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<Россия ФедерациясеЕдэ п{ирле Yзидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында) 2003

еJIньщ б октябреrд.". 1з 1-ФЗ 
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,rой.рпu, Федера-шь законньщ 25.| статьясы, кТатарстан
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1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Каркэlпt авылы )цирлеге

составына керrlg торак пуЕктларда грФкданнар жыенын эзерлэy hэм уткэру тэртибе турында

кушьш биролгэн Нигезлэмэне расларга.
2. K.pnry" авылы u<"prr... Советьrныц 2018 елныц 17 сентябренде27 Ече Еомерлы

u iurup.ra" РеспуЪликасы Кукмара мунициIIаJIь районьтньщ Кэркауч авылы щирлеге

составына керYч9 грarкданнарhэмЪорак пунктлар щыенын эзерлэy hэм уздыру тэртибе

ТУрьшДанигезлэМэнераслаУхакынДа)карарынкоченюгалтканДиптанырга.
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х{ирлеге УЪтавы белэн билгелэнгэн тэртиптэ бастырьш чыгарырга, шулай _ук аны
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Кэркэуr авьuIы щирлеге' Советыныц J\b 26 карарына
к},шымта

дата 13.11.2019

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль

районы КаркэуT авьuIы щирлеге
составына керr{е тор€ж пуЕктларда

гражданнар }кыенын эзерлэy haM уткэру
тартибе турында Нигезлэмэ

татарстан Республикасы Кlкмара муниципаль районы kapkoyr авылы жирлеге составына

керyче торак пунктларда граждЕшнар хФIеЕын эзерлэу hэм угкэрy тэртибе турында элеге

Нигезлэмэ (алга таба - Нигезлэмэ) кРоссия Федерациясендэ щирле Yзидарэ оештыруныц гомуI\[и

принциплары турында) 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныч 25.1

.iur""."r, ,iT-ap.rar, Республикасында я{ирле Yзидарэ турында> 2004 елныц 28 июлендэге 45-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц З5 статьясы hэм Кукмара мунициIIаJIь рйоны
кэркэуr авьш х(ирлеге Уставыньтц22 статьясы нигезендэ эшлэнде.

1. Гомlми нигезлэмэлэр
1.1. ГражданнаР щыеЕы ГОМ)Д\.lИ, тигез hэм ryрьцаII-туры ихтыяр белдеру Еигезендэ

Yткэрелэ.
]2. ГражданнаР жыенында тораК пунктта яшэrIелэР, даими яки нигездэ аныц

территориясендэ яшэYчелэр, яшэy урыны буенча элоге торак пунктта теркэлгэн hам сайлау

хокукына ия кешелэр катнашырга хокуклы.
1.3. Гражланнар жыеныЕда катнашу ихтыяри hэм ирекле.

1.4. Гражданнар яФIенда шахсэн Yзе катнаша, hэм аларныц hэркйсы бер тавышка ия.

1.5. Гражданнар щыены турьцан-туры хальiк тарафьшнан щирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне

хэл итy максатыннан yгкэрелэ.
1.6 Торак пунктта эJIеге торак пунктта Яшэ\л{е сайлау хокукына ия кешелэрнец яртысыннtш

артыгы берук вакытта булу мемкинлеге булмаган,очракта, Кэркэlлl авылы х(ирлеге Уставы

нигезендэ, гражданнар щыены этаплап уздырыла.

Гражданнар щыены вакалэтлэре

1.7. Гражланнар щыены тубэндаге мэсьэлелэр буенча уIкерелергэ момкин:

кyрсэтелгэн торак IIункт аныц составына керэ торган, кyрсэтелган торак пункт

территориясен батпка >rqирлек (муниципалгlь район) территориясенэ кертyне yз эченэ шIган торак

п}.нктта авьш }кирЛеге (муниЦипаJIЬ район) чикJIэреЕ Yзгэртy мэсьэлэсе буенча;

х{ирлек составына keprle торак пунктта элеге торак пункт территориясендэ yзара салым

акчаларын KepTy hoM куллану масьэлэсе буенча;
авыл тор.ж пунктында авыл пqирлеге старостасы кандидатурасын такъдим иту, шулай ук

авыл х{ирлеге старостасы вэкалэтларен вакытыннан алда туктату мэсьэлэсе буенча;

муниципаль хезмэт турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда, авыл

торак пунктында гражданнар х{ыены шулй ук муниципаль хезмэт вазыйфасын бипэугэ конкурс

yткэргэнда конкурс комиссиясе составына кандидатуралар тэкъдим итy максатларында

yгкорелергэ момкин.

ГраждшrНар х{ыенын матди hэм оештыру ягьшнан тээмиII итY

1.8. ЩыеНны угкэрY Татарстан Республикасы Кукмара мунициIIаJIь районыныц КэркэуT

авылы r{ирлеге башлыгы (алга таба - х{ирлек башлыгы) тарафыннан тээмин ителэ.

1.9. Щыенга эзерлек hэм аны уIкэрy белэн байле чыгымнар Татарстан Республикасы

Кукмара муниципаль районы Кэркэу.r авылы щирлеге бюджеты хисабына быпкарыла.



2. Гражданнар яФIенын чакыру тэртибе

Халык щыены yткэрy инициативасы
2.1. Хальrк жыенын YткэрY инициативасы - торак пунктта:

- п{ирлек баrплыгьтна;
- грn;кданнар п{ыенында катнашырга хокуклы 10 кешедан ким булмаган сйлау хокукына

ия булган торак пунктта яшэyчелэр торкеменэ (яьни, 18 яшькэ }циткэн даими яки нигездо торак

пункт территориясендэ яшэyче, яшэy урьшы буенча алеге торак пунктта теркэлгэн Россия

ФедерациЯсенеЦ эшкэ сэлЭтле гражДаннары, шулай ук тораК пункТ территориясендэ даими яки

нигездэ яшаlче, }кирпе Yзидарэне гаN,Iэлгэ ашырганда Россия Федерациясенец хаJIыкара

килешryларе hъм федераль законЕар нигезендэ хокукка ия булган чит ил гражданнары) карый.

z.z. Торак пунктта яшэ\целэрнец инициативасы язылу кэгазе (1 нче кушымта) яисэ хtlлык

жыенын YгкэрY инициативасын тэкъдим итY турында Карар кабул ителгэн иЕициативалы торкем

щыелышыньщ беркетмэсе рэвешендэ рэсмилэшт.р.п.р.Ь i".*, анда тубандэгелэр кYрсэтелергэ

тиеш:
гражданнар щыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр;
граждаЕнар жыенын YткэрYнец тэкъдим ителган вакыты;

халык щы9нын чакыру турында инициативаны хуплаучы hэр гражданныц

исеме, этисенец исеме, туган коне; паспорт яки аны ,rлмаштыр}чы документныц
фамилиясе,

сериясе hэм

номеры, яшэY урыны адресы; гражданньщ имзасы hэм имза куелгzшI дата.
-2.З. 

Х(ьiенны Yткэрy инициативасын хуплау очен щыелырга ти9шло имзалар саны сайлау

хокукьша ия булган, торак пункт территориясендэ даими яки fiигездэ яшэyч9, яшэy урыны
буенча теркэлган гра)кданнар a*"r""u" 5 процент тэшкил итэ, лэкин 10 имзадЙ да ким була

алмый.
2.4. Язъlлу кэга:!ьлэре имзалар }кыючы зат тарафьшнан раслау датасын, фамилиясен,

исемен, этисенец исемен, туган конеЕ, паспорт яки аны а,тмаштыручы документ номерын hэм

сериясен, яшэy урыныЕ к!рсэтеп раслана hэм муниципаJIь берэмлек башлыгына хqибэрелэ.

Гражданнар щыенын YIкэрy турында Карар кабул иту тэртибе

2.5. ИниЦиативаJIЫ торкеМ тарафыннан чакырЫла торгаН гражданнаР жыенЫ - Кэркэlпt

авылЫ жирлеге СоветЫ карарЫ белэН (а,тга таба - я{ирлеК Советы) (2 нче кушымта), )l(ирлек

башлыгЫ инициатиВасы белэН чакырылганда - жирлек башлыгы карары белэн (3 нче кушымта)

барльтк кирэкJIе документлар кергэн коннэн соц 30 кон эчендэ билгелэнэ.

2.6. двьш х{ирлеге башлыгы яки п(ирлек Советы гражданнар щыенын YткэрYдэн, аныц

максатка ярашсызлыгына сьштап, баш тартырга хокуклы тyгел.

2.7. iражланнар жыенына (гражданнар пФIены этапларына) чыгарылган мэсьэлэ Россия

Федерациясе законнарына haM Татарстан Республикасы законнарына каршы килмэскэ тиеш.

халык х(ыены мэсьэпэсе аца к\дторле ацпатма бирy момкинлеге каJIдьIрылмыйча

формалаШтырылырГа тиеш, ягьни аца берсузсез бер генэ п(авап бирерлек булсын.

2.8. Гражланнар жыенын билгелэу, аны кYчерY турындагы карарны рэсми бастырьШ чыгарУ

(халыкка хqиткеру) iэртибе Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыньщ Кэркэуч

авылы п{ирлеге Уставы белэн билгелэнэ hэм Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль

районы КJркэуч авылы я(ирлеге Уставында муниципаль хокукый актларЕы бастырып чыгару

(*-"r**u хqиткЬру) очен караJIган тэртиптэ басылып чыга (хшыкка яqиткерелэ).

Гражданнар я(ыонын YгкэрY турьшдагы авыл пФрлего Башльгы карарьшда яки п(ирлек

Советы карарында тубэндэгелэр кyрсэтелэ:
гражданнар щыенына чыгарьша торган мэсьэлэ; хчtлык х{ыенын Yткэрy вакыты haM урыны

турында мэгъJIYN{аТ; }кыеннЫ оештыру{, * Каркэу" авылЫ жирлеге башкарма комитеты (алга

таба- тqирлек башкарма комитеты) турында мэгьJrlмат.
2.g. двьIл )t(ирлеге бапrкарма комитеты авыл щирлеге башлыгы карары яки х(ирлек

Советыньщ ГраждшнаР жыеньшI уrкэрy турыЕдагы карары нигезендэ сйлау хокукына ия булган

торак пунктта яшэyчелэр исемлеген този; гражданнар щыенына мэгьл!мати материаллар эзерли;



муниципаль берамлек хаJIкьша массакyлэм мэгьJryмат чараларында hэм башка ысуллар белэн

грФкданнар х{ыены турында хэбэр ите (4 нче кушыплта).

двыл )t{ирлоге Башкарма комитеты халык }цыенын yгкарy ечен бина бирергэ тиеш.

2.9.|. Гражданнар }кыеныН этаплаП уздырганДа, тораК пунктта яIцэYчелэрнец исемлеген

булry hэм халыК щыенын Ytкерy датасын территориаJIь, вакытлы билгелэр буенча, шулай ук
башка очракJIар буенча билгелэргэ момкин.

2.9.2. Торак п}цктта яшэYчелэрнец исемлеген булу тэртибен сйлау гражданнар п{ыенын

билгелэу т}рында мунициIIаль актта к\рсэтелэ (5,6 нчы кушьпrлта.шар).

z.ý.з. ТораК пунктта яшэrIелоРгэ гражданнар )цыенЫ (гражланнар жыены этаплары)

вакыты haM урыны турында апдан 1к хабэр ителэ. Гражданнар жыенын (гражданнар )цыеЕы

этапларын) бйлгепэу турында карар, гражданнар }цыеЕын (гражданнар щыеЕы этапларын) t"ткэрy
u*"rщ haM урыны гражданнар ж,ыены (гражданнар щыены этапларын) угкэрелгэн конгэ кадар

10 кеннэн дэ соцга калмьйча басылып тшгарга тиеш. Гражданнар жыеныныц этапларын уtкарy
вакыты hэм урыны бер карарда яисэ гражданнар я{ыеныЕ билгелэу турьшда карарда кyрсэтелэ.

2.9.4. Гражданнар ж,ыенын этаплап уздырган очракта, гражданнар щыенын YткэрY турында

карар кабул ителгэн коfiнэн бер айдан да артмаган вакыт аралыгында }кыен этаплап уздырыла.
хаrrык жыены этапларын кyчергэндэ, Ха-rrык щыены этапларын кyчерy турында карар }кыенЕы

уздыру билгелэнгэн датага кадэр 10 коннэн дэ соцга капмыйча закон нигезендэ х(ыен

yгкэрелергэ тиешле айлык чорны исэпкэ алып кабул ителергэ тиеш.

Z.9.5. ГраЖданнаР щыеныныЦ hэр катнаШучысЫ грa)кданнар щыенын YткэрY датасына кадэр

5 коннэн дэ соцга калмыйча муниципаль берэмлек органыныц эJIеге нигезлэмэнец 2.9 пунктыЕда

кyрсэтелгэн структур булекчэсендэ гражданнар жыены карарына чыгарыла торган материаллар

белэн танышырга, шулай ук аJIарныц кYчермэлэрен аJIырга хокукJIы.

2.10. ГраЖданfiаР пФIенЫ турындЕгЫ НигезлэмЭ нигезендэ, хшшК щыенын YткэрY датасы

соцраК вакытка кr{ерелеРгэ момкиН. ХалыК lltыеныН уздыру датасын кYчерy турында Карар

билгеленгэн датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга ка-rrмьйча кабул ителергэ тиеш.

3. Гражданнар жыенын yткэрy тэртибе

З.1. Щыенга килгэн гражданнар торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ кертелгэн haM сайлау

хокукына ия булган }кыенда катнашучы кешелэрне Tepkay очен }lqирлек башлыгыныц вэкшIэтле

заты тарафыннан теркэлэ. Исемлектэ гражданныц фамилиясg, исеме, атасыньщ исеме, туган елы,

яшаy л)ыны, паспорт сериясе hэм номеры кlрсэтелэ.
3.2. Щыенга щыенда катнашырга телэк белдергэн башка гражданнар, щыонда кyтэреJIгэн

мэсьэлолэрне хэл итy аларныц эшчэнлеклэренэ бэйле булган предприятие, уIреждение, оешма

щитакчелэре, массакYлэм мэьJI\мат чаралары вэкиллэре дэ хэлиткеч тавыш биру хокукыннан

башка кортелэ.
3.3. Сайлау хокукына ия булган торак пуЕктта яшэYчелэр исемлегендэ тогалсезлеклэр

ачыкланган очракта, торчж пунктта яшэyче кеше авыл х(ирлеге башльгы тарафьrннан теркалергэ

hэм жыенында катнашырга момкин.
з.4. Язмаларныц тогэлсезлегенэ (яки аларныц булмавына) раслау булып гражданинЕьщ

шахесеН раслаr{Ы документНыц булуЫ (Россия Федерациясе граждаIIины паспорты, хэрби билет,

чит иЛ гражданЫ паспорты, РоссиЯ Федерациясенда яшэугэ рохсэт, Россия Федерациясондэ

вакытльт.Iа яшэyга рохсэт hэм башкалар) хезмэт итэргэ момкин.
3.5. ГраждаIIнар щыены анда сайлау хокlкына ия булган торЕж пуtIктта яшэIчелэрнец

яртысыннаЕ артыгы катнашканда хокукJIы. Кворум булмаганда, халык }цыенын уIкэрYнец яца

датасын билгелэу }цирлек башлыгы тарафыннан башкарьша. Бу очракта хЕIлык х{ыеЕы хшшк

жыенын YIкэрY билгелэнгэн коннэн соц ун коннэн дэ иртэрэк Yткэрелмэскэ тиеш.

3.6. ГражДаннаР щыенЫ этаIIлап уздырылган очрЕжта, граждаЕнар щыены щыенныц аерым

этапларында гра)кданнар ничэy килсэ дэ хокlклы, аннан соц барлык уздырылган этаплар

йомгаклаРы буенча тавышлаР с€lнuшIа, яьни мондый щыен бербетен булып ка-па.

3.7. Гражданнар пФIенында тавыш биру ачык яисэ яшерен булырга момкин. Тавыш биру

формасы турында карар гражданнар жыены тарафьшнан кабул итела.



3.8. Гражданнар щыенында катнашу очен теркэлган грarкданга яшерен тавыш бируне

уздщрганда тавыш биру ечен бюллетень (7 нче кушьтмта) бирелэ.

3.9. ГражлЕtнIIар п{ыенында авыл }цирлеге башлыгы яисэ гражданнар яФIенында теркэлгэн

катнашуIьшар саЕьшнан гади кyпчелек тавыш белэн атшк тавыш биру юлы белэн сайланган

баrпка зат рэислек итэ аJIа. Рэислек итrIе кандидатураларын гра)кдЕшнар щщенында

катнаш)чьшар тэкъдим итэргэ хокуклы.
3.10. ГраждаЕнар }кыены сэркатибне hэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап комиссиrIсе

эгъзалары оч кешедэн дэ ким була а.тrмьй.

Хисап комиссиясенэ рэислек итrIе керэ алмьй.
хисап комиссиясе:
1) гражданнар жыенына килгэн торак пунутта яшэrIе халыкныц теркэJцiенец дореслеген,

кирэк булган очракта, аларныц хапык щыенында катнашу хок}rкJIары дореслеген тикшерэ;

2) гражданнар }кыеныныц квор}мын билгели (гражданнар жыены этапларын угкарYдан
тыш):

3) тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар бира;

4) тавышJIарны саный hэм тавыш биругэ йомгак ясьй (граждаrrнар жыены этапларьтн

угкэрyдэн трrш):
5) тавыш биру нэтияlэлэре турында беркетмэ този (гражданнар }цыены нэтижэлэре

буенча);
6) рэислек итr{егэ тавыш биру нэтиlцэлэре белэн материаллар (беркетмэ, щыенда

катнашучы грa;кданнар исемлеге) тапшыра.
3.11. Халык х{ыеныныц кон тэртибенэ остэмэ мэсьэлэлэр рэислек ицче, п(ирлек башлыгы,

гражданнар щыенында катнашу хок}кына ия грarкданнар тарафыннан кертелергэ мемкин. Кен
тЪртибенэ халык щыеIIын чакыру инициаторлары тарафыннан кертелгэн сораулар мэхсбyри

рэвештэ кертела. Кlрсэтелгэн мэсьэлэлэр беренче чиратта карала. Халык жыеЕыныц кон

тэртибена остэмэ мэсьэлэлэрне kepTy турында карар, агэр аньщ очен жыенда катнашкан

гражданнарныц яртысыннан да ким булмаган олеше тавыш бирса, кабул ителгэн диш санала.

3.12. Этаплап угкэрелген гражданнар щыенында шулай ук авыд х(ирлеге баrплыгы яисэ

гражданнар пФIенында т9ркэлгэн катнашr{ылар саныЕнан гади кlтIчелек тавыш белэн ачык

тавыш биру юлы белэн сайланган башка зат рэислек итэ ала. Раислек итlче кандидатураларыfl

гражданнар }кыенында катнашrrьшар тэкъдим итэргэ хокуклы.
З.13. Этаплап Ytкерелгэн гражданнар щыенында тавыш биру ачык яисэ ябьrк (яшерен)

булырга момкин. Тавыш биру формасы турында карар гражданнар }щыены этабында кабул ителэ.

з.|4. фажданнар }кыеньш этаплаII уздырганда, гражданнар щыены этапларыныц

hэркайсыНда хисtШ комиссияСе арасынНан гражданнарныц ачык тавыш биру нэтих(элэре буенча

Хисап комиссиясоЕец кворумны haM йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында
эшлэячэк берэр аьзасы сайлана.

3.15. Щыен хФIенда рэислек итг{е тарафыннан ачыла. Гражланнар щыенында рэислек итlче
гражданнар )цыенын YткэрYне оештырq тэртиIIне саклый, хисап комиссиlIсе эшен

кЪорлиначияли, фикер аJIыша торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш ясау очен суз бирэ, тавыш

бирунец билгелэнгэн тэртибен тээмин итэ.
3.16. Гражланнар п{ыенында сэркатиб тарафыннап беркетма а;lып барыла, анда граждаЕнар

хtыенын yткэрy датасы, вакыты hэм урыны, торак п}цктта яшэriе гражданнарныц гом}ми саны,

сйлау хокукына ия гра)кдчшЕар саны, катнаIшrrылар саны, кен тэртибе, чыгышларныц кыскача

эчтэлеге, карала торган мэсьэлэлэр буонча тавыш биргэн гражданнар саrrы (8 нче кушымта)

кYрсэтелэ.
3.17. Хшык ж,ыенын этаIIлtш уздырганда грalкданнар щыеныныц hэр этабында беркетмелэР

(9,10 нчы кушымталар) а-гrып барыла, алар соцыннан ха,IIык )цьiеныныц уздырылган этаплары

нэти}кэлэре буенча жilенныц бер йомгаклау беркетмэсенэ рэсмилэштерелэ (t 1 нче кушымта),

шулай ук Хисап комиссиясе беркетмэлэренэ (12,13 нче кушымтапар) тугырыла, а-пар шулай ук
гражданнар Щыеныныц hэр этабьтнда тавышларны санау нэтищэлэре буенча Хисап

комиссиясенец бер йомгаклау беркетмэсенэ (14 нче номерлы беркетмэ) тутырьша.



з.18. Гражданнар щыеньшыц йомгакпау беркетмэсендэ гражданнар жыены этЕшларыньщ

yгкэреJry датасы, урыны hэм вакыты, кон тэртибе, гражданнар щыены этапларында катнашкан

гражданнарныЦ гомумИ саны турЫнда мэгълYматлар, цражданЕар я{ыены этапfiары нэтих(элэре

буенча ,uъ"r* бирунец йомгаклау нэтип(элэре кyрсэтелэ. йомгаклау беркетмэсе жирлек

быrrлыгы кул куя ,bp.u' hэм а.rrга таба рэсми бастырып Iшгарылачак (хаrrыкка иьлtш ителэчэк)

грФкданнар ж,ыены карарын рэсмилэштерY очеIr нигез бульш тора.

З.19. Беркетмэ х(ыенда рэислек итYче зат, щыеЕ секретаре тарафыннан имзалана hэм

х(ирлек башльгына тtшшырыла. Беркетмагэ щыенда теркэлгэн Катнатп)л{ылар исемлеге

беркетелэ.
з.20. Гражданнар жыеЕыныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча Хисап

комиссиясенец йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар щыены этапларыныц yткэредl, датасы,

урыны hэм вакыты, кон тэртибе, yткэрелгэн щыен этапларыныц саны, yткэрелгэн п{ыеннарныц

br*nupu, буенча Хисап комиссиясе беркетмэлэре саны, щыенны уздыру ечен билгелэнгэн

территорИядо яшэlЧе граждаНнарныЦ hэм хФrеН эшендЭ катнашырга хокуклы грФкданнарныц

гомуми с€lны, хФIен эш9нда катнашкац гражданнарныц гомуми саны, ризА hэм КАРШЫ дип

бирелгэн тавышJIарныц гомуми саны кIрсэтелэ.
з.2|. Йомгаклау беркетмэсено Хисап комиссиясе рэисе haM Хисап комиссияСе эгъзаларЫ

кул куя hэм беркетмэ щирлек башлыгына тапшырыла.

4. Гражданнар жыены карарлары

4.1. ГраждаЕнар }кыены карары, эгэр аныц очен щыенда сайлау хокукына ия булган

катнаш)чьшарЕьщ яртысьшнан артьгы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала,

+.i. яlьiенда кабул итеJIген карарлар мунициrrаль хокукый Еtктлар бульш тора, }цирлек

башлыгы тарафьшнан имзалана hэм Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый

актлары регистрьша кертелергэ тиеш.
+.з. Щ"рпе yзидарэ,органнары hэм п1црле yзидарэнец вазыйфаи затлары гражданнар,

вэкалэтлэрне чиклэy Еигезендэ, щыенда кабул ителгэн карарларныц TaTapcTarr Республикасы

кукмара муниципаль районы Кэркауr авылы жирлеге Уставы белэн билгелэнгэн yIэлешен

тээмин итэлэр.
4.4. Щыенда кабул итепгэн карар хФIенда башка карар кабул итy юлы белан юкка

IБгарылырга яки Yзгэртелергэ момкин яки суд тэртибендэ гамэлдэ тYгел дип таньшырга момкин.
-4.5. 

iражл*"uр rкur.нында кабул ителгэн карарлар рэсми бастырьш чьгарыльIрга (ха-шыкка

игьлан ителергэ) тиеш hэм муниципаль хокукьй актлар очен таJIэплэр нигезенда

рэсмилэштерелэ.
4.6. Оiэр торак пунктта яшэYчелэрнец т)рыдан-туры Yз телэкJIэрен белдерYе юлы белэн

кабул 
"rел.э" 

карарны гtII\лэJIга ашыру очен остэмэ рэвештэ муниципаль хокукьй акт кабул иту

(басма) кирэк булса, элеге актны кабул иту (бастырып чыгару) а;rарныц компетенциясенэ кергэн

11qцрпе YзидарЭ органЫ hэм ЩиРле Yзидарэнец вазьйфаи заты гражданнар щыеЕында кабул

ителгэн карар Yз коченэ кергэн коннэн соц 15 кон эчендэ тиешло NгуниципаJIь хокукый актны

эзерлэy hэм (яисэ) кабул итy вакытын билгелэрга тиеш. Курсэтелгэн срок еч айдан да артмаска

тиеш.

Гражданнар п(ыены карарларын yтэy
4.7. Щыенда кабул ителгэЕ карарлар торак пункт территориясендэ мэтqбури Yтэлергэ тиеш

hэм нинди дэ булса даyлэт хакимияте органнары, аларныц вазыйфаи затлары яисэ щирле yзидарэ

органнары тарафыннан раслауга мохтаж тyгел.
4.8. Х{ыенда кабул ителгэн карарларныц YгэJIмэве закоЕ нигезендэ жавапльшыкка тартыла.



татарстан Республикасы Кукмара муниципаJIь

рйоны Кэркэуч авылы х(ирлеге составына
кер\л{е торак пунктларда грa)кданнар жыеньш
эзерJIэy hэм угкэру тэртибе турында Нигезлэмэгэ
Кушымта.}{Ь 1

ЯЗЫЛУ БИТЕ

Без, тубэндэ язьшушлар, Кукмара муниципаJIь районы Кэркэуr авылы х(ирлегенец

Topttк пунктында

соравы буенча гражданнар

жыенын (.рuждаrrнар щыеньш yrкэрy вакыты) yткэрy

инициативасын хуIIлыйбыз.

Jt
]ф
п/п

Фамилия,
исем,

атасыныц
исеме

Туган коне
Яшэу урыны

адресы

Паспорт яки
аны

алмаштыручы
документныц
сериясе hэм

номеры

Имза
куйгап

дата

Имза

Язылу кэгазен раслыйм
(имзалар жыючы затныц фамилиясе, исеме, атасыныц исем9,

(имза hэм дата)



Гражданнар я{ыенын
инициативасы белан

инициатив торкем
чакырганда

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль

районы Кэркэуч aвылы пqирлеге составына
кер\це торак пунктларда грa)кданнар п(щенын

эзерлэy hэм угкэру тэртибе турында
Нигезламэгэ Кушымта ЛЪ 2

Карар

20** ел

Кукмара муниципаль районы авылы )цирлегенец

торак пунктында гражданнарныц yзара салым акчаларын кертy heM

ч*чрдu*, файдалану масьоласе буенча гражданнар щыенын билгелаy турында

<<Россия Федерациясендэ п{ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турынло 2003

елныц б октябрендэге 131_ФЗ номерлы Федераль законныц 25.|, 56 статьялары, <<Татарстан

РеспублиКасында х(ирле Yзидарэ турындаD 2004 елньщ 28 июлендэге 45_трЗ номерлы Татарстан

РеспубликасЫ ЗаконыныЦ з5 статьясЫ haM Кукмара муниципаль районы

1. 20** елныц

авылы жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

00 сэг. 00 минугка Кукмара муниципttпь рйоны
торак пуЕктында yзара салым

nepryплэс"оласе буенча гражданнар щыенын билгеларгэ,

Nо

2. 20** елныц 00 сэг. 00 минутка Кукмара муЕиципапь районы
торак пунктында yзара салым

.авылы х{ирлегенец

к (узара салым акчасы кертyдэн азат булган гражданнар категориялэре кyрсэтелэ) затлардан кала,

щирлегенец

тораК IIункты территорIб{сендэ яшэy урыньl буенча теркэлгэн ба.пиь булган hэр

яшэrI9дэн 20_-- елда Yзара салымны с}м кyлэмеЕдэ кертергэ hэм апынган

акчаларны тубэндэге эшлэрЕе башкару буенча щирле эhэмияттэге мэсьалэлэрне хэл итy очеЕ юнэлтyгэ

сез ризамы:
... )

(РИЗд) кКдРШЫ>
з, олеге карарнЫ Татарстан Республикасы Кlкмара муЕиципаJIь районы

_aBьIлЬIЩиpлеГеУстaвьrбeлэнбилгелэнгэнтopтиптэбaстьIpьIп
чыгарырга, .уо* У* анЫ Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районьшrьщ рэсми

сайтында Интернет мэгьJr!мат-телекоммуникация челтэреЕдэ урЕаштырырг1

4. олеге карар басылып чьккан коненнэн yз коченэ керэ,

Щирлек Башлыгы



(_

Татарстан Республикасы Кукмара муниципалъ

рйоны Кэркэlпl щирп9ге составына керyче

тоDак пуIIктларда гражданнар жщеныЕ эзерпаY

hэ* уr*Ъру тэртибе турында Нигезлэмэгэ

Кушымта Nл 3

Россия Федерациясенде п(ирле Yзидаре оештыруныЦ ГОМУIчIи принцишIары турындa) 2003 елныц б

октябрендеге 1зl-Фз номерлы Федераль'Йо"rrurп zi.t, sB СТаТЬЯЛаРЫ, <<ТаТаРСТаН РеСГryбЛИКаСЫНДа ЖИРЛе

Yзидарэ т}рындa> 2004 елlтыц 28 июлендэге 45-ТРз номерлы Та,арста" Рестryбликасы Законыныц З5 статьясы

нигезендэ

КАРАР ЧЫГАРАМ:

1.20** елныц
Кукмара муниципалъ районы

авылы щирлегенец
торак tryнктында

(кАРТIIы)

карарны кабул ителгэн коннэн аJIып коII эчендэ мэгьл!мати

)цирлекнец ресми сайтында урнаштыру юлы белан хаJIыкка игьлан

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы

авылы ?цирлеге Башлыгы карары

20** ел
]\Го

авылы 2цирлегенец

@;fi;;;масьoласебyeнчaгpажДаннаp2I(ьIеньIнбилгeлаyтурында))

:ffi;r}:i;Ж#f:#гп". *--"Ы ulйа я*"рле .h.r*r."re месьелэлэрне хэл иТY ОЧеН ЮНОЛТYГЭ СеЗ

ризамы:

nrrrOo
з. олеге

стендларда hэм

итэргэ.

4.олегекарарбасылыпчыкканкоЕеннэнYЗкоченэкерэ.

Ж,ирлек Башлыгы



Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль

районы Кэркэу,t авыл щирлеге составына
керr{е торак пуIIктпарда грa)кдаЕнар жыенын
эзерлэy hэм угкэру тэртибе турында
Нигезлэмагэ Кушымта ЛЪ 4

авылы )цирлегендэ сайпауКукмара муниципаль районы

Гражданнар }цьiенында рэислек итr{е

хокукына ия булган яшэr{елэр
исЕмлЕгЕ

() 20 ел

(имза) (имзаныц расшифровкасы)

(имза) (имзаньщ расшифровкасы)
Гражлаrrнар щыены сэркатибе

гражданнар я{ыенын инициативалы торкем
инициативасы белан чакырганда

мJ\ъ
пп

Фаlrлилия, исем,
атасыЕьщ исеме

Туган кене
(18

яшьлеклэрне
ц - туган
кене, ае)

Яшэу урыны
адресы

Паспорт
сериясе,
Еомеры

Имза



татарстан Республикасы Кукмара муниципaль

рйоны Кэркэуч авып щирлеге составына керlче
торЕж пунктларда гр€Dкданнар щыенын эзерлаY

hэм уткэру тартибе турында Нигезлэмэгэ
Кушымта }{Ь 5

Карар

масьалосе буенча гражданнар )цыенын билгелаy турында

<Россия Федерациясендэ х{ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары ryрьшда> 2003

елныц б октябре"д... 131-ФЗ номерлы Федера;rь законныц 25.I, 56 статьяларЫ, <<ТатарстаН

Республикасында щирле Yзидарэ турында>> 2004 елныц 28 июлендэге 45-трЗ номерлы Татарстан

Республикасы ЗаКОНЫНЫЦ*"-Тл"оJ;ТУ;Ъ",""НТ.. 

","I1:T,"X;....#'iffi#;,r""o#;;T
авылы }кирлеге Советырайоны

3.

кАРАР ИТТЕ:

00 сэг. 00 минутка Кукмара муниципt}ль районы

мэгьJItмати стенддарда hэм
юпы белэЕ хаJIыкка игьлан

_авылы щирлегенец торак пунктында Yзара сшIым

-.prY,*"-a.. буенча гражданнар щыеныныц беренче этабын билгелэргэ,
районы

саJIым
4, 20** елньщ 00 сэг. 00 минутка Кукмара муниципаль

авылы я{ирлегенец торак пунктында yзара

-.prYпл*л*a* буенча гражданнар щыеныныц икенче этабын билгелэргэ.

5. Торак пункmmа яшаrrаDрнец acewJrezeH булуtе (mеррutпорuшtь,

вакыmлыча яка башка бuлzе буенча) сайлау mарmuбе zpaltcdaHHap хцыеньш балzелау mypbtHdozbt

мун ацuп ulь акmmа kw с а ш an а.

6. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:
к(узара салым акчасы кертyдэЕ азат булган гражданнар категориялэре кyрсателэ) затлардан кала,

торак 11ункты территориlIсендэ яшэy урыны буенча теркэлгэн баrrигЪ булган hэР

"-"1rчaдarп 
20- елда Yзара салымны -...-- сум кYлэМендэ кертергэ hэм алынган

акчаларны тубэндэге эшлэрне башкару буенча я{ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy очен юнэлцтэ

сез ризаN[ы:
............ )

(РИЗА) кКАРШЫ>

20** елныц

5. олеге карарны кабул ителгэн коннэн а_пып 5 кон эчондэ

п(ирлекнец рэсми сайтында <двыл х{ирлеклэре> булегендэ урнаIIIтыру
итэргэ.

6. олеге карар басьrлып чыккан коненнэн yз коченэ керэ,

Х(ирлек Башлыгы



татарстан Республикасы Кукмара муЕиципаль

рйоны КэркэуT авьiл х(ирлеге составына керYче

торак пунктларда гра)кданнар жыены турында

Нигезлэмэгэ Кушымта NЬ б

Татарстан Ресrryбликасы Кукмара муниципаль районы авылы

20** ел

щирлеге Башлыгы карары

N9

авылы х{ирлеге
, д\rYrФrф rrдJ д-л-ч---л--,

торак шунктында гражданнарныц Yзара салым акчаларын кертy haM алардан файдалану

масьоласе буенча гра}кданнар н(ыенын билгелеy турында)

<<Россия Федерациясендэ щирле Yзидаро оештыруньщ гомуN{и приЕциплары турьшдa) 200З

еJIЕыц б октябрендеге 1зl-ФЗ ,rоr.рЪu, Федераль законЕыц 25.|, 56 статьялары, <<Татарстан

Республикасьшда жирJIе Yзидарэ ,урйдuо 2004 елныц 28 июлендэге 45-трЗ номерлы Татарстан

Республикасы Законurнuщ з5 статьясы hэм Кукмара му}lиципаль районы

авылы х(ирлеге Уставыньщ ", статьясы Еигезендэ

КАРАР ЧЫГАРАМ:

7. 20** елныц 00 сэг. 00 минутка Кукмара муниципаль районы
торак пунктында Yзара саJIым

аннаpж'ьIеньIньIцбеpенчеэтабьrнбилгелэpгэ.

8. 20** едньщ 00 сэг. 00 минутка Кукмара муниципаль районы

авылы х(ирлегенец торак пунктында Yзара саJIым

9.Торакпункmmаяu,пr'апарнецасеМJ.еzенбулуне(mеррumорuutь'
вакыmJIычо "*i 

баu,lка бшlzе буенча) сайлау mарmабе zpactcdaHHap ]týbretblt

мунащuпшtь акmmа кw саmела,

бшlzелау mуръtнOаzьt

10. Гражлаrrнар хФIеНына чыгарыла торган мэсьэлэЕе расларга:

затлардан кzша, Кукмара муниципаль рйоны

хэл итy очен юнэлтyгэ сез ризамы:
)

(РИЗА> (кАРшы)
5. ологе карарны кабул ителгэн коннэн альш 5 кон эчеЕдэ мэьJцмати

жирлекнец рэсми сайтында кдвыл щирлеклэре> булегендэ урнаштыру юпы белэн

итэргэ.

6. олеге карар басылып чыккаЕ коненнэн Yз коченэ корэ,

стендларда hэм
хаJIыкка игьлан

Щирлек Башлыгы



Татарстан Республикасы Кукмара
муниципалъ районы Кэркэуч авылы

щирлеге составына керyче торак

пунктта гражданнар жыены турында

Нигезлэмага Кушымта Nh 7

буенча яшерен тавыш бирy
БЮЛЛЕТЕНВ

яшерен тавышка куеJIган мэсъэлэнец эчтэлеге



Татарстан Республикасы Кукмара муниципЕIль

районы Кэркэlпl щирлоге составына керyче
торак пунктларда гражданнар х{ыены турында
Нигезлэмэгэ Кушымта J\b 8

Гражданнар щыены беркетмэсе

(торак пунктныц исеме)

(( )) 20 ел 00 сэг.00 минут Ns

Катнаштылар
(торак пунктта яшэYче гражданнарньщ гомуIuи саны, сайлау хокукына ия граждаЕнар сЕlны,

катнашrшлар caHbi)

Гражданнар жtыеflында рэислек итyче
(фmлилиясе, исеме9 этисенец исеме)

Гражданнар щыены сэркатибе
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

Кен тартибе:
1.

2.

, щыЕIцА раислЕк итYчЕ сдЙлднд:

1.

(ф аlrлилиясе, исеме, этисенец исеме, вазыйф асы)
Тавыш биру натияlелэре: <Риза> - _ кеше

<Каршы> кеше

ЩЫЕН СаРКАТИБЕ САЙЛАНА:

Роислек итYче: щыенныц сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимЕэр булачак?

Щыен сэркатибе итеп ФИО. вазьйфасы сйлау тэкъдиме дэ бар

Тавьтш биру нэтищэлэре: кРиза> кеше
кКаршьш кеше

ЩЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

Реислек итYче: гражданнар )цыеныныц кворумын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча

ацлатмапар б"рY, тавышларны санау heM тавыш биругэ йомгак ясау, тtlвыш биру йомгаклары

турында беркетма тозy очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиlIсе рэисе итеп ФцО hэм хисап комиссиясе эгьзаларьш сйлау тэкъдиме

дэ бар:

1.

2,



Гражданнар яФrенын этаплап
yткорган очракта

Татарстан Республикасы
Кукмара муниципЕrль районы Кэркэуч Еtвылы

х{ирлеге составына керr{е торак пунктларда
гражданнар щыены турында Нигезламэгэ
Кушымта ЛЪ 9

ГРДЖДДННДР ЩЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТДБЫ БЕРКЕТМОСЕ

(торак пунктныц исеме)

() 20_ел 00 сэг. 00 минут J\Ъ _1_
Катнаштьшар

(торак 11унктта яшэYче грЕDкданнарныц гомуми саны, сайлау хокукьша ия грЕDкданнар сitны,

катнашучылар саны)

Гражданнар жыеЕында рэислек итyче
(фамилиясе, исеме, этисенец иоеме)

Граждаrrнар щыоны сэркатибе

Кен тертибе:
1.

2.

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)

}ЦЫЕНДА РЭИСЛЕК ИТYЧЕ САЙЛАНА:

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме, вазыйфасы)

Тавыш биру нэтиlцэлэре: кРизо> кеше
кКаршы> кеше

ЩЫЕН СЭРКАТИБЕ САЙЛАНА:

РаислеК итYче: жыенныЦ сэркатибеН сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

}(ыен сэркатибе итеп Фио. вазыйфасы сайлау тэкъдиме да бар.

Тавыш биру нэтихqэлэре] <Ризa> - _ кеше
<Каршы> кеше

Х(ЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ СДЙЛДНД:

РоислеК итYче: гражданнар х{ыеныНыц кворуМын билгеЛэу, тавыШ биру мэсьэлэпэре буенча

ацлатмалар бирy, тавышларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш биliу йомгаклары

турында беркетмэ тозy очен хисаrr комиссиясен сайларга кирэк.

ХисаП комиссияСе рэисе итеп ФиQ hэм хисап комиссиясе эьзЕIларьrн сайлау тэкъдиме

дэ бар:

4.



5. Тавьrш биру нотихlэлэре: <<Риза> - _ кеше
кКаршы> кеше

КОН ТаРТИБЕНДЭГЕ МОСЬОЛО БУЕНIIА ТАВЫШ БИРY ТаРТИБЕ БИЛГЕЛЭНО:

раислек итyче: кон тэртибендэге мэсьэле буенча тавыш биру формасын билгелэргэ кирэк.

Тавыш биру ачык яиса ябык (яшерен) булырга момкин. Тавыш бируне уздыру формасы турьшда

тэкъдим залга эйтела.

Кон тартибе буенча эш:

Беренче сорау буенча тыцладылар:

(фаruилия, исеме, этисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки тыгыш тексты (теркэла)

Чыгыш ясадылар: 1.

(фаллилия, исеме, этисенец исеме)

(чъгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (теркэлэ) h.б. (чыгыш ясаrш гражданнар

саrrынча)

Карар чыгардьшар: (карарныц эчтэлеге)

Тавьшr биру нэтихlэлэре: кРиза> - _ коше
<Каршьu кеше

Икенче сорау буенча тыцладьшар:

(фа:rлилия, исеме, отисенец исеме)
(чыгьrшныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (теркэле)

Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилия, исеме, этисенец исеме)

(чыгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (теркэла) h.б. (чыгыш ясауIы гражданнар

саньшча)
Карар чыгардылар: (карарныц эчтэлеге)

Тавыш биру нэтшцэлэре: <Ойе> - _ кеше
кКаршы> кеше

Раислек итyче: йомгаклау карарыныц нати}цасе авылы }цирлеге

уставы нигезеЕде гражданнар }цыеныныц уздырьшган этапларыныц тавышларын санау

натищалере буенча расми равешта басылып чыгачак (игълан ителачак).

Гражданнар жыенында рэислек итr{е
(имза) (имзаныц расшифровкасы)

Гражданнар щыены сэркатибе
(имза) (имзаныц расшифровкасы)



(()

Гражданпар яФIеньш этаплап
yткергэн очракта

Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районы Кэркэlпl авыды
х{ирлеге составына keprle торак пунктларда
гражданЕар щыены турында Нигезлэмэгэ
Кушымта J\} 10

грдждднндр щыЕныныц БЕрЕнчЕ этдБы БЕркЕтмасЕ (h.б.)

(торак пунктныц исеме)

ел 00 сэг. 00 минут J\b _2_
кеше

20

Катнаштылар
(торак пунктта яшэlче цражданнарньщ гомуN{и саны, сайлау хокукына ия гра)кдtшЕар саны,

катнашу{ьшар саны)

Гражданнар }кыенында рэислек итrIе
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

Гражданнар жыены сэркатибе
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

Кон тартибе:
1,

2.

}ЦЫЕША РЭИСЛЕК ИТYЧЕ САЙЛАНА:

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме, вазыйфасы)

тавыш биру нэтихqэлЭРе : ТЁ;LЬа1"-.
ЩЫЕН СаРКАТИБЕ САЙЛАНА:

Рэислек итYче: щыенныц сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимЕэр булачак?

Щыен соркатибе итеп ФИО" вазьйфасы сайлау тэкъдиме дэ бар.

Тавыш биру натихlалэре: <Риза> -
кКаршы> - _ кеше

}ЦЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:

РаислеК итYче: гражданнар щыеныНыц кворуМын билгеЛэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча

ацлатмаJIар б"рY, тавышларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш биру йомгаклары

турында беркетмэ тозy очен Хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе раисе итеп ФцQ hэм хисап комиссиясе эгьзаJIарьтн сайлау тэкъдиме дэ

бар:



6.
,7.

h.б.

Тавьrш биру нэтищэлэре: кРиза>> - _ кеше
кКаршьш кеше

КОН ТаРТИБЕНДаГЕ МОСЬЭЛа БУЕНЧА ТАВЫШ БИРY ТОРТИБЕ БИЛГЕЛЭНЭ:

роислек итyче: кон тэртибендэге масьэлэ буенча тавыш биру формасын билгеларгэ кирэк.

Тавыш биру ачык яисэ ябьтк (яшерен) бультрга момкин. Тавыш бируне уздщру формасы турьшда

тэкъдим залга эйтолэ.

Тавьтш биру нэтиlцэлэре: кРизо> - _ кеше
кКаршы> - _ кеше

Кон тартибе буенча эш:

Беренче сорау буенча тыцладылар:

(фамилия, исем9, этисенец исеме)
(чьгышньщ кыскача язмасы яки чыгыш тексты (теркэла)

Чыгыш ясадылар: 1.

(фа:r,rилия, исеме, этисенец исеме)

(.шгышньщ кыскача язмасы яки tыгыш токсты (теркэлэ) h.б. (чыгьшп ясау{ы гра)кданнар

сшrьтнча)

Тавьшr биру нэтияqэлэре: <Риза> кеше
<Каршьu -_ кеше

Икенче сорау буенча тыцладылар:

(фамилия, исеме, этисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки тыгыш тексты (теркэлэ)

Чыгыш ясадылар: 1.

раислек итyче: йомгаклау карарыныц натшцосе авылы )цирлеге

уставы нигезенда гражданнар )цыеныныц уздырылган этапларыныц тавышларын санау

нетищаларе буенча расми равешта басылып чыгачак (игълан ителачак).

(имза) (имзаньщ расшифровкасы)

* (имзаньщ расшифровкасы)
Гражданнар щыены сэркатибе

(имза)



Татарстап Республикасы
Кукмара муниципаль рйоны КэркэуT авылы

жирлеге состalвына кер\л{е торак пунктларда
гражданнар щыены турында Нигезлэмэгэ
Кушымта N} 11

гРАжДАннАРщыЕныньщУЗДыРылглIIЭтАIIЛАРынатищолэРЕБУЕIГIд
ЩЫЕННЬЩ ЙОПШДК"ШАУ IIРОТОКОЛЫ

(Татарстан Республикасы муниципаJIь районы торак

Nъ()

пунктныц исеме)

20 ел 00 сэг.00 минут

Гражданнар жыеныныц 20 _елныц уздырылган беренче этабыныц

(реислек лrгуче ФИО) 1 нче номерлы беркетмэсе, 20_ елныц уздырылган икенtIе

эЪаб"rrr"rц (рэислек итyче Фио) 2 нче номерлы беркетмэсе h. б. нигезенде,
соравы Слар) буенча

этаппап гражданнар жыеннары уздырьшды.

1. Щрlенныц Yткерелген этаплары саны, тавыIп биру формасы кYрсэтеле (ачык яки ябык (яшерен)_
2. Эташlап уздырьшган граэкданнар щыеннарыныц тапшырыпган беркетмэлере саны

З. Жфrенны уздыру ечен бrдlгелэнгон территориядо яшэr{е hэм аrlьщ эшенде катнашырга хокукы булган

грФкданнарныц гомуми саны _;
4. Сайлау хокукына ия hэм гражданнар }цыены этаIшарында катнашкан грa)кданнарныц гоN{уми

саны _----

Карар чыгарылды: (карарныц эчталеге)

- Граждаш{ар }цыены этаIIларында кертелгэн масьэла (-лер) очен <РИЗД> булып бирелгон

ТаВЫШЛаРНЫЦ ГОIчtУ[,rИ CaIm _;
- КертелгэН мэсьэлэгО 1мэс"БЫЭр."ЦКДРIIШ) бирелгэн тавышларныц го}ryми саны)

кдрдр: кабул ителде (кабул ителмаде, сабапларе кyрсатела)
Рэислек итуче (хtирлек Башпыгы)

(имза) (имзаныц расшифровкасы)

(имза) (имзаныц расшифровкасыфровкасы)



Татарстан Республикасы Кукмара
муниципаль районы
Кэоркэуч х(ирлеге составына керyче
торак пунктларда гражданнар х(ыены

турында Нигезлемэгэ
Кушымта NЬ 12

гРАЖДАннАРщыЕныныцБЕРЕнчЕЭТдБы
ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы _ авылы

нети}кэлэре турында

(> 2019 ел J\ъ 1

Татарстан Республикасы Кукмара IчГУНИЦИПаJIь районы
авылы }цирлеге торак tryнкты исеме

Катнашалар: Хисап комиссLшсе эьзаJIары:

1. ФИО;

2. ФИО;

3. ФИО;

h.б.

ГражданНар х(ыенЫнда сайлау хокукыНа ия булган ---.-грtDкдан катнаша (- ть,),

Гражданнар щыеныныц беренче этабындагы кон тартибе масьеласе буенча тавыш биру нэтиlцолере:

кРИЗА> тавыш

кКАРШЫ) тавыш

Хисап комиссLuIсе рэисе:
Хисап комиссиrIсе эгьзалары:

Фио
Фио
Фио



Татаротан Республикасы Кукмара
муниципапъ районы
Кэркэуч )цирлеге составына кер\це

торак пунктларда гражданнар щыены
турында Нигезломэге
Кушымта Nq 13

гРАЖДАннАРщыЕныныЦикЕнЧЕЭТдБы
ХЙСДП КОМИССИЯСЕ IIРОТОКОЛЫ

татарстан Республикасы Кукмара муниципаль раионы
)цирлеге составына I(eprle
натих{елэре турында

торак пунктында тавыш б"рy

(( )) 2019 ел Ns2

татарстан Ресгryбликасы Кукмара муниципirль

районы авылы п{ирлеге Topilк

гryнкты исеме

Катнашалар: Хисап комиссиясе эгьзilIары:

1. ФИО;

2. ФИО;

3. ФИО;

h.б.

Гражданнар щыенында сайлау хокукына ия булган граждан катнаша G ты),

грахданнар жыеныЕыц икенче этабындагы кен тертибе месьэлэсе буенча тавыш биру нэтюкэлэре:

кРИЗА> тавыш

(кдРШы) тавыш

Хисап комиссиlIсе рэисе
Хисап комиссиlIсе аьзiшары:

Фио
Фио
Фио



Татарстан Республикасы
Кукмара муниципалъ районы Кэркэуч авылы

жирлеге составыЕа керyче торак пунктларда
гражданнар щыены турында Нигезлэмагэ
Кушымта Ns 14

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы
авылы щирлеге гражданнары яtыеЕыныц

(торак rг}цкт исеме)
беренчЪ, икенче (h.б.) этаплары нотшцаларе буенча тавыш биру йомгаклары (патиж,аларе) ryрында

ХИСАII КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМЭСЕ

20 елныц( )
(торак пункт исеме)

(муниципаль берэмлек территориясе

яисэ аЕьщ олеше исеме)
терри:гориясендэ гражданнар щыеньшыц беренче, икецче Ф. б.) этаIшарында тавыш биру нэтюlqелэре

Гражданнар цыеныныц этаIшарын угкэрy датасы hэм вакыты:
20 ел

Гражданнар х(ыеннарында
соравы (сораулары) буенча

тавыш биргэндеге тавышларны санау натшщэсендэ

Хисап комисспясе билгелэде:

1. t. Ха.гlык щыеныныц !ткэрелген этаIIлары саны

2. yткарелган гражданнар щыены этаIIJIарыныц Хисап комиссиясе текъдим иткен беркетмэлэрнец саны

;

з. Х{ыеннЫ уздырУ ечен билгелангаН территориЯдэ яшэr{е hoM хqыен эшенде катнашырга хоц,кы булган

грa)кданнарныц гомуми саны

4. }(ыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гоNtуN{и саны

5. Гражданнар щыенына кертелгэн мэсьоле (-лэр) ечен <РИЗА> булып бирелган тавышларныц гомуми

6. - КерtелгоН мэсьэлэге (мосьэлэлэрго) (кАРТТТы) бирелгэН тавышларныц ГО}tУП,Iи саны)

Карар чыгарьшды:

1, <<Россия Федерациясендэ }цирле yзидар0 оештыруныц гомуми

принциIшары турындa>) гы 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25

статьясындагы 6 олеше нигезенд0

мэсьэлэсе буенча тавыш биру

ноти}цоларен расларга,
соравы буенча п{ыен карары кабул ителгэн дип санарга.

Хисап комиссиlIсе рэисе
(фамилиясе, инициыIлары)

Хисап комиссшIсе еьзалары 1.

2.

(фамилиясе, инициаJIлары)

(фамилиясе, иницишIлары)

Беркетмэ тозелде: ((_) 20 ел

(имза)

(имза)

(имза)


