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2. Татарстан Республ 
2019 елнын 15 мартын 
Мицлебай авыл ж;ирлеге 
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4. Элеге карарнын утэ 
башлыгына йеклэргэ.
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Тата
Мицлеб

хал

рстан 
ай авыл 
ык >цые

Татарстан Республ 
составына керуче торак 
турында Нигезлэмэ (ал 
Федерациясендэ ж;ирле 
номерлы Федераль зак 
Республикасында ж;ирле 
Законыныц 35 статьяс 
Мицпебай авыл ж,ирлег 
ж;ирлек Уставы).

Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль 
районы Мицпебай авыл Советыныц 
2019 елныц 28 октябрендэге 
65 номерлы карарына кушымта

еспубликасы Элмэт муниципаль районы 
. >к;ирлеге составына керуче торак пунктларда 
ны эзерлэу h 9 M  уздыру тэртибе турында 

нигезлэмэ

икасы Элмэт муниципаль районы Мицлебай авыл жирлеге 
пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе 

га таба -  Нигезлэмэ) 2003 елньщ 6 октябрендэге «Россия 
узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 131-Ф3 

онныц 25.1 статьясы, 2004 елныц 28 июлендэге «Татарстан 
узидарэ турында» 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

heM Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Уставыныц 13.1 статьясы нигезендэ эшлэнде (алга таба -

ы

1.1. Халык ж;ыены 
уткэрелэ.

1.2. Халык >к;ыенында 
территориясендэ яшэучелэр 
сайлау хокукына ия кешелэр кат

1.3. Халык ж;ыенында катн
1.4. Халык >кыенда шэхсэн
1.5. Халык ж;ыены халык 

максатыннан уткэрелэ.
1.6. Эгэр торак пунктта 

яртысыннан артыгыныц

1. Гомуми нигезлэмэлэр

гомуми, тигез Иэм турыдан-туры ихтыяр белдеру нигезендэ

элеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелэрнец 
вакьггта бергэ булу мемкинлеге булмаса. ж;ирлек Уставы 

нигезендэ гражданнар ж;ыены этаплап уздырыла.
бер ук

1.7. Халык: ж;ыены г  
курсэтелгэн торак 

территориясенэ керэ т 
буенча торак пунктта 
территориясен башка >ки 
>цирлек (муниципаль рай 

ж;ирлек составына 
гражданнарныц узара са 

ж;ирлекара террит 
гамэлгэ ашыру белэн 
максатларында;

авыл торак пункть 
шулай ук авыл жирлеге 
буенча фикер алышу;

орак пунктта яшэучелэр, даими яки нигездэ аныц 
шэу урыны буенча элеге торак пунктта теркэлгэн Ьэм 
наша ала.
шу уз телэклэре белэн Иэм ирекпе рэвештэ оештырыла. 
узе катнаша h9M аларныц Иэркайсы бер тавышка ия. 
тарафыннан ж;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту

Халык >к;ыены вэкалэтлэре

/бэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрепергэ мемкин:
пункт составына башка >кирлек (муниципаль район) 

орган х<;ирлек (муниципаль район) чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе 
элеге торак пункт составына керэ) курсэтелгэн торак пункт 
рлек (муниципаль район) территориясенэ кертуне уз эченэ алган 
он) чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча);

керуче торак пунктта, элеге торак пункт территориясендэ 
лым ак^аларын керту Иэм куллану мэсьэлэсе буенча; 
ориядэ урнашкан торак пунктта, >к;ирле узидарэне оештыру Ьэм 
Зэйле мэсьэлэлэр буенча халык инициативасын тэкъдим иту

»шда двыл ж;ирлеге старостасы кандидатурасын тэкъдим иту, 
старостасы вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату мэсьэлэсе



авыл торак пункты 
Федерациясе законнарь 
билэугэ конкурс уткэргэн 
максатларында уткэре?лер

нда хал 
1НДЭ к; 
дэ кон 
гэ мем

Халык жыенын матди Иэм оештыру ягыннан тээмин иту

1.8. Ж;ыенны уздыру ж;ирле
1.9. >К,ыенга эзерлек h©M 

хисабына башкарыла.

2 .

Халык ж;ыены уткэру 
2.1. Торак пунктта хе лыкж ,ь
- ж;ирлек башлыгына
- сайлау хокукына ия булгз

ким булмаган торак пунктта яа|
кубесе

ык ж;ыены шулай ук муниципаль хезмэт турында Россия 
аралган очракларда, муниципаль хезмэт вазифасын 
курс комиссиясе составына кандидатуралар тэкъдим иту 
кин.

< башпыгы тарафыннан тээмин ителэ. 
аны уткэру белэн бэйле чыгымнар жирлек бюджеты

инициативасы
енын уткэру инициативасы карый:

ганда х

гражданнары, даими яки 
буенча элеге торак пунктта те 
Федерациясенец халыкара ки 
узидарэне гамэлгэ ашыр 
нигездэ яшэучелэр.

2.2. Торак пунктта я 
инициатив теркем >кые. 
уткэру инициативасын ку

халык жыенына чыгарыла 
халык жыенын уткэрунец Т 
халык жыенын ча 

фамилиясе, исеме, атасыньщ и 
имзасы Иэм имзасын керту датас

2.3. Ж;ыенны уткэр\( 
сайлау хокукына ия булг 
урьщы буенча теркэлгэн 
имзадан да ким була алм

2.4. Язылу кэгазьлэре 
датасын, фамилиясен, исемен, 
сериясен, яшэу урынын курсэтеп

н, хапык ж;ыенында катнашырга хокуклы 10 кешедэн дэ 
эучелэр (ягъни Россия Федерациясенец эшкэ сэлэтле 
нчэ горак пункт территориясендэ яшэуче, яшэу урыны 

ркэлгэн, 18 яшькэ житкэн чит ил гражданнары, Россия 
пешулэр h9M федераль законнар нигезендэ ж;ирле 
окукларга ия булган торак пункт территориясендэ даими

иэучел 
пышын 
рсэту Т)

иници 
н, даим 

гражд 
ый.

им

Халы к ж;ыенын уткэру турында карар кабул иту тэртибе

2.5. Инициатив тер 
Советы карары белэн (2 
башлыгы карары белэн 
билгелэнэ.

2.6. >К>ирлек башлып 
итеп гражданнар ж;ыеньп

2.7. Халык ж;ыены 
Федерациясе законнары 
тиеш. Халык ж;ыены мэс 
бары тик бертесле жавап

2.8. Халык ж;ыены 
чыгару (халыкка житкер

Халык ж;ыенын чакыру тэртибе

эрнец инициативасы язылу кэгазе (1 нче кушымта) яисэ 
ь.щ беркетмэсе рэвешендэ рэсмилэштерелергэ, >кыен 
рында карар кабул ителуе, аларда курсэтелергэ тиеш: 
орган мэсьэлэлэр;

-экъдим ителгэн вакыты;
/рындагы инициативаны хуплаучы Иэр гражданинныц 
семе, паспорт сериясе Иэм номеры, яшэу урыны, аньщ 
ы.
ативасын хуплау ечен ж;ыелырга тиешле имзалар саны 
и яки нигездэ яшэуче, торак пункт территориясендэ яшэу 
,аннар саныннан 5 процентын тэшкил итэ, лэкин 25

залар ж;ыючы зат тарафыннан таныклана, таныклау 
атасыньщ исемен, туган кенен, паспорт номерын Иэм 
, муниципаль берэмлек башлыгына жибэрелэ.

кем тазафыннан чакырыла торган гражданнар ж;ыены ж;ирлек 
нче кушымта), э ж;ирлек башлыгы инициативасы белэн -  жирлек 
(3 нч€! кушымта) документлар кергэн кеннэн 30 кен эчендэ

ы яисэ ж;ирлек Советы аньщ максатка ярашлы булмавын сэбэп 
уткэрудэн баш тартырга хокуклы тугел. 

на чыгарылган мэсьэлэ (гражданнар жыены этаплары) Россия 
на Иэм Татарстан Республикасы законнарына каршы кипмэскэ 
элэсе аны куп терле ацлату мемкинлегенэ урын калдырмыйча, 
бирелерлек итеп кенэ формалаштырылырга тиеш. 

н билгс:лэу, аны кучеру турындагы карарны рэсми бастырып 
у) тэртибе жирлек Уставы белэн билгелэнэ h9M муниципаль



хокукый актларны бастыркп чыг^ру 
тэртиптэ басылып чыга (халыкка 

Ж,ирлек башлыгы карарында 
уздыру турында тубэндэгелэр 
гражданнар >цыенын уздыру вакы 
жирлекнец Башкарма комитеты т 

2.9. Халык ж;ыенын эзе 
комитеты, халык жыенын уткэру 
карары нигезендэ сайлау хокукын 
халык жыенына мэгълумати мате

U.Iбары 
асын би

чараларында h9M башка ысуллар 
кушымта).

>Цирлекнец Башкарма комит
2.9.1. Халык ж;ыень 

халык ж;ыенын уткэру дат
2.9.2. Торак пунктта яшэу 

нчы кушымталар) билгелэу туры
2.9.3. Торак пунктта яшэуче 

урыны турында алдан ук хэбэр и 
турында карар, халык ж,ыенын у 
кадэр 10 кеннэн дэ соцга 
уткэру вакыты Пэм урынь 
курсэтелэ.

2.9.4. Халык ж;ыенын эта
турында карар кабул ителгэн к
кучергэндэ, ж;ыенны узды 
ителергэ тиеш.

2.9.5. Халык ж;ыенында 
5 кеннэн дэ соцга калмыйча 
чыгарыла торган, элеге нигезл 
танышырга хокуклы, шулай ук ал

2.10. Халык жыены турынд 
соцрак вакытка кучерелергэ мем 
кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмый

. плап уздырган очракта, гражданнар ж;ыенын уткэру 
вннэн бер айдан да артмый. Халык жыены этапларын 

эу билгелэнгэн датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча кабул

3.1. Ж;ыенга килгэн 
сайлау хокукына ия бул 
тарафыннан теркэлэ. Исе 
елы: яшэу урыны, паспорт

3.2. >Кыенда катнаш 
торган мэсьэлэлэрне х 
ж;итэкчелэре, матбугат 
катнашында да хэлиткеч

3.3. Сайлау хокукь 
ачыкланган очракта, тора 
элеге ж;ыенда катнашырга

3.4. Язмаларнын, те 
булып (Россия Федера 
паспорты, Россия Федер 
яшэугэ рехсэт Иэм башкалар)

(халыкка ж;иткеру) ечен >к;ирлек Уставында каралган 
«<;иткерелэ).

, . яисэ ж;ирлек Советы карарында гражданнар ж;ыенын 
йурсэтелэ: халык ж;ыенына чыгарыла торган мэсьэлэ; 
ты Иэм урыны турында мэгълумат; жыенны оештыручы- 

урында белешмэлэр.
рлэу Иэм уздыру ечен жаваплы жирлекнец Башкарма 
' турында ж;ирлек башлыгы карары яки ж;ирлек Советы 
а ия булган торак пунктта яшэучелэр исемлеген тези; 

риаллар эзерли; >цирлек халкына массакулэм мэгълумат 
белэн халык и;ыены турында хэбэр итэ (4 нче

h 9 M

кал мы 
бер ка

эты халык жыенын уткэру ечен бина бирергэ тиеш, 
ында торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген булу 

]лгелэу территориаль, вакытлы билгелэр 
'челэрнец исемлеген булу тэртибе халык жыенын (5, 6 
ь да муниципаль актта курсэтелэ.
лэргэ халык жыены (халык >цыены этаплары) вакыты Ьэм 
ггелэ. Халык ж;ыенын (халык ж;ыены этапларын) билгелэу 
нкэру вакыты Иэм урыны халык >цыены уткэрелгэн кенгэ 
йча басылып чыгарга тиеш. Халык жыеныныц этапларын 
эарда яисэ халык ж,ыенын билгелэу турындагы карарда

3.

граждан 
ган ке 
млект 
серияс 

ырга т 
эл иту 

Иэм 
тавыш 
ша ия 
к пунктт 

мемки 
гэлсезг 
циясе 
ациясен 

тс

Иэрбер катнашучы халык жыены уткэру кененэ кадэр 
жирлек Башкарма комитеты халык ж;ыены карарына 

эмэнец 2.9 пунктында курсэтелгэн материаллар белэн 
арныц кучермэлэрен алырга мемкин.
,агы нигезлэмэ нигезендэ, халык жыенын уткэру датасы 
кин. Халык ж;ыенын уздыру датасы билгелэнгэн датага 
ча кучеру турында карар кабул ителергэ тиеш.

Халык жыенын уткэру тэртибе

нар торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ кертелгэн Иэм 
шелэрне теркэу ечен ж;ирлек башлыгы вэкалэтле зат 

гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме. туган 
:е Иэм номеры курсэтелэ.
элэк белдергэн башка гражданнар, жыенда тикшерелэ 

эшчэнлекпэре белэн бэйле оешма, предприятие 
^ашка массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэре 
биру хокукыннан башка мемкин.
торак пунктта яшэучелэр исемлегендэ тегэлсезлеклэр 
а яшэуче кеше жирлек башлыгы белэн теркэлергэ Иэм

н.
еген (яки аларныц булмавын) ачыклаучы 
ражданины паспорты, хэрби билет, чит ил

документ
гражданы

щэ яшэугэ рехсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыча
ра.



3.5. Халык ж;ыены сай 
яртысыннан артыгы катнашкан 
жыенын уткэрунен яка датасын 
башкарыла. Бу очракта халык 
кеннэн дэ соцга калмыйча уткэр

3.6. Халык ж;ыены этаплап 
очракта да дерес дип санала
нэтижэсе буенча тавыцшарны 
кала.

3.7. Халык жыенында тавУ| 
формасы турында каоар гражда

3.8. Халык жыенында кат 
уздырганда тавыш биру ечен бю

3.9. Халык жыенында ж;ирл 
башка зат раислек итэ ала
катнашучылар тэкъдим итэргэ

сэркат3.10. Халык >к;ыены 
эгъзалары саны еч кешедэн да

Хисап комиссиясенэ раисл
1) торак пунктта яшэучел^ 

кирэк булганда, аларньщ гражд
2) халык ж;ыеныныи
3) тавыш биру мэсьэлэлэр
4) тавышларны саный ha 

уткарудан тыш);
5) тавыш биру йомгакпа 

буенча);
6) раислек итучега 

катнашучы гражданнар исемлег
3.11, Халык >к;ыенынын ке 

башлыгы, халык жыенында кат 
Кен тэртибенэ чакырыл
равешта кертела. Курсателган 
тэртибенэ естэмэ мэсьэ
гражданнарныц яртысыннан д 
санала.

3.12. Халык >цыены 
белэн сайланган башка 
купчелек тавыш белэн,

may хокукына ия булган торак пунктта яшэучелэрнен 
да дерес дип санала. Кворум булмаганда, гражданнар 

билгелэу муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан 
>^ыены, халык жыенын уткэру билгелэнгэн кеннэн сои ун 
елергэ тиеш.

уздырылган очракта, гражданнар ж;ыены телэсэ кайсы 
Иэм жыенньщ аерым этаплары^нда уздырылган йомгак 
да кертеп, ягъни мондый жыен нэтижасе бердэм булып

ш биру ачык яисэ яшерен булырга мемки||(. Тавыш биру 
ннар >цыены тарафыннан кабул ^телэ. 
нашу ечен теркэлгэн граждан^ яшерен тавыш бируне 
■ллетень (7 нче кушымта) бирелэ.
ек башлыгы яисэ ачык тавыш 6ijipy юлы белэн сайланган 

Рэислек итуче кандидатураларын халык ж;ыенында 
хокуклы.
ипне Иэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап комиссиясе 
<им була алмый.
эк итуче керэ алмый. Хисап комиссиясе: 
р ж;ыенына килуче гражданнарны теркэунец дереслеген, 

йннар >цыены эшендэ катнашу хокукын тикшерэ; 
ын билгели (халык >к;ыены этапларын уткэрудэн тыш);
э буенча анлатмалар бирэ;
VI тавыш биругэ йомгак ясый (халык жыены этапларын

ры турында беркетмэ тези (халык жыены йомгаклары

тавыш

ыш ин

вакыты 
зат, 
рэисл

са

биру нэтиж;элэре белэн материаллар (беркетмэ, >кыенда 
э) тапшыра.
н тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэр рэислек итуче, >кирлек 
нашу хокукына ия гражданнар тарафыннан кертелэ ала. 

ициаторлары тарафыннан кертелгэн сораулар мэ>кбури 
мэсьэлэлэр беренче чиратта карала. Халык жыеныньщ кен 

пэлэрнр керту турында карар, эгэр аньщ ечен жыенда катнашкан 
ким булмаган елеше тавыш бирса, кабул ителгэн дип

нда шулай ук жирлек башлыгы яисэ ачык тавыш биру юлы 
лык >к;ыенында теркэлгэн катнашучылар саныннан гади 
ек итэ ала. Рэислек итуче кандидатураларын жыенда 

катнашучылар тэкъдим итэргэ хокуклы.
3.13. Халыкньщ этаплап уздырылган жыенда тавыш бируе ачык яисэ ябык 

(яшерен) булырга мемкин.
Тавыш биру формасы турь
3.14. Халык жыенын уздь 

хисап комиссиясе арасыннан гр 
комиссиясенен бер эгьзасы 
санаганда комиссия составынд

3.15. >1̂ ыен рэислек иту 
халык жыенын уткэруне о 
координацияли, фикер алышын 
тавыш бирунеи билгелэнгэн та

3.16. Халык >!^ыенында 
гражданнар жыенын уткэру 
гражданнарныц гомуми саны,

ндагы карар халык жыены этабында кабул ителэ. 
ipy этапларыньщ Ьэркайсында этаплап жыен уздырганда 

ажданнарньщ ачык тавыш биру нэтижэлэре буенча хисап 
айлана, алар кворумны Ьэм йомгаклау тавышларын 
эшлэячэк.
че тарафыннан ачыла. Халык >цыенында рэислек итуче 

ештыра, тэртипне хуплый, хисап комиссиясе эшен 
а торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш ясау ечен суз бирэ, 

ртибен тээмин итэ. 
сэркатип тарафыннан беркетмэ алып барыла, анда 

датасы, вакыты Иэм урыны, торак пунктта яшэуче 
йлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны,



кбн тэртибе, чыгышларныц кыскач 
биргэн гражданнар саны (8 нче ку|

3.17. Халык жыенын этапг 
беркетмэлэр (9,10 нчы кушымтала 
уздырылган этаплары йомгакларь 
кушымта), шулай ук хисап комисси 
алар шулай ук халык жыеныныц 
хисап комиссиясенец бер йомгакла

3.18. Халык жыеныныц 
датасы, урыны Иэм вакыты, 
гражданнарньщ гомуми саны т 
нэтижэлэре буенча тавыш бир
беркетмэсе жирлек башлыгы кул 
нигез булып тора.

3.19. Беркетмэгэ жыенда 
башлыгына тапшырыла. Беркетмэ

3.20. Халык жыеныныц 
комиссиясенен йомгаклау беркетм 
урыны Иэм вакыты, кен тэрти 
уткэрелгэн этаплары буенча хиса 
билгелэнгэн территориядэ яшэуч< 
гражданнарньщ гомуми саны, жые 
ечен бирелгэн тавышл арнын, гому

3.21. Йомгаклау беркетмэ 
эгъзалары кул куя Иэм жирлек ба

ia эчтэлеге, карала торган мэсьэлэлэр буенча тавыш
ииымта) курсэтелэ. 

ап уздырганда гражданнар жыеныныц Нэр этаоында 
р) алып барыла, алар алга таба гражданнар жыеныныц 
буенча жыенныц бер йомгаклау беркетмэсенэ (11 нче 

ясе беркетмэлэренэ (12,13 нче кушымталар) тутырыла, 
Нэр этабында тавышларны санау нэтижэлэре буенча 

,jy  беркетмэсенэ (14 нче беркетмэ) тутырыла. 
омгаклау беркетмэсендэ халык жыены этапларыньщ 
;ен тэртибе, халык жыены этапларында катнашкан 
урында белешмэлэр, гражданнар жыены этаплары 
>унен йомгаклау нэтижэлэре курсэтелэ. Йомгаклау 
куя торган халык жыены карарын рэсмилэштеру ечен

ислек итуче зат, жыен секретаре кул куя Иэм жирлек 
гэ жыенда теркэлгэн катнашучылар исемлеге теркэлэ. 
уздырылган этаплары йомгаклары буенча хисап 
юсендэ гражданнар жыенын этапларын уткэру датасы, 
бе, уткэрелгэн этаплар саны, халык жыеннарыньщ 
п комиссиясе беркетмэлэре саны, жыенны уздыру ечен
э гражданнарньщ гомуми саны, жыен эшендэ катнашкан 
н эшендэ катнашкан гражданнарньщ гомуми саны, алар 
ми саны, аца каршы тавышларныц гомуми саны, 
сенэ хисап комиссиясе рэисе Иэм хисап комиссиясе 

нилыгына тапшырыла.

4.1. Халык жыены 
хокукына ия булган, жыенд

4.2. >Кыенда кабул и 
башлыгы тарафыннан и 
хокукый актлары регистрь

4.3. >Кирле узидарэ 
жыенында кабул ителгэн 
чиклэу нигезендэ утэлеше

4.4. Ж|ыенда кабул 
чыгарылырга яки узгэртел

4.5. Халык жыены 
(халыкка игълан ителергэ 
рэсмилэштерелэ.

4.6. Эгэр торак пун 
кабул ителгэн карарны 
кабул иту (бастырып чы 
чыгару) керэ торган жирл 
жыенында кабул ителгэн 
муниципаль хокукый актнь 
срок еч айдан да артмаска

карары 
а катн 
елгэн к 

мзаланс! 
на кер 

органна 
карарл 
н тээм 
телгэн 
ергэ як 

нда каб 
) тиеш

ктта яш 
амэлгэ 

У), ко 
е узид 

карар 
1 эзерп 
тиеш.

4.7. >Цыенда кабул ителгэн 
тиеш Иэм нинди дэ булса дэулэ 
жирле узидарэ органнарь

4. Халык жыены карарлары

. кабул ителгэн дип санала, эгэр аныц ечен сайлау 
ашучыларныц яртысыннан артыгы тавыш бирсэлэр. 
эрарлар муниципаль хокукый актлар булып тора, жирлек 
1 Иэм Татарстан Республикасы муниципаль норматив 

телергэ тиеш.
1эы Иэм жирле узидарэнец вазифаи затлары гражданнар 
1эрныц жирлек Уставы белэн билгелэнгэн вэкалэтлэрне 
ин итэлэр.
карар жыенда башка карар кабул иту юлы белэн юкка
4 суд тэртибендэ гамэлдэ тугел дип танылырга мемкин. 
,ул ителгэн карарлар рэсми бастырып чыгарылырга 
Иэм муниципаль хокукый актлар талэплэре нигезендэ

оучелэрне турыдан-туры ихтыяр белдеру юлы белэн 
ашыру ечен естэмэ рэвештэ муниципаль хокукый акт 
мпетенциясенэ курсэтелгэн актны кабул иту (бастырып 

,£1рэ органы яисэ жирле узидарэнец вазифаи заты халык 
уз кеченэ кергэн кеннэн соц 15 кен эчендэ тиешле 

эу Иэм кабул иту вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн

.алык жыены карарларын утэу

карарлар торак пункт территориясендэ мэжбури утэлергэ 
хакимияте органнары, аларныц вазифаи затлары яисэ 

тарафыннан раслауга мохтаж тугел.



4.8. Ж,ыенда кабул ит 
тартыла.

елган карарларньщ утэлмэве закон нигезендэ >цаваплылыкка

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Мицлебай авыл 
хсирлеге торак пунктларында халык 
>цыенын эзерлэу Иэм уздыру тэртибе 
турында нигезлэмэгэ
1 нче кушымта

ЯЗЫЛУ КЭГАЗЕ

Без, тубэндэгелэр,
(халы|<

авыл >цирле
н^ыенын

гендэ,.
(х^ирлек исеме)

сорау формулировкасы белэн хаг

№
№
п/п

Ф ам илиясе , исеме, 
э ти с е н е к  исем е

Т уган  кене

Язылу кэгазе таныклыйм

Элмэт муниципаль районы
уткэру вакыты) (торак пункт исеме)

ык >цыенын уткэру инициативасын хуплыйбыз

Я ш эу уры ны  адресы

(имзалар ж,ыючы затньщ фамилиясе, исеме, этисен

П аспорт 
сериясе, 
ном еры  
яки аны 

ал ы ш ты ручы  
докум ен т

И мза кую 
е̂не Имза

ец исеме,

туган кене,яшэу урыны, паспортные сериясе h9M номеры

(имза, дата)



20 ел

Элмэт муниципал 
гражданнарньщ узара са.

ь рано 
лым акч 

хал

2003 елньщ 6 октябрендэ 
гомуми принциплары турында» 
«Татарстан Республикасында 
Законыньщ 35 статьясы 
нигезендэ,

1. Элмэт муницип 
мэсьэлэсе буенча халы 
билгелэргэ.

2. Халык жыенына 
«Сез 20____елда

торак пункты террито[ 
яшэучедэн _____  сум
гражданнар категориясе 
мэсьэлэлэрне хэл иту 
килешэсезме:

3. Элеге карарны 
мэгълумат стендларында хал 
мэгълуматлар рэсми порталында 
сайтыньщ «Интернет» ч

4. Элеге карар бас

авыл жирлеге башлыгы

ны
аларын керту Иэм алардан файдалан 

ык жыенын билгелэу турында

ге «Россия Федерациясендэ жирле у 
131-Ф3 номерлы Федераль законны 
жирле узидарэ турында» Татарс 

_ _ _ _ _ _ _  авыл жирлеге Уставынь

аль ра 
к жыен

ионы __
ын 20

елтэрен 
ылып ч

КАРАР

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Мицлебай авыл 
жирлеге торак пунктларында халык 
жыенын эзерлэу Иэм уздыру тэртибе 
турында нигезлэмэгэ
2 нче кушымта

№

авыл жирпеге торак пунктында
у мэсьэлэсе буенча

авыл Советы КАРАР БИРЭ

авыл жирлегендэ
елньщ

чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
Элмэт муниципаль районыньщ ________

риясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн
кулэмендэ узара салым кертугэ (узара сал 
н курс^тергэ) Иэм элеге средстволарны х< 

ечен тубэндэге эшлэрне башкару е

«РИЗА» «КАРШЫ»

зидарэ оештыруньщ 
И 25.1, 56 статьясы, 
тан Республикасы 
щ _____ статьясы

узара салым керту 
сэгать __ минутка

авыл жирлеге 
балигъ булганпэр

э|мнан азат ителгэн 
ирле эИэмияткэ ия 

чен жибэру белэн

авылы,____йорт территориясендэ
ыкка житкерергэ, «Татарстан Ре

» (PRAVO.TATARSTAN.RU), Элмэт 
дэ урнаштырырга. 
ыккан кеиеннэн уз кеченэ керэ.

урнашкан махсус 
спубликасы хокукый 

муниципаль районы

И.О. Фамилиясе



Татарстан Ре

«Элмэт м 
гражданнарныц узара са. 

халык >к;ыенын бил

униципа 
лым ак 
гелау т

2003 елньщ 6 окт? 
гомуми принциплары тур 
«Татарстан Республика 
Законыньщ 35 статьясь
Уставыныц_____стать
авыл >цирлеге башлыгы

ында» 
сында 

Элм 
ясы ниг

Элмэт

1. Элмэт муниципаль ра 
салым керту мэсьэлэсе буенча 
минутка билгелэргэ.

2. Халык >к;ыенына 
«Сез 20____елд

торак пункты территор
яшэучедэн _____ сум
гражданнар категориясе 
мэсьэлэлэрне хэл иту 
килешэсезме:

3. Элеге карарны 
мэгълумат стендларында хал 
мэгьлуматлар рэсми порталын 
сайтыньщ «Интернет» челтэрен

4. Элеге карар басылып ^

авыл >к;ирлеге башлыгы

спубликасы Элмэт муниципаль район 
' _____ авыл ж;ирлеге башлыгыньи-
ль районы____________ авыл >цирле

;чаларын керту Ьэм алардан файдалан 
урында»__________ 20___ , ______но

гендэ
у мэсьэлэсе буенча 
мерлы карары

брендэге «Россия Федерациясендэ >к;ирле узидарэ оештыруньщ 
131-ФЗ номерлы Федераль законный 25.1, 56 статьясы, 
>цирле узидарэ турында» Татарстан Республикасы 

©т муниципаль районы

КАРАР БИРЭ:

ионы

иясендэ 
кулэмец 
н курс 

ечен

Татарстан РеспуЕ 
муниципаль райо 
ж;ирлеге торак пу 
>к;ыенын эзерлэу 
турында нигезлэ 
3 нче кушымта

ликасы Элмэт 
ны Мицлебай авыл 
нктларында халык 
пэм уздыру тэртибе 

мэгэ

зендэ, Элмэт муниципаль районы

халык ж;ыенын
авыл ж;ирлеге тор 

20 елнын ___
ак пунктында узара 

, сэгать

чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
муниципаль районыньщ_

яшэу урыны буенча теркэлгэн
да узара салым кертугэ (узара сал 

;этергэ) Иэм элеге средстволарны я 
тубэндэге эшлэрне башкару

_авыл >кирлеге
иэр балигъ булган 
ымнан азат ителгэн 
;ирле эИзмияткэ ия 
чен >к;ибэру белэн

«РИЗА» «КАРШЫ»

авылы,____иорт территориясен
ыкка >и;иткерергэ, «Татарстан Ре

йа» (PRAVO.TATARSTAN.RU), Элмэт 
дэ урнаштырырга. 
ыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

авыл жирлеге

дэ урнашкан махсус 
спубликасы хокукый 

муниципаль районы

И.О. Фамилиясе



Сайлау хокукына ия булган 
чучелаяш

(ж;ирлек исеме)

« »

№№
пп

Фамилиясе, исеме, 
этисенек исеме

Халык >цыенында раислек итуче 

Халык >к;ыены секретаре

20

Туга 
(18 я 
туга 

ке

н елы 
шьтэ- 
н ае, 
не)

Htpl
Татарстан Республ 
муниципаль райо 
>цирлеге горак пун 
ж;ыенын эзерлэу h 
турында нигезлэм
4 нче кушымта

икасы Элмэт 
Мицлебай авыл 

ктларында халык 
эм уздыру тэртибе

1ЭГЭ

Элмэт муниципаль районы_____
р  исемлеге (торак пун

ел

Яшэу урыны 
адресы

Паспорт
сериясе,
номеры

кт исеме)

Имза

(имза) (имза расшифровкасы)

(имза) (имза расшифровкасы)



Татарстан Ре

20 ел

"Элмэт муниципаль райе 
узара салым акчалары

2003 елньщ 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле 
гомуми принциплары ту|
2004 елньщ 28 июлендэг 
номерлы Татарстан Ре

авыл жирлеге

рында» 
е «Тата 

спублик

1. 2019 елньщ
авыл

халык жыеныныц беренч 
2. 2019 елньщ ____

авыл жирлеге
халык жыеныньщ икенче

3.Торак пунктта яшэ 
буенча) сайлау тэртибе

4._Халык жыенына 1 
«Сез 20____елда

торак пункты территор
яшэучедэн _____ сум
гражданнар категориясе 
мэсьэлэлэрне хэл иту 
килешэсезме:

5. Элеге карарны 
мэгълумат стендларынд 
мэгълуматлар рэсми по 
сайтыньщ «Интернет» че

6. Элеге карар баС

авыл жирлеге башль гы

спубликасы Элмэт муниципаль район 
авыл Советы

КАРАРЫ

ны
н гамэл

3 номерлы Федераль законны 
Республикасында жирле узида 

фсы Зс1к0ныньщ 35 статьясы, Элмэт 
Уставыныц_____статьясы нигезендэ

торак 
этабын билге 

учелэрн 
халык ж

|гарыла 
Элмэ' 

иясенд 
кулэмендэ уз 
н курс 

ечен

халь 
рталынд 
лтэрен 
ылып ч

Татарстан Республи 
муниципаль районы 
жирлеге торак пунк 
жыенын эзерлэу 
турында нигезлэмэ 
5 нче кушымта

касы Элмэт 
Мицлебай авыл 

тларында халык 
уздыру тэртибеИэм

гэ

ы

_ _ _ _ _ _  авыл жирлеге торак пункть
1гэ керту Иэм куллану мэсьэлэсе буен 

билгелэу турында»

1нда гражданнарньщ 
ча халык жыенын

131-Ф
рстан

узидарэ оештыруньщ 
щ 25.1, 56 статьясы, 
рэ турында» 45-ТРЗ 
муниципаль районы

авыл Советы КАРАР Б1/

_ еэгать_____минутка Элмэт
рлеге торак пунктында узара салым керту 

е этабцт билгелэргэ.
еэгать минутка Элмэт 

пунктында узара салым керту 
лэргэ.

,еи, исемлеген (территориаль, вакытл 
ыенын+ билгелэу турында муниципаль 

торган сорауны расларга: 
ципаль районыньщмуни

яш^у урыны буенча теркэлгэн 
ара салым кертугэ (узара сал 

иЬтергэ) Иэм элеге средстволарны » 
тубэндэге эшлэрне башкару

«РИЗА»

авылы,

«КАРШЫ»

к ка
йорт территориясендэ урнашкан махсус

асы хокукый 
муниципаль районы

житкерергэ, «Татарстан Республик 
а» (PRAVO.TATARSTAN.RU), Элмэт 
дэ урнаштырырга.
ыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

N

РЭ:

муниципаль районы 
мэсьэлэсе буенча

муниципаль районы 
мэсьэлэсе буенча

ыча яки башка билге 
актта курсэтелэ.

_авыл жирлеге
1эр балигъ булган 
ымнан азат ителгэн 
^ирле эИэмияткэ ия 
чен жибэру белэн

И.О. Фамилиясе



Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль район 
______авыл >кирлеге башлыгыньщ

20 ел

«Элмэт муницип 
гражданнарньщ узара са

аль pat/ 
лым ак1 

халь

2003 елньщ 6 октябрендэге «Россия Федерациясендо >цирле у 
гомуми принциплары ту 
2004 елньщ 28 июлендэ..
Татарстан Республикас

_______ _ авыл жирлеге

эында» 
ге «Тата 

За

районы

1. 2019 елньщ
районы ____________
буенча халык ж;ыеныныь 

2. 2019 елньщ 
районы
буенча халык ж;ыенынын

3. Халык >цыены 
сайлау тэртибе (террит 
берэмлек башлыгыньщ

4. Халык ж;ыенына 
«Сез 20____елда

торак пункты террито 
яшэучедэн _____ сум
гражданнар категориясе 
мэсьэлэлэрне хэл иту 
килешэсезме:

5. Элеге карарны 
мэгълумат стендларынд 
мэгълуматлар рэсми по

;чаларын керту Иэм алардан файдалан 
,iK ж;ыенын билгелэу турында»

:Ы

131-Ф3 номерлы Федераль законнь 
рстан Республикасында ж,ирле узидг 

юныньщ 35 статьясы, Элмэт м 
Уставыньщ_____статьясы нигезендэ

авыл 
беренч

авыл
икенче

н уткэр 
ориаль 

халык ж 
чыгар 
Элмэт 

риясенд 
кулэме 
н кур 

ечен

а халык 
этапы н

авыл ж;ирлеге башлыгы

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Минлебай авыл 
ж;ирлеге торак пунктларында халык 
ж;ыенын эзерлэу Иэм уздыру тэртибе 
турында нигезлэмэгэ 
6 нче кушымта

оны авыл жирлеге торак пунктында
у мэсьэлэсе буенча

авыл >цирлеге башлыгы 

КАРАР БИРЭ:

сэгать минутка
к,ирлеге торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе 
ie этабын билгелэргэ.

сэгать минутка 
узара сал^ирлеге торак пунктында 

этабын билгелэргэ.
у ечен торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген булуне 
. вакытлыча яки башка билгелэр буенча) муниципаль 
ыенын билгелэу турындагы карарында курсэтелэ. 
ыла торган сорауларны расларга: 

муниципаль районыньщ

ы

N

зидарэ оештыруньщ 
H 25.1, 56 статьясы, 
рэ турында» 45-ТРЗ 
униципаль районы 
Элмэт муниципаль

Элмэт муниципаль

Элмэт муниципаль 
.IM керту мэсьэлэсе

яшэу урыны буенча теркэлгэн 
ндэ узара салым кертугэ (узара сал 

сэтергэ) Иэм элеге средстволарны жирле эИзмияткэ ия 
тубэндэге эшлэрне башкару ечен ж;ибэру белэн

«РИЗА»

авылы,

«КАРШЫ»

ка >циткерергэ, «Татарстан Республи 
да» (PRAVO.TATARSTAN.RU), Элмэт 

сайтыньщ «Интернет» челтэрекдэ урнаштырырга
6. Элеге карар басылып ^ыккан кененнэн уз кеченэ керэ

йорт территориясендэ урнашкан махсус
касы хокукый 
муниципаль районы

___ авыл жирлеге
Иэр балигъ булган 
ымнан азат ителгэн

И.О. Фамилиясе



Татарстан республик 
составына керуче тор 

алардан

Яшерен тавцш^ка куелга 
эчтэлеге

асы Эл 
а к пун 

файдала

БЮЛЛЕТЕНЕ

мэт муниципаль районы
кТ т

н сорауларньщ

Татарстан Республ 
Муниципаль район 
х^ирлеге торак пу 
и^ыенын эзерлэу 
тУрында нигезлэм 
f нче кушымта

икасы Элмэт 
ы Минлебай е̂ ВЫЛ 

йктларында халык 
Иэм уздыру тэртибе
эгэ

а гражданнарньщ урара салым акча 
iHy мэсьэлэсе буенч^ яшерен тавыш

_____ ж и р л е г е
ларын керту Ьэм 
биру

«Эйе»

«Юк»

1____



Катнаштылар

кеше.

Хал
рэи

Тав

20

(торак пунктта яшэ)уче граж
к

ык жыенында 
слек итуче__

Халык ж;ыены секретаре

1.

2.

1 .

>КЬ?

Иванова Светлана

Тавыш биру нэтиж; 
«Риза» кеш
«Каршы» К'

Рэислек итуче: ж;ь 

>Цыен секретаре и

ыш биру нэтиж;элэре 
«Риза» кеш'
«Каршы»

ХАЛЫК >КЫЕНЫ ПРОТОКОЛЫ

ел

ф амилиясе, исеме, этисенец исеме)

;элэре:
е
еше

енньщ декрет 

теп -

е
кеше

(торак пунктнын исеме)

сэг.

Татарстан Респу 
муниципаль райо 
>цирлеге торак пу 
>кыенын эзерлэу 
турында нигезлэ 
8 нче кушымта

бликасы Элмэт 
ны Мицлебай авыл 
нктларында халык 
h9M уздыру тэртибе 
мэгэ

минут

еданнарньщ гомуми саны, сайлау хокукына 
атнашучылар саны)

(фамилиясе, исеме, этисене^ исеме)

K0H ТЭРТИБЕ:

[ЕНГА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНА:

Ивано

ж;ы е

Ф.И.О.

вна -  ФАП медире

Ч СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

арен сайларга кирэк. Нинди тэкьдимнэр булачак? 

_____________сайлау тэкъдиме бар.
-  вазифасы

№

ия гражданнар саны,



Рэислек итуче: xaj
анлатмалар биру, тавышларны
йомгэклары турында бер

Хисап комиссиясе 
сайлау тэкъдиме бар

1. Иванов Иван Иванович
2. Петрова Полина Петре

бил
узд

ж;ы е н н

лык жыены кворумын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча

кетмэ т 

рэисе и

Тавыш биру нэтиж 
«Риза»_____кеше

К'

элэре:

«Каршы» еше

КЭН Т0РТИБЕНД0ГЕ МбСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРУ T0P

Рэислек итуче: кен тэ 
гелэргэ кирэк. TaBbiuj биру 
ыру формасы турында тэкъд

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза»_____кеше
«Каршы»______ кеше

Беренче мэсьэлэ Шуенча тыцланды:

(чы

Чыгыш ясадылар: 
1.

Карар: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэт 
«Риза» _ ке 
« Каршы >:

Икенче мэсьэлэ буенча тьщланды:

Чыгыш ясадылар: 
1 .

(чыгышныц кыска<-

санау Иэм тавыш биругэ йомгак 
эзу ечен хисап комиссиясен сайларга

отибендэге мэсьэлэ буенча тавы 
^чык яисэ ябык (яшерен) булырга ме 
,им яцгырый.

(фам1>
(чыгышн^щ кыскач?

а язу яис!)

Щ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА

теп ФИО Иэм хисап ком

ясау, тавыш биру 
кирэк.

иссиясе эгъзаларын

вна -

ш биру формасын 
мкин. Тавыш бируне

К0Н Т0РТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

(фдмилиясе, исеме, этисенен исеме) 
ышнын кфекача я^масы яки доклад тексты (кушымта итеп

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме) 
(чыгышныц кыска^на язу яиоз чыгыш тексты (кушымта итеп бирело) h. б. (чыгы

саны буенча )..

/щэлэре:
ше

кеше

лиясе, исеме, этисенен исеме) 
язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)
чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ) h. б. (чыгы1,и ясаучы гражданнар 

саны буенча)...

ИБЕ БИЛГЕЛ0Н0:



Хал

Хал

Карар: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтиж;
«Риза»_____кеше

ю

,эл эр е:

«Каршы»

Карар:

вше

ык жыенында рэислек итуче 

ык >кыень̂  секретаре

кабул ителде (кабул ителмэде)

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)



Катнаштылар

Халык жыенында 
рэислек итуче

Халык >цыены секретаре

1 .

ХАЛ

» 2019 ел сэг.

______ кеше.
(торак пунктта ян эуче граждвннарньщ гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар 

саны, катнашучылар саны)

2 .

2 . Иванова Све

Тавыш биру нэтиж,элэре: 
«Риза» _ кеше 

ке«Каршы»

Рэислек итуче: >кь 
Нинди тэкъдимнэр

Секретарь итеп

Тавыш биру нэти>к;елэре:
«Риза»_____кеше
«Каршы»______ кеше

э!КЖ;Ы

Татарстан Республикас 
муниципаль районы М 
>цирлеге торак пунктла 
ж;ыенын эзерлэу Иэм у 
турында нигезлэмэгэ 
9 нче кушымта

ы Элмэт 
цлебай авыл 

рында халык 
здыру тэртибе

(Ф

ж;ы

тлана

ЕНГА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНА: 

Ивановна -  ФАП медире

вше

:НЫНЫН БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ

(|горак пунктны ц  исеме)

минут

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)

амилиясе, исеме, этисенен исеме)

К0Н ТЭРТИБЕ:

>КЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

юнныц секретарей сайларга кирэк. 
булачак?

Ф.И.О. -  вазифасы

№ 1

сайлау тэкъдиме бар.



Рэислек итуче: халык >цы
анлатмалар биру, тавышларнь|1
йомгаклары турында беркетмэ т

саи
Хисап комиссиясе рэисе ь|теп ФИО 

лау тэкъдиме бар
3. Иванов Иван Иванович -
4. Петрова Полина Петровна - 
h.6.

Тавыш биру нэти>цэлэре
«Риза»_____кеше

к

Рэислек итуче: кен тэ 
билгелэргэ кирэк. Тавыш биру 
уздыру формасы турында тэкъд

Ж^ЫЕННЬЩ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

«Каршы»______ кеше

К©Н Т0РТИБЕНДЭГЕ МЭС

Тавыш биру НЭТИ>Ц:
«Риза»_____кеше

к

элэре:

«Каршы» еше

Беренче мэсьэлэ буенча тыцланды:

(ф.
(чы

Чыгыш ясадылар: 
1.

(чыгышнын кыска^а язу яис^

Карар: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэти^элере:
«Эйе»_____кеше
«Каршы»______ кеше

Икенче мэсьэлэ буенча т^иланды:

Чыгыш ясадылар: 
1.

(чыгышньщ кыскач

изны кворумын билгелэу, тавыш биру 
i санау Иэм тавыш биругэ йомгак 
эзу ечен хисап комиссиясен сайларга

мэсьэлэлэре буенча 
ясау, тавыф биру 

кирэк.

h9M хисап ком

этибендэге мэсьэлэ буенча тавы 
ёчык яисэ ябык (яшерен) булырга ме
им яцгырады.

милиясе. исеме, этисенен исеме)
ышнын к^скача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп б^релэ)

10Л0 БУЕНЧА ТАВЫШ БИРУ Т0РТИЁЕ БИЛГЕЛ01^0

иссиясе эгьз^ларын

ш биру формасын 
мкин. Тавыш бируне

K0H Т0РТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)
чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ) h. б. (чыгыф ясаучы гражданнар 

саны буенча)...

(фамилиясе, исеме,этисенен 
(чфгышнын кыскача язмасы яки доклад текст

(фамил 1ясе, исеме, этисенен исеме) 
а язу яисо чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ) h б (чыгьиЬ ясаучы гражданнар 

саны буенча)

исеме)
ы (кушымта итеп бирелэ



Рэислек итуче: йом 
нигезендэ халык жыены 
буенча рэсми рэвештэ ба

Халык жыенында рэислек 

Халык жыены Секретаре

Карар: (карар эчтэл эге)

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза»_____кеше
«Каршы»______ кеше

гакпау карарынын нэтижэсе___________ авь
ньщ уздырылган этапларыньщ тавышларын 
сылып чыгачак (игълан ителэчэк)

итуче
(фамилиясе, исеме, этисенен

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)

ш жирлеге Уставы 
санау нэтижэлэре

исеме)



Катнаштылар

кеш

Хал
рэи

Хал

е.

ык ж;ыенында 
слек итуче__

ХАЛЫК ЖЪ1ЕНЫНЬЩ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ

» 2019 ел аг.

(торак пунктта

ык >к;ыены секретаре

1.

2 .

Рэислек итуче: ж;ь 
Нинди тэкъдимнэр

>Цыен|фц секретаре итеп 

^элэре

;ше

Тавыш биру нэти>к
«Риза»_____ кеше

к«Каршы»

яшэуче гражданнарньщ гомуми саны, сайлау хокукына ия гр 
катнашучылар саны)

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)

К0Н ТЭРТИБЕ:

ж;ь

1. Иванова Светлана Ивановна -  ФАП медире

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза»_____кеше
«Каршы» кеше

Татарстан Республика 
муниципаль районы 
>цирлеге торак пунктл 
>цыемын азерлэу Иэм 
турында нигезлэмэгэ 
10 нчы кушымта

|СЫ Элмэт 
Мицлебай авыл 
арында халык 
уздыру тэртибе

(торак пункгнын исеме)

минут

ажданнар саны.

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)

ЕНГА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНА:

>КЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

1енньщ Секретарей сайларга кирэк.
булачс к?

саи
ФИО-вазифасы

№ 2

лау такъдиме бар.



Рэислек итуче: халык >цы^
ацлатмалар биру, тавышларнь
йомгаклары турында бергс

Рэислек итуче 
билгелэргэ кирэк. Тавыи|| 
уздыру формасы турында

ж;ы е н н

Хисап комиссиясе

эгъзаларын сайлау
1.Иванов Иван Ива
2.Петрова Полина

етмэ т

Ээисе и

ны кворумын билгелэу, тавыш биру 
санау h9M тавыш биругэ йомгак 

фзу ечен хисап комиссиясен сайларга

Тавыш биру нэтиж?
«Эйе»_____кеше

№

,алэре:

«Каршы» еше

теп

тэкъдиме бар. 
нович - 
Петровна -

K0H ТЭРТИБЕНДЭГЕ МЭСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРУ ТЭРТИБЕ БИЛГЕЛЭНЭ:

ен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавы 
биру лчык яисэ ябык (яшерен) булырга ме 
тэкъдим яцгырады.

Тавыш биру нэти^элэре:
«Риза»_____ кеше
«Каршы»______ кеше

Беренче мэсьэлэ буенча тыцланды

(чыг
Чыгыш ясадылар 
1.

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме) 
ышньщ кЦскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)

(чыгышнын кыскач^ язу яис:

Карар: (карар эчтэлеге)

Тавыш биру нэтиж; 
«Риза» _ кеше

к<«Каршы»

Икенче мэсьэлэ бу

Чыгыш ясадылар: 
1.

(чыгышнын кыскач

Карар: (карар эчтэ

Тавыш биру нэти>^
«Риза»_____кеше
«Каршы»_____кеше

леге)

элэре:

ЫН ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА

мэсьэлэлэре буенча 
ясау, тавыш биру 

кирэк.

Иэм хисап комиссиясе
Ф И О

K0H ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

ш биру формасын 
мкин. Тавыш бируне

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме) 
чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ) h. б. (чыгыш ясаучы гражданнар 

саны буенча)

элэре:
к
еше 

енча тынланды:_
(фамилиясе, исеме, этисе 

(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты

(фамилиясе, исёме, этисенен исеме) 
а язу яис€ чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ) h. б. (чыгыф ясаучы гражданнар 

саны буенча).

йен исеме)
(кушымта итеп бирелэ



Рэислек итуче: йом 
нигезендэ халык жыенын 
буенча рэсми рэвештэ 6aci

Халык жыенында рэислек 

Халык жыены секретаре

аклау карарыньщ нэтижэсе__________ авы
1ьщ узд5|рылган этапларыныц тавышларын 
ылып чыгачак (игьлан ителэчэк)

итуче
(ф ам илиясе , исеме, э ти се н е н  исем е)

(ф ам илиясе , исеме, этисенен исеме)

л жирлеге Уставы 
санау нэтиж0лэре



ХАЛЫК ЖЫЕНЫНЫЦ УЗДЫРЬ

(Татарстан Республикасы муниципаль районы, торак пункты исеме)__

» 20 ел

Гражданнар жыеныныц б
__(рэислек итуче ФИО)

20 № 2 h. б. мэсьэлэлэ

еренче 
граждЕ

р буенча этаплал гражданнар жыеннары уздырылды

1. >Цыенныц уткэрелгэн 
ябык (яшерен) санын курсэтеп

2. Халык жыеннарыныц з
3. >«;ыенны уздыру ечен 

эшендэ катнашырга хокукы булга
4. Сайлау хокукына ия 

гражданнарньщ гомуми саны.

Карар: кабул ителде (кабу. 
Рэислек итуче (жирлек башлыгы)

Рэис

Секретарь

Татарстан Республ 
муниципаль район 
жирлеге торак пун 
жыенын эзерлэу 
турында нигезлэм 
11 нче кушымта

икасы Элмэт 
ы Мицпебай авыл 
ктларында халык 

Иэм уздыру тэртибе 
эгэ

>1ЛГАН ЭТАПЛАРЫ НЭТИЖЭЛЭРЕ БУ 
ОМГАКЛАУ ПРОТОКОЛЫ

этабы беркетмэсе нигезендэ «___».

ЕНЧА Ж;ЫЕННЫЦ

20 №
цаннарныц икенче жыены беркетмэсе « »

этапларыныц тавыш биру формась

таплап уздырыла торган беркетмэлэ 
билгелэнгэн территориядэ яшэуче h 
н гражданнарньщ гомуми саны.

Иэм халык жыены этапларында

ре саны, 
эм аларныц

катнашкан

Карар: (карар эчтэлеге)

- Халык жыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ ечен “РИЗА“ дип бирелгэн тавышларныц 
гомуми саны;

- Кертелгэн сорауга "KAPLШЫ» би 

л ител

релгэн тавышларныц гомуми саны 

мэде, сэбэплэрен курсэтеп)

(имза)

(имза)

(имзаньщ расцшфровкасы)

(имзаныц рас

(ачык, яки

шифровкасы)



БЕРЕНЧЕ ЭТАП

Татарстан Республикасы Элм 
составына керуче то

2019 е

Хиса
1 .

2 .

3.
h.6.

РИЗ

КАР

п комиссиясе эгьзалары кат 
ФИО 
ФИО 
ФИО

Халык Жыенында сайлау х 
Халык жыеныньщ беренче

тавыш

ШЫ тавыш

Хис^п комиссия 

Хис^п комиссия

ХАЛЫК Ж,ЫЕНЫ ХИСАП КОМИССИЯ 
ПРОТОКОЛЫ

эт муниципаль районы
эак пунктта тавыш биру нэтищэлэре турында

наша:

се рэис 

се эгъэ

Татарстан Республ 
муниципаль район 
>цирлеге торак пун 
>цыенын эзерлэу h 
турында нигезлэмэгэ 
12 нче кушымта

икасы Элмэт 
ы Ми^лебай авыл 
ктларында халык 
эм уз^ыру тэртибе

СЕ

Татарстан Республикасы Э
районы ____________
пунктыныц исеме

ав

экукына ия______________ граждан катнаша.
этабы кен тэртибе буенча тавыш биру нэтиж;элэре:

е:

алары

ФИО

ФИО

ФИО

авМл >кирлеге

№ 1

лмэт муниципаль 
ыл >кйрлеге Торак



Хисап комиссиясе эгьзалары
1. ФИО;
2. ФИО;

ФИО;
h.6.

ИКЕНЧЕ ЭТАП

атарстан Республикасы Элм 
составына керуче т

201 9 ел

Халык ж,ыенында сайл 

Халык жыеныньщ бере

ИЗА

КАРШЫ

тавыш

тавыш

Хисап комиссиясе рэисе 

Хисап комиссиясе эгьзалары

ХАЛЫК Ж.ЫЕНЫ ХИСАП КОМИССИЯ 
ПРОТОКОЛЫ

арак пунктта тавыш биру нетижэлэре турында

катнаша:

ау хок^ 

нче эт;

Татарстан Рес 
муниципаль ра 
авыл яцирлеге 
пунктларында 
эзерлеу Иэм уз, 
турында нигезл 
13 нче кушымта

публик^сы Элмэт 
моны Мицлебай
торак
халык >цыенын 
(Jqbipy тэртибе 
эмэгэ

СЕ

эт муниципаль районы

Татарстан Республикасы Элмэт
муницираль районы__
авыл и^рлеге торак пунктынын исем0

кына ия граждан катнаша.

4бы кен тэртибе буенча тавыш биру нэтиж;элэре;

ФИО

ФИО

ФИО

ав^ш >х;ирлеге

№2



Татарстан Республикасы ёлмэт муниципаль районы

авыл жирлеге халык жь 
тавыш биру

(торак пункт и
еныньщ беренче, икенче (Ь.б.) этаплары нэт 
нэтижэлэре турында хисап комиссиясе прото

2019

26
Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Минлебай 
авыл жирлеге торак 
пунктларында халык жыенын 
эзерлэу Иэм узд! 
турында нигезлэмэгэ 
14 нче кушымта

семе)
ижэлэре буенча 
колы

ел

ыру тэртибе

Халык жыеныныц беренче, ике

(торак пункт исеме)

нче (h.6.) этаплары нэтижэлэре

(муни

территориясендэ уздыр 

Халык жыеныныц этапл

Халык жыеннарында та

ципаль бфрэмлек территориясе яки аныц елеше исеме)
ылган

арын уТкэру датасы Ьэм вакыты:_ 

выш би:

2019 ел

ргэндэ тавышларны санау нэтижэсендэ

соравы буенча

Хисап комиссиясе билг^
1. Халык жыеныныц утю
2. Ж^ыен этапларында
3. >Кыенны уздыру ечен 
катнашырга хокуклы гра
4. Ж̂ ыен эшендэ катнаш
5. Халык жыенына керт

ут

лэде: 
врелгэь 

кэрелг 
билгеп 
жданнс 
кан гра 

елгэн м

этаплары саны_________________
эн хисап комиссиясе гомуми беркетмэлэре саны 
энгэн территориядэ яшэуче Ьэм жыен эшендэ 
рныц гомуми саны ; 
жданнарныц гомуми саны________
эсьэлэгэ уцай бирелгэн тавышларнын 

6. Халык жыенына кертелгэн мрсьэлэгэ каршы бирелгэн тавышларны

гомуми саны 

ц гомуми саны

Карар:
1.
расларга, «Россия Федерац 
принциплары турында»гы 131- 
елеше нигезендэ, ___

соравы буенча тавыш 
жирле узидарэ оешть

бир
иясендэ

ФЗ номерлы Федераль законный 25 
_______________________  соравы

у нэтижэлэрен 
руныц гомуми 

фтатьясындагы 6 
буенча жыен

карары кабул ителгэн дип сана

Хисап комиссиясе рэисе 

Хисап комиссиясе эгъзалары 1

Протокол тезелгэн «

2

рга.

(имза) (ф с!М ИЛИЯ, ИН1И циаллары )

(имза) (ф ам илия , инк циаллары )

(им за) (ф ам илия , ини

2019 ел.

циаллары )


