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<Россия Федерациясендэ )цирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында> 2003 елныц б октябрендаге 131-Ф3 номерлы Федераль законныц 25.,1
статьясындагы, кТатарстан Республикасында щирле yзидарэ турында> 2004 елныц
2В июлендаге 45-ТР3 номерлы Татарстан Республикасы 3аконыныц 35
статьясындагы haM Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районыныц
кОлы Ачасыр авыл }кирлеге) муниципаль берэмлеге Уставыныц 17 статьясындагы
yзгорешлер белэн бэйле равешта, Олы Ачасыр авыл цирлеге Советы карар итте:

1, Кушымта нигезенда кТатарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль
районы Олы Ачасыр авыл }кирлеге торак пунктларында грах(даннар щыенын озерлаy
hэм уткару тартибе турында)гы нигезламэне расларга.

2. Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы Ачасыр
авыл жирлеге составына керyче торак пунктларда гра>tцаннар }кыенын азерлэy hoM
yтKapy тартибе турында>, Олы Ачасыр авыл жирлеге Советыныц 2018 елныц 23
августындагы '169 номерлы карары белэн расланган Нигезлэмане yз кочен югалткан
дип санарга.

3. Олеге карарны Интернет челтаренец Татарстан Республикасы хокукый
мэгълyмат рэсми порталында (http://pravo.tataгstan.ru) haM Татарстан Республикасы
муниципаль берамлеклэре составындагы 3еленодольск муниципаль районы
магълyмат сайтында (http://zelenodolsk.tataгstan.ru), шулай ук могьлyмат
стендларында: Олы Ачасыр авылы, Yзэк урамы, 46 йорт (цирлек хакимияте бинасы),
Олы Ачасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорт (авыл мэдэният йорты бинасы)
урнацтырырга.

4. Олеге карарныц yгалешен контрольда тотуны Олы Аlасыр авыл }кирлеге
башлыгы Гатиятуллин М. Г. йекларга.
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Татарстан Республи касы 3еленодольск
муниципаль районы Олы Ачасыр авыл
жирлеге Советыныц 2019 елныц 13
ноябрендаге 224 номерлы карарына кушымта

Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районыолы Ачасыр авь!л цирлеге соGтавына керyче торак пунктларда
гракданнар цыенына эзерлек haM аны уздыру тэртибе турында нигезламэ

татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы )цирлеге составына
керYче тораК пунктларДа (алга таба - авыл цирлеге) гражданнар жыенын азерлэу haM
у3дырУ тэртибе турындаГы элеге ниге3лэмЭ <<РоссиЯ Федерациясендэ щирле Yзидароештыруныц гомуми принциплары турында)) 2003 елныц б октябрендэге .131-Фз
номерлЫ ФедералЬ законныц 25.'l статьясы, <Татарстан Республикасында жирле
Y3идарэ турында) 2004 елныц 28 июлендэге 45-тр3 номерлы Татарстан
Республикасы 3аконыныц 35 статьясы hэм Татарстан Республикасы зел"rодЬпr.*
муниципалЬ районыныц <<олы Ачасыр авыл )(ирлеге) муниципаль берэмлеге
Уставыныц 17 статьясы (алга таба - Устав) нигезендо эшлэнде.

1. Гомуми нигезлемэлар

1.1, Халык жыены гомуми, тиге3 haM турыдан-туры ихтыяр белдеру нигезенда
Yткэрелэ.

1.2. Гращаннар )цыенында торак пунктта яшоyчелэр, даими яки нигездэ аныц
территориясендэ яшэYчелар, ящэy урыны буенча алеге торак пунктта теркэлгон haM
сайлау хокукына ия кешелэр катнаша ала.

1.3. Грахqцаннар щыенында катнашу ирекле hэм иреше.
1.4, Гращцаннар щыенда шахсэн yзе катнаша haM аларныц hаркайсы бер

тавышка ия.
1.5. Халык жыены халык тарафыннан жирле аhэмияттэге мэсьэлэларне хэл итy

максатыннан yткэрелэ.
1.6. Огар торак пунктта алеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелэрdец

яртысыннан артыгы бер yk вакытта берга булу мемкинлеге булмаса, Устав нигезенда
гращцаннар жыены этаплап уздырыла.

Гражданнар цыен ы вакалатлэре
1.7. Гращ4аннар щыены тубандэге мэсьэлэлэр буенча yткарелерга момкин:

кyрсателган торак пункт составына башка жирлек (муниципаль район) территориясена
кертэ торган цирлек (муниципаль район) чишэрен yзгартy мэсьэлесе буенча торак
пунктта (алеге торак пункт составына керэ) кYрсэтелгэн торак JУнкт территориясен
башка щирлек (муниципаль район) территориясена kepтyHe yз эченэ алган жирлек
(муниципаль район) чиклорен yзгэртy масьэласе буенча);

МУНИЦИПаЛЬ берэмлекнец вэкиллекле органы вэкалэтларе кyрсателгэн
ЦИРлекНец чиклэрен yзгартy, yзгартеп кору мэсьэлэлэре буенча гращданнар жыены
белон гамэлга ашырыла торган жирлекта;
саЙлау хокукына ия булган жирлектэ яшэyчелэр саны 100 дэн артык кеше булса,
МУНИЦИпаль берэмлекнец вэкиллекле органы тозY, аныц саны haM вэкалатлор вакыты
ТУРыНда мэсьала буенча гращцаннар цыенын гамэлгэ ашыра торган >цирлеrсо 100
дон артык кеше була;

МУниципаль берамлекнец вэкиллекле органы вэкалэтлэре граlцаннар жыены
белэн гамалгэ ашырыла торган щирлекга yзара салым акчаларын KepTy hэм алардан
файдалану масьалэсе буенча;

муниципаль район чикларендэ авылара территориядэ урнашкан )цирлек
составына керyче торак пунктта алеге торак пункт территориясенда yзара салым
акчаларын Kepтy haM куллану мэсьэласе буенча;



}кирлекара территорияда урнашкан торак пунктта, )цирле Yзидарэне оештырУ haM

гамолга ашыру белэн байле масьэлэлэр буенча халык инициативасын тэtъдИМ Иry
максатларында;

авыл жирлегенец тубан тыгызлыгы булган жирлегендэ яки халык саны 100
кешедэн артмаган очракта, жирлекне бетеру месьэлэсе буенча эш алып барыЛа.;
авыл торак пунктында авыл щирлеге старостасы кандидатурасын таьдим иту, шулай

ук авыл жирлеге старостасы вэкалатлэрен вакытыннан алда туктату Мэсьэласе
буенча фикер алышу булды;

авыл торак пунктында гра)dданнар жыены шулай ук муниципаль хезмэт
турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хе3мат
вазыйфасын билауга конкурс yткэргэндо конкурс комиссиясе составына
кандидатуралар токъдим итy максатларында yткэрелергэ мемкин.

гражданнар цыенын матди hэм оештыру ягыннан таэмин итy
1.В. Х{ыен муниципаль берамлек башлыгы тарафыннан таэмИН итела.
1.9. }(ыенга эзерлек hэм аны угкарY белан байле чыгымнар муниципаль

берамлек бюджеты хисабына башкарыла.

2. Гражданнар цыенын чакыру тартибе

Халык цыены yTкapy инициативасы
2.'l. Халык щыенын yтKopy инициативасы-торак пунктта:
- муниципаль берамлек башлыгы;
- съйпау хокукына ия булган, гращданнар жыенында катнашырга хокуклы 10

кешедоН дэ ким булмаган торак пунктта яшэYчелэр (ягьни Россия Федерациясенец
эшкэ сэлотле гракцаннары, даими яки кубесенчэ торак пункт территориясендэ
яшаyче, яшэy урыны буенча алеге торак пунктта теркалгэн, 18 яшько )циткэн чит ил

грil(даннары, шулай ук чит ил гращданнары, Россия Федерациясенец халыкара
килешyларе haM федераль законнар нигезендэ )цирле yзидарэне гамэлгэ ашырганда

хокукларга ия булган торак пункт территориясенда даими яиса нигездэ яшоyче haM

щирле yзидарэне гамолга ашырганда хокукка ия булган кешелэр.
2.2, Торак пунктта яшэYчелорнец инициативасы я3ылу кагазе ('l нче кушымта)

яисо инициатив торкем щыелышыныц беркетмесе равешендо рэсмилаштерелерга
тиеш, анда цыен yткэрy инициативасын kypcaTy турында Карар кабул ителде, аларда

кyрсэтелгэн булырга тиеш:
гра}цаннар )цыенына чыгарыла торган масьэлалар;
гра}цаннар }кыенын yткэрyнец тэкьдим ителгэн вакыты;
гра)+{цаннар жыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы hэр

гра}цанинныц паспорт сериясе haM номеры, яшэy урыны, аныц имзасы hэм имзасын

KepTY датасы.
2.3. }{ыенны yткэрy инициативасын хуплау ечен жыелырга тиешле имзалар

саны сайлау хокукына ия булган, даими яки нигездэ яшэyче, торак пункт

территориясендэ яшэy урыны буенча теркэлгэн грil(цаннар саныннан 5 процент

тэшкил ита, лакин 10 имзадан ким була алмый,
2.4. Язьtлу когазьлэре имзалар жыючы зат тарафыннан таныклана, таныклау

датасын, фамилиясен, атасыныц исемен, туган датасын, паспорт номерын hэм

сериясен, яшэy урынын кYрсатеп, муниципаль берэмлек башлыгына >цибарелэ,

Гражданнар}r(Ь!еНыНYткэрVтУрындаКараркабУлитУтартибе
2,5' Инициатив теркем тарафыннан чакьiрыла торган гракцаннар щыены

муниципаль берэМлекнеЦ вэкиллекЛе органЫ карары белэн (узара салым урнагенда 2

нче кушымта урнаге), э муниципаль берэмлек башлыгы инициативасы белан

|иуrrцrпчль берэмлек башлыгы карары белан (узара салым yрнэгендэ з нче кушымта

урнаге1 барлык кирэкле документлар кергэн кеннэн алып 30 кен эченда билгелана,



2.6. Муниципаль берэмлек башлыгы яисэ муниципаль берэмлекнец вэкиллекле
органы аныц максатка ярашлы булмавы сабэплэре буенча гращданнар щыенын
yткарyдэн баш тартырга хокуклы тyгел.

2.7. Гращданнар жыенына чыгарылган масьэлэ (гращданнар жыены этаплары)
Россия Федерациясе законнарына haM Татарстан Республикасы законнарына каршы
килмаска тиеш, Халык )цыены масьаласе аны кyп итеп ацлату мемкинлегеннэн чыгып
эшлэнерго тиеш, ягьни аца бары тик бертесле жавап кына бирергэ момкин булыр
иде.

2.В. Грахцаннар щыенын билгелэу, аны кyчерy турындагы карарны рэсми
бастырып чыгару (халыкка >циткеру) тэртибе муниципаль берэмлек уставы белэн
билгелэнэ hэм муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка >циткеру)
очен муниципаль берамлек уставында каралган тэртиптэ басылып чыга (халыкка
щиткерелэ),
Муниципаль берэмлек башлыгы карарында яиса муниципаль берэмлекнец
вэкиллекле органы карарында гращданнар жыенын уздыру турында тубэндогелар
кyрсэтела: грil{даннар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэ; грil{даннар цыенын
уздыру вакыты hэм урыны турында мэгьлyмат; щыенны оештыручы-муниципаль
берэмлек органыныц структур булекчэсе ryрында белешмелар.

2.9, Грах(,цаннар щыенын (башкарма-боеру органы) азерлэy hэм уздыру ечен
}каваплы муниципаль берэмлек органыныц структур булекчэсе, муниципаль берамлек
башлыгы карары яки муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары нигезендэ
гращданнар щыенын yткэрy турында муниципаль берэмлек башлыгы карары
нигезендэ сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшэyчелор исемлеклорен този;
граж,qаннар жыенына мэгьлyмати материаллар эзерли; муниципаль берэмлек
халкына массакyлом мэгьлyмат чараларында haM грахqцаннар щыены турында башка
ысуллар белэн хабар ита (4 нче кушымта).
Муниципаль берамлекнец башкарма-боеру органы гражданнар жыенын yткэрy ечен
бина бирерга тиеш.

2,9.1. Гращданнар жыены барышында торак пунктта яшоyчелэрнец исемлеген
булу haM халык жыенын yтKapy датасын билгелэу территориаль, вакытлы билгелар,
шулай ук башка очракларда момкин.

2,9.2. Торак пунктта яшэyчеларнец исемлеген булу тэртибе грil(даннар
жыенын билгелэу турында муниципаль актта кyрсэтела (узара салым урнагенда 5,6
нчы кушымта урнэге).

2,9.3, Торак пунктта яшэyчелэр халык )цыены (граяlданнар )цыены этаплары)
вакыты hэм урыны ryрында алдан ук хэбар итела. Грахцаннар жыенын (грахцаннар
)цыены этапларын) билгелэy турында карар, гражданнар жыенын (гращданнар цыены
этапларын) yткэрy вакыты haM урыны гращданнар щыены (гращцаннар щыены
этапларын) уткэрелгэн конгэ кадор'10 кеннэн дэ соцга калмыйча басылып чыгарга
тиеш. Граr<даннар )(ыеныныц этапларын yTкapy вакыты haM урыны бер карарда яисэ
халык щыенын билгелау турында карарда кyрсетелэ

2.9,4. Халык жыенын этаплап уздырган очракта, жыен этаплап уздырыла,
гращцаннар }кыенын yTкapy турында Карар кабул ителган кеннан бер айДан Да
артмый. Халык }кыены этапларын кyчергэндэ, жыенны уздыру билгелангэн датага
кадор '10 кеннэн да соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

2.9.5, Гращданнар жыенына 5 кеннэн дэ соцга калмыйча муниципаль берамлек
органыныц структур булекчасендэ гражданнар жыены карарына чыгарыла торган
материаллар белэн танышырга хокукль1. элеге нигезламэ, шулай ук алырга, аларныц
кyчермаларе,

2.10. Грахlданнар жыены турындагы Нигезлэма нигезендо, халык жыенын
yткарy датасы соцрак вакытка кyчерелергэ мемкин. Халык жыенын у3дыру датасы
билгелэнГан датага кадэР't0 кеннэн дэ соцга калмыйча кYчерy турында Карар кабул

ителерге тиеш.



3. Гражданнар цыенын yтKapy тэртибе

3.1. }{ыенга килган грil(lцаннар торак пунктта яшэyчелэр исемлегена
кертелгэн hэм сайлау хокукына ия булган затларны теркэy очен муниципаль
беромлек башлыгы вэкалэтле зат тарафыннан теркалэ. Исемлекта гращданныц
фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган елы, яшэy урыны, паспорт сериясе hoM
номеры кyрсотелэ.

3.2, )t{ыенда катнашырга телэк белдергэн башка гращданнар, жыенда
тикшерелэ торган мэсьалэлорне хол итy эшчанлеклэре, матбугат hэм башка
массакyлам мэгьлyмат чаралары вакиллэре катнашында да халиткеч тавыш бирy
хокукыннан башка момкин.

3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшоyчелар исемлегенда тогалсезлеклар
ачыкланган очракта, торак пунктта яшаyчелэр, гращданин шахесен раслаучы
документлар булган очракта, муниципаль берэмлек башлыгы белэн щыенда катнашу
рехсэт итело.

3.4, Язмаларныц тогэлсезлеген (яки аларныц булмавын) раслап торучы
документныц (Россия Федерациясе гракцанины паспорты, харби билет, чит ил
гра{даны паспорты, Россия Федерациясенда яшэyгэ рехсэт, Россия Федерациясендэ
вакытлыча яшэyгэ рехсэт hэм башкалар булырга мемкин.)

3.5. Гра>цданнар щыены анда сайлау хокукына ия булган торак пунктта
яшоyчелэрнец яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. Кворум булмаганда,
грах(цаннар }кыенын yткэрyнец яца датасын билгелэy муниципаль берамлек башлыгы
тарафыннан башкарыла. Бу очракта халык }кыены халык щыенын yTкapy билгелангон
коннэн соц ун коннон да соцга калмыйча yткарелергэ тиеш.

3.6. Грахцаннар )цыены этаплап уздырылган очракта, граldданнар }цыены

щыенныц аерым этапларында граlцаннарныц теласо кайсы килгэн очракта да
хокуклы, аннан соц барлык уздырылган этаплар йомгаклары буенча тавышларны
санап, ягъни мондый жыен бердэм булып кала,

3.7. Гращданнар жыенында тавыш бирy ачык яисэ яшерен булырга мемкин.
Тавыш бирy формасы турында карар грil{даннар жыены тарафыннан кабул ителэ.

3.В, Гражданнар }кыенында катнащу ечен теркэлгэн гращданга яшерен тавыш
бируне уздырганда тавыш бирy ечен бюллетень (узара салым yрнегендэ 7 нче
кушымта урнаге) бирелэ.

3.9. Грах{цаннар щыенында муниципаль берэмлек башлыгы яисэ ачык тавыш
бирy юлы белэн сайланган башка зат роислек итэ ала. Рэислек итyче
кандидатураларын гращqан нар жыенында катнашучылар тэкьдим итэргэ xokylfi ы.

3.10. Грахqцаннар жыены сэркатипне hэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап
комиссиясе эгъзалары саны кименда оч кеше була алмый.

Хисап комиссиясена рэислек итyче керэ алмый,
хисап комиссиясе:
1) торак пунктта яшаyчелэр }кыенына килyче

дереслеген, кирэк булганда, аларныц грil{даннар жыены
тикшерэ;

.р"й"rrарны теркэyнец
эшендэ катнашу хокукын

2) граrqцаннар жыеныныц кворумын билгели (грахqцаннар щыены этапларын
yткарyдэн тыш));

3) тавыш бирy масьэлаларе буенча аF{латмалар бира;
4) тавышларны саный hэм тавыш биругэ йомгак ясый (грахqцаннар жыены

этапларын yткарyдэн тыш);
5) тавыш бирy йомгаклары турында беркетма този (гращцаннар }кыены

йомгаклары буенча);
6) рэислек итyчега тавыш бирy нэтижэларе белэн материаллар (берКеТМЭ,

щыенда катнашучы гращданнар исемлёге) тапшыра.
3.'11. Грах(,цаннар жыеныныц кон тэртибенэ естэмэ мосьэлэлэр рэислек итYче,

муниципаль берэмлек башлыгы, грах(цаннар щыенында катнашу хокукына ия



гра}цаннар тарафыннан кертелэ ала. Кен тэртибена чакырылыш инициаторлары

тарафr,ннан кертелган сораулар мэ>цбyри рэвештэ кертела. Курсателгэн мэсьэлэлар
беренче чиратта карала. Халык жыеныныц кон тэртибенэ остамэ мэсьэлалэрне kepтy

турында карар, агэр аныц очен щыенда катнашкан гращцаннарныц яртысыннан да ким

булмаган олеше тавыш бирсэ, кабул ителган дип санала.
З.12. Гращданнар жыены вакытында шулай ук муниципаль берамлеК башлыгЫ

яисэ ачык тавыш бирy юлы белан сайланган башка зат, гращданнар жыеныriда
терколган катнашучылар саныннан гади кyпчелек тавыш белан, рэислек ито ала,

рэислек итyче кандидатураларын жыенда катнашучылар тэкьдим итэргэ хокуклы,

З,'13. Гра>цданнарныц этаплап жыенында тавыш бирy ачык яисэ ябык (яшерен)

булырга момкин.
Тавыш бирy формасы турындагы карар гражданнар жыены этабында кабул

ителЭ (варианТ byn"pi*' формj грildданНар щыенын эзерлэу hoM уздыру тэртибе

турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ).
з,14. Грах<,даннар жыенын уздыру этапларыныц hаркайсында этаплап жыен

уздырганда хисап комиссиясе арасыннан гражцаннарныц ачык тавыш бирy

,"rrй"п"ре буенча Хисап комиссиясенец бер эгьзасы саЙлана, алар кворумны haM

йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында эшлэячэк
з.lъ. )t{ыенда рэислек итYче тарафыннан ачыла. Граlданнар жыенында

раислек итyче гращцаннар щыенын y1kapyцe оештыра, тэртипне хуплый, хисап

комиссиясе эшен координацияли, фикер алышына торган мэсьэлэлар буенча чыгыш

ясау ечен суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгон тэртибен тээмин ита,

3.16. Гра>r<даннар }кыенында сэркатип тарафыннан беркетма алып барыла,

анда гра+цаннар жыенын yткэрy датасы, вакыты hэм урыны, торак пунктта яшэyче

гращданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия грil{даннар саны, катнашучылар

aurri,'*", i"рrrбе, чыгышларныц кыскача эчталеге, карала торган масьэлэлэр буенча

тавыш бирган гращданнар саны (8 нче кушымта) кyрсателэ,
3.'17. Халык жыенын этаплап уздырганда грil{даннар жыеныныц hэр этабында

беркетмэлар (9,10 нчы кушымталар) алып барыла, алар алга таба гракцаннар

жыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча жые_нныц бер йомгакпау

беркетмО."*Ь 1t 1 нче кушымта), шулаЙ ук хисап комиссиясе беркетмэлэрена (12,1з

нче кушымталар) тутырыла, алар 
'шулаИ 

ук_ _гращданнар 
)(ыеныныц hap этабында

тавышларны санау натижэларе буенча Хисап комиссиясенец бер йомгаклау

беркетмосена (14 нче номерлы беркетма) ryтырыла,
3.18. ГрахqцаннаР )цыеныныЦ йомгаклаУ беркетмасеfiдэ грах{даннар жыены

этапларыныц датасы, урыны hoM вакыты, кен тэртибе, грil(даннар щыены

этапларында катнашкан гращцаннарныц гомуми саны турында белешмалэр,

грil!цаннар }кыены этаплары 
'нэтиlжалэре 

буенча тавыш бирунец йомгашау

r-r"rrrk"n"pe бар йомгаклау беркетмэсе жирлек башлыгы кул куя торган гращцаннар

жыены карарын рэсмилаштерy очен нигез булып тора,

3.19. Беркетмэга жыенда раислек итYче зат, жыен сефетаре кул куя hэм

муниципаль бьрэмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмага жыенда теркэлгэн

катнашуч ылар исемлеге теркэлэ,
3.20. Грак,цаннар жыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча Хисап

комиссиясенец йо*r"*"у беркетмасендэ гражданнар щыены этапларын yTkapy

датасы, урыны hoM вакыты, коН тэртибе, Yткэрелгэн эталлар саны, халык

}кыеннарыныц yткарелгэн этаплары буенча хисап комиссиясе беркетмалэре саны,

жыенны уздыру ечен билгелангэн территорияда яшэyче грах{даннарныц гомуми саны,

жыен эшенда катнашкан грil{даннарныц гомуми саны, жыен эшендэ катнашкан

грах(цаннарныц rомуми саны, алар ечен бирелгэн тавышларныц гомуми саны, аца

каршы тавышларныц гомуми саны,
з,21. Иомrч-"у бёркетмэсенэ хисап комиссиясе рэисе hэм хисап комиссиясе

эгьзалары кул куя haM муниципаль,берэмлек башлыгына тапшырыла,



4. Халык цыены карарлары

4.1, Грах<даннар жыены карары кабул ителган дип санала, эгэр аныц очен
тавыш бирсэлэр щыенда катнашучыларныц яртысыннан артыгы, сайлау хокукына ия

булган.
4.2. }{ыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль норматив хокукыи актлар

булып тора, щыенда рэислек итYче зат тарафыннан им3алана haM Татарстан
республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш,

4.3, }t{ирле Yзидарэ органнары hэм жирле Yзидарэнец вазыйфаи 3атларЫ

грак,цаннар жыенында кабул ителrан карарларныц щирлек уставы белэн билгелэнган
вэкалатларне чиклаv нигезендэ yтэлешен таэмин итэлэр.

4.4. }t{ыенда кабул ителган карар щыенда башка карар кабул итy юлы белан
юкка чыгарылырга яки yзгэртелергэ момкин яки суд тартибендэ гамэлдэ тvгел дип
танылырга момкин.

4,5. Грахqцаннар щыенында кабул ителган карарлар расми бастырып
чыгарылырга (халыкка игьлан ителергэ) тиеш hэм муниципаль хокукый актлар
талаплэре нигезендэ рэсмилоштерелэ.

4.6. ОгаР тораК пунктта яшаYчеларне турыдан-туры ихтыярый белдеру юлы

белан кабул ителгон карарны гамэлга ашыру ечен остамэ равештэ муниципаль
хокукый акт кабул иту (бастырып чыгару), кyрсэтелган актны кабул иту (бастырып

чыгару) компетенциясена керэ торган жирле yзидара органы яисэ )цирле y3идаранец

вазыйфаи заты гращданнар )цыенында кабул ителгэн карар y3 кочена керган кеннан

соц '15 кеН эченда тиешле муниципаль хокукЫй актны азерлаy haM (яисэ) кабул иту

вакытын билгеларгэ тиеш. Курсэтелгэн срок еч айдан да артмаска тиеш.

Гражданнар ){ыены карарларын Vтэy
4.7. Х{ыенда кабУл ителгэн карарлар торак пункт территориясенда мащбури

Yтэлергэ тиец hэм нинди дэ булса доYлэт хакимияте органнары, аларныц вазыйфаи

затлары яиса цирле yзидарэ органнары тарафыннан раслауга мохтащ тyгел,

4.в. )t{ыенда кабул ителгэн карарларныц yтэлмэве закон нигезенда

)цавапл ыл ы кка тартыла.



Татарстан Республ икасы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл цирлеге
составына керyче торак пункгларда

грil(даннар цыены турындагы нигезламэгэ
1 кушымта

Без,
хуплыйбыз

тyбэндэгелор,

язылу кагАзЕ

YткэрY инициативасын
халык

жыеннары (грахцаннар жыенын yткэрy вакыты)

сорау
Яшел Yзэн муниципаль районы жирлеге торак пунктында

формулировкасы белэн

Ns
Фамилиясе,

исем,
атисенец исеме

Туган елы Яшэу урыны

Паспорт
сериясе,

номеры яки
алмаштыручы

докчмент

flатасы Имза

Язылу кагазен раслыйм
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме, туган коне,

яшэY урыны, паспортныц сериясе haM номеры яки аны алмацтыручы документ
имзалар щыючы затлар

(имза haM дата)



грая<,даннар цыенын чакырылган очракта
инициатив торкем инициативасы белэн

Татарстан Республикасы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл цирлеге
составына керyче торак пунlfiларда

гражданнар цыены турындагы нигезламага
2 кушьiмта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
мунициль районы _авыл жирлеге

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет _ поселения Зеленодольского

муниципального района
индекс с.ул. дом телефон

Советы
индекс _авылы (Шэhэр)_ ур. _ йорт

телефон

кАрАр
20* ел.

татарстан Республикасы ЗеленодольGк муниципаль районы 3еленодол

муниципальрайоныцирлегенец торакпунктындагражданнарныцyзара
салым акчаларь!н kepTy Ьэм алардан файдалану мэGьэлэсе буенча гражданнар

цыенын билгелэу турында

о6.10.200з ел, Ns 13,1-Ф3 <<Россия Федерациясендэ жирле Y3идарэ оештыруньlц

гомумИ принциплары турЫнда> гы Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, 28,07,2004

ел, N9 45-3рТ uTaiapcibH ЁеспубЛикасында жирле Yзидаро ryрында " гы Татарстан

Республикасы Закоrо,*оrц 35 статьясы, жирлекнец Устав _ _ _ _ щирлеге

Советы, муниципаль район Советыныц _ _

Карар:

1. Сагать 00 минутка билгелэргэ 20** 3еленодольск муниципаль
пунктында yзара салым kepTy масьэлэсе

буенча гращ4аннар щыены, _

2. Сагать ciQ 
'rrУrка 

бИлгелэргэ 20*" 

- 

3еленодолЬск МУНИЦИпалЬ

районы авыл жирлегенец _ _ торак пунктында yзара салым kepTy мосьаласе

буенча граждан нар }кыены..3.Грах{ДаННарЖыеНыНачыгарылаторгаНМасЬалэНерасларга:

"Сез Яшел Yзан муниципаль районы _
торак пункты территориясенда "r"у 

yprrrrr буе,й теркэлгаl_hар балигь булган

*е*еда' 2о _ __ _ суМ кYлэмендэ Yзара салыМ кертYгэ (узара _сdлымнан 
азат ителган

граt(,цаннар категориясен кyрсэтергэ) haM алдагы эшлэрне башкару буенча }кирле

эhамияттаге мэсьэлэлэрне хэл итyга алынган акчаларны >цибару белэн

килешасезме?:
койЕ>

4. Олеге карарны могьлyмат стендларына

щирлекнец расми сайтында кабул ителгэн кеннан соц

кон эчендэ игълан иторгэ.
керэ,

Ns

кКАРШЫ>
урнаштыру юлы белан hэм

советы Рэисе
авыл жирлеге

исем-фамилиясе



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет поселения

Зеленодольского муниципального
района

индекс с. ул. дом телефон

Татарстан Республ икасы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл )(ирлеге
составына керyче торак пунlffларда

гракцаннар цыены турындагы нигезламога
3 кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
муниципаль районы _авыл

я{ирлеге Советы
индекс _авылы _ ур. _ йорт

телефон

Муниципаль берэмлек башлыгь! карары
ЗeлeнoдoлЬcкмyниципалЬpайoнЬl-авЬlлЦиpлeгe

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы цирлегенец
торак пунктында yзара Gалым акчаларын kepтy hэм алардан файдалану

мэGьэлэсе буенча гражданнар }цыенын билгелаy турында

06.10.2003 ел, Ns'131-Ф3 <Россия Федерациясендэ )цирле yзидарэ оештыруныц
гомуми принциплары турында> гы Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, (Татарстан
Республикасында щирле yзидаро турында) 2004 елныц 28 июлендэге 45-3РТ
номерлы Татарстан Республикасы 3аконыныц 35 статьясы, 3еленодольск
муниципаль районы Уставыныц _ _ _ _ ст., 3еленодольск муниципаль районы
муниципаль беромлеге башлыгы

Карар:
Билгелэу 20 3еленодольск муниципаль районы авыл

(ойЕ) (КАРШы>

2, Олеге карарны мэгълyмат стендларына haM цирлекrIец расми сайтында
кабул ителгэн кеннан алып _ кон эченда урнаштыру юлы белэн игьлан иторгэ.

3. Олеге карар ул басылып чыккан коненнон yз кеченэ керэ.

Муниципаль берамлек башлыгы исеме фамилиясе



Татарстан Республикасы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авьп цирлеге
составына керyче торак пунlfiларда

гра{даннар жыены турындагы нигезламэга
4 кушымта

исЕмлЕк

яшаYче
(торак пункт исеме) (>цирлек исем9)

сайлау хокукына ия _
(муниципаль район исеме)
()20ел

Язылу кэгазе раслыйм
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме, туган кене,

яшэy урыны, паспортныц сериясе hэм номеры яки аны алмацтыручы докуменТ
имзалар жыючы затлар

(имза haM дата)

Ne
Фамилиясе,

исем,
этисенец исеме

Туган елы ( 1В
яшьтон кене

ае, елы куела)
Яшау урыны

Паспорт
сериясе,

номеры яки
алмаштыручы

локчмент

Имза



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Гращданнар цыенын чакырылган очракта
инициатив торкем инициативасы белан

Гатарстан Республ и касы
Зеленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл цирлеге
составына керyче торак пункгларда

грах(даннар жыены турындагы нигезламага
5 кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Совет _ поселения Зеленодоjrьского _ мунициль районы _авыл }цирлеге

20* ел.

Советы
индекс _авылы (Шэhэр)_ ур. _ йорт

телефон

кАрАр
Ns

Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Зеленодол
муниципаль районы цирлегенец торак пунктында грilкданнарныц yзара

Gалым акчаларын kepтy hэм алардан файдалану масьаласе буенча гражданнар
жыенын билгелау турында

06.'10.2003 ел, Ns 131-Ф3 <Россия Федерациясендэ щирле yзидара оештыруныц
гомуми принциплары турында> гы Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, 28,07.2004
ел, N9 45-ЗРТ <Татарстан Республикасында щирле yзидара ryрында " гы Татарстан
Республикасы 3аконыныц 35 статьясы, щирлекнец Устав _ _ _ _ цирлеге
Советы, муниципаль район Советыныц _ _

Карар:

'1. Сагать 00 минутка билгелэргэ 20** Зеленодольск муниципаль

муниципального раиона
индекс с.ул. дом телефон

2, Сагать 00 минутка билгелэргэ 20** 3еленодольск муниципаль
раионы авыл жирлегенец _ _ торак пунктында yзара салым kepTy мосьалэсе
буенча граж,цаннар щыены.

3. Торак пунктта яшаyчелорнец исемлеген (территориаль, вакытлычаяки башка
билге буенча) сайлау тэртибе грах{даннар щыенын билгелэy турында муниципаль
актта кyрсателе т

4. Грахq4аннар }кыенына чыгарыла торган мосьэлэне расларга:
5. "Сез Яшел Yзэн муниципаль районы

торак пункты территориясенда яшоy урыны буенча теркалгэн hэр балигъ булган
кешедэн 20 _ __ _ сум кyлэмендэ yзара салым кертyгэ (узара салымнан азат ителган
гращцаннар категориясен кyрсатергэ) hэм алдагы эшлэрне башкару буенча жирле
эhамияттэге мэсьэлэларне хал итyгэ алынган акчаларны >цибэру белэн
килешэсезме?:

койЕ>
6. Олеге карарны мэгьлyмат стендларына

}кирлекнец рэсми сайтында кабул ителгэн кеннан соц
_ кон эчендэ игълан итарга.

пунктында yзара салым kepTy масьэлэсе

(tиРшЬl>
урнаштыру юлы белан hэм

7. Олеге карар ул басылып чыккан коненнэн yз коченэ кера.

советы Раисе
авыл жирлеге

исем-фамилиясе



Граж,даннар цыенын этаплап yTKapy очрагында
муниципаль берамлек башлыгы инициативасы белон

Татарстан Республ и касы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл ){ирлеге
составына керyче торак пункгларда

гра{даннар цыены турындагы нигезламэгэ
6 кушымта

Муниципаль берэмлек башлыгы карары
3еленодольск муниципаль районы авыл )l(ирлеге

Татарстан Республ и касы 3еленодольск мун и ци пал ь район ы ){и рлегенец
торак пунктында yзара салым акчаларын кертy hэм алардан файдалану

масьэласе буенча гражданнар цыенын билгелаy турында

06.10.2003 ел, Ng 131-Ф3 <Россия Федерациясендэ щирле yзидара оештыруныц
гомуми принциплары турында> гы Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, (Татарстан
Республикасында жирле yзидарэ турында> 2004 елныц 2В июлендаге 45-3РТ
номерлы Татарстан Республикасы 3аконыныц 35 статьясы, 3еленодольск
муниципаль районы Уставыныц _ _ _ _ ст., 3еленодольск муниципаль районы
муниципаль беремлеге башлыгы

Карар.
1. Яшел Yзэн муниципаль районы авыл щирлегенец _ _ _ _ торак

пунктында yзара салым KepTy мэсьолэсе буенча халык цыеныныц беренче этабын
сэгать 00 минутта билгелэрга.

2, Яцел Yзан муниципаль районы авыл щирлегенец _ _ _ _ торак

пунктында yзара салым Kepтy масьэлэсе буенча халык )цыеныныц икенче этабын
(h б ) сэгать 00 минутта билгелорге.

З. Грахцаннар }кыенын yтKopy очен торак пунктта яшэyчеларнец исемлеген
булуне сайлау тартибе (территориаль, вакытлыча яки башка билгелэр буенча)
муниципаль берэмлек башлыгыныц гра)цаннар }кыенын билгелэу турыНдагы
карарында кyрсэтелэ.

4. Грахцаннар )цыенына чыгарыла торган масьэлане расларга:
"Сез Яшел Yзэн муниципаль районы _ _ торак

пункты территориясенда яшаy урыны буенча теркэлган hap балигь булган кешедаН 20

_ сум кyлэмендэ yзара салым кертyгэ (узара салымнан азат ителгэн грахqцанНаР
категориясен кyрсэтергэ) hoM алдагы эшлэрне башкару буенча щирле эhамиятТаГе
масьалэларне хал итyгэ алынган акчаларны >цибару белан килешасезме?:

(ойЕ>
*

(КАРшЫ>

5. Олеге карарны мэгълyмат стендларына hэм >цирлекнец рэсми сайтында
кабул ителгэн коннан алып _ кон эченда урнаштыру юлы белэн игьлан итэргЭ.

6. Олеге карар ул басылып чыккан кененнэн yз кечена керо.

Муниципаль берамлек башлыгы исеме фамилиясе



Татарстан Республ икасы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл цирлеге
составына керyче торак пункгларда

гракцаннар цыены турындагы нигезламагэ
7 кушымта

БЮЛЛЕТЕНЬ

торак пунктта грil(даннарныц yзара салым акчаларын керту haM куллану мосьалэсе буенча яшере
тавыш

Яшерен тавыш бируга
куел ган мосьэланец эчтэлеге

<<ойе>>

<Юк> 
Г



Татарстан Республ и касы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл жирлеге
составына керyче торак пункгларда

гра{даннар цыены турындагы нигезламага
8 кушымта

ХАЛЫК ЖЫЕНЫ ПРОТОКОЛЫ

(торак пункт исеме)

( > 2О ел 0О сагать 00 минут Ns _

(торак пунктта яшаyче гращданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия грil{даннар
саны, катнашучылар саны)

Раислек итyче
халык }кыенында
(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)
Халык жыены секретаре
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

КОН ТОРТИБЕ:
,1.

2,
РОИСЛЕК ИТYЧЕ ЖЫЕН САЙЛАНА:
ФиО - вазифаГа рэислеК итYчене саЙлаУ такъдиме бар?

Тавыш бирy нотижэлэре:
ойе
Каршы

ЖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

РэислеК итYче: жыеН секретарен сайларга кирэк. Нинди тэкьдимнэр булачак?

ФИо-вазыйфага секретарь итеп саЙлау такъдиме дэ бар,

Тавыш бирy ноти)цэларе:
ойе
Каршы

щыЕнньlц хисАп комиссиясЕ сАЙлАнА:

раислек итyче: гракцаннар щыены кворумын билгелэy, тавыш бирy мосьалалэре

буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау haM тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш

бйрч йомгаклары турында беркетмэ тозy очен хисап комиссиясен сайларга кирак.

Хисап комиссиясе раисе итеп ФиО haM хисап комиссиясе эгь3аларын сайлау

тэкъдиме бар:
1. Фио -

2. Фио -
Тавыш бирy нати}колэре:

ойе
Каршы



КОН ТОРТИБЕНДОГЕ МОСЬОЛО БУЕНЧА ТАВЫШ БИРY ТОРТИБЕ БИЛГЕЛОНО:

Раислек итYче: кен тартИбендаге масьала буенча тавыш бирy формасын билгелэргэ
кирак. Тавьiш бирy ачык яисо ябык (яшерен) булырга момкин. Тавыш бируне у3дыру

формасы турында тэкъдим яцгырады.

Тавыш биру натищэлэре:
ойе
Каршы

КОН ТОРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мосьолэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)
(чr,гышнrlц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирело))

Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)
(rr,rоtrrоlц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ)
h, б. (чыгыш ясаучы гращцаннар саны буенча).

Карар: (карар эчтелеге)

Тавыш бирy нэти){эларе:
ойе
Каршы

Карар
кабул ителде (кабул ителмаде)

Икенче масьалэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирела)

Чыгыш ясадылар: 1.

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)
(чь,rr,шнrlц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирела)
h. б. (чыгыш ясаучы гращданнар саны буенча).

Карар: (карар эчтэлеге)

Тавыш бирy нэти}калэре:
ойе

Карар
кабул ителде (кабул ителмэде)

Грах<,цаннар щыенында рэислек иryче
(имза) (имза расшифровка)



Гращданнар )(ыен ы нэтаплап yткэрган оч ракта

Татарстан Республикасы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл жирлеге
составь!на керyче торак пунlсгларда

гра{даннар цыены турындагы нигезлэмэга
9 кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЬlЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ

(торак пункт исеме)

() 20 ел 00 сэгать 00 минут Ns _1

Булдылар
(торак пунктта яшэyче гращданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия грак'цаннар
саны, катнашучылар саны)

Рэислек итyче
халык жыенында
(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)
Халык щыены секретаре
(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)

КОН ТОРТИБЕ:
1,

2.

РОИСЛЕК ИТYЧЕ ЖЫЕН САЙЛАНА:
ФИО - вазифага рэислек итyчене сайлау такъдиме дэ бар

Тавыш бирy нэти}коларе:
ойе
Каршы

ЩЫЕН СЕКРЕТАРЕ САИЛАНА:

Рэислек итyче: щыен секретарен сайларга кирак. Нинди токъдимнэр булачак?

ФИО-вазыйфага секретарь итеп сайлау тэкъдиме дэ бар 
*

Тавыш бирy нэтищэлэре:
ойе
Каршы

щыЕн ны1-1 хисАп комисс иясЁ сАЙлАнА:

Раислек итyче: грах(цаннар жыены кворумын билгелэy, тавыш бирy мэсьалэлоре
буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау hэм, тавыш биругэ йомгак ясау, ТаВыш
биру йомгаклары турында беркетмэ тозy очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО hэм хисап комиссиясе эгьзаларын сайлау
такъдиме бар:



1. Фио -
2. Фио _
h. б.

Тавыш бирy нэти)цэлэре;
ойе
Каршы

Кен тэртибендаге мэсьола буенча тавыш бирy тэртибе билгелэнэ: (вариант
буларак тавыш бирy формасы, грil{цаннар щыенын азерлоу hэм уздыру тартибе
турындагы Нигезлэмо белан билгелэна)

Раислек итyче: кон тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш бирy формасын
билгеларга кирак. Тавыш бирy ачык яиса ябык (яшерен) булырга мемкин. Тавыш
бируне уздыру формасы турында такьдим яцгырады.

Тавыш бирy нэтижалэре:
ойе
Каршы

КОН ТОРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьалэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме,
(чыгышныц кыскача

Чыгыш ясадылар: 1.
(фамилиясе, исеме,
(чыгышныц кыскача
h. б. (чыгыш ясаучы

этисенец исеме)
язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)

этисенец исеме)
язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ)
грФкцаннар саны буенча)

Карар: (карар эчталеге)

Тавыш биру нэтищелэре:
ойе
Каршы

Икенче мэсьелэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)

Чыгыш ясадылар: 1.

ойе
Каршы



Рэислек итYче: йомгашау карарыныц нэтижэсе гражданнар )t{ыеныныц

YткэрелгОн этаплаРыныЦ тавышлаРын санаУ нэтижэларе буенча жирлекнец_ Уставы
нигезендэ расми рэвецтэ басылып чыгачак (халыкка щиткерелачэк),

Гращцаннар щыенында рэислек итyче
(имза) (имза расшифровка)
Халык жыены секретаре
(имза) (имза расшифровка)



Халык цыеныныц икенче

грацданнар цыенынэтаплап yткарган очракта

Татарстан Республи касы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл )t{ирлеге
составына керyче торак пункгларда

грФкцаннар жыены турындагы нигезлэмаго
10 кушымта

этабы протоколы (h. б.)

(торак пункт исеме)

()) ел 00 сэгать 00 минут No _2_
Булдылар
(торак пунктта яшэyче гращданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия гра(цаннарсаны, катнашучылар саны)

Рэислек итyче
халык жыенында

20

(фамилиясе, исеме, этисенец исемф

коН ТоРТИБЕ::
1,

2.

РОИСЛЕК ИТYЧЕ ЩЬlЕН САЙЛАНА:
ФиО - вазифага рэислек итYчене саЙлау тэкъдиме бар

Тавыш бирy нэтицаларе:
ойе
Каршы

}КЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

Рэислек итYче: )цыен секретарен сайларга кирак. Нинди тэкъдимнэр булачак?

ФИо-вазыйфага секретарь итеп сайлау токъдиме дэ бар

Тавыш биру нэтицэлэре:

Каршы

}KblEHH ыц хисАп комисс иясЕ сАЙлАнА:

рэислек итyче; гракцаннар жыены кворумын билгелэу, тавыц бирy мэсьэлеларе
буенча ацлатмалар биру, тавышларны санау haM тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш
биру йомгаклары турында беркетмэ тезy ечен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе рэисе итеп ФиО haM хисап комиссиясе эгьзаларын сайлаутакъдиме бар:
,1. Фио
2. Фио -
h.б



Тавыш бирy нати)цэлэре:
ойе
Каршы

КеН тЭРтибендаге мэсьоло буенча тавыш бирy тэртибе билгеланэ: (вариант буларак
тавыш бирy формасы гращданнар щыенын езерлэу haM уздыру тэртибе ryрындагы
Нигезламэ белэн билгеланэ)

Рэислек итyче: кон тэртибендэге мэсьала буенча тавыш бирy формасын билгелэрга
кИрэк. Тавыш бирy ачык яисэ ябык (яшерен) булырга мемкин. Тавыш бируне уздыру
формасы турында такъдим яцгырады.

Тавыш биру натижэларе:
ойе
Каршы

КОН ТОРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьалэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)

Чыгыш ясадылар: 1.
(фамилиясе, исеме,
(чыгышныц кыскача
h. б. (чыгыш ясаучы

этисенец исеме)
язмасы яки чыгыш тексты
гра(даннар саны буенча)

(кушымта итеп бирелэ)

Тавыш бирy нэтищэлэре:
ойе
Каршы

Икенче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, исеме,
(чыгышныц кыскача

Чыгыш ясадылар: 1.
(фамилиясе, исеме,

этисенец исеме)
язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ))

атисенец исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кущымта итеп биgелэ))
h, б. (чыгыш ясаучы гра}qцаннар саны буенча).

Тавыш биру натищолэре:
ойе
Каршы

Рэислек итyче: йомгаклау карарыныц нэтижасе гра)t(цаннар Щыеныныц yткарелган
этапларыныц тавышларын санау натижаларе буенча жирлекнец_ Уставы нигезендэ
рэсми равешта басылып чыгачак (халыкка щиткерелачак).

Гра>к,цан нар щыен ында рэислек итyче
(имза) (имза расшифровка)
Халык щыены секретаре
(имза) (имза расшифровка)



Татарстан Республ и касы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл цирлеге
составына керyче торак пункгларда

грах(даннар цыены турындагы нигезламэго
11 кушымта

грАждАНнАр жыЕньlныЦ уздырЫлгАн этАплАрьl нотицолэрЕ БуЕнчд
жыЕнньlц ЙомгАклАу протоколы

(Татарстан Республикасы

(>20
торак пункты, муниципаль районы исеме)

ел 00 сэгать 00 минут Ns _
Гращ4аннарныц беренче этабы _ 20-нче номерлы (рэислек итYче

Фио), 20-20-нче номерлы Грахцаннар;й;Бнче Ътабы беркетЙэсе (parcn"* ,rуr"
Фио) haM башкалар буенча, сорау - (yзе ук) буенча этаплап грil{даннар цыеннары
Yткарелде.

1. ЩыенНыц Yткарелган этапларыныц тавыш бирy формасы (ачык, яки ябык (яшерен)
кyрсэтелеп саны)_
2. Гращцаннар }кыеннарыныц этаплап уздырыла торган беркетмаларе саны
3. Щыенны у3дыру очен билгеланган территориядэ яшэyче hэм аларныц эшенда
катнашырга хокукы булган гражданнарныц гомуми саны 

-;

4, Сайлау хокукына ия haM грil{цаннар жыены этапларында катнашкан
грil{даннарньiц гомуми саны

Карар: (карар эчталеге)

- Грахlцаннар цыены этапларында кертелгон мэсьэлэ (Ойе) очен бирелгэн
тавышларныц гомуми саны _;- Грах<,цаннар жыены этапларында кертелган мэсьэла (Каршы) ечен бирелган
тавышларныц гомуми саны

Карар: кабул ителде (сабэпларен кyрсэтеп, кабул ителмаде)

Реислек итyче (>цирлек башлыгы):
(имза) (имза расшифровка)

Соркатип:
(имза) (имза расшифровка)



торак пунктта

Татарстан Республ икасы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл ){ирлеге
составына керyче торак пунlfiларда

гращданнар х{ыены турындагы нигезломогэ
12 кушымта

ХИСАП КОМИССИЯСЕ П РОТОКОЛ Ы
хАльlк жьlЕньlньlц БЕрЕнчЕ этАБы

тaвЬlшбиpYHэтИ)кэлэpeTypЬlHдa-,cocTaвЬlНa
авыл "щирлеге бащлыгы ТатарстанкерYче

Республикасы муниципаль районы

2019 елныц N91
авыл исеме

авыл жирлеге Татарстан Республикасы
муниципаль раионы

Хисап комиссиясе эгъзалары катнаша:

1. ФИО;
2. ФИО;
h. б.
3. ФИО;

Грахцаннар жыенында катнаша (- лар)
сайлау хокукына ия булган грахцаннарны кабул иту.

Гращданнар )t{ыеныныц беренче этабы кон тэртибе буенча тавыш бирy нэти)цэлэре:

(

ойе
Каршы

ФИО хисап комиссиясе рэисе

Хисап комиссиясе эгьзалары:
Фио

Фио



хисАп комиссиясЕ п ротокольl
ХАЛЬlК ЖЫЕНЫНЫН ИКЕНЧЕ ЭТАБЬl

тopaкпyHктTaтaBЬlшлapHЬlcaHayHатИ)кэлэpeтypЬlНДa-'
керYче авыл щирлеге башлыгы

Татарстан Республикасы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл ){ирлеге
составына керyче торак пункгларда

грilqаннар цыены турындагы нигезлэмэга
'13 кушымта

составына
Татарстан

Республикасы муниципаль районы

2019 елныц No2
авыл исеме

авыл }кирлеге Татарстан Республикасы
муниципаль раионы

Хисап комиссиясе эгьзалары катнаша:

1. ФИО;
2. ФИО;
h. б.
3. ФИО;

Гра>ri,цаннар цыенында сайлау хокукына ия булган гра)dданнар катнаша (- лар).

Грахцаннар )t{ыеныныц икенче этабындагы кон тэртибе буенча тавыш бирy
натижаларе:

(

ойе
Каршы

ФИО хисап комиссиясе рэисе

Хисап комиссиясе агьзалары:
Фио

Фио



Татарстан Республ и касы
3еленодольск муниципаль районы

Олы Ачасыр авыл )t{ирлеге
составына керyче торак пункгларда

граt(даннар цыены турындагы нигезламэго
14 кушымта

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ
Тавыtл бирy нэтицэларе турында

Халык )t(ыеныныц беренче, икенче hэм (т. д.) этаплары
)fiирлек-

20 ел

Гращцаннар )t{ыеныныц беренче,
(торак пункт исеме)
икенче (h. б.) этаплары нэтижалере

(территориянец исеме

муниципаль берамлегенец яисэ аныц елешенец)
Грахцаннар )(ыеныныц этапларын yткэрy датасы hэм вакыты:

20_ ел
тавыш биргэнда тавышларны санау нэтищэсендэ:Гралцаннар жыеннарында

1.

Хисап комиссиясе билгеладе:
Халык жыеныныц yткарелгон этаплары

,

2. Грахцаннар щыены
такъдим ителгон саны

этапларыныц yткэрелгон хисап ком иссиясе беркетмолэренец
,

з. }{ыенны уздыру ечен билгелэнгэн территориядо яшаYче hoM щыен эшенда
катнашырга хокуклы гра)(Даннарныц гомуми саны_;
4. }(ыен эшенда катнашкан граt(цаннарныц гомуми саны
5, Гращданнар жыенына кертелгон масьалэ (ойе) очен бирелган тавышларныц
гомуми саны _;
6. 

-ГрахцаннаР 
жыенына кертелгэН сорауларга (Каршы) каршы бирелгэн

тавышларныц гомуми саны _;

Хэл иттелэр:
1. Масьэла буенча тавыш бирy
Федерациясендэ щирле yзидарэ
Ф3 номерлы Федераль законныц
буенча щыенны хал итy

Хисап комиссиясе рэисе
(фамилиясе, инициаллары) (имза)
Хисап комиссиясе агьзалары
1,
(фамилиясе, инициаллары) (имзалары)
2.

нати}кэлэрен расларга <<Россия

оештыруныц гомуми принциплары турында> гы 131-
25 статьясындагы б елеше нигезенда элеге мосьалэ

кабул ителгэн дип санарга.

Беркетмэ тозелде(( 20


