
TATAPGTAH PEC NYE'I 14 KACbI
f uEn y3eH MyHl4ul4nAnb PAt4OHbl

HOBOflOI bC Kt4 l'l ABblIl X{]rl Pn E FE COBETbI

KAPAP

2019 erHbrrl 14 non6pe Ns 247

Tarapcran Pecny6nuKacbr Munncrpnap
Ka6unerurxur4 <Tarapcran Pecny6nnKacbl
fiuen YseH MyHr4qilnanb pafionutnut4
Hoeononucxilfi aBbrn Xr4pflere cocraBbrHa
Kepyqe TopaK nyHKrnapAa rpaxAaHHap xbleHblH
o3epnov heu vrKopy reprn6e rypbrHAa
"Hnre3reMoHe pacnay xarutH4a"

<Poco,rR <DegeparlranceHAe Xupne y3uAapa oeuJTblpyHbtH roMyMil npilHLlunnapbt rypbtHAa>
2003 ennur4 6 orrn6pengere 131-O3 HoMepnbr Oe,qepanu saronnur4 25.1 crarbf,cbrHgarbr,
<Tarapcran Pecny6nnKacbrH.qa Xilpne y3nAapo rypbrH.qa) 2004 eflHbrFl 28 npnen4ere 45-TP3
HoMepnbt Tarapcran Pecny6nraKacbr 3aroHurnu4 35 crarbncbrHAarbr henlt Tarapcran
Pecnybnnracur 3enenogonucr MyH14qilnanb paftonurHur4 <Hoeonoflrcxnft aBbrn Xnpnere)
MyHr4l-lnnanu 6epeunere YcraBbrHbn-l 17 crraraacbrHAarbr V3ropeunep 6enen 6eftne poBeuJrs,
Hoeononucrnil asurn Xilpnere Coeerur IGPAP I4TTE:

l.Kyr.uulrvrra Hnre3eHge " TarapcraH Pecny6nnKacbr fir.uen VseH MyHr4r-lilnanb pailonut
Hoeononucrufi aeurn Xilpflere ropaK nyHKrnapbrHga rparq4aHHap XbreHbrH e3epfley henn yrxepy
reprn6e rypbrHAa> Hilre3neMoHe pacfl apra.

2. Tarapcran Pecny6nnracur Mnnucrpnap Ka6nnerbrHbrFl <<2018 enHbr-l 23 aerycl'brH[arbl
200 noruepnur Hoeononucrnfi aBbrn Xilpnere Coeerur Kapapbr 6enen pacnaHraH> TarapcraH
Pecny6nnracur Fluen YssFt MyHr4qnnanb parlonur Hoeononucrilft aBbrIr Xr4p.nere cocraBblHa
Kepyl{e ropaK nyHKrnapAa rpaxAaHHap xbteHbtH e3epnev heu YrKapY repruoe rypblHAa
"Hnre3noMo y3 KeqeH praflTKaH Ann caHay xaKbtHga"

3. Onere KapapHbt Tarapcran Pecny6nilKacbrHbr-t pocMr4 xoxyrutft MerbnyMar nopranbtH4a
ilfbflaH hrepro (http://pravo.tatarstan.ru( TarapcraH Pecny6nnracut MyHnqrnanu 6epeuneKnope
nopranbfHRa) honlr l4nrepner qeflrepeHAe http',llzelenodolsk.tatarstan.ru ulynafi yK MarbnvMar
creHgnapbtHga ryOengere arqpecnap 6yenva ypHarurbrpbrflraH: Hoeononucrnft n., lz1per yp,, 39
ftopr, ypHoK n. rn6er flHbtHga, Yser yp., 53a, Hoeononscxril MerbnyMar u-lvrrbr n., [4per yp.,24a,
rpy3t4H MorbnyMar u44Tbr n., BerepaHHap yp., TurHur.{nurK yp., 3, fly6poaKa MerbnyMar u{t4Tbt n.,

flycnurr yp., 1 fi4a ulyau MorbnvMar u]t4rbt 3enenan yp., 1.

4.AnurH yreneuJeHe KoHTponbHe TarapcraH Pecny6nnKacbr Ftuen VseH MyHt4llnnanb
pafioHur Hoeononucrilfi aeutn Xilpnere 6auuutrutHa fiexnepre.

Hoeonon ucrufi aBbrr )t4yrpnere
6aurnurrgr Xl,rpreK, Goeer poltce H.10. flxynoe



Татарстан Республикасы Яшел Узэн 
муниципаль районы Новопольский 
авыл җирлеге Советы карарына 
кушымта 
2019 елның 14 ноябре, № 247 

  
 

Әзерлек тәртибе турында нигезләмә 
һәм халык җыены үткәрү 

составына керүче торак пунктларда 
Татарстан Республикасы Яшел Узэн муниципаль районы Новопольский авыл 

җирлеге 
 

 Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Яшел Узэн муниципаль районы җирлеге 
составына керүче торак пунктларда (алга таба-поселение) гражданнар җыенын әзерләү һәм 
уздыру тәртибе турында – Нигезләмә) «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законның 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 
2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 
статьясы һәм Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Новопольский 
авыл җирлеге Уставының 17 статьясы (алга таба – Устав) нигезендә эшләнде. 

1. Гомуми нигезләмәләр 
1.1. Халык җыены гомуми, тигез һәм турыдан-туры ихтыяр белдерү нигезендә 

үткәрелә.  
1.2. Гражданнар җыенында торак пунктта яшәүчеләр, даими яки нигездә аның 

территориясендә яшәүчеләр, яшәү урыны буенча әлеге торак пунктта теркәлгән һәм сайлау 
хокукына ия кешеләр катнаша ала. 

1.3. Гражданнар җыенында катнашу ирекле һәм ирекле.  
1.4. Гражданнар җыенда шәхсән үзе катнаша һәм аларның һәркайсы бер тавышка ия. 
1.5. Халык җыены халык тарафыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

максатыннан үткәрелә.  
1.6. Әгәр торак пунктта әлеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешеләрнең 

яртысыннан артыгы бер үк вакытта бергә булу мөмкинлеге булмаса, Устав нигезендә 
гражданнар җыены этаплап уздырыла. 

Гражданнар җыены вәкаләтләре 
1.7. Гражданнар җыены түбәндәге мәсьәләләр буенча үткәрелергә мөмкин: 
күрсәтелгән торак пункт составына башка җирлек (муниципаль район) территориясенә 

кертә торган җирлек (муниципаль район) чикләрен үзгәртү мәсьәләсе буенча торак пунктта 
(әлеге торак пункт составына керә) күрсәтелгән торак пункт территориясен башка җирлек 
(муниципаль район) территориясенә кертүне үз эченә алган җирлек (муниципаль район) 
чикләрен үзгәртү мәсьәләсе буенча); 

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре күрсәтелгән җирлекнең 
чикләрен үзгәртү, үзгәртеп кору мәсьәләләре буенча гражданнар җыены белән гамәлгә 
ашырыла торган җирлектә; 

сайлау хокукына ия булган җирлектә яшәүчеләр саны 100 дән артык кеше булса, 
муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы төзү, аның саны һәм вәкаләтләр вакыты 
турында мәсьәлә буенча гражданнар җыенын гамәлгә ашыра торган җирлектә 100 дән 
артык кеше була; 

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы вәкаләтләре гражданнар җыены белән 
гамәлгә ашырыла торган җирлектә үзара салым акчаларын кертү һәм алардан файдалану 
мәсьәләсе буенча; 



муниципаль район чикләрендә авылара территориядә урнашкан җирлек составына 
керүче торак пунктта әлеге торак пункт территориясендә үзара салым акчаларын кертү һәм 
куллану мәсьәләсе буенча; 

җирлекара территориядә урнашкан торак пунктта, җирле үзидарәне оештыру һәм 
гамәлгә ашыру белән бәйле мәсьәләләр буенча халык инициативасын тәкъдим итү 
максатларында;  

авыл җирлегенең Түбән тыгызлыгы булган җирлегендә яки халык саны 100 кешедән 
артмаган очракта, җирлекне бетерү мәсьәләсе буенча эш алып барыла.; 

авыл торак пунктында авыл җирлеге старостасы кандидатурасын тәкъдим итү, шулай 
ук авыл җирлеге старостасы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату мәсьәләсе буенча 
фикер алышу булды; 

авыл торак пунктында гражданнар җыены шулай ук муниципаль хезмәт турында 
Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль хезмәт вазыйфасын 
биләүгә конкурс үткәргәндә конкурс комиссиясе составына кандидатуралар тәкъдим итү 
максатларында үткәрелергә мөмкин. 

 
Гражданнар җыенын матди һәм оештыру ягыннан тәэмин итү 
 

   1.8. Җыен муниципаль берәмлек башлыгы тарафыннан тәэмин ителә. 
   1.9. Җыенга әзерлек һәм аны үткәрү белән бәйле чыгымнар муниципаль берәмлек 
бюджеты хисабына башкарыла. 
 

2. Гражданнар җыенын чакыру тәртибе 
 
Халык җыены үткәрү инициативасы 
2.1. Халык җыенын үткәрү инициативасы-торак пунктта: 
 муниципаль берәмлек башлыгы; 
- сайлау хокукына ия булган, гражданнар җыенында катнашырга хокуклы 10 

кешедән дә ким булмаган торак пунктта яшәүчеләр (ягъни Россия Федерациясенең 
эшкә сәләтле гражданнары, даими яки күбесенчә торак пункт территориясендә яшәүче, 
яшәү урыны буенча әлеге торак пунктта теркәлгән, 18 яшькә җиткән чит ил 
гражданнары, шулай ук чит ил гражданнары, Россия Федерациясенең халыкара 
килешүләре һәм федераль законнар нигезендә җирле үзидарәне гамәлгә ашырганда 
хокукларга ия булган торак пункт территориясендә даими яисә нигездә яшәүче һәм 
җирле үзидарәне гамәлгә ашырганда хокукка ия булган кешеләр. 

2.2. Торак пунктта яшәүчеләрнең инициативасы язылу кәгазе (1 нче кушымта) 
яисә инициатив төркем җыелышының беркетмәсе рәвешендә рәсмиләштерелергә 
тиеш, анда җыен үткәрү инициативасын күрсәтү турында Карар кабул ителде, аларда 
күрсәтелгән булырга тиеш:  

 гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләләр; 
 гражданнар җыенын үткәрүнең тәкъдим ителгән вакыты;  
гражданнар җыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы һәр 

гражданинның паспорт сериясе һәм номеры, яшәү урыны, аның имзасы һәм имзасын 
кертү датасы.  

2.3. Җыенны үткәрү инициативасын хуплау өчен җыелырга тиешле имзалар саны 
сайлау хокукына ия булган, даими яки нигездә яшәүче, торак пункт территориясендә 
яшәү урыны буенча теркәлгән гражданнар саныннан 5 процент тәшкил итә, ләкин 10 
имза була алмый. 

2.4. Язылу кәгазьләре имзалар җыючы зат тарафыннан таныклана, таныклау 
датасын, фамилиясен, атасының исемен, туган датасын, паспорт номерын һәм 
сериясен, яшәү урынын күрсәтеп, муниципаль берәмлек башлыгына җибәрелә. 

 
Гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул итү тәртибе 



 
2.5. Инициатив төркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар җыены муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органы карары белән (үзара салым үрнәгендә 2 нче кушымта 
үрнәге), ә муниципаль берәмлек башлыгы инициативасы белән – муниципаль берәмлек 
башлыгы карары белән (үзара салым үрнәгендә 3 нче кушымта үрнәге) барлык кирәкле 
документлар кергән көннән алып 30 көн эчендә билгеләнә.  

2.6. Муниципаль берәмлек башлыгы яисә муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы 
аның максатка ярашлы булмавы сәбәпләре буенча гражданнар җыенын үткәрүдән баш 
тартырга хокуклы түгел. 

2.7.  Гражданнар җыенына чыгарылган мәсьәлә (гражданнар җыены этаплары) Россия 
Федерациясе законнарына һәм Татарстан Республикасы законнарына каршы килмәскә 
тиеш. Халык җыены мәсьәләсе аны күп итеп аңлату мөмкинлегеннән чыгып эшләнергә 
тиеш, ягъни аңа бары тик бертөсле җавап кына бирергә мөмкин булыр иде. 

2.8. Гражданнар җыенын билгеләү, аны күчерү турындагы карарны рәсми бастырып 
чыгару (халыкка җиткерү) тәртибе муниципаль берәмлек уставы белән билгеләнә һәм 
муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка җиткерү) өчен муниципаль 
берәмлек уставында каралган тәртиптә басылып чыга (халыкка җиткерелә). 

Муниципаль берәмлек башлыгы карарында яисә муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 
органы карарында гражданнар җыенын уздыру турында түбәндәгеләр күрсәтелә: 
гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәлә; гражданнар җыенын уздыру вакыты һәм 
урыны турында мәгълүмат; җыенны оештыручы-муниципаль берәмлек органының структур 
бүлекчәсе турында белешмәләр.                            

2.9. Гражданнар җыенын (башкарма-боеру органы) әзерләү һәм уздыру өчен җаваплы 
муниципаль берәмлек органының структур бүлекчәсе, муниципаль берәмлек башлыгы 
карары яки муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы карары нигезендә гражданнар 
җыенын үткәрү турында муниципаль берәмлек башлыгы карары нигезендә сайлау хокукына 
ия булган торак пунктта яшәүчеләр исемлекләрен төзи; гражданнар җыенына мәгълүмати 
материаллар әзерли; муниципаль берәмлек халкына массакүләм мәгълүмат чараларында 
һәм гражданнар җыены турында башка ысуллар белән хәбәр итә (4 нче кушымта). 

Муниципаль берәмлекнең башкарма-боеру органы гражданнар җыенын үткәрү өчен 
бина бирергә 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 (үзара салым үрнәгендә 5,6 нчы кушымта 
үрнәге). 

2.9.3. Торак пунктта яшәүчеләр халык җыены (гражданнар җыены этаплары) вакыты 
һәм урыны турында алдан ук хәбәр ителә. Гражданнар җыенын (гражданнар җыены 
этапларын) билгеләү турында карар, гражданнар җыенын (гражданнар җыены этапларын) 
үткәрү вакыты һәм урыны гражданнар җыены (гражданнар җыены этапларын) үткәрелгән 
көнгә кадәр 10 көннән дә 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 5 көннән дә соңга калмыйча муниципаль берәмлек 
органының структур бүлекчәсендә гражданнар җыены карарына чыгарыла торган 
материаллар белән танышырга хокуклы. әлеге нигезләмә, шулай ук алырга, аларның 
күчермәләре. 



2.10. Гражданнар җыены турындагы Нигезләмә нигезендә, халык җыенын үткәрү 
датасы соңрак вакытка күчерелергә мөмкин. Халык җыенын уздыру датасы билгеләнгән 
датага кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча күчерү турында Карар кабул ителергә тиеш. 

                           3. Гражданнар җыенын үткәрү тәртибе 
 
3.1.Җыенга килгән гражданнар торак пунктта яшәүчеләр исемлегенә кертелгән һәм 

сайлау хокукына ия булган затларны теркәү өчен муниципаль берәмлек башлыгы вәкаләтле 
зат тарафыннан теркәлә. Исемлектә гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган 
елы, яшәү урыны, паспорт сериясе һәм номеры күрсәтелә. 

3.2.Җыенда катнашырга теләк белдергән башка гражданнар, җыенда тикшерелә торган 
мәсьәләләрне хәл итү эшчәнлекләре, матбугат һәм башка массакүләм мәгълүмат чаралары 
вәкилләре катнашында да хәлиткеч тавыш бирү хокукыннан башка мөмкин. 

3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшәүчеләр исемлегендә төгәлсезлекләр 
ачыкланган очракта, торак пунктта яшәүче кеше, гражданның шәхесен раслаучы 
документлар булган очракта, муниципаль берәмлек башлыгы белән җыенда катнашырга 
рөхсәт ителә. 

3.4. Язмаларның төгәлсезлеген (яки аларның булмавын) раслап торучы документның 
(Россия Федерациясе гражданины паспорты, хәрби билет, чит ил гражданы паспорты, 
Россия Федерациясендә яшәүгә рөхсәт, Россия Федерациясендә вакытлыча яшәүгә рөхсәт 
һәм башкалар булырга мөмкин.) 

3.5. Гражданнар җыены анда сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшәүчеләрнең 
яртысыннан артыгы катнашуга хокуклы. Кворум булмаганда, гражданнар җыенын үткәрүнең 
яңа датасын билгеләү муниципаль берәмлек башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта 
халык җыены халык җыенын үткәрү билгеләнгән көннән соң ун көннән дә соңга калмыйча 
үткәрелергә 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 йомгаклары буенча тавышларны санап, ягъни мондый җыен 
бердәм булып кала.  

3.7. Гражданнар җыенында тавыш бирү ачык яисә яшерен булырга мөмкин. 
Тавыш бирү формасы турында карар гражданнар җыены тарафыннан кабул ителә. 
3.8. Гражданнар җыенында катнашу өчен теркәлгән гражданга яшерен тавыш бирүне 

уздырганда тавыш бирү өчен бюллетень (үзара салым үрнәгендә 7 нче кушымта үрнәге) 
бирелә . 

3.9. Гражданнар җыенында муниципаль берәмлек башлыгы яисә ачык тавыш бирү юлы 
белән сайланган башка зат рәислек итә ала. Рәислек итүче кандидатураларын гражданнар 
җыенында катнашучылар тәкъдим итәргә хокуклы. 

3.10. Гражданнар җыены Сәркатипне һәм хисап комиссиясен сайлый. Хисап 
комиссиясе әгъзалары саны кимендә өч кеше 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; 

тавышларны саный һәм тавыш бирүгә йомгак ясый (гражданнар җыены этапларын 
үткәрүдән тыш); 
тавыш бирү нәтиҗәләре турында беркетмә төзи (гражданнар җыены нәтиҗәләре буенча); 
рәислеккә материаллар тапшыра с результатами голосования (протокол, список граждан- 
участников схода). 

3.11. Гражданнар Җыенының көн тәртибенә өстәмә мәсьәләләр рәислек итүче, 
муниципаль берәмлек башлыгы, гражданнар җыенында катнашу хокукына ия гражданнар 



тарафыннан кертелә ала. Көн тәртибенә чакырылыш инициаторлары тарафыннан 
кертелгән сораулар мәҗбүри рәвештә кертелә. Күрсәтелгән мәсьәләләр беренче чиратта 
карала. Халык җыенының көн тәртибенә өстәмә мәсьәләләрне кертү турында карар, әгәр 
аның өчен җыенда катнашкан гражданнарның яртысыннан да ким булмаган өлеше тавыш 
бирсә, кабул ителгән 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 йомгаклау тавышларын санаганда 
комиссия составында эшләячәк. 

3.15. Җыенда рәислек итүче тарафыннан ачыла. Гражданнар җыенында рәислек итүче 
гражданнар җыенын үткәрүне оештыра, тәртипне хуплый, хисап комиссиясе эшен 
координацияли, фикер алышына торган мәсьәләләр буенча чыгыш ясау өчен сүз бирә, 
тавыш бирүнең билгеләнгән тәртибен тәэмин итә.  

3.16. Гражданнар җыенында сәркатип тарафыннан беркетмә алып барыла, анда 
гражданнар җыенын үткәрү датасы, вакыты һәм урыны, торак пунктта яшәүче 
гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, катнашучылар саны, 
көн тәртибе, чыгышларның кыскача эчтәлеге, карала торган мәсьәләләр буенча тавыш 
биргән гражданнар саны (8 нче кушымта) күрсәтелә. 

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. Беркетмәгә җыенда рәислек итүче зат, җыен секретаре кул куя һәм муниципаль 
берәмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмәгә җыенда теркәлгән катнашучылар исемлеге 
теркәлә. 

3.20. Гражданнар Җыенының уздырылган этаплары йомгаклары буенча Хисап 
комиссиясенең йомгаклау беркетмәсендә гражданнар җыены этапларын үткәрү датасы, 
урыны һәм вакыты, көн тәртибе, үткәрелгән этаплар саны, халык җыеннарының үткәрелгән 
этаплары буенча хисап комиссиясе беркетмәләре саны, җыенны уздыру өчен билгеләнгән 
территориядә яшәүче гражданнарның гомуми саны, җыен эшендә катнашкан 
гражданнарның гомуми саны, җыен эшендә катнашкан гражданнарның гомуми саны, алар 
өчен бирелгән тавышларның гомуми саны, аңа каршы тавышларның гомуми саны. 

3.21. Йомгаклау беркетмәсенә хисап комиссиясе рәисе һәм хисап комиссиясе 
әгъзалары кул куя һәм муниципаль берәмлек башлыгына тапшырыла. 

 
4. Халык җыены карарлары 



4.1. Гражданнар җыены карары кабул ителгән дип санала, әгәр аның өчен тавыш 
бирсәләр җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы, сайлау хокукына ия булган.  

4.2. Җыенда кабул ителгән карарлар муниципаль норматив хокукый актлар булып тора, 
җыенда рәислек итүче зат тарафыннан имзалана һәм Татарстан Республикасы муниципаль 
норматив хокукый актлары регистрына кертелергә тиеш. 

4.3. Җирле үзидарә органнары һәм җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары гражданнар 
җыенында кабул ителгән карарларның җирлек уставы белән билгеләнгән вәкаләтләрне 
чикләү нигезендә үтәлешен тәэмин итәләр. 

4.4. Җыенда кабул ителгән карар җыенда башка карар кабул итү юлы белән юкка 
чыгарылырга яки үзгәртелергә мөмкин яки суд тәртибендә гамәлдә түгел дип танылырга 
мөмкин. 

 4.5. Гражданнар җыенында кабул ителгән карарлар рәсми бастырып чыгарылырга 
(халыкка игълан ителергә) тиеш һәм муниципаль хокукый актлар таләпләре нигезендә 
рәсмиләштерелә. 

4.6. Әгәр торак пунктта яшәүчеләрне турыдан-туры ихтыярый белдерү юлы белән 
кабул ителгән карарны гамәлгә ашыру өчен өстәмә рәвештә муниципаль хокукый акт кабул 
итү (бастырып чыгару), күрсәтелгән актны кабул итү (бастырып чыгару) компетенциясенә 
керә торган җирле үзидарә органы яисә җирле үзидарәнең вазыйфаи заты гражданнар 
җыенында кабул ителгән карар үз көченә кергән көннән соң 15 көн эчендә тиешле 
муниципаль хокукый актны әзерләү һәм (яисә) кабул итү вакытын билгеләргә тиеш. 
Күрсәтелгән срок өч айдан да артмаска тиеш. 

Гражданнар җыены карарларын үтәү 
 

4.7. Җыенда кабул ителгән карарлар торак пункт территориясендә мәҗбүри үтәлергә тиеш 
һәм нинди дә булса дәүләт хакимияте органнары, аларның вазыйфаи затлары яисә җирле 
үзидарә органнары тарафыннан раслауга мохтаҗ түгел. 
4.8. Җыенда кабул ителгән карарларның үтәлмәве закон нигезендә җаваплылыкка тартыла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

1 кушымта 
 

ЯЗЫЛУ КӘГАЗЕ 
 
Без, түбәндәгеләр, үткәрү инициативасын 
хуплыйбыз_____________________________________________________халык җыеннары                     
(гражданнар җыенын үткәрү вакыты) 
Новопольский авыл җирлеге торак пункты____ _   
сорау формулировкасы белән 
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Язылу кәгазе таныклыйм ___________________________________ 

                      (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, туган көне, 
__________________________________________________________________ 

яшәү урыны, паспортның сериясе һәм номеры яки аны алмаштыручы документ  
                         имзалар җыючы затлар 

 
                                ____________________ (имза һәм дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Гражданнар җыенын чакырылган очракта  
        инициатив төркем инициативасы белән  

 

     Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

2  кушымта 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯШЕЛ УЗЭН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

НОВОПОЛЬСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
                                                                                                                                                                                              

КАРАР 
 

_______ 20*                                                                                                № ____ 
 
Татарстан Республикасы Яшел Узэн муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге 

торак пунктында гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм алардан 
файдалану мәсьәләсе буенча гражданнар җыенын билгеләү турында 

 
06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» гы Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы 
Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, Новопольский авыл җирлеге Уставының 
17 статьясы, Яшел Узэн муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге Советы нигезендә 
        КАРАР: 
1. Сәгать 00 минутка билгеләргә____ 20** _____ Яшел Узэн муниципаль районы 
Новопольский авыл җирлеге торак пунктында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча 
гражданнар җыены.  
2. Сәгать 00 минутка билгеләргә____ 20** _____ Яшел Узэн муниципаль районы 
Новопольский авыл җирлеге торак пунктында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча 
гражданнар җыены.  
3. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
4. "Сез Яшел Үзән муниципаль районы Новопольский авыл җирлегенең Новопольский 
авыл җирлеге торак пунктында яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган, Бөек Ватан 
сугышы инвалидлары, Бөек Ватан сугышы инвалидлары, Чернобыль, Бөек Ватан сугышы 
толлары, локаль сугышларда катнашучылар, күп балалы гаиләләр һәм алынган акчаларны 
җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерү белән килешәсезме?: 
                  « ӨЧЕН»                                                                 КАРШЫ «» 
4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында 
Яшел Үзән муниципаль районының мәгълүмат стендларына һәм рәсми сайтына урнаштыру 
юлы белән игълан итәргә (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) Интернет"мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә - __ көн эчендә. 
5. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
 
Новопольский Авыл Җирлеге Башлыгы              
авыл җирлеге башлыгы, 
Совет рәисе                                                                            ________________ 
 
    

      

http://www.zelenоdolsk.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

3 кушымта 
 

Республика Татарстан 
Зеленодольский муниципальный 

район 
Глава Новопольского сельского 

поселения 
Свободы ул, 39 п.Новопольский, 

тел/факс:3-59-47 
E-mail: Npol.Zel@tatar.ru 

narveck@yandex.ru 
 

 
 
 
 

 
 

Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы  

Новополька авыл җирлеге башкарма 
комитеты 

Иреклек ур., 39 Новополька п,  
тел/факс:3-59-47  

E-mail: Npol.Zel@tatar.ru 
narvek@yandex.ru 

 

 
Муниципаль берәмлек башлыгы карары 

Новопольский авыл җирлеге, Яшел Узэн  муниципаль районы, Татарстан 
Республикасы _____ 20___ ел, №   Новопольский авыл җирлеге торак пунктында 

гражданнар җыенын кертү мәсьәләсе буенча "Татарстан Республикасы Яшел Узэн  
муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары 
һәм гражданнарның үзара салым акчаларын куллану» 

 
06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» гы Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы 
Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, Зеленодольск муниципаль районы 
Новопольский авыл җирлеге Уставының 17 статьясы, Яшел Узэн муниципаль районы 
Новопольский авыл җирлеге муниципаль берәмлеге башлыгы  

Карар: 
Билгеләү ____ 20___ _____ Яшел Узэн муниципаль районы Новопольский авыл 

җирлеге торак пунктында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча гражданнар җыены. 
1.Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
Новопольский авыл җирлеге торак пункты территориясендә яшәү урыны буенча 

теркәлгән һәр балигъ булган, Бөек Ватан сугышы инвалидлары, Бөек Ватан сугышында 
катнашучылар, Чернобыль, Бөек Ватан сугышы толлары, локаль сугышларда 
катнашучылар, күп балалы гаиләләр һәм алынган акчаларны җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтү белән килешәсезме?: 

                            « ӨЧЕН»              КАРШЫ «» 
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы 

составында Яшел Үзән муниципаль районының мәгълүмат стендларына һәм рәсми сайтына 
урнаштыру юлы белән игълан итәргә (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru)" Интернет"мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә - _ _ көн эчендә. 

3. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
 
Новопольский Авыл Җирлеге Башлыгы 
авыл җирлеге башлыгы                              _______________ 
                          

 
 

mailto:Npol.Zel@tatar.ru
mailto:narveck@yandex.ru
mailto:Npol.Zel@tatar.ru
mailto:narvek@yandex.ru


    Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

4 кушымта 
 

ИСЕМЛЕК 

яшәүче _______________________________ ______________________________ 

(торак пункт исеме) (җирлек исеме) 

______________________________сайлау хокукына ия _ 

(муниципаль район исеме) 

«___» _________________ 20___ ел 

 

№ 
Фамилиясе, 

исем, 
әтисенең исеме 

Туган елы ( 
18 яшьтән 

көне ае, елы 
куела) 

Яшәү урыны 

Паспорт 
сериясе, 

номеры яки 
алмаштыруч
ы документ 

Имза 

1      

2      

3      

.      

1      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Язылу кәгазе раслыйм ___________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, туган көне, 

__________________________________________________________________ 

яшәү урыны, паспортның сериясе һәм номеры яки аны алмаштыручы документ 

имзалар җыючы затлар 

 

____________________ (имза һәм дата) 

  



Гражданнар җыенын чакырылган очракта 

инициатив төркем инициативасы белән 

 

Татарстан Республикасы  

Яшел Узэн муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

5 кушымта 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯШЕЛ УЗЭН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

НОВОПОЛЬСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 
                                                                                                                                                                                              

КАРАР 
_______ 20* ел                                                                                        № ____ 

Татарстан Республикасы Яшел Узэн муниципаль районы Яшел Узэн 

муниципаль районы Новопольский авыл җирлегенең _ _ _ торак пунктында 

гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм алардан файдалану мәсьәләсе 

буенча гражданнар җыенын билгеләү турында 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» гы Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы 
Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, Новопольский авыл җирлеге Уставының 
17 статьясы, Зеленодольск муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге Советы 
нигезендә 

Карар: 
1. Сәгать 00 минутка билгеләргә____ 20** _____ Халык җыенының беренче этабы - _ _ _ 
_ _ _ _ Яшел Үзән муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге торак пунктында үзара 
салым кертү мәсьәләсе буенча.  
2. Сәгать 00 минутка билгеләргә____ 20** _____ Халык җыенының икенче этабы (һ.б.) – 
Яшел Узэн муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге торак пунктында үзара салым 
кертү мәсьәләсе буенча.  
3. Торак пунктта яшәүчеләрнең исемлеген (территориаль, вакытлыча яки башка билге 
буенча) сайлау тәртибе гражданнар җыенын билгеләү турында муниципаль актта күрсәтелә. 
4. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
5. "Сез Яшел Үзән муниципаль районы Новопольский авыл җирлегенең Новопольский 
авыл җирлеге торак пунктында яшәү урыны буенча теркәлгән һәр балигъ булган, Бөек Ватан 
сугышы инвалидлары, Бөек Ватан сугышы инвалидлары, Чернобыль, Бөек Ватан сугышы 
толлары, локаль сугышларда катнашучылар, күп балалы гаиләләр һәм алынган акчаларны 
җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерү белән килешәсезме?: 

« ӨЧЕН» КАРШЫ «» 
6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы 
составында Яшел Үзән муниципаль районының Новопольский авыл мәгълүмат стендларына 
һәм рәсми сайтына урнаштыру юлы белән игълан итәргә 
(www.zelenоdolsk.tatarstan.ru)"Интернет"мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә - _ _ көн 
эчендә. 
7. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
Новопольский авыл җирлеге башлыгы, 
Совет рәисе                                                                             ______________ 

Гражданнар җыенын этаплап үткәрү очрагында  



муниципаль берәмлек башлыгы инициативасы белән 
 

Татарстан Республикасы  
Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  
составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 
6 кушымта  

 
 

Республика Татарстан 
Зеленодольский 

муниципальный район 
Глава Новопольского 
сельского поселения 

Свободы ул, 39 
п.Новопольский, тел/факс:3-59-

47 
E-mail: Npol.Zel@tatar.ru 

narveck@yandex.ru 
 

 
 
 
 
 
 

Татарстан Республикасы 
Зеленодол муниципаль районы  

Новополька авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

Иреклек ур., 39 Новополька п,  
тел/факс:3-59-47  

E-mail: Npol.Zel@tatar.ru 
narvek@yandex.ru 

 

                                                                                                           
Муниципаль берәмлек башлыгы карары Новопольский авыл җирлеге, Яшел Узэн 

муниципаль районы, Татарстан Республикасы _____ 20___ ел, № 
Новопольский авыл җирлеге торак пунктында гражданнар җыенын билгеләү 

турындаһәм гражданнарның үзара салым акчаларын куллану» 
 

06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» гы Федераль законның 25.1, 56 статьясы, «Татарстан 
Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ЗРТ номерлы 
Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы, Яшел Узэн муниципаль районы 
Новопольский авыл җирлеге Уставының 17 статьясы, Зеленодольск муниципаль районы 
Новопольский авыл җирлеге муниципаль берәмлеге башлыгы                                            

                                           
Карар: 
 

1. Халык җыенының беренче этабын - ______ Яшел Үзән муниципаль районы 
Новопольский авыл җирлеге торак пунктында үзара салым кертү мәсьәләсе буенча. 

2. Билгеләргә бу 00 сәгать 00 минут ____ 20___ икенче этабы җыенда 
гражданнарның (һ. б.) мәсьәләсе буенча үзара салым кертү әлеге _______ торак пунктында 
Новопольский авыл җирлеге яшел Үзән муниципаль районы. 

 
3. Гражданнар җыенын үткәрү өчен торак пунктта яшәүчеләрнең исемлеген 

бүлүне сайлау тәртибе (территориаль, вакытлыча яки башка билгеләр буенча) муниципаль 
берәмлек башлыгының гражданнар җыенын билгеләү турындагы карарында күрсәтелә. 

4. Гражданнар җыенына чыгарыла торган мәсьәләне расларга: 
Боек Ватан сугышы инвалидлары, Боек Ватан катнашучылары, Чернобыль, Бөек 

Ватан сугышы толлары, локаль сугышларда катнашучылар, күп балалы гаиләләр һәм 
алынган акчаларны җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерү белән 
килешәсезме?: 

                      
"КАРШЫ"                                      ӨЧЕН. 

mailto:Npol.Zel@tatar.ru
mailto:narveck@yandex.ru
mailto:Npol.Zel@tatar.ru
mailto:narvek@yandex.ru


          5. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы 
составында Яшел Үзән муниципаль районының Новопольский мәгълүмат стендларына һәм 
рәсми сайтына урнаштыру юлы белән игълан итәргә (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) 
Интернет"мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә - _ _ көн эчендә. 

         6. Әлеге карар ул басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
 

Новопольский авыл җирлеге башлыгы                    _______________ 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zelenоdolsk.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы  
Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

7 кушымта 

 

 
 
 
 
 
                                                      БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Новопольский авыл  
җирлеге составына керүче торак пунктта гражданнарның үзара салым акчаларын  
кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча яшерен тавыш бирү  

Яшерен тавыш бирүгә  
куелган мәсьәләнең эчтәлеге 

 

 
          «Әйе» 

 

    
          «Юк» 
 

 

 
 
 
 
 

  



Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

8 кушымта 
 
 

 
 

ХАЛЫК ҖЫЕНЫ ПРОТОКОЛЫ 

________________________________________________________ 
    (торак пункт исеме) 
 
 
«___» ____________ 20__ ел 00 сәгать 00минут № _____ 
  
 
Булдылар _____________________________________________________ кеше 
(торак пунктта яшәүче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны, 
катнашучылар саны) 
 
Рәислек итүче  
халык җыенында ________________________________________________ 
                                                        (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)  
Халык җыены секретаре  _________________________________________ 
                                                        (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
 
                                             КӨН ТӘРТИБЕ:: 
1.  
 
2.  
 
РӘИСЛЕК ИТҮЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 
 
1. ФИО 
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
_ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ Каршы 
 
        ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 
 
Рәислек итүче: җыен секретарен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәр булачак? 
  
ФИО-вазыйфага секретарь итеп сайлау тәкъдиме дә бар 
   
Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
        _ _ _ _ _ _  
        _ _ _ _ _ _ _ Каршы 
 
   ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 
 



Рәислек итүче: гражданнар җыены кворумын билгеләү, тавыш бирү мәсьәләләре 
буенча аңлатмалар бирү, тавышларны санау һәм тавыш бирүгә йомгак ясау, тавыш бирү 
йомгаклары турында беркетмә төзү өчен хисап комиссиясен сайларга кирәк. 

 
Хисап комиссиясе рәисе итеп ФИО һәм хисап комиссиясе әгъзаларын сайлау 

тәкъдиме бар: 
1.  ФИО -  
2. ФИО –  
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
        _ _ _ _ _ _ _  
      _ _ _ _ _ _ _ Каршы 
      
 
   
КӨН ТӘРТИБЕНДӘГЕ МӘСЬӘЛӘ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРҮ ТӘРТИБЕ БИЛГЕЛӘНӘ: 
 
Рәислек итүче: көн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирү формасын билгеләргә 

кирәк. Тавыш бирү ачык яисә ябык (яшерен) булырга мөмкин. Тавыш бирүне уздыру 
формасы турында тәкъдим яңгырады. 

 
    Тавыш бирү нәтиҗәләре: 
       _ _ _ _ _ _  
      _ _ _ _ _ _ _ Каршы 
 
 
    КӨН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 
 
Беренче мәсьәлә буенча тыңладылар: 
________________________________________________ 
                                       (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә)) 
 
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  
                                           (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә)) 
                     һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 
 
Карар: (карар эчтәлеге) 
 
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре: "За» -__. 
                                           "Каршы» -____. 
Карар ________________________ 
                                          кабул ителде (кабул ителмәде) 
 
Икенче мәсьәлә буенча тыңладылар:   
________________________________________________ 
                                    (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелә)) 
 
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________  
                                             (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 



(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә))                      һ. 
б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)… 

 
 
Карар: (карар эчтәлеге) 
 
Тавыш бирү нәтиҗәләре: "Әйе» -__. 
                                           "Каршы» -____. 
 
 
Карар ________________________ 
                       кабул ителде (кабул ителмәде) 
 
 
Гражданнар җыенында рәислек итүче   _________   _________________ 
                                                                             (имза)                    (имза расшифровка) 
Халык җыены секретаре                           _________   _________________ 
                                                                                                    (имза)                      (имза 

расшифровка)  



Гражданнар җыенынэтаплап үткәргән очракта 

 

Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

9 кушымта 
 
 

 
 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ 

________________________________________________________ 

(торак пункт исеме) 

«___» ____________ 20__ ел 00 сәгать 00 минут № __1___ 

 

 

Булдылар _____________________________________________________ кеше 

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

катнашучылар саны) 

Рәислек итүче 

халык җыенында ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

 

КӨН ТӘРТИБЕ: 

1. 

2. 

РӘИСЛЕК ИТҮЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 

ФИО - вазифага рәислек итүчене сайлау тәкъдиме дә бар 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

 



ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

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

 

ФИО-вазыйфага секретарь итеп сайлау тәкъдиме дә бар 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

 

ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итүче: гражданнар җыены кворумын билгеләү, тавыш бирү мәсьәләләре буенча 

аңлатмалар бирү, тавышларны санау һәм тавыш бирүгә йомгак ясау, тавыш бирү 

йомгаклары турында беркетмә төзү өчен хисап комиссиясен сайларга кирәк. 

 

Хисап комиссиясе рәисе итеп ФИО һәм хисап комиссиясе әгъзаларын сайлау тәкъдиме бар: 

1. ФИО - 

2. ФИО – 

һ. б. 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

 

 Көн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирү тәртибе билгеләнә: (вариант буларак 

тавыш бирү формасы гражданнар җыенын әзерләү һәм уздыру тәртибе турындагы 

Нигезләмә белән билгеләнә) 

 Рәислек итүче: көн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирү формасын билгеләргә 

кирәк. Тавыш бирү ачык яисә ябык (яшерен) булырга мөмкин. Тавыш бирүне уздыру 

формасы турында тәкъдим яңгырады. 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

КӨН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

Беренче мәсьәлә буенча тыңладылар: 



________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты 

(кушымта итеп бирелә) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) 

һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча) 

 

Карар: (карар эчтәлеге) 

Тавыш бирү нәтиҗәләре:  

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

 

Икенче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты 

(кушымта итеп бирелә) 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) 

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

 

Карар: (карар эчтәлеге) 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

 Рәислек итүче: йомгаклау карарының нәтиҗәсе Новопольский авыл җирлеге Уставы 

нигезендә гражданнар Җыенының уздырылган этапларының тавышларын санау нәтиҗәләре 

буенча рәсми рәвештә басылып чыгачак (игълан ителәчәк). 

 

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче _________ _________________ 



(имза) (имза расшифровка) 

Халык җыены секретаре _________ _________________(имза) (имза расшифровка) 

Гражданнар җыенынэтаплап үткәргән очракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Яшел Узэн муниципаль районы 



Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

10 кушымта 

 

Халык җыенының икенче этабы протоколы (һ. б.) 

________________________________________________________ 

(торак пункт исеме) 

 

«___» ____________ 20__ ел 00 сәгать 00 минут № _2___ 

 

Булдылар _____________________________________________________ кеше 

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

катнашучылар саны) 

Рәислек итүче 

халык җыенында ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

Халык җыены секретаре _________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

 

КӨН ТӘРТИБЕ:: 

1. 

2. 

РӘИСЛЕК ИТҮЧЕ ҖЫЕН САЙЛАНА: 

ФИО - вазифага рәислек итүчене сайлау тәкъдиме бар 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

 

ҖЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА: 

 

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

ФИО-вазыйфага секретарь итеп сайлау тәкъдиме дә бар 

 



Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

ҖЫЕННЫҢ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА: 

Рәислек итүче: гражданнар җыены кворумын билгеләү, тавыш бирү мәсьәләләре буенча 

аңлатмалар бирү, тавышларны санау һәм тавыш бирүгә йомгак ясау, тавыш бирү 

йомгаклары турында беркетмә төзү өчен хисап комиссиясен сайларга кирәк. 

Хисап комиссиясе рәисе итеп ФИО һәм хисап комиссиясе әгъзаларын сайлау тәкъдиме бар: 

1. ФИО - 

2. ФИО – 

һ. б. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

Көн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирү тәртибе билгеләнә: (вариант буларак тавыш 

бирү формасы гражданнар җыенын әзерләү һәм уздыру тәртибе турындагы Нигезләмә 

белән билгеләнә) 

Рәислек итүче: көн тәртибендәге мәсьәлә буенча тавыш бирү формасын билгеләргә кирәк. 

Тавыш бирү ачык яисә ябык (яшерен) булырга мөмкин. Тавыш бирүне уздыру формасы 

турында тәкъдим яңгырады. 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

КӨН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ: 

Беренче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты 

(кушымта итеп бирелә) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә) 

һ. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча) 

Тавыш бирү нәтиҗәләре:  

_ _ _ _ _ _    Әйе   _ _ _ _ _ _ _ Каршы 

 



Икенче мәсьәлә буенча тыңладылар: 

________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)(чыгышның кыскача язмасы яки доклад тексты 

(кушымта итеп бирелә)) 

 

Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________ 

(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

(чыгышның кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелә)) 

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

Тавыш бирү нәтиҗәләре:  

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

Рәислек итүче: йомгаклау карарының нәтиҗәсе гражданнар Җыенының үткәрелгән 

этапларының тавышларын санау нәтиҗәләре буенча җирлекнең__ Уставы нигезендә рәсми 

рәвештә басылып чыгачак (халыкка җиткереләчәк). 

 

 

 

Гражданнар җыенында рәислек итүче _________ _________________ 

                                                                                                 (имза)               (имза расшифровка) 

 

Халык җыены секретаре                     _________       _________________ 

                                                                                            (имза)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы  
Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  
составына керүче торак пунктларда 



гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 
11 кушымта 

 

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ УЗДЫРЫЛГАН ЭТАПЛАРЫ НӘТИҖӘЛӘРЕ БУЕНЧА 

ҖЫЕННЫҢ ЙОМГАКЛАУ ПРОТОКОЛЫ 

                                                      ___________________________________ 

                             (Татарстан Республикасы торак пункты, муниципаль районы исеме) 

 

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

 

 Гражданнарның беренче этабы _ _ _ _ __ _ 20-нче номерлы (рәислек итүче ФИО), 20-

20-нче номерлы Гражданнарның икенче этабы беркетмәсе (рәислек итүче ФИО) һәм 

башкалар буенча, сорау - (үзе үк) буенча этаплап гражданнар җыеннары 

үткәрелде.)____________________________________________________________ 

1. Җыенның үткәрелгән этапларының тавыш бирү формасы (ачык, яки ябык (яшерен) 

күрсәтелеп саны)_______ 

2. Гражданнар җыеннарының этаплап уздырыла торган беркетмәләре саны ______ 

3. Җыенны уздыру өчен билгеләнгән территориядә яшәүче һәм аларның эшендә 

катнашырга хокукы булган гражданнарның гомуми саны __________; 

4. Сайлау хокукына ия һәм гражданнар җыены этапларында катнашкан гражданнарның 

гомуми саны___________ 

 

Карар: (карар эчтәлеге) 

 

- Гражданнар җыены этапларында кертелгән мәсьәлә (Әйе) өчен бирелгән тавышларның 

гомуми саны _________; 

- Гражданнар җыены этапларында кертелгән мәсьәлә (Каршы) өчен бирелгән тавышларның 

гомуми саны _________ 

 

Карар: кабул ителде (сәбәпләрен күрсәтеп, кабул ителмәде) 

Рәислек итүче (җирлек башлыгы): ______ _________ _______ 

                                                                              (имза) (имза расшифровка) 

Сәркәтип: _________ ______________________ 

                                 (имза) (имза расшифровка) 



Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

12 кушымта 

 
 

 
  ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

ХАЛЫК ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ 

 

торак пунктта тавыш бирү нәтиҗәләре турында_________, составына керүче Новопольский 

җирлеге башлыгы_______________ Татарстан Республикасы Яшел Узэн муниципаль 

районы 

«_____» _______ 2019 елның №1 

авыл исеме 

Новопольский җирлеге башлыгы_______________ Татарстан Республикасы Яшел Узэн 

муниципаль районы 

 

Хисап комиссиясе әгъзалары катнаша: 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

һ. б. 

3. ФИО; 

Гражданнар җыенында катнаша (- лар) _______ 

сайлау хокукына ия булган гражданнарны кабул итү. 

 

Гражданнар Җыенының беренче этабы көн тәртибе буенча тавыш бирү нәтиҗәләре: 

«_____________________________________________________________________» 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

ФИО хисап комиссиясе рәисе 

Хисап комиссиясе әгъзалары: 

ФИО 

ФИО 

  



Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

13 кушымта 

 

 

 

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

ХАЛЫК ҖЫЕНЫНЫҢ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ 

 

торак пунктта тавышларны санау нәтиҗәләре турында_________, составына керүче 

Новопольский авыл җирлеге башлыгы_______________ Татарстан Республикасы Яшел 

Узэн муниципаль районы 

«_____» _______ 2019 елның №2 

авыл исеме 

Новопольский авыл җирлеге башлыгы_______________ Татарстан Республикасы Яшел 

Узэн муниципаль районы 

Хисап комиссиясе әгъзалары катнаша: 

 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

һ. б. 

3. ФИО; 

 

Гражданнар җыенында сайлау хокукына ия булган гражданнар катнаша (- лар). 

Гражданнар Җыенының икенче этабындагы көн тәртибе буенча тавыш бирү нәтиҗәләре: 

 

«___________________________________________________________________» 

_ _ _ _ _ _    Әйе 

_ _ _ _ _ _ _ Каршы 

ФИО хисап комиссиясе рәисе 

Хисап комиссиясе әгъзалары: 

ФИО 

ФИО 



     Татарстан Республикасы  

Зеленодольск муниципаль районы 

Новопольский авыл җирлеге  

составына керүче торак пунктларда 

гражданнар җыены турындагы нигезләмәгә 

14 кушымта 

 

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ 

Тавыш бирү нәтиҗәләре турында 

Халык җыенының беренче, икенче һәм (т. д.) этаплары 

Җирлек Новопольский авыл 

 

«___» ____________ 20__ ел ___________________________________ 

                                                                            (торак пункт исеме) 

 Гражданнар Җыенының беренче, икенче (һ. б.) этаплары нәтиҗәләре 

________________________________________________________________________ 

(территориянең исеме 

________________________________________________________________________ 

муниципаль берәмлегенең яисә аның өлешенең) 

 Гражданнар Җыенының этапларын үткәрү датасы һәм вакыты: _______________ 

_____________ 20__ ел 

 Гражданнар җыеннарында тавыш биргәндә тавышларны санау нәтиҗәсендә: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Хисап комиссиясе билгеләде: 

1. Халык җыенының үткәрелгән этаплары саны 

________________________________________; 

2. Гражданнар җыены этапларының үткәрелгән хисап комиссиясе беркетмәләренең тәкъдим 

ителгән саны ___________________; 

3. Җыенны уздыру өчен билгеләнгән территориядә яшәүче һәм җыен эшендә катнашырга 

хокуклы гражданнарның гомуми саны__________; 

4. Җыен эшендә катнашкан гражданнарның гомуми саны ___________________; 

5. Гражданнар җыенына кертелгән мәсьәлә (Әйе) өчен бирелгән тавышларның гомуми саны 

_______; 

6. Гражданнар җыенына кертелгән сорауларга (Каршы) каршы бирелгән тавышларның 

гомуми саны _______; 

 Хәл иттеләр: 

1. Мәсьәлә буенча тавыш бирү нәтиҗәләрен расларга_________________, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» гы 131-ФЗ 



номерлы Федераль законның 25 статьясындагы 6 өлеше нигезендә әлеге мәсьәлә буенча 

җыенны хәл итү____________________кабул ителгән дип санарга. 

 

Хисап комиссиясе рәисе _____________________ _______________ 

(фамилиясе, инициаллары) (имза) 

Хисап комиссиясе әгъзалары  

1. _________________________ _______________ 

(фамилиясе, инициаллары) (имзалары) 

2. _________________________ 

 

Беркетмә төзелде«___» _____________ 20___ ел 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                           
 

 


