
Проект

МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕК СОВЕТЫ 

"ЭМЭКЭЙ АВЫЛ Ж.ИРЛЕГЕ» 

М0СЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

75 нче номерлы карар

Эмэкэйнен," 14» октябре

«Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Эмэкэй авыл ж,ирлеге составына керуче 
торак пунктларда гражданнар >цыенын уткэругэ эзерлек тэртибе турында "Нигезлэмэне раслау 
хакында"»

«Россия Федерациясендэ ж,ирле узидарэ оештырунын, гомуми принциплары турында» 2003 
елнын, 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный, 25.1 статьясын, «Татарстан 
Республикасында ж,ирле узидарэ турында» 2004 елнын, 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан 
Республикасы Законыныц 35 статьясын ьэм Меслим муниципаль районынын, «Эмэкэй авыл 
ж,ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставынын, 13.1 статьясын, Меслим авыл ж,ирлеге Советы КАРАР 
ИТТЕ.:

1.Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Эмэкэй авыл >цирлеге торак 
пунктларында гражданнар >цыенын эзерлэу ьэм уткэру тэртибе турында «2006 ел, 30 нчы 
сентябрь, 436 нчы номерлы карары

2.Элеге карар рэсми басылып чыккан мизгелдэн уз кеченэ керэ.

З.Утэлешен контрольдэ тотам.

Г-Ч & 'У: .

;эй авыл ж,ирлеге башлыгы И. и. Шакирянова



Кушымта

Мөслим муниципаль районы Әмәкәй авыл җирлеге Советы карары белән 

____  2019 ел.

Әзерлек тәртибе турында нигезләмә 

һәм халык җыены үткәрү 

составына керүче торак пунктларда

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Әмәкәй авыл җирлеге

Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы (шәьәр округы) җирлеге 
составына керүче торак пунктларда (алга таба-шәһәр округы) гражданнар җыенын әзерләү һәм 
уздыру тәртибе турында -  Нигезләмә) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 
гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 
25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы һәм Татарстан Республикасы
Мөслим муниципаль районы (шәьәр округы) Әмәкәй авыл җирлеге Уставының__статьясы
нигезендә эшләнде.

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Халык җыены гомуми, тигез һәм турыдан-туры ихтыяр белдерү нигезендә үткәрелә.

1.2. Гражданнар җыенында торак пунктта яшәүчеләр, даими яки нигездә аның территориясендә
яшәүчеләр, яшәү урыны буенча әлеге торак пунктта теркәлгән һәм сайлау хокукына ия кешеләр

*

катнаша ала.

1.3. Гражданнар җыенында катнашу ирекле һәм ирекле.



1.4. Гражданнар җыенда шәхсән үзе катнаша һ ә м  аларның ьәркайсы бер тавышка и я.

1.5. Халык җыены халык тарафыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү максатыннан 
үткәрелә.

1.6 әгәр торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия булган халыкның яртысыннан 
артыгын бер үк вакытта бергә карау мөмкинлеге булмаса, Устав нигезендә гражданнар җыены 
этаплап уздырыла.

Гражданнар җыены вәкаләтләре

1.7. Гражданнар җыены түбәндәге мәсьәләләр буенча үткәрелергә мөмкин:

күрсәтелгән торак пункт составына башка җирлек (муниципаль район) территориясенә кертә 
торган җирлек (муниципаль район) чикләрен үзгәртү мәсьәләсе буенча торак пунктта (әлеге торак 
пункт составына керә) күрсәтелгән торак пункт территориясен башка җирлек (муниципаль район) 
территориясенә кертүне үз эченә алган җирлек (муниципаль район) чикләрен үзгәртү мәсьәләсе 
буенча);

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре күрсәтелгән җирлекнең чикләрен 
үзгәртү, үзгәртеп кору мәсьәләләре буенча гражданнар җыены белән гамәлгә ашырыла торган 
җирлектә;

сайлау хокукына ия булган җирлектә яшәүчеләр саны 100 дән артык кеше булса, муниципаль 
берәмлекнең вәкиллекле органы төзү, аның саны һ ә м  вәкаләтләр вакыты турында мәсьәлә буенча 
гражданнар җыенын гамәлгә ашыра торган җирлектә 100 дән артык кеше була;

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре гражданнар җыены белән гамәлгә 
ашырыла торган җирлектә үзара салым акчаларын кертү һ ә м  алардан файдалану мәсьәләсе 
буенча;

җирлек составына керә торган торак пунктта, шәһәр эчендәге район, федераль әһәмияттәге 
шәһәр эчендәге территориядә, муниципаль округта, шәьәр округында яисә муниципаль район 
чикләрендә урнашкан авылара территориядә урнашкан торак пунктта әлеге торак пункт 
территориясендә гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча;

җирлекара территориядә урнашкан торак пунктта, яңа оешкан җирлек булдыру турында халык 
инициативасын тәкъдим итү максатларында, шулай ук яңа оешкан җирлектә, әгәр сайлау 
хокукына ия кешеләр саны 300 дән артмаган булса, яңа төзелгән җирлекнең җирле үзидарә 
органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе буенча;

авыл халкының түбән тыгызлыгы булган җирлектә яисә Һәркем файдалана алырлык авыл 
җирлегендә, әгәр дә авыл җирлегендә халык саны 100 кешедән артмаган булса, җирлекне бетерү 
мәсьәләсе буенча эш алып барыла.;

авыл торак пунктында авыл җирлеге старостасы кандидатурасын тәкъдим итү, шулай ук авыл 
җирлеге старостасы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату мәсьәләсе буенча эш алып барыла.

авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмәт турында Россия 
Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмәт Вазыйфасын биләүгә 
конкурс үткәргәндә конкурс комиссиясе составына кандидатуралар тәкъдим итү максатларында 
үткәрелергә мөмкин.



Гражданнар җыенын матди һәм оештыру ягыннан тәэмин итү

1.8. Җыен муниципаль берәмлек башлыгы тарафыннан тәэмин ителә.

1.9. Җыенга әзерлек һәм аны үткәрү белән бәйле чыгымнар муниципаль берәмлек бюджеты 
хисабына башкарыла.

2. Гражданнар җыенын чакыру тәртибе

Халык җыены үткәрү инициативасы

2.1. Халык җыенын үткәрү инициативасы-торак пунктта: 

муниципаль берәмлек башлыгы;

- сайлау хокукына ия булган, гражданнар җыенында катнашырга хокуклы 10 кешедән дә ким 
булмаган торак пунктта яшәүчеләр (ягъни Россия Федерациясенең эшкә сәләтле гражданнары, 
даими яки күбесенчә торак пункт территориясендә яшәүче, яшәү урыны буенча әлеге торак 
пунктта теркәлгән, 18 яшькә җиткән чит ил гражданнары, шулай ук чит ил гражданнары, Россия 
Федерациясенең халыкара килешүләре һәм федераль законнар нигезендә җирле үзидарәне 
гамәлгә ашырганда хокукларга ия булган торак пункт территориясендә даими яисә нигездә 
яшәүче һәм җирле үзидарәне гамәлгә ашырганда хокукка ия булган кешеләр.

2.2. Торак пунктта яшәүчеләрнең инициативасы язылу кәгазе (1 нче кушымта) яисә инициатив 
төркем җыелышының беркетмәсе рәвешендә рәсмиләштерелергә тиеш, анда җыен үткәрү 
инициативасын күрсәтү турында Карар кабул ителде, аларда күрсәтелгән булырга тиеш:

гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләләр;

гражданнар җыенын үткәрүнең тәкъдим ителгән вакыты;

гражданнар җыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы һәр гражданинның паспорт 
сериясе һәм номеры, яшәү урыны, аның имзасы һәм имзасын кертү датасы.

2.3. Җыенны үткәрү инициативасын хуплау өчен җыелырга тиешле имзалар саны сайлау хокукына 
ия булган, даими яки нигездә яшәүче, торак пункт территориясендә яшәү урыны буенча теркәлгән 
гражданнар саныннан 5 процент тәшкил итә, ләкин 10 имза була алмый.

2.4. Язылу кәгазьләре имзалар җыючы зат тарафыннан таныклана, таныклау датасын, 
фамилиясен, атасының исемен, туган датасын, паспорт номерын һ ә м  сериясен, яшәү урынын 
күрсәтеп, муниципаль берәмлек башлыгына җибәрелә.

Гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул итү тәртибе

2.5. Инициатив төркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар җыены муниципаль 
берәмлекнең вәкиллекле органы карары белән (2 нче кушымта), ә муниципаль берәмлек 
башлыгы инициативасы белән -  муниципаль берәмлек башлыгы карары белән (3 нче кушымта) 
барлык кирәкле документлар кергән көннән 30 көн эчендә билгеләнә.



2.6. Муниципаль берәмлек башлыгы яисә муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы аның 
максатка ярашлы булмавы сәбәпләре буенча гражданнар җыенын үткәрүдән баш тартырга 
хокуклы түгел.

2.7. Гражданнар җыенына чыгарылган мәсьәлә (гражданнар җыены этаплары) Россия 
Федерациясе законнарына һ ә м  Татарстан Республикасы законнарына каршы килмәскә тиеш. 
Халык җыены мәсьәләсе аны күп итеп аңлату мөмкинлегеннән чыгып эшләнергә тиеш, ягъни аңа 
бары тик бертөсле җавап кына бирергә мөмкин булыр иде.

2.8. Гражданнар җыенын билгеләү, аны күчерү турындагы карарны рәсми бастырып чыгару 
(халыкка җиткерү) тәртибе муниципаль берәмлек уставы белән билгеләнә һ ә м  муниципаль 
хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка җиткерү) өчен муниципаль берәмлек уставында 
каралган тәртиптә басылып чыга (халыкка җиткерелә).

Муниципаль берәмлек башлыгы карарында яисә муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы 
карарында гражданнар җыенын уздыру турында түбәндәгеләр күрсәтелә: гражданнар җыенына 
чыгарыла торган мәсьәлә; гражданнар җыенын уздыру вакыты һ ә м  урыны турында мәгълүмат; 
җыенны оештыручы-муниципаль берәмлек органының структур бүлекчәсе турында белешмәләр


