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РЕШЕНИЕ КАРАР
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«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы "Сосна авыл жирлеге"

муниципаль берэмлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар 
жыенын эзерлэу Бэм уткэру тэртибе турында» Нигезлэмэне раслау хакында

2003 елнын, 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендэ жирле 
узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» Федераль законный; 25.1 
статьясын, 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы «Татарстан Республикасында 
жирле узидарэ турында» Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясын Ьэм 
Балтач муниципаль районыньщ «Сосна авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставыныц 23.1 статьясын гамэлгэ ашыру максатларында, Сосна авыл жирлеге 
Советы карар кабул итте:

1. Кушымта нигезендэ «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы "Сосна авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге составына керуче торак 
пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турында» Нигезлэмэне 
расларга.

2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл 
жирлеге 2018 елныц 23 ноябрендэ кабул ителгэн 86 номерлы «Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы "Сосна авыл жирлеге "муниципаль 
берэмлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм 
уткэру тэртибе турында Нигезлэмэне раслау хакында" (30.09.2019 елныц 108 нче 
номерлы карары белэн узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр кертелеп) карарын гамэлдэн 
чыгарырга.

3. Рэсми басылып чыккан вакыттан карар уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.

Балтач муниципаль район 
Сосна авыл жирлеге башл Ф.С.Г абдрахманов



Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районыныц Сосна авыл 
жирлеге Советыньщ 21.10.2019 ел, 
№112 карарына кушымта

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын уткэругэ эзерлек

тэртибе турында Нигезлэмз

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын уткэругэ эзерлек тэртибе 
турында Нигезлэмэ (алга таба -  Нигезлэмз) «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законныц 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законыныц 35 статьясы Ьэм «Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Сосна авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставыныц 23 
статьясы нигезендэ эшлэнде.

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Гражданнар жыены гомуми, тигез Ьэм халыкныц турыдан-туры ихтыярын 
белдеруе нигезендэ уткэрелэ.

1.2. Гражданнар жыенында торак пункт территориясендэ даими яки кубесенчэ 
яшэуче, яшэу урыны буенча элеге торак пунктта теркэлгэнсайлау хокукына ия 
булган кешелэр катнашырга хокуклы.

1.3. Гражданнар жыенында катнашу ирекле.
1.4. Гражданнар жыенда узлэре катнашалар Ьэм аларныц Ьэркайсы бер тавышка 

ия.
1.5 Гражданнар жыены турыдан-туры халыкныц жирле эЬэмияттэге 

мэсьэлэлэрне хэл итуе максатында уткэрелэ.
1.6. Эгэр торак пунктта элеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелэрнец 

яртысыннан артыгы бер ук вакытта бергэ булу момкинлеге булмаса, Устав 
нигезендэ гражданнар жыены этаплап уздырыла.

Гражданнар жыеныньщ вэкалэтлэре
1.7. Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ момкин:
Курсэтелгэн торак пункт керэ торган, курсэтелгэн торак пункт территориясен

башка жирлек (муниципаль район) территориясенэ кертелергэ тиешле торак 
пунктта жирлек (муниципаль район) чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча;

жирлекнец чиклэрне узгэрту, курсэтелгэн жирлекне узгэртеп кору вэкалэтле 
органы вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан гамэлгэ ашырыла;

жирлекнец вэкалэтле органы вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан 
тормышка ашырыла торган жирлектэ, эгэр сайлау хокукына ия жирлек кешелэренец 
саны 100 дэн артык булса, жирлекнец вэкалэтле органын булдыру, аныц саны Ьэм 
вэкалэтлэр срогы турындагы мэсьэлэ буенча;



жирлекнец вэкалэтле органы вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан 
тормышка ашырыла торган жирлектэ гражданнарныц узара салым акчасын керту 
Ьэм файдалану мэсьэлэсе буенча;

жирлек составына керуче торак пунктта, шэЬэр эчендэге район, федераль 
эЬэмияттэге шэЬэр эчендэге территориядэ, шэЬэр округы яисэ муниципаль район 
чиклэрендэ урнашкан авылара территориядэ урнашкан торак пунктта элеге торак 
пункт территориясендэ гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм 
файдалану мэсьэлэсе буенча;

авыллар арасындагы территориядэ урнашкан торак пунктта халыкныц 
инициативасын курсэту максатында жирле узидарэне оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру 
белэн бэйлэнгэн мэсьэлэлэр буенча;

халык тыгыз урнашмаган яки барырга кыен булган урыннарда урнашкан 
Жирлектэ халык саны кимендэ 100 кеше тэшкил итсэ, жирлекне бетеру мэсьэлэсе 
буенча;

авыл торак пунктында авыл торак пункты старостасы кандидатурасын курсэту, 
шулай ук авыл торак пункты старостасы вэкалэтлэрен срогыннан элек туктату 
мэсьэлэлэре буенча;

авыл торак пунктында гражданнар жыены шулай ук муниципаль хезмэт 
вазыйфасына муниципаль хезмэт турындагы Россия Федерациясе законнарында 
каралган очракларда конкурс уткэргэндэ конкурс комиссиясе составына 
кандидатуралар курсэту максатында уткэрелергэ мемкин.

Гражданнар жыенын матди Ьэм оештыру ягыннан тээмин иту
1.8. Ж^ыенны жирлек башлыгы уткэрэ.
1.9. Ж^ыенга эзерлэну Ьэм аны уткэру белэн бэйлэнгэн чыгымнар жирлек 

бюджеты акчасы хисабына сарыф ителэ.

2. Г ражданнар жыенын чакыру тэртибе

Гражданнар жыенын уткэру инициативасы
2.1. Торак пунктта гражданнар жыенын уткэрудэ инициативаны
- жирлек башлыгы;
- кимендэ ун кешедэн торган сайлау хокукына ия, гражданнар жыенында 

катнашырга хокукы булган (ягъни Россия Федерациясенец торак пункт 
территориясендэ даими яки кубесенчэ яшэуче, яшэу урыны буенча элеге торак 
пунктта теркэлгэн, 18 яшькэ житкэн эшкэ сэлэтле гражданнар) кешелэр теркеме, 
шулай ук торак пункт территориясендэ даими яки кубесенчэ яшэуче Ьэм жирле 
узидарэне тормышка ашырганда Россия Федерациясе Ьэм федераль законнарныц 
халыкара килешулэре нигезендэ хокукларга ия булучы чит ил гражданнары.

2.2. Торак пункт кешелэренец инициативасы имзалар кэгазе (1 нче кушымта) 
яки инициатив теркем жыелышы беркетмэсе рэвешендэ теркэлэ, анда тубэндэге 
мэсьэлэлэр курсэтелеп, гражданнар жыены уткэру инициативасын курсэту турында 
карар кабул ителэ:

гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр;
гражданнар жыенын уткэру сроклары;
гражданнар жыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы Ьэр 

гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган коне, паспорты яки аны



алмаштыручы документыныц сериясе Ьэм номеры, яшэу урынындагы адресы, 
имзасы яки имза куелган дата.

2.3. Ж̂ ыен уткэру инициативасын яклап жыелырга тиешле имзалар саны сайлау 
хокукына ия булган, торак пункт территориясендэ даими яки кубесенчэ яшэуче, 
яшэу урынында теркэлгэн гражданнар саныныц 5 процентын тэшкил итэргэ, лэкин 
10 нан да ким булырга тиеш тугел.

2.4. Имза кэгазьлэре имзалар жыюче кешелэр тарафыннан тикшерелэ, тикшеру 
датасы, фамилия, исем, атасыныц исеме, туган кене, паспорт яки аны алмаштыручы 
документ сериясе Ьэм номеры, яшэу урынындагы адресы курсэтелэ Ьэм жирлек 
башлыгына жибэрелэ.

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

муниципаль берэмлекнец вэкалэтле органы карары белэн (2 нче кушымта), э жирлек 
башлыгы инициативасы буенча -  жирлек башлыгы карары белэн (3 нче кушымта) 
кирэкле документлар килгэн кеннэн соц 30 кен эчендэ билгелэнэ

2.6. Ж^ирлек башлыгы яки муниципаль берэмлекнец вэкалэтле органы 
гражданнар жыенын, максатка ярашлы тугел, дип, уткэрудэн баш тартырга тиеш 
тугел.

2.7. Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ Россия Федерациясе Ьэм 
Татарстан Республикасы законнарына каршы килергэ тиеш тугел. Гражданнар 
жыены соравы кыска, ягъни аца берторле генэ жавап бирергэ мемкин булырлык 
итеп тозелергэ тиеш.

2.8. Гражданнар жыенын билгелэу турындагы карарны рэсми рэвештэ 
бастырып чыгару (халыкка житкеру) тэртибе, аны кучеру жирлек Уставы 
тарафыннан билгелэнэ Ьэм муниципаль хокук актларын бастырып чыгару (халыкка 
житкеру) ечен жирлек уставында каралган тэртиптэ бастырыла.

Гражданнар жыенын уткэру турындагы жирлек башлыгы яки муниципаль 
берэмлекнец вэкалэтле органы карарларында гражданнар жыенына кертелэ торган 
copay, гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны турында мэгълумат; жыенны 
оештыручы -  муниципаль берэмлек органыныц структур булекчэлэре турында 
мэгълуматлар курсэтелэ.

2.9. Гражданнар жыенына эзерлэну Ьэм аны уткэру ечен жаваплы муниципаль 
берэмлекнец структур булекчэсе (башкару-боеру органы) муниципаль берэмлек 
башлыгыныц гражданнар жыенын уткэру турындагы карары нигезендэ сайлау 
хокукына ия торак пункт кешелэренец исемлеген тези, гражданнар жыенына 
мэгълумати материаллар эзерли; муниципаль берэмлек массакулэм мэгълумат 
чараларында Ьэм гражданнар жыены турында башка ысуллар белэн халыкка хэбэр 
итэ (4 нче кушымта).

Ж^ирлек башкарма комитеты гражданнар жыенын уткэру ечен бина бирергэ 
тиеш.

2.9.1. Гражданнар жыены барышында торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген 
булу Ьэм халык жыенын уткэру датасын билгелэу территориаль, вакытлы билгелэр, 
шулай у к башка очракларда мемкин.

2.9.2. Торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген булу тэртибе гражданнар жыенын 
билгелэу турында муниципаль актта курсэтелэ (5,6 нчы кушымталар).

2.9.3. Торак пунктта яшэучелэр халык жыены (гражданнар жыены этаплары) 
вакыты Ьэм урыны турында алдан ук хэбэр ителэ. Гражданнар жыенын (гражданнар



жыены этапларын) билгелэу турында карар, гражданнар жыенын (гражданнар 
жыены этапларын) уткэру вакыты Ьэм урыны гражданнар жыены (гражданнар 
жыены этапларын) уткэрелгэн кенгэ кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча басылып 
чыгарга тиеш. Гражданнар Ж^ыеныныц этапларын уткэру вакыты Ьэм урыны бер 
карарда яисэ халык жыенын билгелэу турында карарда курсэтелэ.

2.9.4. Халык жыенын этаплап уздырган очракта, жыен этаплап уздырыла, 
гражданнар жыенын уткэру турында Карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да 
артмый. Халык жыены этапларын кучергэндэ, гражданнар жыенын гамэлдэге 
законнар нигезендэ, Ж^ыенга кучеру турында карар жыенны уткэру билгелэнгэн 
датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

2.9.5. Гражданнар жыенына кадэр 5 кеннэн дэ соцга калмыйча, элеге 
Нигезлэмэнец 2.9 пунктында курсэтелгэн гражданнар жыены карарына чыгарыла 
торган материаллар белэн танышырга, шулай ук аларныц кучермэлэрен алырга 
хокуклы.

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

3. Гражданнар жыенын уткэру турында
3.1. Ж^ыенга килгэн гражданнар жыенда катнашучы кешелэрне теркэу ечен 

жирлек башлыгы тарафыннан билгелэнгэн, жыенда катнашучы, торак пункт 
кешелэре исемлегенэ кертелгэн Ьэм сайлау хокукына ия зат тарафыннан теркэлэ. 
Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган кене, яшэу 
урынынагы адресы, паспортыныц сериясе Ьэм номеры курсэтелэ.

3.2. Дыенда катнашырга шулай ук хэлиткеч тавыш биру хокукы булмаган, 
лэкин жыенда катнашырга телэк белдергэн башка гражданнарга, предприятие, 
учреждение, оешма житэкчелэренэ (эгэр жыенда ткишерелэ торган мэсьэлэлэрне 
хэл иту алар эшчэнлеге белэн бэйлэнгэн булса), башка массакулэм мэгълумат 
чаралары вэкиллэренэ дэ рехсэт ителэ.

3.3. Сайлау хокукына ия булучы торак пункт кешелэре исемлегендэ 
тегэлсезлеклэр ачыкланган очракта торак пункт кешесе теркэлэ, Ьэм элеге 
муниципаль берэмлек башлыгы аца жыенда катнашырга рехсэт бирэ.

3.4. Гражданныц шэхесен раслаучы (Россия Федерациясе гражданины 
паспорты, хэрби билеты, чит ил гражданиныныц паспорты, Россия Федерациясендэ 
яшэугэ рехсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыча яшэугэ рехсэт) документ 
язмаларныц тегэлсезлеген (яки аларныц булмавын) раслау булып хезмэт итэ.

3.5. Гражданнар жыены анда сайлау хокукына ия булган торак пункт 
кешелэренец яртысыннан артыгы катнашканда тулы хокуклы була. Кворум 
булмаганда гражданнар жыенын уткэрунец яца датасын муниципаль берэмлек 
башлыгы билгели. Бу очракта гражданнар жыены гражданнар жыены уткэру 
билгелэнгэн кеннэн соц ун кеннэн дэ иртэрэк уткэрелергэ тиеш тугел.

3.6. Гражданнар жыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар жыены 
жыенныц аерым этапларында гражданнарныц кайсысы килгэн очракта да хокуклы, 
аннан соц барлык уздырылган этаплар йомгаклары буенча тавышлар санала, ягъни 
мондый жыен бер тапкыр уткэрелгэн булып санала.

3.7. Гражданнар жыенында тавыш биру, шул исэптэн, гражданнар жыенын 
этаплап уздыру вакытында ачык тавыш биру юлы белэн уткэрелэ.



3.8. Гражданнар жыенында жирлек башлыгы яки гражданнар жыенында 
теркэлгэн катнашучылар арасыннан ачык тавыш биру юлы белэн купчелек тавыш 
алган башка кеше рэислек итэ ала. Рэислек итуче кандидатураларын гражданнар 
жыенында катнашучылар тэкъдим итэ ала.

3.9. Гражданнар жыены сэркатипне Ьэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап 
палатасы эгъзалары саны вч кешедэн ким булырга тиеш тугел.Хисап комиссиясе 
составына рэислек итуче керэ алмый.

Хисап комиссиясе:
халык жыенына килгэн халыкныц теркэлуе, кирэк булган очракта, аларныц 

халык жыенында катнашу хокуклары дереслеген тикшерэ;
Халык жыеныныц кворумын билгелиГгражданнар жыены этапларын уткэрудэн 

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

этапларын уткэрудэн тыш));
тавыш биру нэтижэлэре турында беркетмэ тези (гражданнар жыены 

нэтижэлэре буенча);
рэислеккэ тавыш биру нэтижэлэре белэн материаллар (беркетмэ, жыенда 

катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.
ЗЛО.Рэис Гражданнар жыеныныц эш кененэ встэмэ сораулар рэислек итуче, 

жирлек башлыгы, гражданнар жыенында катнашырга хокуклы гражданнар 
тарафыннан кертелэ ала. Эш кененэ мэжбури тэртиптэ гражданнар жыенын чакыру 
инициаторлары керткэн сораулар кертелэ. Курсэтелгэн сораулар беренче чиратта 
карала. Гражданнар жыеныныц эш кененэ керту турындагы карар аныц ечен 
жыенда катнашкан гражданнарныц кимендэ яртысы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип 
санала.

3.11. Гражданнар жыены вакытында шулай ук авыл жирлеге башлыгы яисэ ачык 
тавыш биру юлы белэн сайланган башка зат, гражданнар жыенында теркэлгэн 
катнашучылар саныннан купчелек тавыш белэн рэислек итэ ала. Рэислек итуче 
кандидатураларын жыенда катнашучылар тэкъдим итэргэ хокуклы.

3.12. Гражданнарныц этаплап жыенында тавыш биру ачык формада уткэрелэ;
3.13. Гражданнар жыенын уздыру этапларыныц Ьэркайсында этаплап жыен 

уздырганда хисап комиссиясе арасыннан гражданнарныц ачык тавыш биру 
нэтижэлэре буенча Хисап комиссиясенец бер эгъзасы сайлана, алар кворумны Ьэм 
йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында эшли.

3.14. Гражданнар жыены жыенда рэислек итуче тарафыннан ачыла. Дыенда 
рэислек итуче гражданнарныц жыенын оештыра, тэртипне саклый, хисап 
комиссиясенец эшенэ кураторлык итэ, тикшерелэ торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш 
ясау ечен суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгэн тэртибен тээмин итэ.

3.15. Гражданнар жыенында сэркатип беркетмэ алып бара, анда гражданнар 
жыенын уткэру кене Ьэм урыны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, 
катнашучылар саны, кен тэртибе, чыгышларныц кыскача эчтэлеге, карала торган 
сораулар буенча тавыш биргэн гражданнар саны курсэтелэ (7 нче кушымта).

3.16. Гражданнар жыенын этаплап уздырганда гражданнар Ж^ыеныныц Ьэр 
этабында беркетмэлэр алып барыла (8,9 нчы кушымталар),алар алга таба 
гражданнар Дыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча жыенныц бер 
йомгаклау беркетмэсенэ рэсмилэштерелэ (10 нчы кушымта),шулай ук хисап 
комиссиясе беркетмэлэре (№11,12 кушымталар), алар шулай ук жыенныц Ьэр



этабында тавышларны санау нэтижэлэре буенча Хисап комиссиясенец бер
йомгаклау беркетмэсенэ рэсмилэштерелэ (№13 беркетмэ).

3.17. Гражданнар Дыеныныц йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар жыены
этапларыныц датасы, урыны Ьэм вакыты, кон тэртибе, гражданнар жыены
этапларында катнашкан гражданнарныц гомуми саны турында белешмэлэр, 
гражданнар жыены этаплары нэтижэлэре буенча тавыш бирунец йомгаклау
нэтижэлэре була. Йомгаклау беркетмэсе жирлек башлыгы кул куя торган
гражданнар жыены карарын рэсмилэштеру очен нигез булып тора(халыкка игълан 
иту).

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

3.19. Гражданнар Дыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча Хисап 
комиссиясенец йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар жыены этапларын уткэру 
датасы, урыны Ьэм вакыты, кен тэртибе, уткэрелгэн этаплар саны, халык 
жыеннарыныц уткэрелгэн этаплары буенча хисап комиссиясе беркетмэлэре саны, 
жыенны уздыру ечен билгелэнгэн территориядэ яшэуче гражданнарныц гомуми 
саны, жыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми саны, жыен эшендэ 
катнашкан гражданнарныц гомуми саны, «ЭЙЕ» (АЛАР 0ЧЕН БИРЕЛГЭН (РИЗА)) 
тавышларныц гомуми саны, аца «ЮК» (КАРШЫ) тавышларныц гомуми саны 
курсэтелэ.

3.20. Йомгаклау беркетмэсенэ хисап комиссиясе рэисе Ьэм хисап комиссиясе 
эгъзалары кул куя Ьэм жирлек башлыгына тапшырыла.

4. Халык жыены карарлары

4.1. Халык жыены карары, эгэр аныц ечен жыенда катнашучыларныц сайлау 
хокукына ия булган яртысыннан артыгы тавыш бирсэлэр, кабул ителгэн дип санала,

4.2. Ж^ыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар булып тора, 
жирлек башлыгы тарафыннан имзалана Ьэм Татарстан Республикасы муниципаль 
норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш (14 нче кушымта).

4.3. Л(ирле узидарэ органнары Ьэм жирле узидарэнец вазыйфаи затлары 
гражданнар жыенында кабул ителгэн карарларныц жирлек уставы белэн 
билгелэнгэн вэкалэтлэрне чиклэу нигезендэ утэлешен тээмин итэлэр.

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

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

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



Гражданнар жыеныныц карарларын утэу
4.7. Дыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ мэжбури 

тестэ утэлергэ тиешлэр Ьэм нинди дэ булса дэулэт хакимияте органнарыныц, 
аларныц вазыйфаи затларыныц яки жирле узидарэ органнарыныц раславына мохтаж 
тугеллэр.

4.8. Ж^ыенда кабул ителгэн карарларны утэмэу закон нигезендэ жаваплылыкка 
тартуга сэбэп булып тора.



ИМЗАЛАР КЭГАЗЕ

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

1нче кушымта

Без, тубэндэ кул куючылар,__________________________________________________
(гражданнар жыенын уткэру сроклары) 

гражданнар жыенын уткэру инициативасын хуплыйбыз.
Балтач муниципаль районыныц _____________ авыл жирлегендэ

сорауны тэгьбир иту

Тэр-
тип

саны

Фамилия,
исем,

атасыньщ
исеме

Туу коне Яшэу урыны 
адресы

Паспорт яки 
аны

алмаштыручы
документ
сериясе,
номеры

Имза
кую

датасы имза

Имзалар кэгазен раслыйм____________________________
(имза жыючы кешенец фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме,

туу кене,паспорты яки аны алмаштыручы документыньщ сериясе, номеры) 

_________  (имза Ьэм дата)

Гражданнар жыены инициатив твркем инициативасы белэн чакырылган очракта

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

2нче кушымта

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 
Сосна авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Советы карары 
20 ел №



Балтач муниципаль районы___________авыл жирлегенец__________ торак
пунктында гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм алардан 

файдалану мэсьэлэсе буенча граждан нар жыенын билгелэу турында
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 

турында» 2003 ел, 6 октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль законный; 25.1., 56 
статьялары,«Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясы, 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Сосна авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ,Балтач муниципаль районы Сосна авыл 
Жирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1. 20___ ел, ______ , ____  сэг. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районы Сосна авыл жирлегенец_________ торак пунктында гражданнарныц узара
салым акчаларын керту Ьэм аларны куллану буенча гражданнар жыенын билгелэргэ.
2. 20___ ел, ______ , ____  сэг. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районы Сосна авыл жирлегенец_________ торак пунктында гражданнарныц узара
салым акчаларын керту Ьэм аларны куллану буенча гражданнар жыенын билгелэргэ.

З.Ж^ирле референдумга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, ( 
узара салымнан азат ителгэн гражданнарнын категориялэрен курсэтергэ), 2020 елда
_____ кулэмендэ узара салым кертелугэ Ьэм ул акчаларны жирле эЬэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тотылуына сез ризамы:
_ 1.______________________________________________________
__2.___________________________________________________________

« ЭЙЕ» «ЮК»
4. Элеге карарныкабул ителгэн кеннэн алып__ кен эчендэ жирлекнец мэгълумат
стендларында Ьэм Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштыру юлы 
белэн халыкка игълан итэргэ.
5. Элеге карар басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ.

Балтач муниципаль районы
Сосна авыл жирлеге башлыгы ФИО________

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

3 нче кушымта

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 
Сосна авыл жирлеге башлыгы карары 

20 ел. №___

Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлегендэ гражданнарныц узара 
салым акчаларын керту Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар

жыенын билгелэу турында



«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 ел, 6 октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль законный; 25.1., 56 
маддэлэре, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Сосна авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Балтач муниципаль районы Сосна авыл 
жирлеге башлыгы К АР АР БИРДЕ:
1.Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
территориясендэ гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэмаларны куллану 
буенча гражданнар жыенын уткэруне 2019 нчы елньщ __________билгелэргэ.

2. Ж̂ ирле референдумга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, (узара
салымнан азат ителгэн гражданнарныц категориялэрен курсэтергэ), 2020 елда_____
кулэмендэ узара салым кертелугэ Ьэм ул акчаларны жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту очен тотылуына сез ризамы:

« ЭЙЕ» «ЮК»
3. Элеге карарныкабул ителгэн кеннэн алып__ кон эчендэ жирлекнец мэгълумат
стендларында Ьэм Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштыру юлы 
белэн халыкка игълан итэргэ.
4. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз коченэ керэ.

Сосна авыл жирлеге башлыгы:____________Ф.С.Габдрахманов

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

4 нче кушымта

Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец Тубэн Сосна 
торак пунктында теркэлгэн сайлау хокукына ия булган гражданнар

исемлеге
20 ел

№№
пп

Фамилия, исем, 
атасыньщ исем

Туган елы(18 
яше яца 

тулганнанрн 
ьщ туу кенен 

Ьэм аен 
курсэтеп))

Яшэу урыны
паспортньщс

ериясе,
номеры

имза



Ж̂ ыен рэисе______________________________ (имза) (Фамилиясе, инициаллары)

Ж̂ ыен сэркатибе______________________________ (имза) (Фамилиясе, инициаллары)

Гражданнар жыены инициатив теркем инициативасы белэн уткэрелгэн очракта

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

5 нче кушымта

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 
Сосна авыл жирлеге муниципаль берэмлеге Советы

КАРАР
от 20 г. №_____

Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец Тубэн Сосна торак 
пунктында гражданнарныц узара салым акчаларын керту йэм алардан 

файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын билгелэу турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 ел, 6 октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1., 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарз турында» 2004 елньщ 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, 
«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Балтач муниципаль районы Сосна авыл 
жирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1. 20___ ел, _______, ____ сэг. Татарстан Республикасы Балтач

муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец Тубэн Сосна торак пунктында 
гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм аларны куллану буенча 
гражданнар жыеныныц беренче этабын билгелэргэ.



2. 20___ ел, _______, ____ сэг. Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец Тубэн Сосна торак пунктында 
гражданнарньщ узара салым акчаларын керту Ьэм аларны куллану буенча 
гражданнар жыеныныц икенче этабын билгелэргэ.

3. Торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген (территориаль, вакытлыча 
яки башка билге буенча) сайлау тэртибе гражданнар жыенын билгелэу 
турында муниципаль актта курсэтелэ.

4. Дирле референдумга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, (узара
салымнан азат ителгэн гражданнарнын категориялэрен курсэтергэ), 2020 елда_____
кулэмендэ узара салым кертелугэ Ьэм ул акчаларны жирле эйэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тотылуына сез ризамы:
_ 1.________________________________________________________________
__2.__________________________________________________________

« ЭЙЕ» «ЮК»
5. Элеге карарны кабул ителгэн коннэн алы п__ кон эчендэ жирлекнец

мэгълумат стендларында Ьэм Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында 
урнаштыру юлы белэн халыкка игълан итэргэ.

6. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Балтач муниципаль районы
Сосна авыл жирлеге башлыгы: Ф.С.Габдрахманов

(муниципаль берэмлек башлыгы 
инициативасы буенча гражданнар 
жыенын этаплап угкэргэн 
очракта) проект

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

6 нчы кушымта

Муниципаль берэмлек башлыгы карары

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 
Сосна авыл жирлеге 

_____20___ ел, №_________

«Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец 
Тубэн Сосна торак пунктында гражданнарньщ узара салым акчаларын керту 

йэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын билгелэу
турында»

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 ел, 6 октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1., 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28



июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясы, 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы “Сосна авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Балтач муниципаль районы Салавыч 
авыл жирлеге башлыгы КАР АР КАБУЛ ИТТЕ:

1. 20___ ел, _______, ____ сэг. Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец Тубэн Сосна торак пунктында 
гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм аларны куллану буенча 
гражданнар жыеныныц беренче этабын билгелэргэ.

2. 20___ ел, _______, ____ сэг. Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец Тубэн Сосна торак пунктында 
гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм аларны куллану буенча 
гражданнар жыенынын икенче этабын билгелэргэ.

3.2. Гражданнар жыенын уткэру ечен торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген 
булуне сайлау тэртибе (территориаль, вакытлыча яки башка билгелэр буенча) 
муниципаль берэмлек башлыгыныц гражданнар жыенын билгелэу турындагы 
карарында курсэтелэ.

4. Ждрле референдумга чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 

территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, (узара
салымнан азат ителгэн гражданнарныц категориялэрен курсэтергэ), 2020 елда_____
кулэмендэ узара салым кертелугэ Ьэм ул акчаларны жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тотылуына сез ризамы:_ 1.________________________________________2._____________________________________________

« ЭЙЕ» «ЮК»
5. Олеге карарны кабул ителгэн кеннэн алып__ кен эчендэ жирлекнец

мэгълумат стендларында Ьэм Балтач муниципаль районыныц рэсми сайтында 
урнаштыру юлы белэн халыкка игълан итэргэ.

6. Олеге карар басылып чыккан коненнэн уз кеченэ керэ.

Сосна авыл жирлеге башлыгы: Ф.С.Габдрахманов

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

7 нче кушымта

ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫ БЕРКЕТМЭСЕ

(Торак пункт исеме)

«___» ____________20__ ел 00 сэг. 00 мин. № _____

Катнаштылар_____________________________________кеше



(торак паунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия 
гражданнар саны, катнашучылар саны)
Гражданнар ж;ыенында рэислек итуче

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
Гражданнар ж;ыены сэркатибе:

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

К0Н ТЭРТИБЕ:
1. .
2.
Ж;ЫЕНДА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНА:
1.  
Тавыш биру нэтиж;элэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк» кеше

ЩЛЕННЬЩ СЭРКАТИБЕ САЙЛАНА:
Рэислек итуче: жыенньщ секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

ФИО-вазыйфага секретарь итеп сайлау тэкъдиме дэ бар.
Тавыш биру нэтиж;элэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк»____кеше

ЩЛЕННЬЩ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:
Рэислек итуче: гражданнар ж;ыены кворумын билгелэу, тавыш биру 

мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау Ьэм тавыш биругэ йомгак 
ясау, тавыш биру йомгаклары турында беркетмэ тезу ечен хисап комиссиясен 
сайларга кирэк.
1. Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО Ьэм хисап комиссиясе эгъзаларын сайлау 

тэкъдиме бар:
2. __________________________ -
3 .  -

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк» кеше

К0Н ТЭРТИБЕНДЭГЕ МЭСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРУ ТЭРТИБЕ 
БИЛГЕЛЭНЭ : (вариант буларак: тавыш биру формасы гражданнар жыенын 
эзерлэу йэм уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ)

Рэислек итуче: Тавыш биру формасы гражданнар жыенын эзерлэу йэм 
уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн. Тавыш биру ачык 
формада уткэрелэ.

Тавыш биру нэтижэлэре:



«Эйе» - ____кеше
«Юк» кеше

К0Н ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

Беренче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
(чыгышньщ кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
Чыгыш ясадылар: 1._____________________________________

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
(чыгышньщ кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
И.б.лар (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
К АР АР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтэлеге)
Тавыш биру нэтиж;элэре: “Эйе” ________________кеше
“Юк” ________________кеше
“Тавыш бирми калды” ___ кеше
Карар________________________________________________________
кабул ителде (кабул ителмэде)
Икенче мэсьэлэ буенча тыцладылар:___________________________

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
Чыгыш ясадылар: 1.____________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
(чыгышньщ кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
Ь.б.лар (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтэлеге)
Тавыш биру нэтиж;элэре: “Эйе” ________________кеше
“Юк” ________________кеше
“Тавыш бирми калды” ____кеше
Карар

кабул ителде (кабул ителмэде)

Гражданнар ж;ыенында рэислек итуче: 

Гражданнар ядыены сэркатибе______
(имза) (имзаны расшифровкалау)

(имза) (имзаны расшифровкалау)

Гражданнар жыенын этаплап уткэргэн очракта

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

Жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

8 нче кушымта

ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫНЬЩ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ

(торак пунктныц исеме)



« » 20__ел.ОО сэг. 00 минут№ __1

Катнаштылар __________________________________________________кеше
(торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия 

гражданнар саны, катнашучылар саны)

Гражданнар жыенында рэислек итуче:

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

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
К0Н ТЭРТИБЕ:
1.
2.
Й^ЫЕНДА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНА:
1. _________________- __________
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк» кеше

Н^ЫЕННЫЦ СЭРКАТИБЕ САЙЛАНА:
Рэислек итуче: жыенныц секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр 

булачак?
ФИО - вазыйфага секретарь итеп сайлау тэкъдиме дэ бар.
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк»____кеше
ЖЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: гражданнар жыены кворумын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре 
буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау Ьэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш 
биру йомгаклары турында беркетмэ тезу ечен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

1. Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО Ьэм хисап комиссиясе эгъзаларын 
сайлау тэкъдиме бар:

2. ____________________________
3.

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк» кеше

К0Н ТЭРТИБЕНДЭГЕ МЭСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРУ ТЭРТИБЕ 
БИЛГЕЛЭНЭ: (вариант буларак: тавыш биру формасы гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ)

Рэислек итуче: Тавыш биру формасы гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм 
уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн. Тавыш биру ачык 
формада уткэрелэ.

Тавыш биру нэтижэлэре:



К0Н ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

«Эйе» - ____кеше
«Юк»____кеше

Беренче мэсьэлэ буенча
тыцладылар:______________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
Чыгыш ясадылар: 1._____________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ) 
й.б.лар (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
К АР АР ИТТЕЛЭР: (карарныц кыскача эчтэлеге)

Тавыш биру нэтижэлэре:
“Эйе” ________________кеше

“Юк” ________________кеше

Икенче мэсьэлэ буенча тыцладылар:___________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

Чыгыш ясадылар: 1.____________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
Ь.б.лар (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
К АР АР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижрлэре:
“Эйе” ________________ кеше

“Юк” ________________кеше
Рэислек итуче:йомгаклау карарыныц нэтижэсе гражданнар Дыеныныц 

уткэрелгэн этапларыныц тавышларын санау нэтижэлэре буенча жирлекнец Уставы 
нигезендэ рэсми рэвештэ басылып чыгачак (халыкка игълан ителэчэк).

Гражданнар жыенында рэислек итуче:____________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Гражданнар жыены сэркатибе______________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)

Гражданнар жыенын этаплап угкэргэн очракта

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

9 нчы кушымта

ГРАЖДАННАР Л^ЫЕНЫНЫЦ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ (а.т.)

(торак пунктныц исеме)



Катнаштылар __________________________________________________кеше
(торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия 
гражданнар саны, катнашучылар саны)

Гражданнар жыенында рэислек итуче:

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

«___» ____________ 20__ел, 00 сэг. 00 минут № __ 1___

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
К0Н ТЭРТИБЕ:
1.
2.
ЖЫЕНДА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНА:
1. _________________________- _______
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ___ кеше
«Юк» кеше

ЖЫЕННЫЦ СЭРКАТИБЕ САЙЛАНА:
Рэислек итуче: жыенныц сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

ФИО -  вазыйфа, секретарь итеп сайлау тэкъдиме бар.
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк» кеше

ЖЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:
Рэислек итуче: гражданнар жыены кворумын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре 
буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау Ьэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш 
биру йомгаклары турында беркетмэ тезу ечен хисап комиссиясен сайларга кирэк.
1. Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО Ьэм хисап комиссиясе эгъзаларын сайлау 
тэкъдиме бар:
2. _______________________________ -
3.

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк» кеше

К0Н ТЭРТИБЕНДЭГЕ МЭСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРУ ТЭРТИБЕ 
БИЛГЕЛЭНЭ:(вариант буларак: тавыш биру формасы гражданнар жыенын 
эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ)
Рэислек итуче: Тавыш биру формасы гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн. Тавыш биру ачык формада 
уткэрелэ.



Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк»___ кеше

К0Н ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 
Беренче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
Чыгыш ясадылар: 1.__________________________________

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме) 
(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ) 
Ь.б.лар (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
К АР АР ИТТЕЛЭР: (карарныц кыскача эчтэлеге)
Тавыш биру нэтиж;элэре:
“Эйе” ________________кеше

“Юк” кеше

Икенче мэсьэлэ буенча тыцладылар:
(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

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

(чыгышныц кыскача эчтэлеге яки чыгыш темасы теркэлэ)
Ь.б.лар (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
К АР АР ИТТЕЛЭР: (карарныц эчтэлеге)
Тавыш биру нэтиж;элэре:
“Эйе” ________________кеше

“Юк” ________________кеше
Рэислек итуче: йомгаклау карарыныц нэтиж;эсе гражданнар Дыеныныц уткэрелгэн 
этапларыныц тавышларын санау нэтиж;элэре буенча ж;ирлекнец Уставы нигезендэ 
рэсми рэвештэ басылып чыгачак (халыкка игълан ителэчэк).

Гражданнар ж;ыенында рэислек итуче: 

Гражданнар ж;ыены сэркатибе _____
(имза) (имзаны расшифровкалау)

(имза) (имзаны расшифровкалау)

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу йэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

10 нчы кушымта

ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫНЬЩ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ 
НЭТИЖ;ЭЛЭРЕ БУЕНЧА ЖЫЕННЫЦ ЙОМГАКЛАУ

ПРОТОКОЛЫ



(Татарстан Республикасы муниципаль районыньщ торак пункты исеме) 

«______» _________20__ел 00 сэг. 00 минут №

Гражданнар жыеныныц беренче этабы_________ 20-нче номерлы (рэислек
итуче ФИО), 2-нче номерлы Гражданнаржыеныныц икенче этабы беркетмэсе 
(рэислек итуче ФИО) нигезендэ h. б. copay буенча этаплап гражданнар жыеннары 
уткэрелде:

1. Ачык тавыш биру юлы белэн уткэрелгэн Жыен этапларыныц саны_______
2.

Гражданнар жыеннарыньщ этаплап уздырыла торган беркетмэлэре 
саны______

3. Жыенны уздыру ечен билгелэнгэн территориядэ яшэуче Ьэм аларныц эшендэ
катнашырга хокукы булган гражданнарныц гомуми саны__________;

4. Сайлау хокукына ия Ьэм гражданнар жыены этапларында катнашкан
гражданнарныц гомуми саны___________

КАРАР КАБУЛ ИТТЕЛЭР: (карарныц 
эчтэлеге)

Г ражданнар жыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ «ЭЙЕ» дип бирелгэн 
тавышларныц гомуми саны________ ;
- Гражданнар жыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ (ЮК) ечен бирелгэн 
тавышларныц гомуми саны________ ;

Карар: кабул ителде (сэбэплэрен курсэтеп, кабул ителмэде)

Рэислек итуче (жирлек башлыгы): ______ _________________
(имза) (имзаныц расшифровкасы)

Сэркатиб: _________ ______________________ (имза)
(имзаныц расшифровкасы)

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

11 нче кушымта

г р а ж д а н н а р  ж ; ы е н ы н ы ц
Х И С А П  К О М И С С И Я С Е

Б Е Р Е Н Ч Е  Э Т А Б Ы  
П Р О Т О К О Л Ы

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге составына 
керуче Тубэн Сосна торак пунктында тавыш биру нэтижэлэре турында



«____ » _______2019 ел № 1
торак пункты исеме Татарстан Республикасы Балтач

муниципаль районы Сосна авыл 
жирлеге

Катнаштылар: хисап комиссиясе эгъзалары:
1. ФИА и;
2. ФИА и;
3 . ФИАи;

Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия булган_______гражданнар катнашаты.
Гражданнар Ж^ыенынын, беренче этабы кен тэртибе буенча тавыш биру нэтижэлэре :

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк»____кеше
Рэислек итуче (жирлек башлыгы): 
Сэркатиб: __________________

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ 

12 нче кушымта

ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫНЫЦ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ 
ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
составына керуче Тубэн Сосна торак пунктында тавыш биру нэтижэлэре турында

«_____» _______2019 ел № 1
Тубэн Сосна авылы Татарстан Республикасы

Балтач муниципаль районы 
Сосна авыл жирлеге

Катнаштылар: хисап комиссиясе эгъзалары:
1. ФИА и;
2. ФИА и;
3. ФИА и;
Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар катнашты.
Гражданнар Дыеныныц икенче этабы кен тэртибе буенча тавыш биру нэтижэлэре :



Тавыш биру нэтижэлэре:
«Эйе» - ____кеше
«Юк»____кеше
Рэислек итуче (жирлек башлыгы): 
Сэркатиб:

Сосна авыл жирлеге 
торак пунктларында гражданнар 

жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ 

13нче кушымта

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
составына керуче Тубэн Сосна торак пунктында халык жыеныныц беренче, 

икенче Ьэм (т. д.) этапларында тавыш биру нэтижэлэре турында

«___» ____________ 20__ел Тубэн Сосна авылы

Гражданнар Жыеныныц беренче, икенче (h. б.) этаплары нэтижэлэре

(муниципаль берэмлек территориясе яки аныц елеше исеме)
Гражданнар Жыеныныц этапларын уткэру датасы Ьэм вакыты: ______________
____________ 20__ел
Мэсьэлэ буенча гражданнар жыеннарында тубэндэге сораулар буенча тавыш 
биргэндэ тавышларны санау нэтижэсе:

1. Хисап комиссиясе билгелэде:
2. Халык жыеныныц уткэрелгэн этаплары саны______________________________;
3. Гражданнар жыены этапларыныц уткэрелгэн хисап комиссиясе беркетмэлэренец

тэкъдим ителгэн саны__________________ ;
4. Жыенны уздыру ечен билгелэнгэн территориядэ яшэуче Ьэм жыен эшендэ

катнашырга хокуклы гражданнарныц гомуми саны__________;
5. Жыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми саны ;
5. Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ ечен «ЭИЕ» дип бирелгэн тавышларныц

гомуми саны______ ;
6. Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ ечен «ЮК» дип бирелгэн тавышларныц

гомуми саны______ ;

Карар кабул иттелэр:
1.Тубэндэге мэсьэлэ буенча тавыш биру нэтижэлэрен 

расларга_________________, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц



гомуми принциплары турында» гы 131 -ФЗ номерлы Федераль законный; 25
статьясындагы 6 елеше нигезендэ элеге мэсьэлэ буенча________________
кабул ителгэн дип санарга.

Хисап комиссиясе рэисе:_____________________
(имза) (фамилия, инициалллар)

Хисап комиссиясе эгъзалары: 1._________________________
2. ___________________________

(имза) (фамилия, инициалллар)
Протокол тезелде «___» _____________20___ ел

Сосна авыл ждрлеге 
торак пунктларында гражданнар 

ж;ыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэгэ

14 нче кушымта

КАРАР
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 

составына керуче Тубэн Сосна торак пунктында гражданнарныц узара салым 
акчаларын керту Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча халык жыеныныц

нэтижэлэре турында
« » 2019 ел. №

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 ел, 6 октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1., 56 
статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы “Сосна авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Сосна авыл жирлеге составына керуче Тубэн Сосна торак
пунктында___________20____ гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм
алардан файдалану мэсьэлэсе буенча халык жыеныныц нэтижэлэре турында 
протокол тезелде

«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлеге 
территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган гражданнарга, (узара
салымнан азат ителгэн гражданнарныц категориялэрен курсэтергэ), 2020 елда_____
кулэмендэ узара салым кертелугэ Ьэм ул акчаларны жирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тотылуына сез ризамы:_ 1.____________________________________________________

__2.___________________________________________________________

« ЭЙЕ» «ЮК»
Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:

сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучылар исемлегенэ гражданнарныц____
кертелгэн;
халык жыенында катнашучылар саны_______



Халык жыенында катнашучыларныц ачык тавыш биру нэтижэлэре буенча жыенда 
катнашучылар тубэндэгечэ буленде:
«Эйе» _____ кеше тавыш бирде;
"Юк»_____ кеше тавыш бирде;
Бэян ителгэннэрдэн чыгып, халык жыены карар кабул итте:

1. Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец Тубэн Сосна авылында 
узган гражданнар жыенын гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм 
алардан файдалану мэсьэлэсе буенча жыенны узган, халык жыены 
нэтижэлэрен дереслеккэ туры килэ, дип танырга.

2. Балтач муниципаль районы Сосна авыл жирлегенец Тубэн Сосна авылында 
узган гражданнар жыенын гражданнарныц узара салым акчаларын керту йэм 
алардан файдалану мэсьэлэсе буенча тубэндэге copay буенча карарны кабул 
ителгэн дип танырга:«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна 
авыл жирлеге территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган 
гражданнарга, (узара салымнан азат ителгэн гражданнарнын категориялэрен
курсэтергэ), 2020 елда_____ кулэмендэ узара салым кертелугэ Ьэм ул акчаларны
жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту ечен тотарга:

_ 1 .___________________________________________________________
__2.___________________________________________________________
3. Элеге карарны Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна 
авыл жирлегенец махсус мэгълумат стендларында, Балтач муниципаль 
районыныц рэсми сайтында, Татарстан Республикасы Муниципаль 
берэмлеклэре порталында «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ тубэндэге адрес буенча: http://mamadysh.tatarstan.ru h9M Татарстан 
Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат порталында (pravo.tatarstan.ru). 
урнаштырырга.
4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы авыл 
жирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 
актлары Регистрына керту ечен жибэрергэ.

Балтач муниципаль районы
Сосна авыл жирлеге башлыгы: Ф.С.Габдрахманов

http://mamadysh.tatarstan.ru

