
Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Советы

КАРАР
05.11.2019 ел. № 96

Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы 

Саврш авыл жирлеге 
составына керуче торак пунктларда 
граждан нар жыенын эзерлэу Иэм 
уткэру тэртибе турындагы 
Нигезлэмэне раслау хакында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми 
принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-03 номерлы 
Федераль законный 25.1 статьясын, «Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законынын 35 статьясын Иэм Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районыныц «Савруш авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге Уставыныц 24 статьясын гамэлгэ ашыру максатларында Савруш 
авыл жирлеге Советы

КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш авыл 
жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм 
уткэру тэртибе турында Нигезлэмэне, кушымта нигезендэ, расларга.

2. Уз кочен югалткан дип танырга:
авыл жирлеге Советыныц 2018 елнын 18.09.ендэ кабул ителгэн 

64номерлы «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш 
авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын 
уткэругэ эзерлек тэртибе турында»гы Нигезлэмэне раслау турында» гы 
карары ;

- Савруш авыл жирлеге Советыныц 2019 елныц 14.06. 88 номерлы 
«Савруш авыл жирлеге Советы 2018 елныц 18.09. 64 номерлы карары белэн 
расланган, «Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Савруш 
авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын 
уткэругэ эзерлек тэртибе турында» Нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында» 
карары.

3. Элеге карарны авыл жирлегенец мэгълумат стендларына урнаштыру 
юлы белэн игълан итэргэ. Аксубай муниципаль районыныц рэсми сайтында:



I

http://aksubayevo.tatarstan.ru Ьэм Татарстан Республикасыньщ рэсми хокукый 
мэгълумат порталында lfflp://pravo,tatarstan.m бастырып чыгарырга.

4. Элеге карар рэсми басылып чыккан мизгелдэн уз коченэ керэ.
5. Утэлешне пикшереп торуны Татарстан Республикасы Аксубай 

муниципаль районы Савруш авыл жирлеге башлыгына йеклэргэ.

Совет Рэисе,

Савруш авыл жирлеге А.Г.Кузьмин

http://aksubayevo.tatarstan.ru


Кушымта.

Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы 
Савруш авыл жирлеге 
Советы карарына 
05.11.2019 ел. №  96

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц
Савруш авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда
гражданнар жыенын эзерлэу h3M уздыру тэртибе турында

Нигезлэмэ

Элеге Нигезлэмэ Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Савруш авыл жирлеге составына керYче торак пунктларда 
гражданнар жыенын эзерлэY hsM уздыру тэртибе турында (алга таба -  
нигезлэмэ), «Россия Федерациясендэ жирле Yзидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законный, 25.1 статьясы, «Татарстан 
Республикасында жирле Yзидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45- 
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы hэм 
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц Савруш авыл 
жирлеге Уставыныц 24 статьясы нигезендэ эшлэнде.

1.Гомуми нигезлэмэлэр.

1.1. Халык жыены гомуми, тигез hэм турыдан-туры ихтыяр белдерY 

нигезендэ уткэрелэ.

1.2. Гражданнар жыенында торак пунктта яшэYчелэр, даими яки 

нигездэ аныц территориясендэ яшэYчелэр, яшэY урыны буенча элеге 

торак пунктта теркэлгэн hэм сайлау хокукына ия кешелэр катнаша ала.

1.3. Г ражданнар жыенында катнашу ихтыяри hэм ирекле.

1.4. Гражданнар жыенда hэр кеше шэхсэн Yзе катнаша hэм аларныц 

hэркайсы бер тавышка ия.

1.5. Халык жыены халык тарафыннан жирле эhэмияттэге 

мэсьэлэлэрне хэл итY максатыннан Yткэрелэ.



1.6 Эгэр торак пунктта сайлау хокукына ия булган торак пунктта 

яшэYчелэрнец яртысыннан артыгын бер ук вакытта бергэ булу 

мемкинлеге булмаса, Устав нигезендэ гражданнар жыены этаплап 

уздырыла

Г ражданнар жыены вэкалэтлэре
1.7. Гражданнар жыены тYбэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ 

мемкин:
- кYрсэтелгэн торак пункт составына башка жирлек (муниципаль 

район) территориясенэ кертелуне Y3 эченэ алган жирлек (муниципаль 
район) чиклэрен YЗгэртY мэсьэлэсе буенча торак пунктта (элеге торак 
пункт керэ);

- Савруш авыл жирлеге Советы вэкалэтлэре гражданнар жыены 
белэн гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ элеге жирлекнец чиклэрен 
YЗгэртY, Yзгэртеп кору мэсьэлэлэре буенча;

- Савруш авыл жирлеге Советы вэкалэтлэре гражданнар жыенын 
алып барган жирлектэ, эгэр дэ сайлау хокукына ия кешелэр саны 100 
дэн артык кеше булса, жирлекнец вэкиллекле органы тезелY, аныц саны 
hэм вэкалэтлэр вакыты турында мэсьэлэ буенча халык жыены Yткэрэ;

- Савруш авыл жирлеге Советыныц вэкалэтлэре гражданнар 
жыенында башкарыла торган жирлектэ Yзара салым кертY hэм аларны 
куллану мэсьэлэсе буенча;

- жирлек составына керYче торак пунктта яки муниципаль район 
чиклэрендэ урнашкан авылара территориядэ элеге торак пункт 
территориясендэ Yзара салым акчаларын кертY hэм куллану мэсьэлэсе 
буенча;

- жирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта, жирле 
Yзидарэне оештыру hэм гамэлгэ ашыру белэн бэйле мэсьэлэлэр буенча 
халык инициативасын алга жибэрY максатларында;

- жирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта, яца оешкан 
жирлек булдыру турында халык инициативасын тэкъдим ш у 
максатларында, шулай ук яца оешкан жирлектэ, эгэр анда сайлау 
хокукына ия булган кешелэр саны 300 дэн артмаган булса, яца тезелгэн 
жирлекнец жирле Yзидарэ органнары структурасын билгелэY мэсьэлэсе 
буенча;

- Халык саны 100 кешедэн артмаган очракта, авыл жирлеге 
территориясендэге халык саны тубэн булган авыл жирлегендэ жирлекне 
бетерY мэсьэлэсе буенча жыен уткэрелергэ мемкин;

- авыл торак пунктында авыл жирлеге старостасы кандидатурасын 
тэкъдим итY, шулай ук авыл жирлеге старостасы вэкалэтлэрен 
вакытыннан алда туктату мэсьэлэсе буенча;



- авыл торак пунктында гражданнар жыены шулай ук муниципаль 
хезмэт турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда 
муниципаль хезмэт вазыйфасын билэYгэ конкурс уткэргэндэ конкурс 
комиссиясе составына кандидатуралар тэкъдим итY максатларында 
уткэрелергэ мемкин.

Гражданнар жыенын матди h3M оештыру ягыннан тээмин иту

1.8. ^ыенны Савруш авыл жирлеге башлыгы белэн тээмин ителэ
1.9. Жыенга эзерлек hэм аны уткэрY белэн бэйле чыгымнар 

муниципаль берэмлек бюджеты хисабына башкарыла.

2. Г ражданнар жыенын чакыру тэртибе

2.1. Халык жыенын YткэрY инициативасы-торак пунктта:
- Савруш авыл жирлеге башлыгына;
- сайлау хокукына ия булган, гражданнар жыенында катнашырга 

хокуклы, 10 кешедэн дэ ким булмаган, торак пунктта яшэYчелэр (ягъни 
Россия Федерациясенец эшкэ сэлэтле гражданнары, даими яки 
^бесенчэ торак пункт территориясендэ яшэYче, яшэY урыны буенча 
элеге торак пунктта теркэлгэн, 18 яшькэ житкэн гражданнары, шулай ук 
чит ил гражданнары, торак пункт территориясендэ даими яки нигездэ 
яшэYче hэм жирле Yзидарэне гамэлгэ ашырганда Россия 
Федерациясенец халыкара килешYлэре hэм федераль законнар нигезендэ 
хокукка ия булган затлар).

2.2. Торак пунктта яшэYчелэрнец инициативасы язылу кэгазе (1 нче 
кушымта) яисэ инициатив теркем жыелышыныц беркетмэсе рэвешендэ 
рэсмилэштерелергэ тиеш, анда жыен уткэрY инициативасын кYрсэтY 
турында Карар кабул ителде, аларда кYрсэтелгэн булырга тиеш:

- гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр;
- халык жыенын уткэрYнец тэкъдим ителгэн вакыты;
- фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган кене; паспортныц 

сериясе hэм номеры яки аны алмаштыручы документ hэр 
гражданинныц, хуплаучы инициативасын чакыру турында гражданнар 
жыены, яшэY урыны; аныц имзасы hэм имза кертY датасы.

2.3. Жыенны уткэрY инициативасын хуплау ечен жыелырга тиешле 
имзалар саны сайлау хокукына ия булган, даими яки нигездэ яшэYче, 
торак пункт территориясендэ яшэY урыны буенча теркэлгэн гражданнар 
саныннан 5 процент тэшкил итэ, лэкин 10нан да ким имза була алмый.

2.4. Язылу кэгазьлэре имзалар жыючы зат тарафыннан таныклана, 
таныклау датасын, фамилиясен, атасыныц исемен, туган датасын, 
паспорт номерын hэм сериясен, яшэY урынын кYрсэтеп, муниципаль 
берэмлек башлыгына жибэрелэ.



Гражданнар жыенын уткэру турында Карар кабул иту тэртибе.

2.5. Инициатив теркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар 
жыены Савруш авыл жирлеге Советы карары белэн (2 нче кушымта), э 
муниципаль берэмлек башлыгы инициативасы белэн Савруш авыл 
жирлеге башлыгы карары белэн (3 нче кушымта) 30 кен эчендэ 
билгелэнэ.

2.6. Савруш авыл жирлеге башлыгы яисэ муниципаль берэмлек 
Советы гражданнар жыенын YткэрYдэн аныц максатка ярашлы булмавы 
аркасында баш тартырга хокуклы тYгел.

2.7. Гражданнар жыенына чыгарылган мэсьэлэ Россия Федерациясе 
законнарына hэм Татарстан Республикасы законнарына каршы килмэскэ 
тиеш. Халык жыены мэсьэлэсе аны кYп итеп ацлату мемкинлегеннэн 
чыгып эшлэнергэ тиеш, ягъни аца бары тик бертесле жавап кына 
бирергэ мемкин булыр иде.

2.8.Гражданнар жыенын билгелэY, аны кYчерY турындагы карарны 
рэсми бастырып чыгару (халыкка житкерY) тэртибе Савруш авыл 
жирлеге Уставы белэн билгелэнэ hэм муниципаль хокукый актларны 
бастырып чыгару (халыкка житкерY) ечен муниципаль берэмлек 
уставында каралган тэртиптэ басылып чыга (халыкка житкерелэ).

Савруш авыл жирлеге Советыныц гражданнар жыенын YткэрY 
турында карарында яисэ муниципаль берэмлек башлыгы карарында 
кYрсэтелэ:

- халык жыенына чыгарыла торган сорау;
- гражданнар жыенын уткэрY вакыты hэм урыны турында 

мэгълYмат;
- жыенны оештыручы - Савруш авыл жирлеге башкарма 

комитеты турында мэгълYмат.
2.9. Гражданнар жыенын эзерлэY hэм уткэрY ечен жаваплы Ким 

авыл жирлеге башкарма комитеты муниципаль берэмлек башлыгы 
карары яки муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары 
нигезендэ гражданнар жыенын уткэрY турында сайлау хокукына ия 
булган торак пунктта яшэYчелэр исемлеген тези; гражданнар жыенына 
мэгълYмати материаллар эзерли; муниципаль берэмлек халкына 
масса^лэм мэгълYмат чараларында hэм гражданнар жыены турында 
башка ысуллар белэн хэбэр итэ. ( 4нче кушымта).

Савруш авыл жирлеге башкарма комитеты гражданнар жыенын

уткэрY ечен бина бирергэ тиеш.

2.9.1. Гражданнар жыены барышында торак пунктта яшэучелэрнен 

исемлеген булу haM халык жыенын уткэру датасын билгелэу 

территориаль, вакытлы билгелэр, шулай ук башка очракларда мемкин.



2.9.2. Торак пунктта яшэучелэрнен, исемлеген булу тэртибе 

гражданнар ж,ыенын билгелэу турында муниципаль актта курсэтелэ (5,6 

нчы кушымталар).

2.9.3. Торак пунктта яшэYчелэр халык жыены (гражданнар жыены 

этаплары) вакыты hsM урыны турында алдан ук хэбэр ителэ. Гражданнар 

жыенын (гражданнар жыены этапларын) билгелэY турында карар, 

гражданнар жыенын (гражданнар жыены этапларын) YткэрY вакыты hэм 

урыны гражданнар жыены (гражданнар жыены этапларын) уткэрелгэн 

кенгэ кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча басылып чыгарга тиеш. 

Гражданнар жыеныныц этапларын YткэрY вакыты hэм урыны бер 

карарда яисэ халык жыенын билгелэY турында карарда ^рсэтелэ.
2.9.4. Халык жыенын этаплап уздырган очракта, жыен этаплап 

уздырыла, гражданнар жыенын y™ ^ y турында карар кабул ителгэн 

кеннэн бер айдан да артмый.

Халык жыены этапларын кYчергэн очракта, жыенны уздыру билгелэнгэн 

датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча, закон нигезендэ жыен 

Yткэрелергэ тиешле айлык чорны да исэпкэ алып, гражданнар жыенын 

кYчерY турында карар кабул ителергэ тиеш.
2.9.5.Халык жыенында катнашучы hэр кеше гражданнар жыенын 

YткэрYгэ кадэр 5 кеннэн дэ соцга калмыйча гражданнар жыены 

карарына чыгарыла торган материаллар белэн танышырга хокуклы, 

элеге Нигезлэмэнец 2.9 пунктында ^рсэтелгэн муниципаль берэмлек 

органыныц структур бYлекчэсендэ, шулай ук алырга, аларныц 

кYчермэлэрен

2.10. Гражданнар жыены турындагы Нигезлэмэ нигезендэ, халык 
жыенын YткэрY датасы соцрак вакытка кYчерелергэ мемкин. Халык 
жыенын уздыру датасы билгелэнгэн датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга 
калмыйча кYчерY турында карар кабул ителергэ тиеш.

3. Г ражданнар ^ыенын уткзру тэртибе.

3.1. Жыенга килгэн гражданнар торак пунктта яшэYчелэр 
исемлегенэ кертелгэн hэм сайлау хокукына ия булган затларны теркэY



ечен муниципаль берэмлек башлыгы вэкалэтле зат тарафыннан теркэлэ. 
Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган елы, 
яшэY урыны, паспорт сериясе hэм номеры кYрсэтелэ.

3.2. Жыенда катнашырга телэк белдергэн башка гражданнар: 
жыенда тикшерелэ торган мэсьэлэлэрне хэл иткэн предприятие, 
учреждение, оешма житэкчелэре, аларныц эшчэнлеге, матбугат hэм 
башка массакулэм мэгълYмат чаралары вэкиллэре-хэлиткеч тавыш биру 
хокукыннан башка мемкин.

3.3. Сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшэучелэр 
исемлегендэ тегэлсезлеклэр ачыкланган очракта, торак пунктта яшэуче 
кеше теркэлергэ hэм жыенда катнашырга рехсэт ителергэ Савруш авыл 
жирлеге башлыгы тарафыннан мемкин.

3.4. Язмаларныц тегэлсезлеген (яки аларныц булмавын) раслап 
торучы документныц (Россия Федерациясе гражданины паспорты, хэрби 
билет, чит ил гражданы паспорты, Россия Федерациясендэ яшэугэ 
рехсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыча яшэугэ рехсэт hэм башкалар 
булырга мемкин.)

3.5. Гражданнар жыены анда сайлау хокукына ия булган торак 
пунктта яшэучелэрнец яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. Кворум 
булмаганда, гражданнар жыенын уткэрунец яца датасын билгелэу 
муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта 
халык жыены халык жыенын уткэру билгелэнгэн кеннэн соц ун кеннэн 
дэ соцга калмыйча уткэрелергэ тиеш.

Г ражданнар жыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар 
жыены жыенныц аерым этапларында гражданнарныц телэсэ кайсы 
килгэн очракта да хокуклы, аннан соц барлык уздырылган этаплар 
йомгаклары буенча тавышларны санап, ягъни мондый жыен бердэм 
булып кала.

3.6 Гражданнар жыенында тавыш биру ачык яисэ яшерен булырга 
мемкин. Тавыш биру формасы турында карар гражданнар жыены 
тарафыннан кабул ителэ.

3.7. Гражданнар жыенында катнашу ечен теркэлгэн гражданга яшерен 
тавыш бируне уздырганда тавыш биру ечен бюллетень (7 нче кушымта) 
бирелэ.
3.8. Гражданнар жыенында муниципаль берэмлек башлыгы яисэ ачык 
тавыш биру юлы белэн сайланган башка зат рэислек итэ ала. Рэислек 
итуче кандидатураларын гражданнар жыенында катнашучылар тэкъдим 
итэргэ хокуклы.
3.9. Гражданнар жыены Сэркатипне hэм хисап комиссиясен сайлый. 
Хисап комиссиясе эгъзалары саны кимендэ еч кеше була алмый.
Хисап комиссиясенэ рэислек итуче керэ алмый.
Хисап комиссиясе:
1) торак пунктта яшэучелэр жыенына килуче гражданнарны теркэунец 
дереслеген, кирэк булганда, аларныц гражданнар жыены эшендэ 
катнашу хокукын тикшерэ;



2) гражданнар Жыенынын кворумын билгели (гражданнар жыены 
этапларын YткэрYДЭн тыш));
3) тавыш бирY мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар бирэ;
4) тавышларны саный hsM тавыш бирYгэ йомгак ясый (гражданнар 
жыены этапларын YткэрYДЭн тыш);
5) тавыш 6^ y йомгаклары турында беркетмэ тези (гражданнар жыены 
йомгаклары буенча);
6) рэислек шучегэ тавыш бирY нэтижэлэре белэн материаллар 
(беркетмэ, жыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.
3.10. Гражданнар Жыенынын, кен тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэр рэислек 
шуче, муниципаль берэмлек башлыгы, гражданнар жыенында катнашу 
хокукына ия гражданнар тарафыннан кертелэ ала. Кен тэртибенэ 
чакырылыш инициаторлары тарафыннан кертелгэн сораулар м эж ^ри 
рэвештэ кертелэ. КYрсэтелгэн мэсьэлэлэр беренче чиратта карала. 
Халык жыеныньщ кен тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэрне кертY турында 
карар, эгэр анын ечен жыенда катнашкан гражданнарнын яртысыннан 
да ким булмаган елеше тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала.
3.11. Гражданнар жыены вакытында шулай ук муниципаль берэмлек 
башлыгы яисэ ачык тавыш 6^ y юлы белэн сайланган башка зат, 
гражданнар жыенында теркэлгэн катнашучылар саныннан гади кYпчелек 
тавыш белэн, рэислек итэ ала. Рэислек итYче кандидатураларын жыенда 
катнашучылар тэкъдим итэргэ хокуклы.
3.12. Гражданнарнын этаплап жыенында тавыш бирY ачык яисэ ябык 
(яшерен) булырга мемкин.
Тавыш бирY формасы турында карар гражданнар жыены этабында кабул 
ителэ.
3.13. Гражданнар жыенын уздыру этапларынын hэркайсында этаплап 
жыен уздырганда хисап комиссиясе арасыннан гражданнарнын ачык 
тавыш 6^ y нэтижэлэре буенча Хисап комиссиясенен бер эгъзасы 
сайлана, алар кворумны hэм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия 
составында эшлэячэк.
3.14. Жыенда рэислек итYче тарафыннан ачыла. Гражданнар жыенында 
рэислек итYче гражданнар жыенын YткэрYне оештыра, тэртипне хуплый, 
хисап комиссиясе эшен координацияли, фикер алышына торган 
мэсьэлэлэр буенча чыгыш ясау ечен CYЗ бирэ, тавыш 6^ y^ h 
билгелэнгэн тэртибен тээмин итэ.
3.15. Гражданнар жыенында сэркэтип тарафыннан беркетмэ алып 
барыла, анда халык жыенын YткэрY датасы hэм урыны, торак пунктта 
яшэYче гражданнарнын гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар 
саны, катнашучылар саны, кен тэртибе, чыгышларнын кыскача эчтэлеге, 
карала торган мэсьэлэлэр буенча тавыш биргэн гражданнар саны (8 нче 
кушымта) ^рсэтелэ.
3.16. Халык жыенын этаплап уздырганда гражданнар Жыенынын hэр 
этабында беркетмэлэр (9,10 нчы кушымталар) алып барыла, алар алга 
таба гражданнар Жыенынын уздырылган этаплары йомгаклары буенча



жыеннын бер йомгаклау беркетмэсенэ (11 нче кушымта), шулай ук 
хисап комиссиясе беркетмэлэренэ (12,13 нче кушымталар) тутырыла, 
алар шулай ук гражданнар Жыенынын hэр этабында тавышларны санау 
нэтижэлэре буенча Хисап комиссиясенен бер йомгаклау беркетмэсенэ 
(14 нче номерлы беркетмэ) тутырыла.
3.17 Гражданнар жыенынын йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар 
жыены этапларынын датасы, урыны hэм вакыты, кен тэртибе, 
гражданнар жыены этапларында катнашкан гражданнарнын гомуми 
саны турында белешмэлэр, гражданнар жыены этаплары нэтижэлэре 
буенча тавыш бирYнен йомгаклау нэтижэлэре бар. 
Йомгаклау беркетмэсе авыл жирлеге башлыгы кул куя торган 
гражданнар жыены карарын рэсмилэштерY ечен нигез булып тора, 
шуннан сон аны рэсми бастырып чыгару (халыкка игълан итY) белэн.

3.18. Беркетмэгэ жыенда рэислек шуче зат hэм Жыен секретаре 
тарафыннан кул куела hэм муниципаль берэмлек башлыгына тапшырыла. 
Беркетмэгэ жыенда теркэлгэн катнашучылар исемлеге теркэлэ.

3.19. Гражданнар жыенынын угкэрелгэн этаплары нэтижэлэре буенча 
Хисап комиссиясенен йомгаклау беркетмэсе уз эченэ мэгълуматлар ала: дата 
турында, халык жыены этапларын уткэру урыны hэм вакыты,кен тэртибе, 
жыеннын угкэрелгэн этаплары саны, гражданнар жыеннарынын угкэрелгэн 
этаплары буенча хисап комиссиясе беркетмэлэре саны, жыенны уздыру ечен 
билгелэнгэн территориядэ яшэуче hэм алар эшендэ катнашырга хокуклы 
гражданнарнын гомуми саны, жыен эшендэ катнашкан гражданнарнын 
гомуми саны, "риза", "каршы" тавышларнын гомуми саны.

3.20. Йомгаклау беркетмэсенэ хисап комиссиясе рэисе hэм хисап 
комиссиясе эгъзалары кул куя hэм муниципаль берэмлек башлыгына 
тапшырыла.

4. Г рацданар ^ыены карары.

4.1. Гражданнар жыены карары кабул ителгэн дип санала, эгэр анын 
ечен тавыш бирсэлэр жыенда катнашучыларнын яртысыннан артыгы, 
сайлау хокукына ия булган.

4.2. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар 
булып тора, муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан имзалана hэм 
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары 
регистрына кертелергэ тиеш.

4.3. Жирле узидарэ органнары hэм жирле узидарэнен вазыйфаи 
затлары гражданнар жыенында кабул ителгэн карарларнын утэлешен 
тээмин итэлэр. алар арасында вэкалэтлэр буленеше нигезендэ, жирлек 
уставы белэн билгелэнгэн.

4.4. Жыенда 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 hэм 
муниципаль хокукый актлар талэплэре нигезендэ рэсмилэштерелэ.

4.6. Эгэр торак пунктта яшэYчелэрне турыдан-туры ихтыярый 
белдерY юлы белэн кабул ителгэн карарны гамэлгэ ашыру ечен естэмэ 
рэвештэ муниципаль хокукый акт кабул иту (бастырып чыгару), 
кYрсэтелгэн актны кабул итY (бастырып чыгару) компетенциясенэ керэ 
торган жирле Yзидарэ органы яисэ жирле Yзидарэнец вазыйфаи заты 
гражданнар жыенында кабул ителгэн карар Y3 кеченэ кергэн кеннэн соц 
15 кен эчендэ тиешле муниципаль хокукый актны эзерлэY hэм (яисэ) 
кабул ш у вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн срок еч айдан да 
артмаска тиеш.

Г ражданнар ^ыены карарларын утэу.

4.7. Жыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ 
мэжбури утэлергэ тиеш hэм нинди дэ булса дэулэт хакимияте 
органнары, аларныц вазыйфаи затлары яисэ жирле узидарэ органнары 
тарафыннан раслауга мохтаж тугел.

4.8. Жыенда кабул ителгэн карарларныц утэлмэве закон нигезендэ 
жаваплылыкка тартыла.

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Савруш авыл жирлегендэ 

гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

ЯЗЫЛУ КЭГАЗЕ
Без, тубэндэ имза куючылар,_____________________________ муниципаль район
жирлегенец

(“____ шэhэр" муниципаль берэмлек)

_________________ торак
пунктында_____________________________________________________

______________________________________________________ мэсьэлэлэре буенча
гражданнар жыенын уткэру инициативасын хуплыйбыз.

т/б Фамилиясе,исеме,ата Туу Яшэу Паспортныц сериясе, Имза кую Имза
№ сыныц исеме датасы урыны номеры яки аны датасы



адресы алмаштыручы
документ

Язылу кэгазен таныклыйм

(имзалар жыючы затныц фамилиясе, исеме, этисенец исеме, туган кене,яшэу

урыны, паспортныц сериясе hэм номеры яки аны алмаштыручы документныц номеры )

( имза hэм дата)

Гражданнар жыенын инициатив теркем 
инициативасы белэн чакырылган очракта

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Савруш авыл жирлегендэ 

гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ 2 нче кушымта

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Совет____поселения______  ____мунициль районы ____ авыл жирлеге
муниципального района (городского округа) (ШэЬэр округы) Советы

индекс с. ул. дом телефон индекс__ авылы (ШэЬэр)__ ур . йорт

телефон



ОГРН_______ , ОКПО_______ , ОКАТО

ИНН/ КПП / ,ОКТМО _

КАРАР 

20** ел  №

____________________ муниципаль район______________ жирлеге
торак
(“____ шэhэр" муниципаль берэмлек)
пунктында гражданнарнын узара салым акчаларын керту hэм алардан 
файдалану мэсьэлэсе буенча халык жыенын билгелэу турында.

2003 нче елнын 6 нчы октябрендэге 131-ФЗ номерлы “Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары турында" 
Федераль законнын 25.1, 56 статьясы, 2004 нче елнын 28 нче июлендэге 45- 
ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында" 
Татарстан Республикасы Законынын 35 статьясы, Савруш авыл жирлеге 
(шэhэр округы), Уставы ст ._________
муниципаль район Савруш _авыл жирлеге Советы (шэhэр округы) нигезендэ

КАРАР БИРЭ:
1._____________ муниципаль район (“ _____шэhэр “ муниципаль берэмлеге)

жирлеге торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенын 20____ елнын______  _____________________  00 сэгать 00
минутына билгелэргэ.
2.Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез 20_____елда_________________муниципаль районнын (“ _____шэhэр”
муниципаль берэмлек) ________________________________торак пункты
территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн hэр балигъ булган кешедэн
________ сум кулэмендэ алардан тыш (узара салымнан азат ителгэн
гражданнар категориясен курсэтергэ) hэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча 
жирле эhэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны жибэру 
турында да карар кабул ителде узара салым кертугэ килешэсезме:

“РИЗА” “КАРШЫ”
3._Элеге карарны мэгълумат стендларына hэм_________________ жирлекнен
рэсми сайтында кабул ителгэн кеннэн алып _________  кен эчендэ
урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ.
4. Элеге карар ул басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.



Савруш авыл жирлеге 
Советы Рэисе : А.Г.Кузьмин

Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль 

районы Савруш авыл жирлегендэ 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 

тэртибе турында Нигезлэмэгэ 3 нче кушымта

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Совет____поселения______  ____мунициль районы ____ авыл жирлеге
муниципального района (городского округа) (ШэЬэр округы) Советы

индекс с. ул. дом телефон индекс__ авылы (ШэЬэр)__ ур . йорт

телефон

ОГРН_______ , ОКПО_______ , ОКАТО

ИНН/ КПП / ,ОКТМО _

20___елныц________________номерлы “_____________муниципаль район (“
_____шэhэр” муниципаль берэмлеге) жирлегенец__________________ торак

пунктында гражданнар жыенын билгелэу турында" мэсьэлэсе буенча 
hэм гражданнарныц узара салым акчаларын кулланубуенча Татарстан
Республикасы_______________ муниципаль районы (“______шэhэрм

муниципаль берэмлек) муниципаль берэмлек башлыгы карары

2003 нче елныц 6 нчы октябрендэге 131-ФЗ номерлы “Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында" 
Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, 2004 нче елныц 28 нче июлендэге 45- 
ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында"
Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы,__________________ авыл
жирлеге (шэhэр округы), Уставы ст ._________
муниципаль район______________________ авыл жирлеге Советы (шэhэр
округы) нигезендэ

КАРАР БИРЭ:



1. муниципаль район “ ____шэhэр " муниципаль берэмлеге)

жирлеге торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар 
жыенын 20____елныц_________________________ билгелэргэ.
2.Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез 20_____елда_________________муниципаль районныц (“ _____шэhэр "
муниципаль берэмлек)________________________________торак пункты
территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн hэр балигъ булган кешедэн
________ сум кулэмендэ алардан тыш (узара салымнан азат ителгэн
гражданнар категориясен курсэтергэ) hэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча 
жирле эhэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны жибэру 
турында да карар кабул ителде узара салым кертугэ килешэсезме:

“РИЗА” “КАРШЫ”
3. Элеге карарны мэгълумат стендларына hэм жирлекнец рэсми сайтында
кабул ителгэн кеннэн алып_________ кен эчендэ урнаштыру юлы белэн
игълан итэргэ.
4. Элеге карар ул басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Савруш авыл жирлеге 
Башлыгы А.Г.Кузьмин



Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Савруш авыл жирлегендэ 

гражданнар жыенын эзерлэу hэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ 4 нче кушымта

20 елныц сайлау хокукына ия булган

(муниципаль район,

шэИэр " муниципаль берэмлеге исеме) (жирлек исеме)

ИСЕМЛЕГЕ

яшэуче халык
(торак пункт исеме)

т/б
№

Фамилиясе,исе
ме,атасыныц

исеме

Туу датасы 
(18 яшьтэ- 
туган ае, 
числосы)

Яшэу
урыны
адресы

Паспортныц сериясе, 
номеры

Имза

Гражданнар жыенында рэислек итуче:
имза ( имзаныц расшифровкасы)

Гражданнар жыены сэркатибе:______
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)



Гражданнар ^ыенын инициатив теркем 
инициативасы белэн чакырылган очракта

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
Районы Савруш авыл жирлегендэ 

гражданнар жыенын эзерлэу hэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ 5 нче кушымта

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Совет____поселения______  ____мунициль районы ____ авыл ^ирлеге
муниципального района (городского округа) (ШэЬэр округы) Советы

индекс с. ул. дом телефон индекс__ авылы (ШэЬэр)__ ур . йорт

телефон

ОГРН_______ , ОКПО_______ , ОКАТО_

ИНН/ КПП / ,ОКТМО

КАРАР 

20** ел №

муниципаль район ______________ жирлеге
торак
(“____ шэЬэр" муниципаль берэмлек)
пунктында гражданнарнын узара салым акчаларын керту Иэм алардан 
файдалану мэсьэлэсе буенча халык жыенын билгелэу турында.

2003 нче елнын 6 нчы октябрендэге 131 -ФЗ номерлы “Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары турында" 
Федераль законнын 25.1, 56 статьясы, 2004 нче елнын 28 нче июлендэге 45- 
ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында"
Татарстан Республикасы Законынын 35 статьясы,__________________ авыл
жирлеге (шэИэр округы), Уставы ст ._________
муниципаль район______________________ авыл жирлеге Советы (шэИэр
округы) нигезендэ

КАРАР БИРЭ:
1._____________ муниципаль район (“_____шэИэр " муниципаль берэмлеге)



жирлеге торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыеныныц беренче этабын 20____елныц__________________________ 00
сэгать 00 минутына билгелэргэ.
2._____________ муниципаль район («шэhэр " муниципаль берэмлеге)

жирлеге торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыеныныц икенче этабын 20____елныц__________________________ 00
сэгать 00 минутына билгелэргэ.
3. Торак пунктта яшэучелэрнец исемлеге (территориаль, вакытлыча яки 
башка билге буенча) сайлау тэртибе гражданнар жыенын билгелэу турында 
муниципаль актта курсэтелэ.
4.Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез 20_____елда_________________муниципаль районныц (“____шэhэр "
муниципаль берэмлек)________________________________торак пункты
территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн hэр балигъ булган кешедэн
________ сум кулэмендэ алардан тыш (узара салымнан азат ителгэн
гражданнар категориясен курсэтергэ) hэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча 
жирле эhэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны жибэру 
турында да карар кабул ителде узара салым кертугэ килешэсезме:

“РИЗА” “КАРШЫ”
5._Элеге карарны мэгълумат стендларына hэм_________________ жирлекнец
рэсми сайтында кабул ителгэн кеннэн алып_________ кен эчендэ
урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ.
6. Элеге карар ул басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Савруш авыл жирлеге 
Советы Рэисе А.Г.Кузьмин



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Совет поселения
муниципального района 

(городского округа)

индекс с. ул. дом телефон

(муниципаль берэмлек башлыгы инициативасы 
белэн этаплап халык жыенын уткэру очрагында)

6 нчы кушымта
ТАТАРСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫ

__мунициль районы
авыл жирлеге (ШэЬэр 
округы) Советы

индекс__ авылы (ШэЬэр)__ ур.
йорт

телефон

ОГРН_______ , ОКПО_

ИНН/ КПП /

ОКАТО

,ОКТМО

20
(“__

елныц номерлы
шэИэ” муниципаль берэмлеге) жирлегенец

муниципаль район 
____________ торак

пунктында гражданнар жыенын билгелэу турында" мэсьэлэсе буенча 
Иэм гражданнарныц узара салым акчаларын кулланубуенча Татарстан
Республикасы_______________ муниципаль районы (“_______ шэИэр"

муниципаль берэмлек) муниципаль берэмлек башлыгы карары

2003 нче елныц 6 нчы октябрендэге 131-Ф3 номерлы “Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында" 
Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, 2004 нче елныц 28 нче июлендэге 45- 
ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында"
Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы,__________________ авыл
жирлеге (шэИэр округы), Уставы ст ._________
муниципаль район______________________ авыл жирлеге Советы (шэИэр
округы) нигезендэ

КАРАР БИРЭ:
1._____________ муниципаль район (“_____шэИэр " муниципаль берэмлеге)



жирлеге торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенынын беренче этабын 20____елнын__________________________ 00
сэгать 00 минутына билгелэргэ.
2._____________ муниципаль район («шэИэр " муниципаль берэмлеге)

жирлеге торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенынын икенче этабын 20____елнын__________________________ 00
сэгать 00 минутына билгелэргэ.
3. Торак пунктта яшэучелэрнен исемлеге (территориаль, вакытлыча яки 
башка билге буенча) сайлау тэртибе гражданнар жыенын билгелэу турында 
муниципаль актта курсэтелэ.
4.Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
«Сез 20_____елда_________________муниципаль районнын (“ _____шэЬэр"
муниципаль берэмлек)________________________________торак пункты
территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган кешедэн
________ сум кулэмендэ алардан тыш (узара салымнан азат ителгэн
гражданнар категориясен курсэтергэ) Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча 
жирле эИэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны жибэру 
турында да карар кабул ителде узара салым кертугэ килешэсезме:

“РИЗА” “КАРШЫ”
5._Элеге карарны мэгълумат стендларына Иэм_________________ жирлекнен
рэсми сайтында кабул ителгэн кеннэн алып_________ кен эчендэ
урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ.
6. Элеге карар ул басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

Савруш авыл жирлеге 
Башлыгы А.Г.Кузьмин



Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль
районы_________________ торак пунктларында

гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ 7 нче кушымта

Татарстан Республикасы____________ муниципаль районы (“_____шэЬэр" муниципаль
берэмлеге)_________________________жирлеге составына керуче______________ торак
пунктта гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм алардан файдалану мэсьэлэсе 
буенча яшерен тавыш биру

БЮЛЛЕТЕНЫ

Яшерен тавыш биругэ куелган мэсьэлэнец эчтэлеге

«Риза»

«Каршы»



Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Савруш авыл жирлегендэ 

гражданнар жыенын эзерлэу hэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ

8 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫ б е р к е т м э с е

(торак пункт исеме)

20_____елныц_______________________ 00 сэг. 00 мин. ______ №

Катнаштылар
кеше

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

Гражданнар жыенында рэислек итуче:
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

Гражданнар жыены сэркатибе:_________  _________________________
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

К0Н  ТЭРТИБЕ:

1.
2.

ЖЫЕНДА РЭИСЛЕК ^ Y 4 E  САЙЛАНА:

1.Иванова Светлана Ивановна -  ФАП медире

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

ЖЫЕН СЭРКАТИБЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: жыен сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак? 
ФИО-вазыйфа - сэркатип итеп сайлау тэкъдиме дэ бар.

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

ЖЫЕННЬЩ 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.
Хисап комиссиясе рэисе итеп__________________ ФИО Ьэм хисап комиссиясе эгъзаларын
сайлау тэкъдиме бар:

1. Иванов Иван Иванович -
2. Петрова Полина Петровна -

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

К 0Н  ТЭРТИБЕНДЭГЕ МЭСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРY ТЭРТИБЕ
БИЛГЕЛЭНЭ:

Рэислек итуче: кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын билгелэргэ 
кирэк. Тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга мемкин. Тавыш бируне уздыру 
формасы турында тэкъдим яцгырады.

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

К 0Н  ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча
тыцладылар:___________________________________________________

(фамилиясе, исеме, этисенец 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) Ь.б. (чыгыш ясаучы 
гражданнар саны буенча)

Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

Карар ___________________________________________
кабул ителгэн ( кабул ителмэгэн)

Икенче мэсьэлэ буенча
тыцладылар:___________________________________________________

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ)
Чыгыш  ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)



(чыгышньщ кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ) h.6. (чыгыш ясаучы 
гражданнар саны буенча)
Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)
Тавыш 6^ y нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”
Карар __________________________________________

кабул ителгэн ( кабул ителмэгэн)

Гражданнар жыенында рэислек ш уче:_________  ___________________
(имза) ( имзанын расшифровкасы)

Гражданнар жыены сэркатибе:_________  _________________________
(имза) ( имзанын расшифровкасы)

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Савруш авыл жирлегендэ 

гражданнар жыенын эзерлэY hэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ

9 нчы кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫНЬЩ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ БЕРКЕТМЭСЕ

(торак пункт исеме)

20_____елнын_______________________ 00 сэг. 00 мин.
_______№

Катнаштылар
кеше

(торак пунктта яшэуче гражданнарнын гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны)

Гражданнар жыенында рэислек шуче:
(имза) ( имзанын расшифровкасы)

Гражданнар жыены сэркатибе:_________  _________________________
(имза) ( имзанын расшифровкасы)

К0Н  ТЭРТИБЕ:

1.
2.

ЖЫЕНДА РЭИСЛЕК ИТYЧЕ САЙЛАНА:

1.Иванова Светлана Ивановна -  ФАП медире 

Тавыш 6^ y нэтижэлэре:

1



кеше “Риза”
кеше “Каршы”

ЖЫЕН СЭРКАТИБЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: жыен сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак? 
ФИО-вазыйфа - сэркатип итеп сайлау тэкъдиме дэ бар.

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

ЖЫЕННЬЩ 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.
Хисап комиссиясе рэисе итеп__________________ ФИО Ьэм хисап комиссиясе эгъзаларын
сайлау тэкъдиме бар:

3. Иванов Иван Иванович -
4. Петрова Полина Петровна -

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

К 0Н  ТЭРТИБЕНДЭГЕ МЭСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРY ТЭРТИБЕ
БИЛГЕЛЭНЭ:

Рэислек итуче: кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын билгелэргэ 
кирэк. Тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга мемкин. Тавыш бируне уздыру 
формасы турында тэкъдим яцгырады.

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

К 0Н  ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча
тыцладылар:___________________________________________________

(фамилиясе, исеме, этисенец 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) Ь.б. (чыгыш ясаучы 
гражданнар саны буенча)

Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:



кеше “Риза”
кеше “Каршы”

Икенче мэсьэлэ буенча 
тыцладылар:_________

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)
(чыгышнын кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ)
Чыгыш  ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, этисенен исеме)
(чыгышнын кыскача язмасы яки доклад тексты кушымта итеп бирелэ) h.6. (чыгыш ясаучы 
гражданнар саны буенча)

Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)
Тавыш 6^ y нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

Рэислек итуче: йомгаклау карарынын нэтижэсе гражданнар жыенынын уздырылган 
этапларынын тавышларын санау нэтижэлэре буенча жирлек уставы нигезендэ рэсми 
рэвештэ басылып чыгачак (халыкка игълан ителэчэк).

Гражданнар жыенында рэислек ш уче:_________  _________________________
(имза) ( имзанын расшифровкасы)

Гражданнар жыены сэркатибе:_________  _________________________
(имза) ( имзанын расшифровкасы)

Гражданнар жыенын этаплап Yткэргэн очракта 
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 

районы Савруш авыл жирлегендэ 
гражданнар жыенын эзерлэY hэм уздыру 

тэртибе турында Нигезлэмэгэ
10 нчы кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫНЬЩ и к е н ч е  э т а б ы  б е р к е т м э с е

(торак пункт исеме)

20_____елнын_______________________ 00 сэг. 00 мин.
№

Катнаштылар
кеше

2

(торак пунктта яшэуче гражданнарнын гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны)



Гражданнар жыенында рэислек итуче:_________  ___________________
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

Гражданнар жыены сэркатибе:_________  _________________________
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

К0Н  ТЭРТИБЕ:

1.
2.

ЖЫЕНДА РЭИСЛЕК ^ Y 4 E  САЙЛАНА:

1.Иванова Светлана Ивановна -  ФАП медире

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

ЖЫЕН СЭРКАТИБЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: жыен сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак? 
ФИО-вазыйфа - сэркатип итеп сайлау тэкъдиме дэ бар.

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

ЖЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

Рэислек итуче: гражданнар жыены кворумын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча 
ацлатмалар биру, тавышларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш биру 
йомгаклары турында беркетмэ тезу ечен хисап комиссиясен сайларга кирэк.
Хисап комиссиясе рэисе итеп__________________ ФИО hэм хисап комиссиясе эгъзаларын
сайлау тэкъдиме бар:

5. Иванов Иван Иванович -
6. Петрова Полина Петровна -

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

К 0Н  ТЭРТИБЕНДЭГЕ МЭСЬЭЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРY ТЭРТИБЕ
БИЛГЕЛЭНЭ:

Рэислек итуче: кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын билгелэргэ 
кирэк. Тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга мемкин. Тавыш бируне уздыру 
формасы турында тэкъдим яцгырады.

Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”



К 0Н  ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча
тыцладылар:___________________________________________________

(фамилиясе, исеме, этисенец 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) Ь.б. (чыгыш ясаучы 
гражданнар саны буенча)

Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

Икенче мэсьэлэ буенча
тыцладылар:___________________________________________________

(фамилиясе, исеме, этисенец 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) Ь.б. (чыгыш ясаучы 
гражданнар саны буенча)

Карар чыгарылды: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:
________ кеше “Риза”
________ кеше “Каршы”

Рэислек итуче: йомгаклау карарыныц нэтижэсе гражданнар жыеныныц уздырылган 
этапларыныц тавышларын санау нэтижэлэре буенча жирлек уставы нигезендэ рэсми 
рэвештэ басылып чыгачак (халыкка игълан ителэчэк).

Гражданнар жыенында рэислек итуче:_________  _________________________
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

Гражданнар жыены сэркатибе:
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)



Татарстан Республикасы________ муниципаль районы
_________________ жирле узидарэ Советы сессиясенец

20_________ елны ц__________________________
_______ номерлы карарына 11 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫНЫЦ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ НЭТИЖЭЛЭРЕ 
БУЕНЧА ЙОМГАКЛАУ БЕРКЕТМЭСЕ

(Татарстан Республикасы муниципаль районы, торак пункты исеме)

20_____елныц_______________________ 00 сэг. 00 мин.
_______№

20_____елныц______________________1 номерлы (рэислек итуче ФИО) беркетмэсе,
20___елныц____________________________ 2 номерлы (рэислек итуче ФИО)
гражданнарныц икенче этабы беркетмэсе нигезендэ h. б.

мэсьэлэ(лэр) буенча гражданнарныц этаплы жыеннары уздырылды.

1.Дыенныц уткэрелгэн этапларыныц тавыш биру формасы (ачык, яки ябык (яшерен) 
курсэтелеп саны_______
2.Гражданнар жыеннарыныц этаплап уздырыла торган беркетмэлэре саны______
3.Дыенны_уздыру ечен билгелэнгэн территориядэ яшэуче hэм аларныц эшендэ 
катнашырга хокукы булган гражданнарныц гомуми саны__________ ;
4.Сайлау_хокукына ия hэм гражданнар жыены этапларында катнашкан гражданнарныц 
гомуми саны___________

КАРАР БИРДЕЛЭР: (карар эчтэлеге)

- Гражданнар жыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ (лэр) ечен “РИЗА” дип бирелгэн 
тавышларныц гомуми саны_________ ;
- Гражданнар жыены этапларында кертелгэн мэсьэлэ (лэр) ечен “КАРШЫ” дип бирелгэн 
тавышларныц гомуми саны_________ .
КАРАР: кабул ителде (кабул ителмэде; кабул ителмэсэ, сэбэплэрен курсэтелэ)

Рэислек итуче (авыл жирлеге башлыгы):_________  _________________________
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

Сэркатип:
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)



Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Савруш авыл жирлегендэ 

гражданнар жыенын эзерлэу hэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ

12 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫНЫЦ б е р е н ч е  э т а б ы  х и с а п  к о м и с с и я с е
БЕРКЕТМЭСЕ

Татарстан Республикасы_________________ муниципаль районы
_______________________авыл жирлеге составына керуче
____________________________торак пунктта тавыш биру нэтижэлэре турында

20_____елныц_______________________  1№

Татарстан Республикасы
____________ муниципаль районы
__________________ авыл жирлеге
_____________ торак пункты исеме

Катнаша: хисап комиссиясе эгъзалары:

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
кб.
Гражданнар жыенында сайлау хокукына и я _______________ граждан катнашты.
Гражданнар жыеныныц беренче этабы кен тэртибе буенча тавыш биру нэтижэлэре

55

Р И ЗА _____________ тавыш
КАРШ Ы тавыш

Хисап комиссиясе рэисе: ФИО 
Хисап комиссиясе эгъзалары: ФИО

ФИО
ФИО



Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Савруш авыл жирлегендэ 

гражданнар жыенын эзерлэY hэм уздыру 
тэртибе турында Нигезлэмэгэ

13 нче кушымта
ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫНЫЩ и к е н ч е  э т а б ы  х и с а п  к о м и с с и я с е

б е р к е т м э с е

Татарстан Республикасы_________________ муниципаль районы
_______________________авыл жирлеге составына керYче
____________________________торак пунктта тавыш бирY нэтижэлэре турында

20_____елнын_______________________  1№

Татарстан Республикасы
____________ муниципаль районы
__________________ авыл жирлеге
_____________ торак пункты исеме

Катнаша: хисап комиссиясе эгъзалары:

1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО; 
кб.
Гражданнар жыенында сайлау хокукына и я _______________ граждан катнашты.
Гражданнар жыенынын беренче этабы кен тэртибе буенча тавыш 6^ y нэтижэлэре

55

Р И ЗА _____________ тавыш
КАРШ Ы тавыш

Хисап комиссиясе рэисе: ФИО 
Хисап комиссиясе эгъзалары: ФИО

ФИО
ФИО



Татарстан Республикасы________ муниципаль районы
_________________ щирле Yзидарэ Советы сессиясенец

20_________ елны ц__________________________
_______ номерлы карарына 14 нче кушымта

Татарстан Республикасы________________ муниципаль районы_________________ авыл
жирлеге гражданнар жыеныныц беренче, икенче hэм б. этаплары нэтижэлэре буенча 

тавыш 6^ y нэтижэлэре турында ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМЭСЕ

20_____елныц_________________

(торак пункт исеме)

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

(муниципаль берэмлек территориясе яки аныц елеше исеме)

Гражданнар жыеныныц этапларын YткэрY датасы hэм вакыты: 20___елныц

____________ мэсьэлэ (-лэр) буенча гражданнар жыеннарында тавыш биргэндэ
тавышларны санау нэтижэсендэ Хисап комиссиясе билгелэде:
1.Халык жыенын Yткэргэн этаплары саны_____________ ;
2.Гражданнар жыены этапларыныц Yткэрелгэн хисап комиссиясе беркетмэлэренец 
тэкъдим ителгэн саны________________ ;
3.Дыенны_уздыру ечен билгелэнгэн территориядэ яшэYче hэм жыен эшендэ катнашырга 
хокуклы гражданнарныц гомуми саны__________ ;
4.Дыен_эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми саны___________________ ;
5.Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ (-лэр) ечен “РИЗА” дип бирелгэн 
тавышларныц гомуми саны_______ ;
6.Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ (-лэр) ечен “КАРШЫ” дип бирелгэн 
тавышларныц гомуми саны_______ ;

Карар бирде:
1.«Россия Федерациясендэ жирле Yзидарэ 

оештыруныц гомуми принциплары турында» гы 
131-Ф3 номерлы Федераль законныц 25 статьясындагы

6 елеше нигезендэ________________________
____________________________________  мэсьэлэ

буенча тавыш 6^ y нэтижэлэрен расларга. 
Хисап комиссиясе рэисе:_________  _________________________

(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

Хисап комиссиясе эгъзалары 1 ._________  _________________________
(имза) ( имзаныц расшифровкасы)

2.

Беркетмэ тезелде: 20___елныц




