачыла. Гражданнар х{ыенында рэислек

ит\л{е гражданнар х(ыенын yткэрyне оештырц тэртипне саклый, хисап комиссиясе

эшен координацияли, фикер €шышына торган мэсьэлэлэр буенча чыгыШ яаау очеН

суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгэн тертибен тээмин итэ.

З.16. Гражданнар пФIенында саркатип тарафыннан беркетмэ аlrыП барыла, анда

гражданнар п(ыенын YткэрY датасы, вакыты heM урыны, торак пунктта яшэlче

гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданЕар саны, катнашу{ылар

саны, кон тэртибе, чыгышларныц кыскача эчтелеге, кар€LJIа торган мэсьэлэлэр

буенча тавыш биргэн гражданнар саны (8 нче кушымта) кyрсателэ.

з.17.гражданнар )щыенын этаплап уздырганда |ражданнар х{ыеныНыц hap ЭТабЫНДа

беркетмэлэр (9,10 нчы кушымталар) аJIып барыла, ELJIap соцыннан цражданнар

хtыеныныц уздырылган этаплары йошtгаклары буенча я(ыенныц бер йомгаклау

беркетмэсенэ рэсмилэштерелэ (11 нче кушымта), шулай ук хисап комиссиясе

беркетмалэре (J\ъ12,t3 кушымтаrrар), алар шулай ук х{ыенныц hap этабында

тавышларны санау нэтих(элэре буенча Хисап комиссиясенец бер йомгаклау

беркетмэсенэ ресмилэштерелэ (Nэ 1 4 беркетма).

3. 1 8. Гражданнар пФIеныныц йомгаклау беркетмэсендэ |ражданнар п(ыены

этапларыныц датасы, урыны hэм вакыты, кон тэртибе, граждаЕнар х{ыены

этапларында катнашкан гражданнарныц гомуми саны турында белешмэлэр,

гражданнар хtыены этаплары натих(элэре буенча тавыш бирунец йомгаклау

нэтц1цэлэре туплана. йомгаклау беркетмэсе жирпек башлыгы кул куя торган

грахцаннар х{ыены карарын ресмипэlптерy очен нигез булып тора hэм карар рэсми

бастырыгl чыгарыла (халыкка иьлан итела).

з.19. Беркетмэгэ хtыенда рэислек итYче зат, п{ыен сэркатибе кул куя hэм

муниципаль берэмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмэгэ х(ыенда теркэлгэн

катнашучылар исемлеге теркэл0.

З.20. Гражданнар х(ыеныныц уздырылган этаrrJIары йомгакJIары буенЧа ХисаП

комиссиясенец йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар х{ыены этапларын yткэрy

датасы, урыны hэм вакыты, кон тэртибе, Yткэрелган этаплар саны, х€LIIык

щыеннарыныц yткэрелгэн этаплары буенча хисап комиссиясе беркетмэлэре саны,

х{ыенны уздырУ очеН билгелэнгон территориядэ яшэrIе гражданнарныц гомуми

саны, п{ыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми саны, я(ыен эшендо

катнашкан гражданнарныц гомуми саны' кАршы hэм РИЗА тавышларныц санын

кYрсэтеп, бирелгэн тавышларныц гоNiуми саны.



1.21. ЙомгакJIау беркетмэсенэ хисаrr комиссиясе рэисе hэм хисап комиссиясе

эьзЕLлары кул куя haM муниципаJIь беремлек башлыгына тапшырыла.

4.Гражданнар щыены карары

4.1.Сайлау хокукына ия булган катнашIучыларныц яртысыннан артыгы п(ыенДа

тавыш бирсэ, гражданнар хФIены карары кабул ителгэн дип санала.

4.2. Щыенда кабул ителгэн карарлар муниципztль хокукыЙ актлар булып Тора,

муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан имз€Llrана hэм Татарстан

Республикасы муницип€tJIь норматив хокукыЙ актлары регистрына кертелергэ

тиеш.
4.3. Х{ирле yзидарэ органнары hэм }цирле yзидарэнец вазыйфаи затлары

гражданнар х(ыенында кабул ителгэн карарларныц х(ирлек уставы белэн

билгелангэн вэк€Llrэтларне чикJIаy нигезенда yтэлешен таэмин итэлэр.

4.4. Х{ыенда кабул ителгэн карар х(ыенда башка карар кабул итy юлы белЭН ЮККа

чыгарылырга яки yзгэртелергэ момкин яки суд тэртибендэ гамэлДэ тyГеЛ ДИП

танылырга момкин.
4.5. Гражданнар х(ыенында кабул ителгэн карарлар рэсми бастырып чыГарыЛа

(халыкка иьлан ителэ) hэм муницип€rль хокукый актлар т€rлэплэре ниГеЗенДЭ

рэсмилэштерелэ.
4.б.Огэр торак пунктта яшэlчелэрне турыдан-туры ихтьuIрый белдерy Юлы беЛЭН

кабуЛ ителгэН карарнЫ гамэлгЭ ашырУ очен остэмэ рэвештэ муниципа-пъ хокукый

акт кабул иту (бастырып чыгару), клрсэтелгэн актны кабул иту (бастырып чыГарУ)

компетенциясенэ керэ торган п{ирле yзидарэ органы яисе х(ирле yзидарэнец

вазыйфаи заты гражданнар щыенында кабул ителгэн карар yз кочена керган коннэн

соц 15 коН эчендЭ тиешле мунициrrаJIь хокуКый актны эзерлэy hэм (яисэ) кабул иту

вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн срок оч айдан да артмаска тиеш.

Гражданнар,щыены карарларын yTay

4.7. П(ыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориrIсендэ мэхqбури

YтэлергЭ тиеШ hэм нинДи дэ булСа дэYлэТ хакимияте органнары, аларныц вазыйфаи

затлары яисо х(ирле yзидаре органнары тарафыннан раслауга мохта}ц ТyГеЛ.

4.8. Х(ыенда кабул ителгэн карарларныц yтэлмэве закон нигезендэ х(аваплылыкка

тартыла.



Без, тубэндэ имза кlто.iьшар,

Татарстан Республикасы Олки муниципаль

РаЙОны Чуваllт Борнае авыл }щирлегендэ

гражданнар щыонын азерлэy hэм уздыру
тэртибе турында Нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

ЯЗЫЛУ КОГАЗЕ
муниципаль район х(ирлегенец

( шэhэр" муницилта;rь берэмлек)

торак пунктында

инициативасьш1 хутrлыйбыз.

мэсьэлэлэре буенча гра)кданнар щыенын yгкэрy

(имзалар }цыючы затныц фамилиясе, исеме, этисенец исеме, туган коне,яшэy
Язылу кэгазен татrыклыйм

тlб
J\b

Фамилиясе,исеме,ата
сыныц исеме

Туу
датасы

Яшэу
урыны
адресы

Паспортныц сериясе,
номеры яки аны
шIмаштыр)чы
док\мент

Имза кую
датасы

Имза

урыны, паспортныц сериясе hэм номеры яки аны irлмаштыр)л{ы документныц номеры )

( имза hэм дата)



РЕСIrУБЛИКА ТАТАРСТАН

Совет _ поселения _ муницппального
района (городского округа)

индекс с.ул. дом телефон

огрн_, окпо , окАто

инн/ кпп / .октмо

Гражданнар }цыенын инициатив торкем
инициативасы белан чакырылган очракта

Татарстан Республикасы Олки м},ниципi}ль

районы Чуваш Борнае авыл щирлегендэ
гражданнар щыенын азерлэy hэм уздыру

тэртибе турында Нигезлэмэгэ 2 нче кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

_ мунициль районы _авыл щирлеге
(Шэhэр округы) Советы

индекс _авылы (Шэhэр)_ ур. йорт

телефон

кАрАр

20** ел

муницип€шь раион х(ирлеге торак
( шэhэр" муниципаль берамлек)

пунктындагражданнарцыц yзара сапым акч€Lпарын kepTy haM алардан файдалану
мэсьелэсе буенча х€LIIык х{ыенын билгелеу турында.

2003 нче елныц б нчы октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы "Россия Федерациясендэ
х{ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принцишлары турындаt' Федераль законныц
25.|,56 статьясы,2004 нче елныц 28 нче июлендэге 45-ТРЗ номерлы "Татарстан
Республикасында lrqирле yзидара турында|' Татарстан Республикасы Законыныц З5

сTaTъясЬI'-aBЬIЛx{иpлеГе(шэhэpoкpyГЬI),Устaвьrст.
авыл жирлеге Советы (шэhэр округы)

Nь

муниципаль раион
нигезендэ

1.

КАРАР БИРо:
муниципаль раЙон (<шаhэр " муниципапь берэмлеге)

}цирлеге торак пунктында yзара с€шым ItepTy мэсъэлэсе буенча |ражданнар }цыенын

20_елныц_ 00 сэгать 00 минутына билгелергэ.

2.Гражданнар я{ыенына чыгарыла торган мэсьелене расларга:
<Сез 20 елда муницип€tль районныц ((шэhэр " муницип€tль

берэмлек) торак пункты территориrIсенд0 яшэY

hэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча }кирпе эhэмиятке иrI мэсьэлэлэрне хэл



i итyгэ аJIынган акчаларны >rqибэрy турында да карар кабул ителде yзара с€LпыМ

кертyга килешэсезме:
о,ризА"

3. Олеге карарны мэьлlмат стендларына hэм

сайтында кабул ителгэн коннэЕ €LгIып кон эчеЕдэ урнаштыру юлы белэн

авыл хtирлеге

советы Рэисе Фио

"кАрттты"
}цирлекнец рэсми



Татарстан Республикасы Олки муниципаль

районы Чуваш Борнае авыл х(ирлегендэ

гражданнар }цыенын эзерлэy hэм уздыру
тэртибе турында Нигезлэмэге З нче кушымта

РЕСIIУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСIIУБЛИКАСЫ

СовеТ_посеЛ"о""'_муниципальнOго _муницильрайопы авыл)цпрлеге

-района 
(городского округа) (Шэhэр округы) Советы

индекс с. ул. дом телефон индекс _авьuIы (Шэhэр)_ ур, йорт

телефон

огрн , окпо_, окАто

муниципалъ район (<шэhар

(муниципаJIъ берэмлеге) )цирлегенец торак пунктында

|ражданнар п{ыенын билгелэy турында" мэсьэлэсе буенча

hэм гражданнарныц Yзара саJIым акчаларын кулланубуенча Татарстан

Республикасы муниципаль районы ( "шэhэр"

муниципалъ берэмлек) муниципапь беремлек башлыгы карары

200З нче елныц б нчы октябрендаге 131-ФЗ номерлы "Россия Федерациясенда

х(ирле Yзидара оештыруныц гомуми принциплары турындаl' Федералъ законЕыц

25.|,56 статьясы,2004 нче елныц 28 нче июлендэге 45-ТРЗ номерJIы "Татарстан

РеспублИкасында х{ирле YзидарЭ турындаl' ТатарсТан Республикасы Законыныц З5

статъясы, авыл жирлеге (шэhэр округы), Уставы ст.

муницип€tль раион
нигезендэ

авыл х(ирлеге Советы (шэhэр округы)

КАРАР БИРо:

20,_ елныц

1.

х(ирлеге торак пунктында yзара саJIым 1qepTy мэсьэласе буенча гражданнар хtыенын
муницип€tль район (кшэhэр " муницип€lJIь берэмлеге)

билгелэргэ.

2.гражданнар }цыенына чыгарыла торган мэсьэлене расларга:

<Сез 20 елда муницип€tль районныц (<шэhэр " муницип€шIь

беремлек) торак пункты территориясендэ яшэy

урыны буенча теркэлган hэр балиь булган кешедан сум кyлэмендэ

-uрдu" тыш (узара саJIымнан азат ителгэн |ражданнар категориясен курсэтергэ)

hэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча х{ирле эhэмияткэ иrI масьэлэлэрне хэл

итYгэ €lJIынган акч€Lларны щибэру турында да карар кабул ителде Yзара с€Llrым

кертyгэ килешэсезме:
.сризд,, с,кдрттты"



авыл х{ирлеге

Башлыгы Фио



Татарстан Республикасы Элки муниципаль

районы Чуваш Борнае авыл жирлегендэ
гражданнар щыенын эзерлэy hэм уздыру

тэртибе турында Нигезлэмэгэ 4 нче кушымта

20 елныц саЙлау хокукына ия булган

"шеhэр " муниципаль берэмлеге исеме) (щирлек исеме) (торак rryнкт исеме)

исЕмлЕгЕ

Гражданнар х{ыенында рэислек итlче:
(имза) ( имзаныцрасшифровкасы)

Гражданнар хФIены сэркатибе :

(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

(муниципаль район,

яшэIче х€Lпык

тlб
Jф

Фа:rлилиясе,исе
ме,атасыныц

исеме

Туу датасы
(18 яшьта-
туган ае,

числосы)

Яшау
урыны
адресы

Паспортныц сериясе,
номеры

Имза



РЕСIIУБЛИКА ТАТАРСТАН

Совет _ поселеЕия _ муЕиципального

района (городского округа)

индекс с.ул. дом телефон

Гражланнар щыеЕып инициатив торкем

инициативасы белан чакырылгаЕ очракта

Татарстан Республикасы Олки мунициrrаль

раЙоны Чуваш Борнае авып жирлегендэ

гражданнар х{ыеЕын эзерлэY hэм уздыру

тэртибе турында Нигезламага 5 нче кушымта

ТАТАРС ТАН РЕ СПУБЛИКЛСЫ

_мунициль райопы авыл жирлеге
(Шэhэр округы) Советы

индекс _авьIлы (Шэhэр)_ур, йорт

телефон

огрн , окпо , окАто

инtv кпп ____J _,октмо

кАрАр

20** ел

муниципаль раион х(ирJIеге торак

( шаhэр" муниципаль беромлек)

пунктыНдагражДанЕарнЫц Yзара саJIыМ акчаJIарЫн KepTY haM алардан фаЙдаJIану

мэсъэJIэсе буенча х€шIык жыенын билгелэу турында,

2003 нче елныц б нчы октябрендэге 131-ФЗ номерпы "Россия Федерациясендэ

щирпе yзидарэ оештыруныц гомуми 
''риНЦИПЛаРЫ 

ТУРЫНДаl' ОеЛ1|}:;::л"::"":

25.1,56 статъясы,2004 нче епныц 2В нче июлендэге 45-ТРЗ номерлы "Татарстан
LJ. L, Jv v LqLyrLvy

республикасында п{ирле yзидарэ турындаl' Татарстан Республикасы Законыныц 35

статьясы, авыл п{ирлеге (шэhэр округы), Уставы ст,

авыл х(ирлеге Советы (шэhэр округы)

Nъ

кАРАР БИРо:

МУницип€lJIЬрайон(<шэhэр''мУнициПыIъберэмлеге)

муниципаJIъ раион
нигезеЕдэ

1.

п(ирЛеГеТоракПУнкТынДаYЗарасаJIыМкерryМэсЬэлэсебУенчаГражДаннар пп/r\rr}JJavr v rvr*-- ^-J - 
00 сэгатъ

00 минутына билгеJIаргэ,

2._ муниципаJIъ район (кшэhэр " мунициПаJIЪ беРЭМЛеГе) 

-

щирлеге торак пунктында yзара саJIым kepTy масъэлэсе буенча гражданнар

минутына билгелэргэ,



З. Торак пунктта яшэ\челэрнец исемлеге (территориЕLлъ, вакытлыча яки башка
билге буенча) сайлау тэртибе гражданнар щыенын билгелэy турында муницип€LlIь

актта кyрсэтелэ.
4.Гражданнар х{ыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
<Сез 20 елда муницитrаль районныц (<<шэh"р " муницип€tль

берэмлек) торак пункты территориrIсендэ яшеY

hэм ryбэндэге эшлэрне башкару буенча х(ирле аhэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хал

итyгэ utJIынган акчаларны щибэру турында да карар кабул ителде yзара саlrым
кертyгэ килешэсезме:

о,ризА"

5. Олеге карарны мэьлyмат стендларына hэм
сайтында кабул ителгэн коннэн аlrып кон эченде урнаштыру юлы белэн

игълан итэрга.
б. Олеге карар ул басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

авыл я{ирлеге

советы Рэисе Фио

о,кАрттты"

х{ирлекнец рэсми



(муниципаль берэмлек башльтгы инициативасы
белэн этzшлаII хчtлык }кыенын yгкэрy очрагында)

6 нчы кушымта
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Совет_поселения _ муниципального муницпль районы авыл щирлеге
района (городского округа) (Шэhэр округы) Советы

индекс 
". 

Й. дом телефон индекс авьlлы (Шэhэр)_ ур. йорт

телефон

огрн_, окпо_, окАто

инFу кпп l ,октмо

муницип€tпь район (<шэhэр
((муницип€LгIь берэмлеге) щирлегенец торак пунктында

гражданнар х(ыенын билгелэy турында" мэсьэлэсе буенча
hэм гражданнарныц yзара сапым акч€Lпарын кулланубуенча Татарстан

Республикасы муниципаль районы ( "шэhэр"
муниципаль берэмлек) муЕицип€шь берэмлек башлыгы карары

2003 нче елныц б вчы октябрендэге 131-ФЗ номерлы "Россия Федерациясендэ
х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турындаl' Федераль законныц
25.|,56 статьясы,2004 нче елныц 28 нче июлендэге 45-ТРЗ номерлы "Татарстан
Республикасында я(ирле yзидарэ турында" Татарстан Республикасы Законыныц 35

статьясы, авыл хtирлеге (шэhэр округы), Уставы ст.

авыл хtирлеге Советы (шэhэр округы)

кАРАР БИРо:
муницип€tль район (<шэhэр " муниципаJIь берамлеге)

щирлеге торак пунктында yзара сагIыlи керry мэсьалэсе буенча гражданнар
хtыеныныц беренче этабын 20 елныц 00 сэгать
00 минутына билгелэргэ.
2. муниципаль район (<шаhар " муниципаlrъ беремлеге)

>Itирлеге торак пунктында yзара с€Llrым керry мэсьэлэсе буенча |ражданнар
хtыеныныц икенче этабын 20 елныц 00 сэгать 00

минутына билгелэргэ.
З. Торак цунктта яшэlчелэрнец исемлеге (территориЕtIIь, вакытлыча яки башка
билге буенча) сайлау тэртибе гражданнар я{ыенын билгелэy турында муниципzlllь
актта кyрсэтелэ.
4.Гражданнар х{ыенына чыгарыла торган мэсьалэне расларга:
<Сез 20 елда муниципаль районныц (<<шэhэр " муницип€Lль

муниципапъ раион
нигезенда

1.

берэмлек) торак пункты территориrIсендэ яшэY



урыны буенчатеркэлгэн hэр балиь булган кешедэн сум кYлэмендэ

€}JIардан тыш (узара саJIымнан азат ителгэн гражданнар категориясен курсэтергэ)

haM тубэндэге эшлэрне башкару буенча х(ирле еhэмияткэ ия мэсъэлэлэрне хал

итyго аJIынган акч€Lларны хqибэру турында да карар кабул ителде yзара саlrым

кертyгэ килешэсезме:
"ризА"

5. Олеге карарны мэгълIмат стендларына hэм

сайтында кабул ителгэн коннэн аJIып кон эченда урнаштыру юлы белэн

игълан итэргэ.

6. олеге карар ул басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

авыjI я{ирлеге

Башлыгы Фио

..кдртттЫ''

х(ирлекнец рэсми



Татарстан Республикасы Олки муниципапь

районы торак пlтrктларьшда

гражданнар щыенын эзерлаY hэм уздыРУ
тэртибе турында Нигезлэмагэ 7 нче кушымта

Татарстан Республикасы мунициrrаль районы С_"шаhэр" муницип€}ль

берэмлеге) пtирлеге составына керyче торак пунктта

гра)кданнарньщ Yзара саJIым акчаларын KepTy hэм а;lардан файдалану мэсьэлэсе буенча яшерен

тавыш биру

БЮЛЛЕТЕНЫ

Яшерен тавыш биругэ куелган мэсьэлэнец эчтэлеге

<Риза> П

кКаршьr> П



Татарстан Республикасы Элки муницишапь

районы Чуваш Борнае авыл п(ирлегендэ

граждашIар шыеньш эзерлэY hэм уздырУ
тартибе турында Нигезлэмэгэ

8 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ШЫЕНЫ БЕРКЕТМЭСЕ

(торак rryнкг исеме)

00 сэг, 00 мин. N9
2а елнын

кеше
Катнаштьтлар

Гражданнар щыены сэркатибе:
(имза)

кон

1.

2.

( имзаныц расшифровкасы)

( имзшlыц расшифровкасы)

ТоРТИБЕ:

ЩЫЕША РЭИСЛЕК ИТYЧЕ СДЙЛДНД:

1.Иванова Светлана Ивановна - ФАП модире

Тавыш биру нэтих(элэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

ЩЫЕН СаРКАТИБЕ САЙЛАНА:

РаислеК итYче: жыеН сэркатибеН сйларга кирэк. Нинди такъдимнэр булачак?

ФИо-вазыйфа - сэркатип итеп сайлау тэкъдиме дэ бар,

Тавыш биру нэтип{элэре :

кеше "Риза"
кеше "Каршы"

ЩЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

Рэислек итYче: гражданЕаР щыены кворумын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча

ацпатмалар б"рy, тавышларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш биру йомгакJIары

турында беркетма тозy очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе раисе итеtI

саЙлау тэкъдиме бар:

1. Иванов Иваrr Иванович -

2. Петрова Полина Петровна -

ФИО hэм хисап комиссиясе эгъзЕrларын



|-_

конТаРТиБЕнДаГЕМЭсЬаЛаБУЕнЧАТАВыШБИРYТЭРТиБЕБиЛгЕЛЭНЭ:

раислек итyче: кен тэртибеЕдаге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын билгелэргэ кирэк,

ТавыШ биру ачыК 
"".,,б"rП 

(яшерен) бул"rрга момкин. Тавыш бируне уздыру формасы турында

тэкъдим яцгырады.

Тавыш биру нэтип{элэре:

Тавыш биру натип(элэре:
кеше "Риза"
кеше "КаршIы"

кеше "Риза"
кеше "Каршы"

кон ТаРТиБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче масьэле буенча тыцладылар:
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ)

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

(чыгьiшнЫц кыскача язмасЫ яки докJIаД текстЫ кушымта итеп биреЛэ) h,б, (чыгыШ Яса)л{ы

граждаIIнар саны буенча)

Карар чьшарылды: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтищэлэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

Карар
кабул итtлгэн ( кабул ителмэгэн)

Икенче масьала буенча тыцладьшар:
(фамrшиясе, исеме, этисеЕец исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ)

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

(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ) h,б, (чыгыш ясауrы

гражданнар саны буенча)

Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтищэлэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

Карар
кабул ителгэн ( кабул ителмэгэн)

Гражланнар жыены сэркатибе:

(имза) ( имзшrыцрасшифровкасы)



Татарстан Республикасы Олки муниципаль

районы Чувапт Борнае авыл щирлегендэ
гр€Dкданнар х{ыенын эзерлэy hэм уздыру

тэртибе турында Нигезлэмэгэ
9 нчы кушымта

ГrЛЖДЛННАР ЩЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ БЕРКЕТМЭСЕ

20-елныц
(торак lryнкг исеме)

00 саг. 00 мин.

Катнаштылар
(торак rryнктга Яшэr{е граждаНнарныц гом}ъ{И саны, сайлау хОкукына иJt грzDКданнар саны, КаТншц"rылар саrы)

КОН ТОРТИБЕ:

1.

2.

я(ыЕндА раислЕк итYчЕ сАЙлАнА:

1.Иванова Светлана Ивановна - ФАП модире

Тавыш биру нэтих{элэре:
кеше о'Риза"

кеше "Каршы"

)ЩЫЕН СЭРКАТИБЕ САЙЛАНА:

РаислеК итYче: х{ыеН сэркатибеН сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

ФИо-вазыйфа - сэркатип итеп сайлау тэкъдиме дэ бар.

Тавыш биру нэтих{алэре:
кеше'оРиза"
кеше "Каршы"

ШЫЕННЫЦ ХИСАII КОМИССИЯСЕ САЙЛДНД:

Раислек итYче: гражданнар п{ыены квор}мын билгелэу, тавыш биру мэсьалэларе буенча

ацJIатмалар бирY, тilвышларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тaвыш биру йомгаклары

турьшда беркетмэ тозy очен хисап комиссиr{сен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе рэисе итеп

сайлау тэкъдиме бар:

3. Иванов Иван Иванович -

4. Петрова Полина Петровна-

J\ъ

ФИО hэм хисап комиссиясе эгъзаларын



(чыгышныц кыскача язм

кеше "Каршы"

КОН ТЭРТИБЕНДаГЕ МаСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРY ТаРТИБЕ БИЛГЕЛЭНЭ:

Раислек итyче: кен тэртибендэге мэсьала буенча тавыш биру формасьш билгелэргэ кирэк.
Тазыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга момкин. Тавыш бируне уздыру формасы турында
токъдим яцгщрады.

Тавыш биру нэтих(элэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

кон ТаРТиБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче масьеле буенча тыцладылар:
(фамшlиясе, исеме, этисенец исеме)

асы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ)

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

(чыгышныц кыскача язмасы яки докпад тексты кушымта итеп бирелэ) h.б. (чыгьrш ясаучы
гражданнар саны буенча)

Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтих(алэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

Икенче масьало буенча тыцладылар:

(чыгыtшныц кыскача язм

(фамшlиясе, исеме, этисенец исеме)

асы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ)

Чыгыш ясадылар: 1.
(фами.llиясе, исеме, этисеЕец исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ) h.б. (чыгыш ясаучы

граждаЕIIар саны буенча)

Карар чьгарылды: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтих{элэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

Раислек итyче: йомгаклау карарыныц нэтих{асе граждаЕнар жыеньшыц уздырьшган
этапларыныц тавышларын санау нэти}щэлоре буенча щирлек уставы нигезендэ росми рэвештэ
басылып чыгачак (халыкка игълан ителэчэк).



гражданнар жыенын этаплап yткэрган очракта

Татарстан Республикасы Олки муниципаль

районы Чуваш Борнае авып х{ирпегендэ

гра)кданнар щыеньпI эзерлэy hэм уздыру
тартибе турьшда Нигезлемэгэ

10 нчы кушымта

грджд;нндр щыЕныныц икЕнtIЕ этдБы БЕркЕтмэсЕ

20_ елныц

(торак rryнкг исеме)

00 сэг. 00 мин.

Ка*гнаrIrтылаР

КОН ТОРТИБЕ:

1.

2.

ЩЫЕНДА РаИСЛЕК ИТYЧЕ САЙЛАНД:

1.Иванова Светлана Ивановна - ФАII модире

Тавыш биру натип(элэре:
кешо'оРиза"
кеше "КЕ)шы"

ЩЫЕН СаРКАТИБЕ САЙЛАНА:

Раислек итYче: щыен сэркатибен сЙJIарга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

ФИо-вазыйфа - саркатип итеш сайлау тэкъдиме да бар,

Тавыш биру нэтих(эJIаре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

ЩЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ СДЙЛДНД:

РаислеК итYче: гражданнар п(ыенЫ кворумыН билгелэу, тавыШ биру мэсьэлэпэре буенча

ацлатм&тар бирy, тавышларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тЕIвыш биру йомгакпарь]

турында беркетма тозy очен хисап комиссиJIсен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе рэисе итеп ФиО hэм хисаrr комиссиясе эгьзаларын

сайлау такъдиме бар:

5. Иванов Ившr Ившrович -

j\ъ



6. Петрова Полина Петровна-

Тавыш биру натих(элэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

коН тартиБЕшагЕ масъаЛэ БуЕнЧА тАвыш БирY тартиБЕ БилгЕЛЭНЭ:

раислек итyче: кон тэртибеЕдэге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын билгелэргэ кирэк.

тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга момкин. Тавыш бирlтле уздщру формасы турьшда

тэкъдим яцгырады.

Тазыш биру нэтих(эпоре :

кеше "Риза"
кеше О'Каршы"

кон ТаРТиБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче масьало буенча тыцладьшар:
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирело)

Чыгыш ясадылар: 1.
(фамrшиясе, исеме, этисенец исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ) h.б. (чыгыш ясаучы

граждаFIнар саны буенча)

Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтих(элэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

Икенче масьала буенча тыцладылар:
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирела)

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

(чыгышнЫц кыскача язмасЫ яки доклаД текстЫ к},шымта итеп бирелэ) h.б. (чыгыш ясауIы

гражданнар саны буенча)

Карар чыгарьшды: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтищэлэре:
кеше "Риза"
кеше "Каршы"

Рэислек итYче: йомгаклау карарыньщ нэтищэсе гражданнар п{ыеЕыныц уздцрылган

эта11ларыныц тавышларьш санау нэтих(элэре буенча х{ирлек уставы нигезендэ рэсми равештэ

басылып чыгачак (халыкка иfълан ителачэк).

Граждаrrнар }щыены сэркатибе :

(имза) ( имзаньщрасшифровкасы)



Татарстан Республикасы_ муIlиципаль районы
я{ирле yзидарэ Советы сессиясенец

20-=*-елныц
номерлы карарына 1 1 нче кушымта

ГРДЖДДННДР ЩЫЕНЫНЬШ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАIIЛАРЫ НОТИЖЭЛЭРЕ БУЕНЧА
, йомгАклАу БЕркЕтмасЕ

(Татарстан Ресгryбликасы муничипаль районы> торак Iryнкты исеме)

'. 20 елныц 00 саг. 00 мин.

20_- елныц --- 1 номерлы (рэислек итyче ФИО) беркетмэсе,20_
2 номерлы (рэислек итr{е Фио) гражданнарныц икенче

этабы беркетмэсе нигезендэ h. б.

масьэлэ(лэр) буенча гражданнарныц этаплы х{ыеннары уздщрылды,

1.Х{ыенныц \rгкэрелгэн этапларыныц тавыш биру формасы (ачык, яки ябьrк (яшерен) кYрсэтепеп

саны _
2. Гражданнар х{ыеннарьшыц эта11лап уздырьша торган беркетмэларе саны

3.жыенны уздыру очен бипгелэнгэЕ территориrIдэ яшэr{е hэм аларныц эшендэ катЕашырга

хокукы булган гражданнарныц гомуми саны

4.сайлау хокукьша ия hэм гражданнар п{ыены этапларьшда катнашкаЕ гражданнарныц гомуми

саны

КАРАР БИРДЕЛЭР: (карар эчтолеге)

- Гражданнар }кыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ (лар) очен "ризд'дип бирелган

тавышларЕыц гом}ми саны _;
- Гражданнар щыеЕы этапларында кертелгэн мэсьэлэ (лэр) ечен "кАршЫ" дип бирелгэн

тавышларныц гомуми саны _.
кдрАр: кабул ителде (кабул ителмоде; кабул ителмаса, собапларен кyрсателе)

Рэислек итlче (авыл х(ирлеге ýаптлыгы): 
--- 

_(имза) ( имзаныцрасшифровкасы)

Сэркатип:
(имза) ( имзшlыцрасшифровкасьQ

Jф



12 нче кушымта
ГРДЖДДННАР ЩЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТДБЫ ХИСДП КОМИССИЯСЕ

БЕркЕтмасЕ

Татарстан Республикасы муниципаль рйоны
я(ирлеге составына кер\це

турында

20 елныц

, КатЕаша: хисап комиссиясе эгьзirлары:

торак пунктта тавыш биру нэтищэпэре

1Jф

Татарстан Республикасы
муниципч}ль раионы

авыл х{ирлеге

.торак IIуIIкты исеме

1. ФИО;
2. ФИО;
З. ФИО;
h.б.

Гражданнар п{ыенында сайлау хокукына ия цраждан катнашты.

гражданнар пФIеныныц беренче этабы кон тэртибе буенча тавыш бирy нэтип(элэре :

ризА
кАршы

Хисап комиссиlIсе рэисе: ФИО
Хисап комиссиясе эьзirлары: ФИО

Фио
Фио

тавыш
тавыш



13 нче кушымта
ГРДЖДДННДР ЩЫЕНЫНЫЦ ИКЕНЧЕ ЭТДБЫ ХИСДП КОМИССИЯСЕ

БЕРКЕТМЭСЕ

Татарстан Республикасы муниципаль районы
торак пунктта тавыш биру нэтип{алэре

авыл

щирпеге составыЕа кер\це

турында

:l )0 елныц 1J\b

Татарстан Республикасы
муЕиципаль районы

авыл п{ирпеге

торак пункты исеме

Катнаша: хисап комиссиясе эгъзалары:

1. ФИО;
2. ФИО:'
З. ФИО;
h.б.

Гражданнар }кыенында сайлау хокукына ия цраждан катнашты.

гражданнар щыеныныц беренче этабы кон тэртибе буенча тавыш бирy нэти}кэлэре :

ризА
кАршы

Хисап комиссиrIсе рэисе: ФИО
Хисап комиссиясе эгъзаJIары: ФИО

Фио
Фио

тавыш
тавыш



ТатарстаН Республикасы_ муниципаль районы

щирле yзидарэ Советы сессиясенец

елныц
номерлы карарына 14 нче кушымта

Татарстшл Республикасы муниципаль районы

х{ирлеге гражданнар Йыеныныц беренче, икенче hэм б. этаплары нэти}щэлэре буенча тавыш

бирУнэтищэпэреТУрынДахИСАПКоМИССИяСЕБЕРкЕТМоСЕ

20 елныц (mрак гryнкг исеме)

Гражданнар х{ыецыныц беренче, икенче (h, б,) этаплары нэтижэлэре

20

Gу"rц".-" б"р*лек территориJIсе яки аныц олеше исеме)

гражданнар п{ыеныныц этапларын ylкэрy датасы hэм вакыты: 20_ елныц

й.u.п. (-лар) буенча гражданнар 
''ФIеннарында 

тавыш биргэндэ тавышларны санау

нэтижэсендэ Хисап комиссиясе билгеладе:

1.Халык х{ыеЕыII Yткэргэн этаплары саны

2.гражланнар жыены этапларыныц yrкэрелгэЕ хисаfI комиссиясе беркетмэлэренец тэкъдим

ителгэн саны ,

З.Жыенны уздыру очен билгелангэЕ территори,Iдэ яшэlче hэм жыен эшеЕдэ катнашырга

хокуклы гражданнарныц гом}ми саЕы )

4.щыен эшендэ катнашкан гражданнарнъщ гомуми саны

5.Гражланнар жыеЕына кертелгэн мэсьэлэ (-лэр) ечен "РИЗА" дип бирелган тавышларныц

гомуми саны _;, - -,-J

6.Гражлшrнар п{ыенЬша кертеЛгэн мэсьэJIэ (-лар) ечен "КдРшы" дип бирелгэн тавышларныц

гомуми саны 

-;Карар бирде:
1.кРоссия ФедерациясеЕдэ жирпе yзидарэ

оештыр}.ныц гомуми приЕциплары турында) гы

131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25 статьясындагы

6 елеше Еигезендэ
мэсьэлэ

буенча тавыш биру нэтикэлэрен расларга,

( имзаныц расшифровкасы)

Хисап комиссиясе эгъзалары 1,
(имза)

2.

( имзirныц расшифровкасы)


