
 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

Яр Буе Морквашы авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда  

гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы  

Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге №131-ФЗ   Федераль законның 25.1 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 

28 июлендәге №45-ТРЗ  Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы һәм 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Яр Буе 

Морквашы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 22 статьясы 

нигезендә 

  

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы 

Яр Буе Морквашы авыл җирлеге 

карар итте: 

 

    1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Яр Буе 

Морквашы авыл җирлеге Советының 07.09.2017 ел, №60-255 карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Яр Буе 

Морквашы авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенын 

әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмәгә (алга таба-Нигезләмә) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле 1.5.1 пунктын өстәргә: 

«1.5.1.Әгәр торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия 

кешеләрнең яртысыннан артыгы бер үк вакытта булу мөмкинлеге булмаса, Устав 

нигезендә гражданнар җыены этаплап уздырыла»; 

1.2. Нигезләмәнең 2.9.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.9.1.Торак пунктта яшәүчеләр халык җыены (гражданнар җыены этаплары) 

вакыты һәм урыны турында алдан ук хәбәр ителә. Гражданнар җыенын 

(гражданнар җыены этапларын) билгеләү турында карар, гражданнар җыенын 

(гражданнар җыены этапларын) үткәрү вакыты һәм урыны гражданнар җыены 

(гражданнар җыены этапларын) үткәрелгән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга 

калмыйча басылып чыгарга тиеш. Гражданнар Җыенының этапларын үткәрү 

11.11.2019                                                             82-354 



вакыты һәм урыны бер карарда яисә гражданнар җыенын билгеләү турында 

карарда күрсәтелә»; 

1.3. Нигезләмәне түбәндәге эчтәлекле 2.10.1-2.10.3 пунктлары белән 

тулыландырырга: 

«2.10.1. Гражданнар җыены барышында торак пунктта яшәүчеләрнең 

исемлеген бүлү һәм халык җыенын үткәрү датасын билгеләү территориаль, 

вакытлы билгеләр, шулай ук башка очракларда мөмкин. 

2.1.2.Торак пунктта яшәүчеләрнең исемлеген бүлү тәртибе гражданнар 

җыенын билгеләү турында муниципаль актта күрсәтелә (№ 8,9   кушымта). 

2.1.3. Халык җыенын этаплап уздырган очракта, гражданнар җыенын үткәрү 

турында Карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмыйча җыен этаплап 

уздырыла. Халык җыены этапларын күчергәндә, закон нигезендә җыен 

үткәрелергә тиешле айлык чорны исәпкә алып, җыенны уздыру билгеләнгән 

датага кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча кабул ителергә тиеш»; 

1.4. Нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле 3.5.1 пунктын өстәргә: 

«3.5.1. Гражданнар җыены этаплап уздырылган очракта, җыенның аерым 

этапларында гражданнар теләсә нинди вакытта килгәндә, соңыннан үткәрелгән 

этаплар йомгаклары буенча тавышларны санап хокуклы санала, ягъни мондый 

җыен бердәм булып кала бирә»; 

1.5. Нигезләмәнең 3.9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.9. Гражданнар җыены Сәркатипне һәм хисап комиссиясен сайлый. Хисап 

комиссиясе әгъзалары саны   өч кешедән ким  була алмый.  

Хисап комиссиясенә рәислек итүче керә алмый. 

Хисап комиссиясе: 

1) торак пунктта яшәүчеләр җыенына килүче гражданнарны теркәүнең 

дөреслеген, кирәк булганда, аларның гражданнар җыены эшендә катнашу 

хокукын тикшерә; 

2) гражданнар җыенының кворумын билгели (гражданнар җыены этапларын 

үткәрүдән тыш); 

3) тавыш бирү мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирә; 

4) тавышларны саный һәм тавыш бирүгә йомгак ясый (гражданнар җыены 

этапларын үткәрүдән тыш); 

5) тавыш бирү йомгаклары турында беркетмә төзи (гражданнар җыены 

йомгаклары буенча); 

6) рәислек итүчегә тавыш бирү нәтиҗәләре белән материаллар (беркетмә, 

җыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра. 

     Гражданнар Җыенының көн тәртибенә өстәмә мәсьәләләр рәислек итүче, 

Муниципаль берәмлек Башлыгы, гражданнар җыенында катнашу хокукына ия 

гражданнар тарафыннан кертелә ала. Көн тәртибенә чакырылыш инициаторлары 

тарафыннан кертелгән сораулар мәҗбүри рәвештә кертелә. Күрсәтелгән 

мәсьәләләр беренче чиратта карала. Гражданнар Җыенының көн тәртибенә өстәмә 

мәсьәләләрне кертү турында карар, әгәр аның өчен җыенда катнашкан 

гражданнарның яртысыннан да ким булмаган өлеше тавыш бирсә, кабул ителгән 

дип санала»; 

1.6. Нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле 3.9.1-3.9.3 пунктларын өстәргә: 

«3.9.1. Гражданнарның этаплап җыены вакытында шулай ук муниципаль 

берәмлек Башлыгы яисә ачык тавыш бирү юлы белән сайланган башка зат, 



гражданнар җыенында теркәлгән катнашучылар саныннан гади күпчелек тавыш 

белән, рәислек итә ала. Рәислек итүче кандидатураларын җыенда катнашучылар 

тәкъдим итәргә хокуклы. 

3.9.2.Гражданнарның этаплап җыенында тавыш бирү ачык яисә ябык 

(яшерен) булырга мөмкин. 

Тавыш бирү формасы турында карар гражданнар җыены этабында кабул 

ителә. 

3.9.3.Гражданнар җыенын уздыру этапларының һәркайсында этаплап җыен 

уздырганда хисап комиссиясе арасыннан гражданнарның ачык тавыш бирү 

нәтиҗәләре буенча Хисап комиссиясенең бер әгъзасы сайлана, алар кворумны һәм 

йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында эшләячәк.»; 

1.7. Нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле 3.11.1 һәм 3.11.2 пунктларын өстәргә: 

«3.11.1.Халык җыенын этаплап уздырганда гражданнар Җыенының һәр 

этабында беркетмәләр алып барыла (№10,11 кушымталар), алар алга таба 

гражданнар җыенының уздырылган этаплары йомгаклары буенча җыенның бер 

йомгаклау беркетмәсенә (№12 кушымта), шулай ук хисап комиссиясе 

беркетмәләренә тутырыла(№13,14 кушымталар), алар шулай ук гражданнар 

җыенының һәр этабында тавышларны санау нәтиҗәләре буенча Хисап 

комиссиясенең бер йомгаклау беркетмәсенә тутырыла (№15 беркетмә). 

3.11.2. Гражданнар җыенының йомгаклау беркетмәсендә гражданнар җыены 

этапларының датасы, урыны һәм вакыты, көн тәртибе, гражданнар җыены 

этапларында катнашкан гражданнарның гомуми саны турында белешмәләр, 

гражданнар җыены этаплары нәтиҗәләре буенча тавыш бирүнең йомгаклау 

нәтиҗәләре бар. Йомгаклау беркетмәсе Җирлек Башлыгы кул куя торган 

гражданнар җыены карарын рәсмиләштерү өчен нигез булып тора.»; 

1.8. Нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле 3.13 һәм 3.14 пунктларын өстәргә: 

«3.13. Гражданнар Җыенының уздырылган этаплары йомгаклары буенча 

Хисап комиссиясенең йомгаклау беркетмәсендә гражданнар җыены этапларын 

үткәрү датасы, урыны һәм вакыты, көн тәртибе, үткәрелгән Җыен этапларының 

саны, үткәрелгән халык җыеннарының этаплары буенча хисап комиссиясе 

беркетмәләре саны, җыенны уздыру өчен билгеләнгән территориядә яшәүче 

гражданнарның гомуми саны, җыен эшендә катнашу хокукы булган гражданнар 

саны, җыен эшендә катнашкан гражданнарның гомуми саны, халык тарафыннан 

бирелгән ӘЙЕ,КАРШЫ тавышларның гомуми саны. 

3.14. Йомгаклау беркетмәсенә хисап комиссиясе рәисе һәм хисап комиссиясе 

әгъзалары кул куя һәм муниципаль берәмлек башлыгына тапшырыла»; 

1.9. Нигезләмәнең 4.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.2. Җыенда кабул ителгән карарлар муниципаль хокукый актлар булып 

тора, муниципаль берәмлек башлыгы тарафыннан имзалана һәм Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергә 

тиеш»; 

1.10. Нигезләмәне әлеге карарның кушымталары нигезендә редакциядә 7-14 

кушымталар белән тулыландырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 



3. Яр Буе Морквашы авыл җирлеге Советының социаль-мәдәни мәсьәләләр, 

Законлылык һәм хокук тәртибе буенча Даими комиссиясен әлеге карарның 

үтәлешен контрольдә тотарга. 

 

 

 

Совет  Рәисе, 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы  

Яр Буе Морквашы авыл җирлеге Башлыгы                        _______И.Х.Гаязов  

 


