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РЕШЕНИЕ             КАРАР 

           13 ноября 2019 года                                                                            № 24 

 

Татарстан Республикасы Сарман  муниципаль 

 Районы       Сарман авыл җирлеге  составына  

керҥче торак пунктларда гражданнар җыенына 

ҽзерлек    һҽм   аны ҥткҽрҥ    тҽртибе  турында 

         «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 статьясы, «Татарстан 

Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-РТЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы һҽм Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Уставының 72 статьясы нигезендҽ Сарман авыл 

җирлеге Советы карар чыгарды: 

          1.Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге 

составына керҥче торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында 

Нигезлҽмҽне яңа редакциядҽ расларга. 

          2.Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге 

Советының 2018 нче елның 24 нче сентябрендҽ кабул ителгҽн 19 нчы номерлы «Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлегендҽ халык җыенын ҥткҽрҥгҽ 

ҽзерлек тҽртибе турында», 31.07.2019 нчы елда кабул ителгҽн 12 нче «Сарман авыл җирлеге 

Советының 2018 нче елның 24 нче сентябрендҽ кабул ителгҽн карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

турында «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге 

территориясендҽ гражданнар җыенын ҥткҽрҥгҽ ҽзерлек тҽртибе турында» Нигезлҽмҽне 

раслау хакында» гы 19 номерлы Татарстан Республикасы карары ҥз кҿчен югалткан дип 

танырга. 

          3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл 

җирлеге Уставы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырырга, шулай ук аны «Татарстан 

Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында» (PRAVO TATARSTAN.RU) һҽм 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Интернет»мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга.  

         4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥзем артыннан калдырам 

 

Сарман авыл җирлеге 

Совет Рҽисе                                                         Ф.А. Хҿснетдинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Татарстан Республикасы Сарман  

                                                                         муниципаль районы Сарман авыл 

                                                                         җирлеге Советының 2019 нчы елның  

                                                                         13 нче ноябрендҽ кабул ителгҽн 

                                                                         24 нче номерлы карарының  

                                                                         1 нче кушымтасы 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Сарман авыл җирлеге составына 

керҥче торак пунктларда гражданнар җыенын 

ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында нигезлҽмҽ 

 

         Ҽлеге нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы җирлеге 

составына керҥче торак пунктларда гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе 

турында (алга таба – Нигезлҽмҽ) «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 

28 июлендҽге 45-РТЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы һҽм Сарман 

муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Уставының 72 статьясы нигезендҽ эшлҽнде. 

                                         1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

           1.1. Халык җыены гомуми, тигез һҽм турыдан-туры ихтыяр белдерҥ нигезендҽ 

ҥткҽрелҽ.  

           1.2. Гражданнар җыенында торак пунктта яшҽҥчелҽр, даими яки нигездҽ аның 

территориясендҽ яшҽҥчелҽр, яшҽҥ урыны буенча ҽлеге торак пунктта теркҽлгҽн һҽм сайлау 

хокукына ия кешелҽр катнаша ала. 

            1.3. Гражданнар җыенында катнашу ихтыярлы һҽм ирекле.  

            1.4. Гражданнар җыенда шҽхсҽн ҥзлҽре катнаша һҽм аларның һҽркайсы бер тавышка 

ия. 

            1.5. Гражданнар  җыены халык тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ 

максатыннан ҥткҽрелҽ.  

            1.6 Әгәр әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия булган халыкның яртысыннан 

артыгын бер үк вакытта бергә жыелу мөмкинлеге булмаса, Устав нигезендә гражданнар 

җыены этаплап уздырыла. 

                                   Гражданнар җыены вҽкалҽтлҽре 

 

             1.7. Гражданнар җыены тҥбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча ҥткҽрелергҽ мҿмкин: 

             кҥрсҽтелгҽн торак пункт территориясен башка җирлек(муниципаль район) 

территориясенҽ кертҥне ҥз эченҽ алган торак пунктта кҥрсҽтелгҽн торак пункты составына 

кергҽн җирлек(муниципаль район) чиклҽрен ҥзгҽртҥ мҽсьҽлҽсе буенча;  

             муниципаль район чиклҽрендҽге җирлек составына керҥче торак пунктта ҽлеге торак 

пункт территориясендҽ ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм куллану мҽсьҽлҽсе буенча; 

              авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмҽт турында 

Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмҽт вазыйфасын 

билҽҥгҽ конкурс ҥткҽргҽндҽ конкурс комиссиясе составына кандидатуралар тҽкъдим итҥ 

максатларында ҥткҽрелергҽ мҿмкин. 

 

            Гражданнар җыенын матди һҽм оештыру ягыннан тҽэмин итҥ 

              1.8. Җыен муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан тҽэмин ителҽ. 

              1.9. Җыенга ҽзерлек һҽм аны ҥткҽрҥ белҽн бҽйле чыгымнар муниципаль берҽмлек 

бюджеты хисабына башкарыла. 

 

                              2. Гражданнар җыенын чакыру тҽртибе 

              Халык җыены ҥткҽрҥ инициативасы 



              2.1. Торак пунктта халык җыенын ҥткҽрҥ инициативасын карау: 

              -муниципаль берҽмлек башлыгы; 

             - сайлау хокукына ия булган, гражданнар җыенында катнашырга хокуклы 10 кешедҽн 

дҽ ким булмаган торак пунктта яшҽҥчелҽр (ягъни Россия Федерациясенең эшкҽ сҽлҽтле 

гражданнары, даими яки кҥбесенчҽ торак пункт территориясендҽ яшҽҥче, яшҽҥ урыны 

буенча ҽлеге торак пунктта теркҽлгҽн, 18 яшькҽ җиткҽн гражданнар, шулай ук чит ил 

гражданнары, Россия Федерациясенең халыкара килешҥлҽре һҽм федераль законнар 

нигезендҽ җирле ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашырганда хокукларга ия булган торак пункт 

территориясендҽ даими яисҽ вакытлыча яшҽҥче һҽм җирле ҥзидарҽне гамҽлгҽ ашырганда 

хокукка ия булган кешелҽр. 

              2.2. Торак пунктта яшҽҥчелҽрнең инициативасы язылу кҽгазе (1 нче кушымта) яисҽ 

инициатив тҿркем җыелышының беркетмҽсе рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелергҽ тиеш, анда 

җыен ҥткҽрҥ инициативасын кҥрсҽтҥ турында карар кабул ителгҽн, аларда кҥрсҽтелгҽн тиеш:  

           гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр; 

           гражданнар җыенын ҥткҽрҥнең тҽкъдим ителгҽн вакыты;  

           гражданнар җыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы һҽр гражданинның 

паспорт сериясе һҽм номеры, яшҽҥ урыны, аның имзасы һҽм имзасын кертҥ датасы.  

           2.3. Җыенны ҥткҽрҥ инициативасын хуплау ҿчен җыелырга тиешле имзалар саны 

сайлау хокукына ия булган, даими яки нигездҽ яшҽҥче, торак пункт территориясендҽ яшҽҥ 

урыны буенча теркҽлгҽн гражданнар саныннан 5 процент тҽшкил итҽ, лҽкин 10 имзадан 

ҽзрҽк була алмый. 

           2.4. Язылу кҽгазьлҽре имзалар җыючы зат тарафыннан таныклана, таныклау датасын, 

фамилиясен, атасының исемен, туган датасын, паспорт номерын һҽм сериясен, яшҽҥ урынын 

кҥрсҽтеп, муниципаль берҽмлек башлыгына җибҽрелҽ. 

 

                  Гражданнар җыенын ҥткҽрҥ турында карар кабул итҥ тҽртибе 

           2.5. Инициатив тҿркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар җыены муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы карары белҽн (2 нче кушымта), ҽ муниципаль берҽмлек 

башлыгы инициативасы белҽн – муниципаль берҽмлек башлыгы карары белҽн (3 нче 

кушымта) барлык кирҽкле документлар кергҽн кҿннҽн 30 кҿн эчендҽ билгелҽнҽ.  

           2.6. Муниципаль берҽмлек башлыгы яисҽ муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы 

аның максатка ярашлы булмавы сҽбҽплҽре буенча гражданнар җыенын ҥткҽрҥдҽн баш 

тартырга хокуклы тҥгел. 

           2.7.  Гражданнар җыенына чыгарылган мҽсьҽлҽ (гражданнар җыены этаплары) Россия 

законнарына каршы килмҽскҽ тиеш  

          Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Советы карарлары (2015 елның 20 феврале) Халык 

җыены мҽсьҽлҽсе аны кҥп итеп аңлату мҿмкинлегеннҽн чыгып эшлҽнергҽ тиеш, ягъни аңа 

бары тик бертҿсле җавап кына бирергҽ мҿмкин булырга тиеш. 

           2.8. Гражданнар җыенын билгелҽҥ, аны кҥчерҥ турындагы карарны рҽсми бастырып 

чыгару (халыкка җиткерҥ) тҽртибе муниципаль берҽмлек уставы белҽн билгелҽнҽ һҽм 

муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен муниципаль 

берҽмлек уставында каралган тҽртиптҽ басылып чыга (халыкка җиткерелҽ). 

            Муниципаль берҽмлек башлыгы карарында яисҽ муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле 

органы карарында гражданнар җыенын уздыру турында тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: гражданнар 

җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽ; гражданнар җыенын уздыру вакыты һҽм урыны турында 

мҽгълҥмат; җыенны оештыручы-муниципаль берҽмлек органының структур бҥлекчҽсе 

турында белешмҽлҽр. 

             2.9. Гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру ҿчен җаваплы муниципаль берҽмлек 

органының структур бҥлекчҽсе (башкарма-боеру органы), муниципаль берҽмлек башлыгы 

карары яки муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы карары нигезендҽ гражданнар 

җыенын ҥткҽрҥ турында муниципаль берҽмлек башлыгы карары нигезендҽ сайлау хокукына 

ия булган торак пунктта яшҽҥчелҽр исемлеклҽрен тҿзи; гражданнар җыенына мҽгълҥмати 



материаллар ҽзерли; муниципаль берҽмлек халкына массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында һҽм 

гражданнар җыены турында башка ысуллар белҽн хҽбҽр итҽ (4 нче кушымта). 

            Муниципаль берҽмлекнең башкарма-боеру органы гражданнар җыенын ҥткҽрҥ ҿчен 

бина бирергҽ тиеш. 

             2.9.1. Гражданнар җыены барышында торак пунктта яшәүчеләрнең исемлеген бүлү 

һәм халык җыенын үткәрү датасын билгеләү территориаль, вакытлы билгеләр, шулай ук 

башка очракларда мөмкин. 

             2.9.2. Торак пунктта яшәүчеләрнең исемлеген бүлү тәртибе гражданнар җыенын 

билгеләү турында муниципаль актта күрсәтелә (5,6 нчы кушымталар). 

              2.9.3. Торак пунктта яшҽҥчелҽр халык җыены (гражданнар җыены этаплары) 

вакыты һҽм урыны турында алдан ук хҽбҽр ителҽ. Гражданнар җыенын (гражданнар җыены 

этапларын) билгелҽҥ турында карар, гражданнар җыенын (гражданнар җыены этапларын) 

ҥткҽрҥ вакыты һҽм урыны гражданнар җыены (гражданнар җыены этапларын) ҥткҽрелгҽн 

кҿнгҽ кадҽр 10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча басылып чыгарга тиеш. Гражданнар җыенының 

этапларын үткәрү вакыты һәм урыны бер карарда яисә халык җыенын билгеләү турында 

карарда күрсәтелә. 

              2.9.4. Халык җыенын этаплап уздырган очракта, җыен этаплап уздырыла, 

гражданнар җыенын үткәрү турында карар кабул ителгән көннән бер айдан да артмый. 

Халык җыены этапларын күчергәндә, җыенны уздыру билгеләнгән датага кадәр 10 көннән 

дә соңга калмыйча кабул ителергә тиеш. 

              2.9.5. Гражданнар җыенына килгҽн һҽр катнашучы 5 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча 

муниципаль берҽмлек органының структур бҥлекчҽсендҽ гражданнар җыены карарына 

чыгарыла торган материаллар белҽн танышырга хокуклы, ҽлеге нигезлҽмҽ 2.9 пунктында 

кҥрсҽтелгҽн, шулай ук аларның кҥчермҽлҽрен алырга 

              2.10. Гражданнар җыены турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ, халык җыенын ҥткҽрҥ 

датасы соңрак вакытка кҥчерелергҽ мҿмкин. Халык җыенын уздыру датасы билгелҽнгҽн 

датага кадҽр 10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча кҥчерҥ турында карар кабул ителергҽ тиеш. 

 

                                   3. Гражданнар җыенын ҥткҽрҥ тҽртибе 

              3.1.Җыенга килгҽн гражданнар торак пунктта яшҽҥчелҽр исемлегенҽ кертелгҽн һҽм 

сайлау хокукына ия булган затларны теркҽҥ ҿчен муниципаль берҽмлек башлыгы вҽкалҽтле 

зат тарафыннан теркҽлҽ. Исемлектҽ гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган 

елы, яшҽҥ урыны, паспорт сериясе һҽм номеры кҥрсҽтелҽ. 

              3.2.Җыенда катнашырга телҽк белдергҽн башка гражданнар, җыенда тикшерелҽ 

торган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ эшчҽнлеклҽре, матбугат һҽм башка массакҥлҽм мҽгълҥмат 

чаралары вҽкиллҽре катнашында да хҽлиткеч тавыш бирҥ хокукыннан башка мҿмкин. 

              3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшҽҥчелҽр исемлегендҽ тҿгҽлсезлеклҽр 

ачыкланган очракта, торак пунктта яшҽҥче кеше теркҽлергҽ һҽм ҽлеге муниципаль берҽмлек 

башлыгы җыенда катнашырга мҿмкин. 

              3.4. Язмаларның тҿгҽлсезлеген (яки аларның булмавын) раслап торучы документның 

(Россия Федерациясе гражданины паспорты, хҽрби билет, чит ил гражданы паспорты, Россия 

Федерациясендҽ яшҽҥгҽ рҿхсҽт, Россия Федерациясендҽ вакытлыча яшҽҥгҽ рҿхсҽт һҽм 

башкалар булырга мҿмкин.) 

              3.5. Гражданнар җыены анда сайлау хокукына ия булган торак пунктта 

яшҽҥчелҽрнең яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. Кворум булмаганда, гражданнар 

җыенын ҥткҽрҥнең яңа датасын билгелҽҥ муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан 

башкарыла. Бу очракта халык җыены халык җыенын ҥткҽрҥ билгелҽнгҽн кҿннҽн соң ун 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча ҥткҽрелергҽ тиеш. 

              3.6. Гражданнар җыены этаплап уздырылган очракта, гражданнар җыены 

җыенның аерым этапларында гражданнарның теләсә кайсы килгән очракта да хокуклы, 

аннан соң барлык уздырылган этаплар нәтиҗәләре буенча тавышларны санап, ягъни 

мондый җыен бердәм булып кала.  

              3.7.  Гражданнар җыенында тавыш бирҥ ачык яисҽ яшерен булырга мҿмкин. 



              Тавыш бирҥ формасы турындагы карар гражданнар җыены тарафыннан кабул ителҽ 

(вариант буларак: форма гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турындагы 

Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ). 

              3.8. Гражданнар җыенында катнашу ҿчен теркҽлгҽн гражданга яшерен тавыш бирҥне 

уздырганда тавыш бирҥ ҿчен бюллетень (7 нче кушымта) бирелҽ . 

              3.9. Гражданнар җыенында муниципаль берҽмлек башлыгы яисҽ ачык тавыш бирҥ 

юлы белҽн сайланган башка зат рҽислек итҽ ала. Рҽислек итҥче кандидатураларын 

гражданнар җыенында катнашучылар тҽкъдим итҽргҽ хокуклы. 

              3.10. Гражданнар җыены сҽркатипне һҽм хисап комиссиясен сайлый. Хисап 

комиссиясе ҽгъзалары саны ҿч кешедҽн дҽ кимрҽк 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 нәтиҗә ясый (гражданнар җыены 

этапларын үткәрүдән тыш); 

             5) тавыш бирү нәтиҗәләре турында беркетмә төзи (гражданнар җыены 

нәтиҗәләре буенча); 

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

катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра. 

             3.11. Гражданнар җыенының кҿн тҽртибенҽ ҿстҽмҽ мҽсьҽлҽлҽр рҽислек итҥче, 

муниципаль берҽмлек башлыгы, гражданнар җыенында катнашу хокукына ия гражданнар 

тарафыннан кертелҽ ала. Кҿн тҽртибенҽ чакырылыш инициаторлары тарафыннан кертелгҽн 

сораулар мҽҗбҥри рҽвештҽ кертелҽ. Кҥрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽр беренче чиратта карала. Халык 

җыенының кҿн тҽртибенҽ ҿстҽмҽ мҽсьҽлҽлҽрне кертҥ турында карар, ҽгҽр аның ҿчен җыенда 

катнашкан гражданнарның яртысыннан да ким булмаган ҿлеше тавыш бирсҽ, кабул ителгҽн 

дип санала. 

             3.12. Гражданнар 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. 

             3.13. Гражданнарның этаплап җыенында тавыш бирү ачык яисә ябык (яшерен) 

булырга мөмкин. 

             Тавыш бирү формасы турындагы карар гражданнар җыены этабында кабул ителә 

(вариант буларак: форма гражданнар җыенын әзерләү һәм уздыру тәртибе турындагы 

Нигезләмә белән билгеләнә). 

             3.14. 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 тавыш нәтиҗәләрен 

санаганда комиссия составында эшләячәк. 

             3.15. Җыенда рҽислек итҥче тарафыннан ачыла. Гражданнар җыенында рҽислек 

итҥче гражданнар җыенын ҥткҽрҥне оештыра, тҽртипне хуплый, хисап комиссиясе эшен 

координацияли, фикер алышына торган мҽсьҽлҽлҽр буенча чыгыш ясау ҿчен сҥз бирҽ, тавыш 

бирҥнең билгелҽнгҽн тҽртибен тҽэмин итҽ.  

             3.16. Гражданнар җыенында сҽркатип тарафыннан беркетмҽ алып барыла, анда 

гражданнар җыенын ҥткҽрҥ датасы, вакыты һҽм урыны, торак пунктта яшҽҥче 

гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны, 

кҿн тҽртибе, чыгышларның кыскача эчтҽлеге, карала торган мҽсьҽлҽлҽр буенча тавыш 

биргҽн гражданнар саны (8 нче кушымта) кҥрсҽтелҽ. 



             3.17. Халык җыенын этаплап уздырганда гражданнар җыенының һәр этабында 

беркетмәләр (9,10 нчы кушымталар) алып барыла, алар алга таба гражданнар җыенының 

уздырылган этаплары йомгаклары буенча җыенның бер йомгаклау беркетмәсенә (11 нче 

кушымта), шулай ук хисап комиссиясе беркетмәләренә (12,13 нче кушымталар) тутырыла, 

алар шулай ук гражданнар җыенының һәр этабында тавышларны санау нәтиҗәләре 

буенча хисап комиссиясенең бер йомгаклау беркетмәсенә (14 нче номерлы беркетмә) 

тутырыла. 

             3.18. 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. 

              3.19. Беркетмҽгҽ җыенда рҽислек итҥче зат, җыен секретаре кул куя һҽм муниципаль 

берҽмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмҽгҽ җыенда теркҽлгҽн катнашучылар исемлеге 

теркҽлҽ. 

              3.20. Гражданнар Җыенының уздырылган этаплары йомгаклары буенча хисап 

комиссиясенең йомгаклау беркетмҽсендҽ гражданнар җыены этапларын ҥткҽрҥ датасы, 

урыны һҽм вакыты, кҿн тҽртибе, ҥткҽрелгҽн этаплар саны, халык җыеннарының ҥткҽрелгҽн 

этаплары буенча хисап комиссиясе беркетмҽлҽре саны, җыенны уздыру ҿчен билгелҽнгҽн 

территориядҽ яшҽҥче гражданнарның гомуми саны, җыен эшендҽ катнашкан гражданнарның 

гомуми саны, җыен эшендҽ катнашкан гражданнарның гомуми саны, алар ҿчен бирелгҽн 

тавышларның гомуми саны, аңа каршы тавышларның гомуми саны. 

              3.21. Йомгаклау беркетмҽсенҽ Хисап комиссиясе рҽисе һҽм Хисап комиссиясе 

ҽгъзалары кул куя һҽм муниципаль берҽмлек башлыгына тапшырыла. 

                                              4. Халык җыены карарлары 

              4.1. Гражданнар җыены карары кабул ителгҽн дип санала, ҽгҽр аның ҿчен сайлау 

хокукына ия булган җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсҽлҽр. 

              4.2. Җыенда кабул ителгҽн карарлар муниципаль хокукый актлар булып тора, 

муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан имзалана һҽм Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергҽ тиеш. 

              4.3. Җирле ҥзидарҽ органнары һҽм җирле ҥзидарҽнең вазыйфаи затлары гражданнар 

җыенында кабул ителгҽн карарларның ҥтҽлешен тҽэмин итҽлҽр. алар арасында вҽкалҽтлҽр 

бҥленеше нигезендҽ, җирлек уставы белҽн билгелҽнгҽн. 

              4.4.   Җыенда кабул ителгҽн карар җыенда башка карар кабул итҥ юлы белҽн юкка 

чыгарылырга яки ҥзгҽртелергҽ мҿмкин яки суд тҽртибендҽ гамҽлдҽ тҥгел дип танылырга 

мҿмкин. 

              4.5. Гражданнар җыенында кабул ителгҽн карарлар рҽсми бастырып чыгарылырга 

(халыкка игълан ителергҽ) тиеш һҽм муниципаль хокукый актлар талҽплҽре нигезендҽ 

рҽсмилҽштерелҽ. 

             4.6.    Ҽгҽр торак пунктта яшҽҥчелҽрне турыдан-туры ихтыярый белдерҥ юлы белҽн 

кабул ителгҽн карарны гамҽлгҽ ашыру ҿчен ҿстҽмҽ рҽвештҽ муниципаль хокукый акт кабул 

итҥ (бастырып чыгару), кҥрсҽтелгҽн актны кабул итҥ (бастырып чыгару) компетенциясенҽ 

керҽ торган җирле ҥзидарҽ органы яисҽ җирле ҥзидарҽнең вазыйфаи заты гражданнар 

җыенында кабул ителгҽн карар ҥз кҿченҽ кергҽн кҿннҽн соң 15 кҿн эчендҽ тиешле 

муниципаль хокукый актны ҽзерлҽҥ һҽм (яисҽ) кабул итҥ вакытын билгелҽргҽ тиеш. 

Кҥрсҽтелгҽн срок ҿч айдан да артмаска тиеш. 

                                                  Гражданнар җыены карарларын ҥтҽҥ 

              4.7. Җыенда кабул ителгҽн карарлар торак пункт территориясендҽ мҽҗбҥри ҥтҽлергҽ 

тиеш һҽм нинди дҽ булса дҽҥлҽт хакимияте органнары, аларның вазыйфаи затлары яисҽ 

җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан раслауга мохтаҗ тҥгел. 

              4.8. Җыенда кабул ителгҽн карарларның ҥтҽлмҽве закон нигезендҽ җаваплылыкка 

тартыла. 



                                                                           Татарстан Республикасы Сарман  

                                                                           муниципаль районы Сарман авыл 

                                                                           җирлегендҽ гражданнар җыенын  

                                                                           ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турында 

                                                                           Нигезлҽмҽгҽ 1 нче кушымта 

                                             ЯЗЫЛУ КҼГАЗЕ 

Без, тҥбҽндҽгелҽр, ҥткҽрҥ инициативасын хуплыйбыз 

__________________________________________________________гражданнар жыены                              

(гражданнар җыенын ҥткҽрҥ вакыты) 

________торак пункты______ җирлегендҽ________муниципаль районы (муниципаль 

берҽмлеге «шҽһҽре________») 

сорау формулировкасы белҽн 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

№

№ 

п/п 

Фамилия, 

исеме,   

атасының 

исеме 

Туу 

датасы 

Яшҽҥ урыны 

адресы 

Паспорт 

сериясе,номер

ы яки аны 

алыштыручы 

документы 

Имза 

датасы 
Имза 

1       

2       

3       

.       

1       

       

       

       

       

       

       

       

 

Язылу кҽгазен таныклыйм ___________________________________ 

                                                               (фамилия, исем, атасының исеме, туу датасы, 

_________________________________________________________________ 

Имза җыючының яшҽҥ урыны, паспорт сериясе,номеры яки аны алыштыручы  документы,  

 

                                ____________________  (имза һҽм дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Гражданнар җыенын инициатив  

                                                           тҿркем инициативасы белҽн чакырган очракта 

                                                           Татарстан Республикасы Сарман 

                                                           муниципаль районы Сарман  

                                                           авыл җирлеге торак пунктларында 

                                                           гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм  

                                                           уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ  

                                                                    2 нче кушымта 

 

КАРАР 

_______ 20** ел.                                                                            № ____ 

 

  Халык җыенын билгелҽҥ турында _____ торак пункты______ җирлегендҽ _______ 

муниципаль районы гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм алардан файдалану 

мҽсьҽлҽсе буенча 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Россия Федерациясендҽ 

җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 28.07.2004 ел, № 45-ЗРТ 

Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендҽ»,  Устав ст._____ җирлеге 

(шҽһҽр округы), Совет ______  җирлеге_______ муниципаль районы (шҽһҽр округы) 

                                                           КАРАР ИТТЕ: 

 

            1.Билгелҽргҽ: 00 сҽгать 00 минут ____ 20** _____ халык җыены мҽсьҽлҽсе буенча 

ҥзара салым кертҥ ҽлеге _______ торак пунктында _____җирлеге _____ муниципаль районы 

(муниципаль берҽмлеге«шҽһҽре ________»)  

 2.Билгелҽргҽ: 00 сҽгать 00 минут ____ 20** _____ халык җыены мҽсьҽлҽсе буенча 

ҥзара салым кертҥ ҽлеге _______ торак пунктында _____җирлеге _____ муниципаль районы 

(муниципаль берҽмлеге«шҽһҽре ________») 

          3.Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

«Бастырыла алуы белҽн килешҽсезме сез ҥзара салым кертҥ 20_____ елда кҥлҽмендҽ _____ 

сум белҽн һҽр балигъ кешесе теркҽлгҽн яшҽҥ урыны буенча территориясендҽ _______ торак 

пунктның ______ җирлеге муниципаль районы (муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре ________»), 

гайре (ҥзара салымнан азат ителҥчелҽр гражданнар категориялҽрен кҥрсҽтергҽ), һҽм юнҽлеш 

алынган акча җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ ҥтҽҥ буенча тҥбҽндҽге эшлҽр:                                               

« РИЗА»                                                      «КАРШЫ»  

           4 Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларына урнаштыру юлы белҽн һҽм җирлекнең рҽсми 

сайтында кабул ителгҽн кҿннҽн соң _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кҿн эчендҽ игълан 

итҽргҽ 

.5. Ҽлеге карар басылып чыккан кҿненнҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

 

____________ җирлеге  Совет Рҽисе            ФИА ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Татарстан Республикасы Сарман 

                                                           муниципаль районы Сарман  

                                                           авыл җирлеге торак пунктларында 

                                                           гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм  

                                                           уздыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽгҽ  

                                                                    3 нче кушымта 

 

Муниципаль берҽмлек Башлыгы карары_________ җирлеге __________муниципаль районы 

(муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре________») 

Татарстан  Республикикасының _____ 20___ ел. N 

«җыенда гражданнарның билгелҽҥ турында _____ торак пунктында ______җирлеге 

_______ муниципаль районы (муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре ________») гражданнарның 

ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм куллану мҽсьҽлҽсе буенча»  

            06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Россия 

Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 28.07.2004 ел, 

№ 45-ЗРТ Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендҽ»,  Устав ст._____ 

җирлеге (шҽһҽр округы), Совет ______  җирлеге_______ муниципаль районы (шҽһҽр округы) 

                                                 

                                              КАРАР ИТТЕ: 

     Билгелҽргҽ:  ____ 20___ _____ халык җыены мҽсьҽлҽсе буенча ҥзара салым кертҥ 

ҽлеге _______ торак пунктында _____ җирлеге _____ муниципаль районы (муниципаль 

берҽмлеге «шҽһҽре ________»). 

           1.Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

 Муниципаль район ( муниципаль берҽмлег«шҽһҽр е) торак пункты__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ торак пункты ("шҽһҽр" муниципаль берҽмлеге) 

территориясендҽ яшҽҥ урыны буенча теркҽлгҽн һҽр балигъ булган кешедҽн 20 _ 

_елда________ сум кҥлҽмендҽ ҥзара салым кертергҽ килешҽсезме?), һҽм алдагы эшлҽрне 

башкару буенча җирле ҽһҽмияткҽ ия мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ алынган акчаларны юнҽлтҥдҽн 

тыш______________:                      

       « РИЗА»                                                      «КАРШЫ» 

2. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларына һҽм җирлекнең рҽсми сайтында кабул 

ителгҽн кҿннҽн алып ___ кҿн эчендҽ урнаштыру юлы белҽн игълан итҽргҽ. 

3. Ҽлеге карар басылып чыккан кҿненнҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

 

Муниципаль берҽмлек Башлыгы ____________            ФИА  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Татарстан Республикасы Сарман 

                                           муниципаль районы Сарман авыл җирлегендҽ 

                                                                    («шҽһҽр муниципаль берҽмлеге)  

                                           ________») гражданнар җыены ҽзерлек тҽртибе 

                                                              турында нигезлҽмҽгҽ 4 нче кушымта 

                                                                                                              проекты 

ИСЕМЛЕК 

 

 яшҽҥче  _______________________________   ______________________________ 

    (торак пункт исеме)   (җирлек исеме) 

_______________________________, сайлау хокукына ия булучылар 

(муниципаль район исеме, муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре____») 

«___» _________________ 20___ ел 

 

№№ 

пп 

Фамилиясе, исеме,   

атасының исеме 

Туу елы (18 

яшьтҽн-туган 

ае, саны) 

Яшҽҥ урыны 

адресы 

Паспорт  

сериясе, 

номеры  

Имза 

1      

2      

3      

.      

1      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Гражданнар җыенында рҽислек итҥче _________   _____________________ 

                                                               (имза)       (имза расшифровкасы) 

Халык җыены сҽркҽтибе _________   ______________________ 

                                                               (имза)      (имза расшифровкасы) 

 

 

                                                                        Гражданнар җыены инициатив тҿркем  

                                                                    инициативасы белҽн ҥткҽрелгҽн очракта 

  

                                                       

 

 

 

 

 



                                                           Татарстан Республикасы  

                                                           Сарман муниципаль районы  

                                                           (муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре________ ») 

                                                           Сарман җирлеге составына керҥче  

                                                           торак пунктларда гражданнар җыенын  

                                                           ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ тҽртибе турында 

                                                            Нигезлҽмҽгҽ 5 нче кушымта проекты 

 

 

 

 

 

КАРАР 

_______ 20** ел.                                                                            № ____ 

 

  Халык җыенын билгелҽҥ турында _____ торак пункты______ җирлегендҽ _______ 

муниципаль районы(муниципаль берҽмлеге«шҽһҽре ________»)  гражданнарның ҥзара 

салым акчаларын кертҥ һҽм алардан файдалану мҽсьҽлҽсе буенча 

 

             06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Россия 

Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 28.07.2004 ел, 

№ 45-ЗРТ Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендҽ»,  Устав ст._____ 

җирлеге (шҽһҽр округы), Совет ______  җирлеге_______ муниципаль районы (шҽһҽр округы) 

                                                           КАРАР ИТТЕ: 

 

            5. 00 Сҽгать 00 минутка билгелҽргҽ____ 20** _____ Халык җыенының беренче 

этабын - _ _ _ _ _ _ _ _торак пунктында ҥзара салым кертҥ мҽсьҽлҽсе буенча муниципаль 

район (« шҽһҽр»  муниципаль берҽмлеге ________»).  

           6. 00 сҽгать 00 минутка билгелҽргҽ____ 20** _____ Халык җыенының икенче 

этабын (һ. б.) _ торак пунктында ҥзара салым кертҥ мҽсьҽлҽсе буенча  муниципаль район 

(муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре»________» )  

 

           7. Торак пунктта яшҽҥчелҽрнең исемлеген (территориаль, вакытлыча яки башка 

билге буенча) сайлау тҽртибе гражданнар җыенын билгелҽҥ турында муниципаль актта 

кҥрсҽтелҽ. 

 

          8.Гражданнар җыенына чыгарыла торган мҽсьҽлҽне расларга: 

«Бастырыла алуы белҽн килешҽсезме сез ҥзара салым кертҥ 20_____ елда кҥлҽмендҽ _____ 

сум белҽн һҽр балигъ кешесе теркҽлгҽн яшҽҥ урыны буенча территориясендҽ _______ торак 

пунктның ______ җирлеге муниципаль районы (муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре ________»), 

гайре (ҥзара салымнан азат ителҥчелҽр гражданнар категориялҽрен кҥрсҽтергҽ), һҽм юнҽлеш 

алынган акча җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ ҥтҽҥ буенча тҥбҽндҽге эшлҽр:                            

« РИЗА»                                                      «КАРШЫ»  

            5. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларына урнаштыру юлы белҽн һҽм җирлекнең 

рҽсми сайтында кабул ителгҽн кҿннҽн соң _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кҿн эчендҽ 

игълан итҽргҽ 

.          6. Ҽлеге карар басылып чыккан кҿненнҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

 

____________ җирлеге Совет Рҽисе            ФИА ________ 

 

 

 

 



 

 

                                                                        Проектка (муниципаль берҽмлек 

                                                                        башлыгы инициативасы буенча 

                                                                        гражданнар җыенын этаплап ҥткҽргҽн 

                                                                        очракта) 6 нчы кушымта 

 

                         Муниципаль берҽмлек Башлыгы карары 

_________ җирлеге __________муниципаль районы ( муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре 

________») 

_ _ _ _ _ _ N__ _ _  

«Җыенда гражданнарның _____ торак пунктында ______җирлеге _______ муниципаль 

районы (муниципаль берҽмлеге« шҽһҽре ________») гражданнарның ҥзара салым акчаларын 

куллану һҽм кертҥ мҽсьҽлҽсен  билгелҽҥ турында» 

            Статьясы нигезендҽ, 25.1, 56 Федераль закон 06.10.2003, № 131-ФЗ номерлы федераль 

закон оештыруның гомуми принциплары Турында «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ», 

ст Татарстан Республикасы Законының 35 от 28.07.2004 ел, № 45-ТРЗ җирле ҥзидарҽ 

турында«Татарстан Республикасы», ст. Уставының _____ җирлеге муниципаль районы 

(муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре ________»), муниципаль берҽмлек башлыгы ______ 

җирлеге _______ муниципаль районы (муниципаль берҽмлеге« шҽһҽре ________») 

                                                       

                                                     КАРАР ИТТЕ: 

            1. Билгелҽргҽ 00 сҽгать 00 минут ____ 20___ беренче этабы җыенда 

гражданнарның сораулары буенча ҥзара салым кертҥ ҽлеге _______ торак пунктында _____ 

җирлеге _____ муниципаль районы (муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре ________»). 

 

            2. Билгелҽргҽ  00 сҽгать 00 минут ____ 20___ икенче этабы җыенда 

гражданнарның (һ. б.) мҽсьҽлҽсе буенча ҥзара салым кертҥ ҽлеге _______ торак пунктында 

_____ җирлеге _____ муниципаль районы (муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре ________»). 

 

            3. Гражданнар җыенын ҥткҽрҥ ҿчен торак пунктта яшҽҥчелҽрнең исемлеген 

бҥлҥне сайлау тҽртибе (территориаль, вакытлыча яки башка билгелҽр буенча) муниципаль 

берҽмлек башлыгының гражданнар җыенын билгелҽҥ турындагы карарында кҥрсҽтелҽ. 

 

           4. « Сез ҥзара салым кертҥ 20_____ елда _____ сум кҥлҽмендҽ һҽр балигъ кеше 

теркҽлгҽн яшҽҥ урыны буенча _______ торак пунктның ______ җирлеге муниципаль районы 

(муниципаль берҽмлеге «шҽһҽре ________»)территориясендҽ,  гайре (ҥзара салымнан азат 

ителҥчелҽр гражданнар категориялҽрен кҥрсҽтергҽ), һҽм юнҽлеш алынган акча җирле 

ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ ҥтҽҥ буенча тҥбҽндҽге эшлҽр бастырыла алуы белҽн 

килешҽсезме:     

                        « РИЗА»                                                      «КАРШЫ»  

            5. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларына урнаштыру юлы белҽн һҽм җирлекнең 

рҽсми сайтында кабул ителгҽн кҿннҽн соң ______ кҿн эчендҽ игълан итҽргҽ 

.          6. Ҽлеге карар басылып чыккан кҿненнҽн ҥз кҿченҽ керҽ. 

 

Муниципаль берҽмлек Башлыгы____________ ФИА ________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Татарстан Республикасы Сарман 

                                                                          муниципаль районы (муниципаль  

                                                                          берҽмлеге«шҽһҽре________»)  

                                                                          составына керҥче Сарман торак 

                                                                          пунктларында гражданнар җыены  

                                                                          турындагы Нигезлҽмҽгҽ  

                                                                          7 нче кушымта проекты 

 

 

 

                                                      БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Татарстан Республикасы муниципаль районы (муниципаль берҽмлеге 

«шҽһҽре________»)______________  җирлеге составына керҥче торак пунктта 

гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һҽм куллану мҽсьҽлҽсе буенча яшерен тавыш 

бирҥ 

 

Яшерен тавыш бирҥгҽ  

куелган мҽсьҽлҽнең эчтҽлеге  

 

 

          «ҽйе» 

 

    

          «юк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      



                                                                          Татарстан Республикасы Сарман 

                                                                          муниципаль районы (муниципаль  

                                                                          берҽмлеге«шҽһҽре________»)  

                                                                          составына керҥче Сарман торак 

                                                                          пунктларында гражданнар җыены  

                                                                          турындагы Нигезлҽмҽгҽ  

                                                                          8 нче кушымта проекты 

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫ БЕРКЕТМҼСЕ  

________________________________________________________ 

        (торак пунктның исеме) 

 

«___» ____________  20__ елның    00 сҽгать 00 минут                                                 № _____ 

  

  ____________________________________________________катнаштылар. 

(торак пунктта яшҽҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар 

саны, катнашучылар саны) 

 

Гражданнар җыенында 

рҽислек итҥче ________________________________________________ 

                                                        (фамилия, исем, атасының исеме)  

Гражданнар җыены сҽркҽтибе  _________________________________________ 

                                                        (фамилия, исем, атасының исеме) 

 

                                             КҾН ТҼРТИБЕ: 

1.  

 

2.  

 

ҖЫЕННЫҢ РҼИСЛЕК ИТҤЧЕСЕ САЙЛАНА: 

 

1. ______________________ – ФАП мҿдире  

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

«Риза» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше 

 

       ҖЫЕННЫҢ СҼРКҼТИБЕ САЙЛАНА: 

 

Рҽислек итҥче: җыен сҽркҽтибен сайларга кирҽк. Нинди тҽкъдимнҽр булачак? 

  

Җыен сҽркҽтибе итеп сайлау тҽкъдиме  бар   ФИА – вазифа 

  

  

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ человек 

        «Каршы» ____ человек 

 

   ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

Рҽислек итҥче: гражданнар җыены кворумын билгелҽҥ, тавыш бирҥ мҽсьҽлҽлҽре 

буенча аңлатмалар бирҥ, тавышларны санау һҽм тавыш бирҥгҽ нҽтиҗҽ ясау, тавыш бирҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ тҿзҥ ҿчен хисап комиссиясен сайларга кирҽк. 

 



Хисап комиссиясе рҽисе итеп сайларга дигҽн тҽкъдим бар ______ ФИА һҽм хисап 

комиссиясе ҽгъзалары: 

1.  Иванов Иван Иванович -  

2. Петрова Полина Петровна –  

 

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ человек 

        «Каршы» ____ человек 

 

 

          Кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽ буенча тавыш бирҥ тҽртибе билгелҽнҽ: (вариант буларак 

тавыш бирҥ формасы гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турындагы 

Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ) 

 

             Рҽислек итҥче: кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽ буенча тавыш бирҥ формасын билгелҽргҽ 

кирҽк. Тавыш бирҥ ачык яисҽ ябык (яшерен) булырга мҿмкин. Тавыш бирҥне уздыру 

формасы турында тҽкъдим яңгырады. 

 

    Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ человек 

        «Каршы» ____ человек 

 

 

 

                                        КҾН ТҼРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

 

Беренче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

                                       (фамилия, исем, атасының исеме) 

         (чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелҽ) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                           (фамилия, исем, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелҽ) 

                     Һҽм башкалар.  (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 

 

КАРАР ИТТЕЛҼР: (карарның эчтҽлеге) 

 

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: «Риза» -    ____ кеше. 

                                           «Каршы» -    ____ кеше. 

Карар________________________ 

                             кабул ителде (кабул ителмҽде) 

 

Икенче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар:   

________________________________________________ 

                                    (фамилия, исем, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелҽ) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                             (фамилия, исем, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелҽ) 



                     Һҽм башкалар.  (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 

 

 

КАРАР ИТТЕЛҼР: (карарның эчтҽлеге) 

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: «Риза» -    ____ кеше. 

                                           «Каршы» -    ____ кеше. 

Карар________________________ 

                             кабул ителде (кабул ителмҽде) 

 

Гражданнар җыенында 

рҽислек итҥче _   _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 

Гражданнар җыены сҽркҽтибе  _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 

 

 

                                                Гражданнар җыенын этаплап ҥткҽргҽн очракта 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Татарстан Республикасы Сарман 

                                                                          муниципаль районы (муниципаль  

                                                                          берҽмлеге«шҽһҽре________»)  

                                                                          составына керҥче Сарман торак 

                                                                          пунктларында гражданнар җыены  

                                                                          турындагы Нигезлҽмҽгҽ  

                                                                          9 нчы кушымта проекты 

 

                       ГРАЖДАННАР  ЖЫЕНЫНЫҢ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ БЕРКЕТМҼСЕ (һ.б)  

________________________________________________________ 

        (торак пунктның исеме) 

 

«___» ____________  20__ елның    00 сҽгать 00 минут                                                 № _____ 

  

  ____________________________________________________катнаштылар. 

(торак пунктта яшҽҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар 

саны, катнашучылар саны) 

 

Гражданнар җыенында 

рҽислек итҥче ________________________________________________ 

                                                        (фамилия, исем, атасының исеме)  

Гражданнар җыены сҽркҽтибе  _________________________________________ 

                                                        (фамилия, исем, атасының исеме) 

 

                                             КҾН ТҼРТИБЕ: 

1.  

 

2.  

 

ҖЫЕННЫҢ РҼИСЛЕК ИТҤЧЕСЕ САЙЛАНА: 

 

3 Иванова Светлана Ивановна ______________________ – ФАП мҿдире  

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

«Риза» - ____ кеше 

«Каршы» ____ кеше 

 

       ҖЫЕННЫҢ СҼРКҼТИБЕ САЙЛАНА: 

 

Рҽислек итҥче: җыен сҽркҽтибен сайларга кирҽк. Нинди тҽкъдимнҽр булачак? 

  

Җыен сҽркҽтибе итеп сайлау тҽкъдиме  бар   ФИА – вазифа 

  

  

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ человек 

        «Каршы» ____ человек 

 

   ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

Рҽислек итҥче: гражданнар җыены кворумын билгелҽҥ, тавыш бирҥ мҽсьҽлҽлҽре 

буенча аңлатмалар бирҥ, тавышларны санау һҽм тавыш бирҥгҽ нҽтиҗҽ ясау, тавыш бирҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ тҿзҥ ҿчен хисап комиссиясен сайларга кирҽк. 



 

Хисап комиссиясе рҽисе итеп сайларга дигҽн тҽкъдим бар ______ ФИА һҽм хисап 

комиссиясе ҽгъзалары: 

3.  Иванова Иван Иванович -  

4. Петрова Полина Петровна –  

 

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ человек 

        «Каршы» ____ человек 

 

 

          Кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽ буенча тавыш бирҥ тҽртибе билгелҽнҽ: (вариант буларак 

тавыш бирҥ формасы гражданнар җыенын ҽзерлҽҥ һҽм уздыру тҽртибе турындагы 

Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ) 

 

             Рҽислек итҥче: кҿн тҽртибендҽге мҽсьҽлҽ буенча тавыш бирҥ формасын билгелҽргҽ 

кирҽк. Тавыш бирҥ ачык яисҽ ябык (яшерен) булырга мҿмкин. Тавыш бирҥне уздыру 

формасы турында тҽкъдим яңгырады. 

 

    Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

        «Риза» - ____ человек 

        «Каршы» ____ человек 

 

 

 

                                        КҾН ТҼРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

 

Беренче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

                                       (фамилия, исем, атасының исеме) 

         (чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелҽ) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                           (фамилия, исем, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелҽ) 

                     Һҽм башкалар.  (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 

 

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: «Риза» -    ____ кеше. 

                                           «Каршы» -    ____ кеше. 

Карар________________________ 

                             кабул ителде (кабул ителмҽде) 

 

Икенче мҽсьҽлҽ буенча тыңладылар:   

________________________________________________ 

                                    (фамилия, исем, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелҽ) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  

                                             (фамилия, исем, атасының исеме) 

(чыгышның кыскача язу яки доклад тексты (кушымта итеп бирелҽ) 

                     Һҽм башкалар.  (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 



 

 

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: «Риза» -    ____ кеше. 

                                           «Каршы» -    ____ кеше. 

Карар________________________ 

                             кабул ителде (кабул ителмҽде) 

Рҽислек итҥче: йомгаклау карарының нҽтиҗҽсе гражданнар Җыенының ҥткҽрелгҽн 

этапларының тавышларын санау нҽтиҗҽлҽре буенча җирлекнең__ Уставы нигезендҽ рҽсми 

рҽвештҽ басылып чыгачак (халыкка җиткерелҽчҽк). 

 

Гражданнар җыенында 

рҽислек итҥче _   _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 

Гражданнар җыены сҽркҽтибе  _________   _________________ 

                                                               (имза)     (имза расшифровкасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Карарга 11 нче кушымта проекты№___ 

                                                                  Сарман авыл җирлеге Советы сессиясе 

                                                                   ___________ Татарстан Республикасы 

                                                                   муниципаль районы  

                                                                   «___» ___________ 20___ ел 

 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ НҼТИҖҼЛҼРЕ БУЕНЧА 

ҖЫЕННЫҢ ЙОМГАКЛАУ ПРОТОКОЛЫ 

_____________________________________________________ 

(Татарстан Республикасы муниципаль районы торак пункты исеме) 

 

«______» _________ 20__ ел               00 сҽгать 00 минут                           № ____ 

 

           Гражданнарның беренче этабы _ _ _ _ __ _ 20-нче номерлы (рҽислек итҥче ФИА), 20-

20-нче номерлы Гражданнарның икенче этабы беркетмҽсе (рҽислек итҥче ФИА) һҽм 

башкалар буенча, сорау - (ҥзе ҥк) буенча этаплап гражданнар җыеннары 

ҥткҽрелде.)___________________________________________________ 

 

1. Җыенның ҥткҽрелгҽн этапларының тавыш бирҥ формасы (ачык, яки ябык (яшерен) 

кҥрсҽтелеп саны_______ 

2. Гражданнар җыеннарының этаплап уздырыла торган беркетмҽлҽре саны ______ 

3. Җыенны уздыру ҿчен билгелҽнгҽн территориядҽ яшҽҥче һҽм аларның эшендҽ 

катнашырга хокукы булган гражданнарның гомуми саны __________;  

4. Сайлау хокукына ия булган һҽм җыен этапларында катнашкан гражданнарның 

гомуми саны______________ 

 

 

                                       КАРАР ИТТЕЛҼР: (карар эчтҽлеге) 

 

-  Гражданнар җыены этапларында кертелгҽн сорау(-лар) «Риза» 

ҿчен бирелгҽн тавышларның гомуми саны _________; 

-  Кертелгҽн сорауга (-ларга) «Каршы» бирелгҽн тавышларның 

гомуми саны _______ 

                     

КАРАР: кабул ителде(кабул ителмҽде, сҽбҽбен кҥрсҽтеп) 

Рҽислек итҥче (җирлек Башлыгы):    ______              _________   _______ 

                                                      (имза)        (имза расшифровкасы)   

Сҽркҽтип:                              _________   ______________________  

                           (имза)         (имза расшифровкасы) 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                12 нче кушымта  

                                                                                                                 Проекты 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

торак пунктта тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре турында_________, Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Сарман авыл җирлеге составына керҥче 

«_____»  _______ 2019 ел                                                   №1                           

Татарстан Республикасы  

                                                                                  _______________________  муниципаль 

районы_________ авыл җирлеге 

 

 

  

           Катнашалар: Хисап комиссиясе ҽгъзалары: 

           1.  ФИА; 

 2. ФИА; һ.б      

           3. ФИА; 

                 гражданнар җыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар катнаша ( 

катнашты)______________. 

           Гражданнар җыенының беренче этабы кҿн тҽртибе буенча тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

 

«___________________________________________________________________________» 

 

Риза___________тавыш 

 

Каршы_________тавыш 

 

 

Хисап комиссиясе рҽисе                                                           ФИА 

Хисап комиссиясе ҽгъзалары:                                                  ФИА 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                13 нче кушымта 

                                                                                                                     Проекты 

 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

          торак пунктта тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре турында_________, Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге составына керҥче 

«_____»  _______ 2019 ел                                                   №2                          

Татарстан Республикасы  

                                                                                  _______________________  муниципаль 

районы_________ авыл җирлеге 

 

 

 

            Катнашалар: Хисап комиссиясе ҽгъзалары: 

           1.  ФИА; 

 2. ФИА; һ.б      

           3. ФИА;  

                гражданнар җыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар катнаша ( 

катнашты)______________. 

            Гражданнар җыенының икенче этабы кҿн тҽртибе буенча тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

 

«___________________________________________________________________________» 

 

Риза___________тавыш 

 

Каршы_________тавыш 

 

 

Хисап комиссиясе рҽисе                                                           ФИА 

Хисап комиссиясе ҽгъзалары:                                                  ФИА 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



                                                                  Сарман авыл җирлеге Советы сессиясе 

                                                                   ___________ Татарстан Республикасы 

                                                                   муниципаль районы  

                                                                  _____ нче карарга 14 нче  кушымта 

                                                                   «___» ___________ 20___ ел 

 

 

ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМҼСЕ 

 

Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге (торак пункт 

исеме)_______________гражданнары җыенының беренче, икенче (һ.б.) этаплары 

НҼТИҖҼЛҼРЕ буенча тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре  

 

«___» ____________  20__ ел    ___________________________________  

                                                                          (торак пункт исеме)   

Территориядҽ уткҽрелгҽн гражданнар җыенының беренче, икенче (һ. б.) этаплары 

нҽтиҗҽлҽре 

______________________________________________________________________ 

                                                  (муниципаль берҽмлек территориясе 

______________________________________________________________________ 

                       яисҽ аның ҿлеше исеме)  

Гражданнар җыенының этапларын ҥткҽрҥ датасы һҽм вакыты: _______________                              

_____________ 20__ ел 

Гражданнар җыеннарында тавыш биргҽндҽ тавышларны санау 

нҽтиҗҽсендҽ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ Хисап 

комиссиясе билгелҽде:  

1. Гражданнар җыенының ҥткҽрелгҽн этаплары саны 

________________________________________;  

2. Гражданнар җыены этапларының ҥткҽрелгҽн Хисап комиссиясе беркетмҽлҽренең 

тҽкъдим ителгҽн саны ___________________;  

3. Җыенны уздыру ҿчен билгелҽнгҽн территориядҽ яшҽҥче һҽм җыен эшендҽ 

катнашырга хокуклы гражданнарның гомуми саны __________;  

4. Җыен эшендҽ катнашкан гражданнарның гомуми саны ___________________;  

5. Гражданнар җыенына кертелгҽн «РИЗА» тавышларның гомуми саны _______;  

6. Гражданнар җыенына кертелгҽн «КАРШЫ» тавышларның гомуми саны _______;  

 

 

Карар иттелҽр: 

1. Нҽтиҗҽлҽрне раслау мҽсьҽлҽсе буенча тавыш бирҥ 

_________________, «Россия Федерациясендҽ җирле 

ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» гы 

131-ФЗ номерлы Федераль законның 25 статьясындагы 6 

ҿлеше нигезендҽ ҽлеге мҽсьҽлҽ буенча җыенны хҽл 

итҥ____________________кабул ителгҽн дип санарга. 

 

  

   Хисап комиссиясе рҽисе _____________________          _______________  

                                     (фамилиясе, инициалы)                          (имза)  

 

 



Хисап комиссисе ҽгъзалары 1. _________________________          _____________ 

                                          (фамилиясе, инициалы)                    (имзалар)             

2. _________________________    

           

Беркетмҽ тҿзелде  «___» _____________ 20___ елда 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 


