
 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

Макыл авыл җирлеге составына керүче торак пунктларда  

гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы  

Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 
 

Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» 2004 

елның 28 июлендәге №45-ТРЗ  Татарстан Республикасы Законының 35 

статьясы һәм Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районының «Макыл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 24 

статьясы нигезендә 

 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы 

Макыл авыл җирлеге 

карар итте: 

 

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл 

җирлеге Советының 2018   елның 7 сентябрендә кабул ителгән №57-237    

карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Макыл авыл җирлеге составына керҥче торак пунктларда гражданнар 

җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турында Нигезләмәгә (алга таба-Нигезләмә) 

тҥбәндәге ҥзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Нигезләмәгә тҥбәндәге эчтәлекле 1.5.1 пунктын ӛстәргә: 

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

кешеләрнең яртысыннан артыгы бер ҥк вакытта булу мӛмкинлеге булмаса, 

Устав нигезендә гражданнар җыены этаплап уздырыла»; 

1.2. Нигезләмәнең 2.9.1 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«2.9.1.Торак пунктта яшәҥчеләр халык җыены (гражданнар җыены 

этаплары) вакыты һәм урыны турында алдан ук хәбәр ителә. Гражданнар 

җыенын (гражданнар җыены этапларын) билгеләҥ турында карар, гражданнар 

җыенын (гражданнар җыены этапларын) ҥткәрҥ вакыты һәм урыны гражданнар 

җыены (гражданнар җыены этапларын) ҥткәрелгән кӛнгә кадәр 10 кӛннән дә 

соңга калмыйча басылып чыгарга тиеш. Гражданнар Җыенының этапларын 

ҥткәрҥ вакыты һәм урыны бер карарда яисә гражданнар җыенын билгеләҥ 

турында карарда кҥрсәтелә»; 

1.3. Нигезләмәне тҥбәндәге эчтәлекле 2.10.1-2.10.3 пунктлары белән 

тулыландырырга: 

«2.10.1. Гражданнар җыены барышында торак пунктта яшәҥчеләрнең 

исемлеген бҥлҥ һәм халык җыенын ҥткәрҥ датасын билгеләҥ территориаль, 

вакытлы билгеләр, шулай ук башка очракларда мӛмкин. 

2.1.2.Торак пунктта яшәҥчеләрнең исемлеген бҥлҥ тәртибе гражданнар 

җыенын билгеләҥ турында муниципаль актта кҥрсәтелә (№ 8,9   кушымта). 

2.1.3. Халык җыенын этаплап уздырган очракта, гражданнар җыенын 

ҥткәрҥ турында Карар кабул ителгән кӛннән бер айдан да артмыйча җыен 

этаплап уздырыла. Халык җыены этапларын кҥчергәндә, закон нигезендә җыен 

ҥткәрелергә тиешле айлык чорны исәпкә алып, җыенны уздыру билгеләнгән 

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

1.4. Нигезләмәгә тҥбәндәге эчтәлекле 3.5.1 пунктын ӛстәргә: 

«3.5.1. Гражданнар җыены этаплап уздырылган очракта, җыенның аерым 

этапларында гражданнар теләсә нинди вакытта килгәндә, соңыннан ҥткәрелгән 

этаплар йомгаклары буенча тавышларны санап хокуклы санала, ягъни мондый 

җыен бердәм булып кала бирә»; 

1.5. Нигезләмәнең 3.9 пунктын тҥбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

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

комиссиясе әгъзалары саны   ӛч кешедән ким  була алмый.  

Хисап комиссиясенә рәислек итҥче керә алмый. 

Хисап комиссиясе: 

1) торак пунктта яшәҥчеләр җыенына килҥче гражданнарны теркәҥнең 

дӛреслеген, кирәк булганда, аларның гражданнар җыены эшендә катнашу 

хокукын тикшерә; 

2) гражданнар җыенының кворумын билгели (гражданнар җыены 

этапларын ҥткәрҥдән тыш); 

3) тавыш бирҥ мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирә; 

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

этапларын ҥткәрҥдән тыш); 

5) тавыш бирҥ йомгаклары турында беркетмә тӛзи (гражданнар җыены 

йомгаклары буенча); 

6) рәислек итҥчегә тавыш бирҥ нәтиҗәләре белән материаллар (беркетмә, 

җыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра. 



 
 

     Гражданнар Җыенының кӛн тәртибенә ӛстәмә мәсьәләләр рәислек итҥче, 

Муниципаль берәмлек Башлыгы, гражданнар җыенында катнашу хокукына ия 

гражданнар тарафыннан кертелә ала. Кӛн тәртибенә чакырылыш инициаторлары 

тарафыннан кертелгән сораулар мәҗбҥри рәвештә кертелә. Кҥрсәтелгән 

мәсьәләләр беренче чиратта карала. Гражданнар Җыенының кӛн тәртибенә 

ӛстәмә мәсьәләләрне кертҥ турында карар, әгәр аның ӛчен җыенда катнашкан 

гражданнарның яртысыннан да ким булмаган ӛлеше тавыш бирсә, кабул ителгән 

дип санала»; 

1.6. Нигезләмәгә тҥбәндәге эчтәлекле 3.9.1-3.9.3 пунктларын ӛстәргә: 

«3.9.1. Гражданнарның этаплап җыены вакытында шулай ук муниципаль 

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

гражданнар җыенында теркәлгән катнашучылар саныннан гади кҥпчелек тавыш 

белән, рәислек итә ала. Рәислек итҥче кандидатураларын җыенда катнашучылар 

тәкъдим итәргә хокуклы. 

3.9.2.Гражданнарның этаплап җыенында тавыш бирҥ ачык яисә ябык 

(яшерен) булырга мӛмкин. 

Тавыш бирҥ 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 бирҥ 

нәтиҗәләре буенча Хисап комиссиясенең бер әгъзасы сайлана, алар кворумны 

һәм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында эшләячәк.»; 

1.7. Нигезләмәгә тҥбәндәге эчтәлекле 3.11.1 һәм 3.11.2 пунктларын ӛстәргә: 

«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, кӛн тәртибе, гражданнар 

җыены этапларында катнашкан гражданнарның гомуми саны турында 

белешмәләр, гражданнар җыены этаплары нәтиҗәләре буенча тавыш бирҥнең 

йомгаклау нәтиҗәләре бар. Йомгаклау беркетмәсе Җирлек Башлыгы кул куя 

торган гражданнар җыены карарын рәсмиләштерҥ ӛчен нигез булып тора.»; 

1.8. Нигезләмәгә тҥбәндәге эчтәлекле 3.13 һәм 3.14 пунктларын ӛстәргә: 

«3.13. Гражданнар Җыенының уздырылган этаплары йомгаклары буенча 

Хисап комиссиясенең йомгаклау беркетмәсендә гражданнар җыены этапларын 

ҥткәрҥ датасы, урыны һәм вакыты, кӛн тәртибе, ҥткәрелгән Җыен этапларының 

саны, ҥткәрелгән халык җыеннарының этаплары буенча хисап комиссиясе 

беркетмәләре саны, җыенны уздыру ӛчен билгеләнгән территориядә яшәҥче 

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 тҥбәндәге 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 мәгълҥмат рәсми 

порталында, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Макыл авыл җирлеге Советының социаль-мәдәни мәсьәләләр, 

Законлылык һәм хокук тәртибе буенча Даими комиссиясенә әлеге карарның 

ҥтәлешен контрольдә тотарга. 

 

 

 

Совет  Рәисе, 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы  

Макыл авыл җирлеге Башлыгы                                               А.И. Матвеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 
 

                                                               Югары Ослан муниципаль районының  

                                                                  Макыл авыл җирлеге составына керҥче  

                                                                торак пунктларда гражданнар җыенын 

                                                             әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турында  

                                           Нигезләмәгә №7 кушымта 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

__________ авыл җирлеге Советы  

 

КАРАР 

_______ 20__ ел                                                                                                № ____ 

 

    Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы ______ авыл 

җирлегенең _________ торак пунктында гражданнарның ҥзара салым 

акчаларын кертҥ һәм алардан файдалану мәсьәләсе буенча гражданнар 

җыенын билгеләҥ турында 

 

Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары 

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

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» 2004 

елның 28 июлендәге №45-ТРЗ  Татарстан Республикасы Законының 35 

статьясы һәм Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районының «Макыл авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 24 

статьясы нигезендә карар итте: 

 

 

1. 20**___ ____   ___сәгать___ минутка Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы ______ авыл җирлегенең ______ торак пунктында  ҥзара 

салым кертҥ мәсьәләсе буенча халык җыенының беренче этабын билгеләргә.  

   2. 20**___ ____   ___сәгать___ минутка Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы ______ авыл җирлегенең ______ торак пунктында  ҥзара 

салым кертҥ мәсьәләсе буенча халык җыенының икенче этабын (һ.б.) 

билгеләргә. 

   3. Торак пунктта яшәҥчеләрнең исемлеген __________ (территориаль, 

вакытлыча яки башка билге) буенча бҥлергә.  

   4. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

«20___ елда ____муниципаль районы («___ шәһәр» муниципаль берәмлеге) 

_____авыл җирлегенең______ торак пунктында  яшәҥ урыны буенча теркәлгән 

һәр балигъ булган кешедән (ҥзара салымнан азат ителгән гражданнар 

категориясен кҥрсәтергә) ____ сум кҥләмендә ҥзара салым кертҥгә һәм алдагы 

эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итҥгә алынган 

акчаларны җибәрҥгә юнәлдерҥгә килешәсезме?:    

                  « ӘЙЕ»                                                      «КАРШЫ» 



 
 

5. Әлеге карарны ______ җирлегенең мәгълҥмат стендларына урнаштыру 

юлы белән һәм җирлекнең рәсми сайтында кабул ителгән кӛннән соң ___ кӛн 

эчендә игълан итәргә. 

6. Әлеге карар ул басылып чыккан кӛненнән ҥз кӛченә керә. 

 

Совет Рәисе,  

авыл җирлеге Башлыгы   

 

Совет  Рәисе, 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы  

Макыл авыл җирлеге Башлыгы                                          А.И. Матвеева 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                          №8 кушымта 

 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы ________ авыл 

җирлеге  

гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һәм алардан файдалану мәсьәләсе 

буенча халык җыенын билгеләҥ турында » Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы ____авыл җирлеге Башлыгының 20 __  __ 

№___карары  

 

«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 25.1, 56 

статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» Татарстан 

Республикасы Законының 35 статьясы, Татарстан Республикасы 

_____________муниципаль районы ______авыл җирлеге   Уставының ___ статьясы 

нигезендә, карар бирәм: 

 

   1. 20**___ ____   ___сәгать___ минутка Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы ______ авыл җирлегенең ______ торак пунктында  

ҥзара салым кертҥ мәсьәләсе буенча халык җыенының беренче этабын 

билгеләргә.  

   2. 20**___ ____   ___сәгать___ минутка Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы ______ авыл җирлегенең ______ торак пунктында  

ҥзара салым кертҥ мәсьәләсе буенча халык җыенының икенче этабын (һ.б.) 

билгеләргә. 

     3. Торак пунктта яшәҥчеләрнең исемлеген __________ (территориаль, 

вакытлыча яки башка билге) буенча бҥлергә.   

4. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 

«20___ елда ____муниципаль районы («___ шәһәр» муниципаль берәмлеге) 

_____авыл җирлегенең______ торак пунктында  яшәҥ урыны буенча теркәлгән 

һәр балигъ булган кешедән (ҥзара салымнан азат ителгән гражданнар 

категориясен кҥрсәтергә) ____ сум кҥләмендә ҥзара салым кертҥгә һәм алдагы 

эшләрне башкару буенча җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итҥгә алынган 

акчаларны җибәрҥгә юнәлдерҥгә килешәсезме?:    

                  « ӘЙЕ»                                                      «КАРШЫ» 

   5. Әлеге карарны ______ җирлегенең мәгълҥмат стендларына урнаштыру 

юлы белән һәм җирлекнең рәсми сайтында кабул ителгән кӛннән соң ___ кӛн 

эчендә игълан итәргә. 

   6. Әлеге карар ул басылып чыккан кӛненнән ҥз кӛченә керә. 

 

Совет  Рәисе, 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы  

Макыл авыл җирлеге Башлыгы                                       А.И. Матвеева 



 
 

                                                                                                         №9 кушымта 

 

                    ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ 

________________________________________________________ 

                 (торак пунктның исеме) 

 

«___» ____________  20__ел        00 сәгать 00 минут                           № _____ 

 

  

_____________________________________________________________________

_ 

(торак пунктта яшәҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия 

гражданнар саны, катнашучылар саны) 

кеше катнашты. 

 

Гражданнар җыенында  

рәислек итҥче ________________________________________________ 

                                                 (фамилия, исеме, атасының исеме)  

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

                                                 (фамилия, исеме, атасының исеме) 

                                              

                                           КӚН ТӘРТИБЕ: 

1.  

2.  

               ҖЫЕНДА РӘИСЛЕК ИТҤЧЕ САЙЛАНА: 

1. _____________(Ф.И.О) - вазыйфа 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше 

                              ҖЫЕННЫҢ СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итҥче: җыен секретарен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәр булачак? 

Җыен секретаре итеп _____________(Ф.И.О) – вазыйфа) сайлау тәкъдиме бар. 

  

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше 

   ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итҥче: гражданнар җыены кворумын билгеләҥ, тавыш бирҥ 

мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирҥ, тавышларны санау һәм тавыш бирҥгә 

йомгак ясау, тавыш бирҥ йомгаклары турында беркетмә тӛзҥ ӛчен хисап 

комиссиясен сайларга кирәк. 

Хисап комиссиясе рәисе итеп _______________ (ФИО) һәм хисап 

комиссиясе әгъзаларын сайлау тәкъдиме бар: 



 
 

1. ___________    

2. ___________    

һ.б. 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше      

 Рәислек итҥче: кӛн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирҥ формасын 

билгеләргә кирәк. Тавыш бирҥ ачык яисә ябык (яшерен) булырга мӛмкин. 

Тавыш бирҥне уздыру формасы турында тәкъдим яңгырый. 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше          

 

    КӚН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШЛӘҤ: 

Беренче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

                         (фамилия, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача эчтәлге яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

Чыгыш ясадылар:  

1. ________________________________________________  

                                           (фамилия, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача эчтәлге яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә 

                     (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча һ.б.  ) 

КАРАР ЧЫГАРДЫК: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше          

Икенче мәсьәлә буенча тыңладылар:   

________________________________________________ 

                                    (фамилия, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача эчтәлге яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

Чыгыш ясадылар:  

1. ________________________________________________  

                                             (фамилия, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача эчтәлге яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

                      (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча һ.б.  ). 

КАРАР ЧЫГАРДЫК: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше. 

 

Рәислек итҥче: йомгаклау карарының нәтиҗәсе________- авыл җирлеге 

Уставы нигезендә гражданнар Җыенының уздырылган этапларының 



 
 

тавышларын санау нәтиҗәләре буенча рәсми рәвештә басылып чыгачак 

(халыкка игълан ителәчәк).  

 

Гражданнар җыенында  

рәислек итҥче                                                           _________   _________________ 

                                                                          (имза)     (имза расшифровкасы) 

Гражданнар җыены секретаре                               _________   _________________ 

                                         (имза)      (имза расшифровкасы)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 
 

                                                                                                                              №10 кушымта 

  

                ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ (һ.б.)  

________________________________________________________ 

               (торак пунктның исеме) 

            «___» ____________  20__ ел    00 сәгать 00 минут                           № 

_____ 

Катнаштылар:  __________________________________________________  

(торак пунктта яшәҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия 

гражданнар саны, катнашучылар саны) 

кеше. 

Гражданнар җыенында  

рәислек итҥче ________________________________________________ 

                                         (фамилия, исеме, атасының исеме)  

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

                                          (фамилия, исеме, атасының исеме) 

                                        

                                          КӚН ТӘРТИБЕ: 

1.  

2.  

 

ҖЫЕНДА РӘИСЛЕК ИТҤЧЕ САЙЛАНА: 

1. _____________(Ф.И.О) - вазыйфа 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше          

        ҖЫЕННЫҢ СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итҥче: җыен секретарен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәр булачак? 

Җыен секретаре итеп _____________(Ф.И.О) – вазыйфа) сайлау тәкъдиме бар. 

  

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше 

   ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итҥче: гражданнар җыены кворумын билгеләҥ, тавыш бирҥ мәсьәләләре 

буенча аңлатмалар бирҥ, тавышларны санау һәм тавыш бирҥгә йомгак ясау, 

тавыш бирҥ йомгаклары турында беркетмә тӛзҥ ӛчен хисап комиссиясен 

сайларга кирәк. 

Хисап комиссиясе рәисе итеп _______________ (ФИО) һәм хисап комиссиясе 

әгъзаларын сайлау тәкъдиме бар: 

_____________________________________  

_____________________________________  һ.б. 



 
 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше      

 Рәислек итҥче: кӛн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирҥ формасын 

билгеләргә кирәк. Тавыш бирҥ ачык яисә ябык (яшерен) булырга мӛмкин. 

Тавыш бирҥне уздыру формасы турында тәкъдим яңгырый. 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше          

   КӚН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШЛӘҤ: 

Беренче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

                                       (фамилия, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача эчтәлге яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                           (фамилия, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача эчтәлге яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә 

                     (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча һ.б.  ) 

КАРАР ЧЫГАРДЫК: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше          

Икенче мәсьәлә буенча тыңладылар:   

________________________________________________ 

                                    (фамилия, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача эчтәлге яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә) 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                             (фамилия, исеме, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача эчтәлге яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә 

                     (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча һ.б.  ). 

КАРАР ЧЫГАРДЫК: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирҥ нәтиҗәләре: 

«Әйе» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше. 

Рәислек итҥче: йомгаклау карарының нәтиҗәсе________- авыл җирлеге Уставы 

нигезендә гражданнар җыенының уздырылган этапларының тавышларын санау 

нәтиҗәләре буенча рәсми рәвештә басылып чыгачак (халыкка игълан ителәчәк).  

Гражданнар җыенында  

рәислек итҥче                                                           _________   _________________ 

                                                                                    (имза)     (имза расшифровкасы) 

Гражданнар җыены секретаре                                  _________   ________________ 

                                                                                  (имза)     (имза расшифровкасы)      

 



 
 

                                                                                                                 №11 кушымта 
 

  

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ 

НӘТИҖӘЛӘРЕ БУЕНЧА ҖЫЕННЫҢ ЙОМГАКЛАУ 

ПРОТОКОЛЫ 

 

                 Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

                         ___________________________________ 

(торак пунктның исеме) 

      

         «___» ____________  20__ ел    00 сәгать 00 минут                     № ____ 

  

____ ел, № ____ (рәислек итҥче ФИО) гражданнар җыенының беренче этабы 

беркетмәсе, ____ ел, № ____ (рәислек итҥче ФИО) гражданнарның икенче этабы 

беркетмәсе һ.б. нигезендә, тҥбәндәге мәсьәләләр буенча гражданнарның этаплы 

җыеннары ҥткәрелде: 

_____________________________________________________________________

_ 

 

    1. Җыенның ҥткәрелгән этапларының тавыш бирҥ формасы (ачык, яки 

ябык (яшерен) саны  кҥрсәтелеп ___________________ 

    2. Гражданнар җыеннарының этаплап уздырыла торган беркетмәләре 

саны _______________________ 

    3. Җыенны уздыру ӛчен билгеләнгән территориядә яшәҥче һәм аларның 

эшендә катнашырга хокукы булган гражданнарның гомуми саны 

____________  

    4. Сайлау хокукына ия һәм гражданнар җыены этапларында катнашкан 

гражданнарның гомуми саны___________ 

 

                             КАРАР ЧЫГАРДЫК: (карар эчтәлеге) 

 

 ______гражданнар җыены этапларында кертелгән мәсьәлә буенча «Әйе» 

дип  бирелгән тавышларның гомуми саны; 

 _______гражданнар җыены этапларында кертелгән мәсьәлә буенча 

«Каршы» дип  бирелгән тавышларның гомуми саны;                     

КАРАР: кабул ителде (кабул ителмәде, сәбәбен кҥрсәтергә) 

 

Рәислек итҥче 

 (Җирлек Башлыгы):    ______              _________   _______ 

                           (имза)              (имза расшифровкасы) 

Секретарь:          _________   ______________________  

                            (имза)           (имза расшифровкасы) 



 
 

                              №12 кушымта 

 

 

  Г Р А Ж Д А Н Н А Р  Җ Ы Е Н Ы Н Ы Ң  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  П Р О Т О К О Л Ы  

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы ______авыл 

җирлеге составына керҥче ______торак пунктында тавыш бирҥ нәтиҗәләре 

турында 

 

«_____»  _______ 2019 ел                                                      № 1   

                          

                                                            Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                               ________________авыл җирлеге  

 

 

Катнаштылар: 

хисап комиссиясе әгъзалары: 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

һ.б. 

                                      

Гражданнар җыенында сайлау хокукына ия булган _______ граждан катнаша 

(катнаштылар).         

 

Гражданнар җыенының беренче этабы кӛн тәртибе буенча тавыш бирҥ 

нәтиҗәләре: 

«___________________________________________________________________» 

 

ӘЙЕ___________тавыш 

 

КАРШЫ_________тавыш 

 

Хисап комиссиясе Рәисе:            ___________________ ФИО 

Хисап комиссиясе әгъзалары:                                      ___________________  ФИО                               

                                                                                                                                                             

                                                                                   __________________ ФИО     

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                     №13 кушымта 

 
 Г Р А Ж Д А Н Н А Р  Җ Ы Е Н Ы Н Ы Ң  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  П Р О Т О К О Л Ы  

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы ______авыл 

җирлеге составына керҥче ______торак пунктында тавыш бирҥ нәтиҗәләре 

турында 

 

«_____»  _______ 2019 ел                                                 №2   

                          

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  ______авыл 

җирлеге  

 

 Катнаштылар: 

 хисап комиссиясе әгъзалары: 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

һ.б. 

                                      

Гражданнар җыенында сайлау хокукына ия булган _______ граждан катнаша 

(катнаштылар).         

 

Гражданнар җыенының беренче этабы кӛн тәртибе буенча тавыш бирҥ 

нәтиҗәләре:«__________________________________________________________

______________» 

 

ӘЙЕ___________тавыш 

 

КАРШЫ_________тавыш 

 

 

 

 

Хисап комиссиясе Рәисе:           ___________________ ФИО 

Хисап комиссиясе әгъзалары:                                  ___________________  ФИО                               

                                                                                                                                                             

                                                                                    __________________ ФИО                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                         

 

 

 

 



 
 

                                                                                                            №14 кушымта 

                                                                              

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы _________________авыл җирлеге  

                                                                                                          (торак пунктның исеме) 

гражданнары җыенының беренче, икенче (һ.б.) этаплары нәтиҗәләре буенча тавыш бирҥ 

нәтиҗәләре турында  

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ  

 

       

«___» ____________  20__ ел    ___________________________________  

                                                                    (торак пунктның исеме)   

_________________________________________________________________________________ 

                      (территориаль берәмлекнең яисә аның ӛлешендәге атамасы) 

территориясендә ҥткәрелгән гражданнар җыенының беренче, икенче (һ. б.) этапларының 

тавыш бирҥ нәтиҗәләре. 

Гражданнар җыенының ҥткәрҥ датасы һәм вакыты этаплары: _______________                              

_____________ 20__ ел  

Гражданнар җыеннарында тавыш биргәндә тавышларны санау нәтиҗәсендә хисап комиссиясе 

_________________________________________________________________________________

_______мәсьәлә (-ләр) буенча билгеләде:  

1.Халык җыенының ҥткәрелгән этаплары саны_______________________________________;  

2.Гражданнар җыены ҥткәрелгән этапларының тәкъдим ителгән хисап комиссиясе 

беркетмәләренең саны ___________________;  

3.Җыенны уздыру ӛчен билгеләнгән территориядә яшәҥче һәм җыен эшендә катнашырга 

хокуклы гражданнарның гомуми саны __________;  

4.Җыен эшендә катнашкан гражданнарның гомуми саны ___________________;  

5.Гражданнар җыенына кертелгән мәсьәлә ӛчен ӘЙЕ дип  бирелгән тавышларның гомуми 

саны _______;  

6.Гражданнар җыенына кертелгән мәсьәлә   ӛчен КАРШЫ дип бирелгән тавышларның 

гомуми саны _______; 

Карар кабул иттек: 

1. _________________ мәсьәлә буенча тавыш бирҥ 

нәтиҗәләрен расларга, «Россия Федерациясендә җирле 

ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»   

№131-ФЗ   Федераль законның 25 статьясындагы 6 ӛлеше 

нигезендә _______________ мәсьәлә буенча җыен карарын 

кабул ителгән дип санарга.  

     

Хисап комиссиясе Рәисе          __________________________________          _______________  

                                              (фамилия, исеме, атасының исеме)                           

(имза)  

     

Хисап комиссиясе әгъзалары     1.    ______________________________          _______________  

                                                  (фамилия, исеме, атасының исеме)                  

(имзалар)                    

                                      2. _____________________________   

                                                            (фамилия, исеме, атасының исеме)                 

 Беркетмә тӛзелде «___» _____________ 20___ ел 

 


