




2. Гражданнар жыенын чакыру тэртибе 

Халык жыены уткэру инициативасы 
2.1. Халык  уткэру инициативасы - торак пунктта: 
- жирлек башлыгына; 
- гражданнар жыенында катнашырга хокуклы  кешедэн ким булмаган сайлау хокукына 

ия булган торак пунктта яшэучелэр  (ягъни,  яшькэ житкэн даими яки нигездэ торак 
пункт территориясендэ яшэуче, яшэу урыны буенча элеге торак пунктта теркэлгэн Россия 
Федерациясенец эшкэ сэлэтле гражданнары, шулай ук торак пункт территориясендэ даими яки 
нигездэ яшэуче, жирле узидарэне гамэлгэ ашырганда Россия Федерациясенец халыкара 
килешулэре Ьэм федераль законнар нигезендэ хокукка ия булган чит ил гражданнары) карый. 

2.2. Торак пунктта яшэучелэрнец инициативасы язылу кэгазе (1 нче кушымта) яисэ халык 
жыенын уткэру инициативасын тэкъдим иту турында Карар кабул ителгэн инициативалы теркем 

 беркетмэсе рэвешендэ рэсмилэштерелергэ тиеш, анда тубэндэгелэр курсэтелергэ 
тиеш: 

гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр; 
гражданнар жыенын уткэрунец тэкъдим ителгэн вакыты; 
халык жыенын чакыру турында инициативаны хуплаучы Ьэр гражданныц фамилиясе, 

исеме, этисенец исеме, туган  паспорт яки аны алмаштыручы документныц сериясе Ьэм 
номеры, яшэу урыны адресы; гражданныц имзасы Ьэм имза куелган дата. 

2.3.  уткэру инициативасын хуплау очен жыелырга тиешле имзалар саны сайлау 
хокукына ия булган, торак пункт территориясендэ даими яки нигездэ яшэуче, яшэу урыны 
буенча теркэлгэн гражданнар саныннан 5 процент тэшкил итэ, лэкин 10 имзадан да ким була 
алмый. 

2.4. Язылу кэгазьлэре имзалар жыючы зат тарафыннан раслау датасын, фамилиясен, 
исемен, этисенец исемен, туган кенен, паспорт яки аны алмаштыручы документ номерын Ьэм 
сериясен, яшэу урынын курсэтеп раслана Ьэм муниципаль берэмлек башлыгына жибэрелэ. 

Гражданнар жыенын уткэру турында Карар кабул иту тэртибе 

2.5. Инициативалы теркем тарафыннан  торган гражданнар жыены - Ятмас-Дусай 
авылы жирлеге Советы карары белэн (алга таба - жирлек Советы) (2 нче кушымта), жирлек 
башлыгы инициативасы белэн чакырылганда - жирлек башлыгы карары белэн (3 нче кушымта) 
барлык кирэкле документлар кергэн кеннэн соц 30 кен эчендэ билгелэнэ. 

2.6. Авыл жирлеге башлыгы яки жирлек Советы гражданнар жыенын уткэрудэн,  
максатка ярашсызлыгына сылтап, баш тартырга хокуклы тугел. 

2.7. Гражданнар жыенына (гражданнар жыены этапларына) чыгарылган мэсьэлэ Россия 
Федерациясе законнарына Ьэм Татарстан Республикасы законнарына каршы килмэскэ тиеш. 
Халык жыены мэсьэлэсе аца куптерле ацлатма биру мемкинлеге калдырылмыйча 
формалаштырылырга тиеш, ягъни аца берсузсез бер генэ жавап бирерлек булсын. 

2.8. Гражданнар жыенын билгелэу, аны кучеру турындагы карарны рэсми бастырьш чыгару 
(халыкка житкеру) тэртибе Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыныц Ятмас-
Дусай авылы жирлеге Уставы белэн билгелэнэ Ьэм Татарстан Республикасы Кукмара 
муниципаль районы Ятмас-Дусай авылы жирлеге Уставында муниципаль хокукый актларны 

 чыгару (халыкка житкеру)  каралган тэртиптэ басылып чыга (халыкка житкерелэ). 
Гражданнар жыенын уткэру турындагы авыл жирлеге Башлыгы карарында яки жирлек 

Советы карарында тубэндэгелэр курсэтелэ: 
гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэ; халык жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны 

турында  жыенны оештыручы - Ятмас-Дусай авылы жирлеге башкарма комитеты 
(алга таба - жирлек башкарма комитеты) турында мэгълумат. 

2.9. Авыл жирлеге башкарма комитеты авыл жирлеге башлыгы карары яки жирлек 
Советыныц Гражданнар жыенын уткэру турындагы карары нигезендэ сайлау хокукына ия булган 



торак пунктта  исемлеген тези; гражданнар жыенына  материаллар эзерли; 
муниципаль берэмлек халкына массакулэм мэгълумат чараларында Ьэм башка ысуллар белэн 
гражданнар жыены турында хэбэр итэ (4 нче кушымта). 

Авыл жирлеге Башкарма комитеты халык жыенын уткэру  бина бирергэ тиеш. 
2.9.1. Гражданнар жыенын этаплап  торак пунктта  исемлеген 

булу Ьэм халык жыенын уткэру датасын территориаль, вакытлы билгелэр буенча, шулай ук 
башка очраклар буенча билгелэргэ мемкин. 

2.9.2. Торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген булу тэртибен сайлау гражданнар жыенын 
билгелэу турында муниципаль актта курсэтелэ (5,6 нчы кушымталар). 

2.9.3. Торак пунктта яшэучелэргэ гражданнар жыены (гражданнар жыены этаплары) 
вакыты Ьэм урыны турында алдан ук хэбэр ителэ. Гражданнар жыенын (гражданнар жыены 
этапларын) билгелэу турында карар, гражданнар жыенын (гражданнар жыены этапларын) уткэру 
вакыты Ьэм урыны гражданнар жыены (гражданнар жыены этапларын) уткэрелгэн кенгэ кадэр 

 кеннэн дэ  калмыйча басылып чыгарга тиеш. Гражданнар жыеныныц этапларын уткэру 
вакыты Ьэм урыны бер  да яисэ гражданнар жыенын билгелэу турында  да курсэтелэ. 

2.9.4. Гражданнар жыенын этаплап уздырган очракта, гражданнар жыенын уткэру турында 
Карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да артмаган вакыт аралыгында жыен этаплап уздырыла. 
Халык жыены этапларын кучергэндэ, Халык жыены этапларын кучеру турында карар жыенны 
уздыру билгелэнгэн датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча закон нигезендэ жыен 
уткэрелергэ тиешле айлык чорны исэпкэ алып кабул ителергэ тиеш. 

2.9.5. Гражданнар жыеныныц Ьэр катнашучысы гражданнар жыенын уткэру датасына кадэр 
5 кеннэн дэ соцга калмыйча муниципаль берэмлек органыныц элеге нигезлэмэнец 2.9 пунктында 
курсэтелгэн структур булекчэсендэ гражданнар жыены  чыгарыла торган материаллар 
белэн танышырга, шулай ук аларныц кучермэлэрен алырга хокуклы. 

2.10. Гражданнар жыены турындагы Нигезлэмэ нигезендэ, халык жыенын уткэру датасы 
соцрак вакытка кучерелергэ мемкин. Халык жыенын уздыру датасын кучеру турында Карар 
билгелэнгэн датага кадэр  кеннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш. 

3. Гражданнар жыенын уткэру тэртибе 

3.1.  килгэн гражданнар торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ кертелгэн Ьэм сайлау 
хокукына ия булган жыенда катнашучы кешелэрне теркэу ечен жирлек башлыгыныц вэкалэтле 
заты тарафыннан теркэлэ. Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган елы, 
яшэу урыны, паспорт сериясе Ьэм номеры курсэтелэ. 

3.2.  жыенда катнашырга телэк белдергэн башка гражданнар, жыенда кутэрелгэн 
мэсьэлэлэрне хэл иту аларныц эшчэнлеклэренэ бэйле булган предприятие, учреждение, оешма 

 массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэре дэ хэлиткеч тавыш биру хокукыннан 
башка кертелэ. 

3.3. Сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшэучелэр исемлегендэ  
ачыкланган очракта, торак пунктта яшэуче кеше авыл жирлеге башлыгы тарафыннан теркэлергэ 
Ьэм жыенында катнашырга мемкин. 

3.4. Язмаларныц тегэлсезлегенэ (яки аларныц булмавына) раслау  гражданинньщ 
шэхесен раслаучы  булуы (Россия Федерациясе гражданины паспорты, хэрби билет, 
чит ил гражданы паспорты, Россия Федерациясендэ яшэугэ рехсэт, Россия Федерациясендэ 
вакытлыча яшэугэ рехсэт Ьэм башкалар) хезмэт итэргэ мемкин. 

3.5. Гражданнар жыены  сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшэучелэрнец 
яртысыннан артыгы катнашканда хокуклы. Кворум булмаганда, халык жыенын уткэрунец яца 
датасын билгелэу жирлек башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта халык жыены халык 
жыенын уткэру билгелэнгэн кеннэн соц ун кеннэн дэ иртэрэк уткэрелмэскэ тиеш. 

3.6. Гражданнар жыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар жыены жыенныц аерым 
этапларында гражданнар ничэу килсэ дэ хокуклы, аннан соц барлык уздырылган этаплар 
йомгаклары буенча тавышлар санала,  мондый  бербетен булып  



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

3.8. Гражданнар жыенында катнашу ечен теркэлгэн гражданга яшерен тавыш бируне 
 тавыш биру ечен бюллетень (7 нче кушымта) бирелэ. 

3.9. Гражданнар жыенында авыл жирлеге башлыгы яисэ гражданнар жыенында теркэлгэн 
катнашучылар саныннан гади  тавыш белэн ачык тавыш биру юлы белэн сайланган 
башка зат рэислек итэ ала. Рэислек итуче кандидатураларын гражданнар жыенында 
катнашучылар тэкъдим итэргэ хокуклы. 

3.10. Гражданнар жыены сэркатибне Ьэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап комиссиясе 
 еч кешедэн дэ ким   

Хисап комиссиясенэ рэислек итуче керэ алмый. 
Хисап комиссиясе: 
1) гражданнар жыенына килгэн торак пунутта яшэуче  теркэлуенец дереслеген, 

кирэк булган очракта,  халык жыенында катнашу хокуклары дереслеген тикшерэ; 
2) гражданнар жыеныныц кворумын билгели (гражданнар жыены этапларын уткэрудэн 

тыщ); 
3) тавыш биру мэсьэлэлэре буенча  бирэ; 
4) тавышларны саный Ьэм тавыш биругэ йомгак ясый (гражданнар жыены этапларын 

уткэрудэн тыш); 
5) тавыш биру нэтижэлэре турында беркетмэ тези (гражданнар жыены нэтижэлэре 

буенча); 
6) рэислек итучегэ тавыш биру нэтижэлэре белэн материаллар (беркетмэ, жыенда 

катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра. 
 Халык   тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэр рэислек итуче, жирлек башлыгы, 

гражданнар жыенында катнашу хокукына ия гражданнар тарафыннан кертелергэ мемкин. Кен 
тэртибенэ халык жыенын чакыру инициаторлары тарафыннан кертелгэн сораулар  
рэвештэ кертелэ. Курсэтелгэн мэсьэлэлэр беренче чиратта карала. Халык жыеныныц кен 
тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэрне керту турында карар, эгэр аныц ечен жыенда катнашкан 
гражданнарныц яртысыннан да ким булмаган елеше тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала. 

3.12.  уткэрелгэн гражданнар жыенында шулай ук авыл жирлеге башлыгы яисэ 
гражданнар жыенында теркэлгэн катнашучылар саныннан гади купчелек тавыш белэн ачык 
тавыш биру юлы белэн сайланган башка зат рэислек итэ ала. Рэислек итуче кандидатураларын 
гражданнар жыенында катнашучылар тэкъдим итэргэ хокуклы. 

3.13. Этаплап уткэрелгэн гражданнар жыенында тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) 
булырга мемкин. Тавыш биру формасы турында карар гражданнар жыены этабында кабул ителэ. 

3.14. Гражданнар жыенын этаплап уздырганда, гражданнар жыены этапларыныц 
Ьэркайсында хисап комиссиясе арасыннан гражданнарныц ачык тавыш биру нэтижэлэре буенча 
Хисап комиссиясенец кворумны Ьэм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында 
эшлэячэк берэр  сайлана. 

  жыенда рэислек итуче тарафыннан ачыла. Гражданнар жыенында рэислек итуче 
гражданнар жыенын уткэруне оештыра, тэртипне саклый, хисап комиссиясе эшен 
координацияли, фикер алыша торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш ясау ечен суз бирэ, тавыш 
бирунец билгелэнгэн тэртибен тээмин итэ. 

 Гражданнар жыенында сэркатиб тарафыннан беркетмэ алып барыла, анда гражданнар 
 уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны, торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, 

сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны, кен тэртибе, чыгышларныц кыскача 
эчтэлеге, карала торган мэсьэлэлэр буенча тавыш биргэн гражданнар саны (8 нче кушымта) 
курсэтелэ. 

 Халык жыенын этаплап уздырганда гражданнар жыеныныц Ьэр этабында  
(9,10 нчы кушымталар) алып барыла, алар соцыннан халык жыеныныц уздырылган этаплары 
нэтижэлэре буенча жыенныц бер йомгаклау беркетмэсенэ рэсмилэштерелэ  нче кушымта), 
шулай ук Хисап комиссиясе беркетмэлэренэ  нче кушымталар) тутырыла, алар шулай ук 



















Татарстан Республикасы Кукмара 
муниципаль районы  
жирлеге составына керуче торак 
пунктларда гражданнар жыены 
турында Нигезлэмэгэ  № 
6 

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы 

авылы жирлеге Башлыгы карары 

20** ел № 
«Кукмара муниципаль районы авылы жирлеге 

торак пунктында гражданнарныц узара салым 
акчаларын керту Ьзм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар 

 билгелэу турында» 

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге  номерлы Федераль  25.1, 
56 статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 
28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы 
пэм Кукмара муниципаль районы авылы жирлеге 
Уставыныц ... статьясы нигезендэ 

 АР ЧЫГАРАМ: 

1. 20** елныц 00 сэг. 00 минутка Кукмара 
муниципаль районы авылы жирлегенец 

торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча 
гражданнар жыенынын беренче этабын билгелэргэ. 

2. 20** елныц 00 сэг. 00 минутка Кукмара 
муниципаль районы авылы жирлегенец 

торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча 
гражданнар жыенынын  этабын билгелэргэ. 

3. Торак   исемлеген булуне  
 яки башка билге буенча)  тэртибе гражданнар жыенын 

билгелэу турындагы муниципаль актта курсэтелэ. 

4. Гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга: 
затлардан кала, Кукмара муниципаль районы 

авылы жирлегенец торак 
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган пэр 
яшэучедэн 20 елда узара салымны сум кулэмендэ кертергэ 



Ьэм алынган акчаларны тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле  
мэсьэлэлэрне хэл иту ечен юнэлтугэ сез ризамы: 

. . . . . . . . » 

«РИЗА» «КАРШЫ» 
5. Элеге карарны кабул ителгэн кеннэн алып 5 кен эчендэ мэгълумати 

стендларда Ьэм  рэсми сайтында «Авыл жирлеклэре» булегендэ 
урнаштыру юлы белэн халыкка  итэргэ. 

6. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ. 

 Башлыгы 
































