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2019 елныц 13 ноябре Л} 173

татарстан Республикасы Зеленодольск муниципz}ль районы Олы Щэке авьш }кирлоге составына

керyче торак пунктларда гражданнар щыенын эзерлэy hэм уткэру тэртибе турьшда книгезлэмане

раслау хtжындa))

кРоссия Федерациясендэ щирпе Yзидарэ оештырУныц гомуми rrринциплары турындa> 2003 елныц 6

октябрендэго 131-ФЗ номерлы Федераль законньщ 25.1 статьясьшдагы, кТатарстан

Республикасында хqирле Yзидаро турында) 2004 елныц 28 июлендэге 45-трЗ номерлы Татарстан

республикасы Законьшьщ 35 статьясындагы hэм TaTapcTarr Республикасы Зеленодольск

муниципi}ль районьrньщ кОлы Щэке авыл я{ирлеге> муниципаJIь берэмлеге УставынЫЦ 17

статьясындtгы Yзгэрешлэр белэн байле рэвештэ, Олы Х{эке авьш щирлеге Советы карар кабул итте:

1.КушьплТа нигезенДэ " ТатарСтан РесrrубликасЫ Зеленодольск муниципаль районы Олы Щэке авыл

х(ирлеге торак Irунктларьшда граждaннар щыеньш эзерлэy hэм угкэру тэртибе турында)

нигезломэне расларга.

2. TaTapcfaH РеспубЛикасЫ МинистрЛар Кабинетыньщ к2018 елныц 25 августьшдагы 121 номерлы

Олы Щэке авьш щирлеге Советы карары белэн расланган> Татарстан Республикасы Зеленодольск

IчtуниципЕrль районы Олы П{эке zIвыл щирлеге состzlвыЕа Keprle торак rrунктларда гражданнар

щыенын эзерлэy hэм угкэру тартибе турында "Нигезпэмэ yз кочон югttлткан дип санау хакында"

2018 ел,25 август, 121 нче карары

З. олеге карарны Татарстан Республикасыньщ рэсми хокукый мэгъJцлц.{ат порталында игьлан итаргэ

(http://pravo.tatarstan.ru( Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре портальшrда) hэм

Интернет челтарендэ (<url>) http://zelenodolsk.Иtarstan.ru шулай ук мэгъJцмат стендларында: Опьт

Яке авылы, ТТТкольная урамы, 1 йорт(алминистрация бинасы), олы Яке авылы, Школьная ура:rлы, 1а

йорт (зур Щэке КФY бинасы), Каратмэн авьшы Ifuуб }ра]\{ы, 2З нче йорт (Каратмэн авьш клУбы

бинасы), Уразла авыJIы.Щуслык урtlп{ы, 3 нче йорт (Уразлы ttвыл клубы бинасы).

4.дньщ l"тэлешонэ контрольне Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль рйоны Олы

Щэке авьш щирлеге батттлыгына йоклэргэ.

Ф.А. Файзуллина



татарстан Ресrryбликасы Зеленодольск муниtшпаль районы Олы Щэке авыл жирлеге Советы карарына кушымта
2019 елныц 13 ноябре, Nя 17З

Озерлек тэртибе турында нигсзлама
haM ха.пык rцыены Iткарy

состalвына кер!че торак п}т{I(гларда

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципа,ть районы Олы Щэке азыл хqирлеге

олеге нигезлэме Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы п(ирлеге составына

керyче торак пунктларда (алга таба-поселение) гражданнар щыенын эзерлэy hэм уздыру тэртибе

турында- Нигезлэма) <Россия Федерациясондэ щирле Yзидарэ оештцруныц гомуми принциплары

турындD 2003 елныц б октяброндэге 131-ФЗ номерлы Федераль законньщ 25.1 статьясы,

кТатарстан Республикасында яФрле Yзидарэ турындa> 2004 елныц 28 июлендэге 45-трЗ номерлы

татарстан Респубшrкасы Законыньщ З5 статьясы hэм Татарстан Республикасы Зеленодольск

муниципzrль районы Олы Щэке авыл щирлеге Уставьшыц 17 статьясы (алга таба - Устаз) нигезендэ

эшлэнде.

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Хальк щыены гом)rми, тигез hэм турьцан-туры ихтьUIр белдеру нигезендэ Ytкэрелэ.

1.2. Гражланнар щыеньшда торак пунктта яшэyчелэр, дilими яки нигездэ аньщ территориясендэ

яшэrIелэр, яшэy урьшы буенча элеге торак пунктта теркэлгэн hэм сайлау хок}.кына ия кешелэр

катнаша ала.

1.3. Гражданнар пФIенында катIIашу ихтияри hэм ирекле.

1.4. ГраждаЕнар щыенда шэхсэн Yзе катнаша haM аlrарньщ hэркйсы бер тавышка ия.

1.5. Хальшс щыены хatлык тарафыннан я(ирло эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy максатьшнан

уtкэрелэ.

1.6. ОгэР тораК пунктта элоге тораК пунктта сайлаУ хокукына ия кешеларЕец яртысыннан артыгы

бер yк вакытта бергэ булry мемкинлеге булмаса, Устав нигезеЕдэ грuDкданнар п{ыены этаплап

уздырыла.

Гражданнар }цыены вэкалэтлэре

1.7. ГраждаЕнар щыены тубэндэге мэсьэлалэр буенча yrкэрелергэ момкин:

кIрсэтелгэн торtж пуIIкт составьша башка щирлек (муниципаль раЙон) территориясеЕэ кертэ торган

жирлек (муниципалъ район) ЕмкJIэрон YзгэртY мэсьалэсе буенча торак rrунктта (элеге торак пункт

составыIIа керэ) кlрсэтелгэII торак rrункт территориrIсен башка щирлек (муниципаль район)

территорIбIсенэ кертYне Yз эченэ алган хФрлек (муниципаль райош) чикJIарен YзгэртY мэсьэлэсе

буенча);

муниципчrль берэмлекнец вэкиJIлекJIе органы вэкаJIэтлэре кYрсэтелгэн жирлекнец Iмклэрен YзгэртY,

yзгэртеrr кору мэсьэлэлоре буенча гражданнар щыены белэн гамалгэ ашырьша торган жирлектэ;

сайлау хокукына ия булган х(ирлектэ яшэyчелэр саны 100 дэн артык кешо булса, муниципаль

берэмлекнец вэкиJIлекJIе органы тозY, аныц саньl hэм вэкалэтлэр вакыты турIнда мэсьэлэ буенча

гражданнар пtыенын гамэJгэ zlшыра торган пФрлектэ 100 дэн артык кеше була;

муниципitJIь берэмлекнец вэi(иJIлекле органы вакалэтлэре граждаЕнар яtыены белэн гамэлгэ

ым акчrrларьш KepTy hэм алардан файда_пi}ну мэсьэлэсе буенча;



муниципаль район чикJIэрендэ авылара территориядэ урнашкан п{ирлек составына керrrе торак
пунктта элеге торак пуIIкт территориясендэ yзара салым акч€rларьш кертy hэм куллану мэсьэлэсе
буенча;

щирле.- , ],территориядэ )rрнятrrкан торак пунктта, х{ирле yзидарэне оештыру hэм гамэлгэ ашыру
белэн бэйлgмосьэлэлэр буенча хаJIык инициативасын тэкъдим итy мaжсатларьшда;

чlвьш х(ирлегенец Тубэн тыгызлыгы булган жирлегендэ яки халык саны 100 кешедон артмаган
очракта, щирлекЕе бетеру мэсьэлэсе буенча эш ЕIпып барыла.;

чlвыл торак пунктында авьш щирлеге старостасы кандидатурасын тэкъдим иту, шулй }к авьш
iкирлоге старостасы вэкалэтлэрен вакытыннан ыIда туктату мэсьэлэсе буенча фикер аJIышу булды;

ilвыл торак пунктьшда гражданнар }цыены шулай ук муниципаJIь хезмэт турында Россия
Федерациясе законнарында каралган очракJIарда муЕиципaль хезмэт вазьйфаоын билэугэ конкурс
ytкэргэндэ конкурс комиссиясе сост€tвьша кандидатурчrлар тэкъдим итy максатларьшда yгкэролергэ
момкин.

Гражданнар хФIенын матди hэм оештыру ягыннilн тээмин итy

1.8. Щыен муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан тээмин ителэ.

1.9. Щыенга эзерлек hэм аrты угкэрy белэн бэйле чыгымIIар муниципаль берэмлек бюджеты
хисабьшrа ýатпкарьша.

2. Гражданнар щыенын чакыру тэртибе

Халык щьiены yгкэрy инициативасы

2. 1 . Ха_тrьпс х(ыеныЕ yrкэрy инициативасы-торilк пунктта:

муниципtlJIь берэмлек баrrrлыгы;

- 10 кешедэн дэ ким булмаган сайлау хокукына ия булган торак пуЕктта яшэ\ryелэр (яьни
гражданнар щыеньшда катцчtшу хокукына ия булган, даими яки кубесенчэ торак пункт
территориясендэ яшэIче, яшэy урыны буенча эJIеге торак пуIlктта тgркэлгэн, 18 яшькэ щиткэн чит
ил гражданнары, шулай ук торак пуЕкт территориясендэ даими яки нигездэ яшэlче IIит ил
гражданнары hэм торчж rrунктта яшэlчел нигездэ торак пункт территориясендэ яшэr{е hэм щирле
yзидарэне гillчlэлга аттrырганда хокукка ия булган Россия Федерациясенец халыкара килешyлэре hэм

федершlь зtжоннар нигозендэ.

2.2.Торак тrунктта яшэyчелэрнец инициативасы язьшу кэгазе (1 нче кушымта) яисэ инициатив
торкем щыелышыньщ беркетмэсе рэвешендэ расмилэштерелёргэ тиеш, анда х{ыен \rгкэрy
инициативасыЕ Iqрсэтy турьшда Карар кабул ителде, аларда кyрсэтелгэн булырга тиеш:

грtDкданнар щыеньша чыгарьша торган мэсьэлэлэ р ;

гражданнар щыенын уrкэРунец.тэкъдим ителгэн вакыты;

гражданнар щыенын чакьIру турындагы инициативаны хуrrлауIIы hap граждаЁиннъщ rrаспорт

сершIсе hэм номеры, яшэy урыцы, аныц имзасы hэм имзасьш кертy датасы.



2.З. Щыенны YIкэрY инициативасын хуплау очен }цыелырга тиешле имзалар саны сайлау хокукына

ия булган, даими яки нигездэ яшэlче, торак пункт территориясендэ яшаy урыны буенча теркэлгэн

гражданнар саныннан 5 процент тэшкил ита, лэкиЕ 10 имза була а;lмый.

2.4. Язъury кэгазьлоре имзалар щыюIы зат тарафыннан таныкJIана, таныкJIау датасьш, фаlлилиясен,

атасьшьщ иёемен, туган датасын, паспорт номерьш hэм сериясен, яшэy урыньш кlрсэтеп,

мупиципаль берэмлек башлыгына яqибэрелэ.

Граждшlнар х(ыеЕьш уIкэрy турында Карар кабул иту тэртибе

2.5.Инициатив торкем тарафьшнан чакырьша торган грilжданнар х(ыены муЕиципаль берэмлекнец

вэкиJшекпе оргirны карары белэн (узара салым !рнэгендэ 2 нче кушымта урнэге), о муниципаль

берэмлеК башлыгЫ инициатиВасы белэН - мунициПаль берэмЛек башльГы карары белэн (узара

caJшM !рнэгендэ 3 нче кушымта урнэге) барлык кирэкJIе документлар кергэн коннан альrп 30 кен

эчеЕдэ биrггелэнэ.

2.6. Муниципаль берэмлек башлыiы яисэ муниципt}ль берэмлекнец вэкиллекJIе органы аныц

мчжсатка ярашлы булмавы сэбэплэре буенча грчDкданнар щыенын yткэрyдэн баш тартырга хок}.кJIы

тYгел.

2.7.Гражданнар я(ыеньша Iыгарьшгaн мэсьэлэ (гражданнар щыены этаплары) Россия Федерациясе

зtжоннарьша hэм Татарстан Республикасы законнарына каршы килмэскэ тиеш. Хальк щыены

мэсьэлэсе аны KI.II итеп ацлату момкинлегеннэн tыгыII эшлэнергэ тиеш, ягъни аца бары тик

бертесле жавап кына бирергэ момкин булыр иде.

2.8. Гражданнар щыенын билгелэу, аны K1лIepy турындiгы карарны рэсми бастырьш чЬгарУ

(халькка хqиткеру) тэртибе муниципаль берэмлек уставы белэн билгелэнэ hэм мунициrritлЬ хОКУКЫЙ

Ежтларны бастырьш чыгару (хальткка яqиткеру) ечен муниципчrль берэмлек устtlвында каралГан

тэртипто басьшьш .ыга (хаьткка щиткерела).

Муниципаль берэмлек баrrтлыгы карарында яисэ муниципаль берамлекнец вэкиллекJIе орГаны

карарында цражданнар х{ыенын yгкэрy турында тубэндэгелэр кyрсэтелэ: гражданнар я{ыенЫНа

Iшгарьша торгzш мэсьэлэ; вакыт турында мэьлlмат халык щыенын уздыру урыны тУрынДа

мэгьлiмат; щыенны оештыручы - муЕиципаль берэмпек оргаЕыныц структур булекчэсе ТурынДа

мэгьJцмат.

2.9. Гражданнар щыеЕыЕ (бапкарма-боеру органы) эзерлэY hэм уздыру очен щаваплы муниципurль

берамлек органыньщ структур булекчэсе, муниципа;lь берамлек башлыгы карары яки муниципulль

берэмлекнец вэкиллекле органы карары нигезенда гражданнар х(ыенын yткэрy турынДа

муницишаль берэмлек башлыгы к?рары нигезенда сайлау хокукьша ия булган торак rrунктта

яшэyчелэр исемлекJIэрен този; гражданнар п(ыенына магъщrмати материаллар эзерли; мунициIIаль

берэмлек х€}лкына массакyлэм магъJцмат чараларында hэм гражданнар щыены турында башка

ысуллар белэн хэбар итэ (4 нче кушьпrлта).

, Му""ЦипаJIЬ берэмлекнец башкарма.боеру,оргilны гражданнар я{ыенын уrкэрy очен бина бирергэ

тиеш.
,\

2.g.|. Гражданнар щыоны барышында торЕtкпунктта яшэlчелэрнец исемJIегеЕ буrry hэм хt}лык

щыеньш yrкэрy датасын билгелау территориulль, вакытлы билгелэр, шулай ук башка очракJIарда

моМкин. :],



2.9.2. Торак пунктта яшэyчелэрнец исемлеген буrry тэртибе граждаЕнар п{ыенын билгелэу турында

муниципаль актта кlрсэтелэ (узара салым lрнэгендэ 5,6 нчы кушымта урнэге).

2.9.З. Торак пунктта яшэlчелэр хчtпык щыены (гражданнар пФIены этаплары) вакыты hэм 1рыны
турында аJIдан ук хабэр ителэ. Гражданнар щыенын (гражданнар щыены этапларын) билгелэу

турьшда карар, гражданнар жыонын (гражданнар щыены этапларьш) yгкэру вакыты hэм урыны
грiDкданнар щыены (гражданнар щыены этапларын) угкэрелгэн конгэ кадэр 10 коннэн дэ соцга

кшпльйча басыльш rшгарга тиеш. Гражланнар Х{ыеныныц этапларын уrкэрy вакыты hэм урыны
бер карардаяисе халык щыеньш билгелэу турында карарда кyрсэтелэ.

2.9.4. Хшtык щыеньш этаплап уздцрган очракта, щыен этаплап уздырьша, гражданнар щыонын

yгкэрy турьшда Карар кабул ителгэн коннэн бер айдан да артмый. Халык я{ыены этапларын

кrIергэндэ, щыеЕIIы уздыру билгелэнгэн датага кадэр 10 коннэн дэ соцга ка:rмыйча кабул ителерГа

тиеш.

2.9.5. Граждапнар я{ыенына 5 кенцэк дэ соцга калмьйча муниципaль берэмлек оргЕшыныц структур

булекчэсенде цраждчlннар щыены карарьша чыгарыла торган материirллар белэн танышырга

хокуклы. алеге нигезлэмэ, шулай ук чrлырга, аларньщ кyчермэларе.

2.10. Гражданнар щыены турындагы Нигезлэма нигезендэ, х€uIык щыенын \ткэрy датасы соцрак

вакъпка кr{ерелергэ момкин. Хальк х(ыенын уздцру датасы билгелангэн датага кадэр 10 коннэн дэ

соцга каrпчrьйча кyчерy турында Карар кабул итепергэ тиеш.

З . t .X(ur.,r.a килгэн ; ffi Жffi;:'""'* 
""".*о"."п,э 

кертелгэ н hэм сайлау

хокукына ия булган затларны теркэy очен муниципчrль берэмлек башлыгы вэкz}лэтле зат

тарафьшrнан теркэпэ. Исемлектэ гражданньщ фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган елы, яшэy

)фыны, паспорт сериясе hэм номеры кyрсэтелэ.

3.2.Щыенла катнашырга телэк белдергэн башка грalкданнар, щыонда тикшерелэ торгtш

мэсьэлэлэрне хал итy эшчэнлекJIаре, матбугат hoM башка массакyлэм мэгьJцмат чарzrлары

вакиJшэре катнашында да хэлиткеч тавыш биру xoKyKbrHHaH башка момкин.

3.3. Сайлау хокукьша ия торtж пунктта яшаrIелэр исемлегендэ тогэлсезлеклэр ачыкланган очракта,

торак пунктта яша\це кеше, гражданньщ шэхесен расла}чы документлар булгшl очракта,

мунициIIЕrль берэмлек башлыгы белэн жыенда катнашцрга рохсэт ителэ.

З.4. Язмаларньщ тогэлсезлеген (яки аларньщ булмавын) раслаrr торучы документныц (Россия

Федерациясе граждЕшины паспорты, хэрби билет, чит ил грЙданы пасIIорты, Россия

Федерациясендэ яшэlтэ рохсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыrIа яшэlтэ рохсэт hэм башкалар

булырга момкин.)

, З.5, Граждшrнар жыены анда сайлау хокукына ия булган торак п}.нктта яшаr{елэрнец яртысыннаII

артьгы катнашуга хокуклы. Кворум булмhганда, црчDкданнар щыеньш yгкэрyIIец яца ДаТаСыН

билгелэу муниципаль берэмлек башльгы тарафыннан башкарыла. Бу очрактА халык щыены хt}лыК

щыеньпI yгкорy билгелэнгэн конIIэн соц ун коннэн дэ соцга калмыйча yгкэрелергэ тиош.

3.6. Гражданнар щыены эт.}плап уздщрылгzlн очрdкта, гражданнар п{ыены я{ыенныц аерым

этапларьшда фажданнарныц телэiэ кайсы килгэн'очракта да хок}.кJIы, аннан соц барпык



уздырылгiш этаплар йомгаклары буенча тавышларны санап, яьни мондьй х{ыен бердэм булып
кала.

3.7. Гражданнар щыеньшда тавыш биру а.шк яисэ яшерен булырга момкин.

Тавыrп бир:у формасы турында карар гражданнар щыены тарафьrннан кабул ителэ.

З.8. Граждzшнар пФIенында катнашу очен теркэлгэн грtDкданга яшерен тавьIш бируне уздщрганда
тilвыш биру ечен бюллетень (узара салым lрнэгендэ 7 нче кушымта урнэге) бирелэ .

3.9. Гражданнар щыеЕьшда муниципi}ль берэмлек башлыгы яисэ ачык тавыш биру юлы белэн

сайлангаrr ýarTTKa зат рэислек итэ ала. Рэислек итrIе кандидатураларын гражданнар жыенында
цаlцаттrучьшар тэкъдим итэргэ хокукJIы.

3.10. ГраждаЕЕар щыены Сэркатипне hэм хис.ш комиссиясен сайлый. Хисап комиссиясе эгьзалары
саны кимендэ оч кеше була аlпrльй.

Хисап комиссиясенэ рэислеп "rу"Ё 
керэ аrпльй.

Хисап комиссиJIсе:

1) торак пунктта яшаlчелер щыеЕьша киJцпIе граждаЕнарны теркэlт{ец дореслеген, кирак булганда,

аларньщ граждаЕIIар щыены эшендэ катнашу хокукьш тикшерэ;

2) гражданнар Х(ыеныньщ кворумьш билгели (гражданнар я(ыены этапларын yткарyдэн тыш));

3) тавьтгп биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар бирэ;

4) тазьппларны саньй hэм тавьпп биругэ йомгак ясый (гражданнар }щыены этапларын yткэрyдэн
тьпп);

5) тавьпп биру йомгакJIары турьшда беркетмэ тези (граждiшнар п{ыены йомгаклары буенча);

6) раислек ицчегэ тавыш биру нэтищэлэре белэн материi}Jшар (беркетмэ, щыенда катнашучы
гражданнар исемлеге) тапшыра.

3.11. Ха-пык щыеныныц кен тэртибенэ остэмэ мэсьэлэлэр кертелэ ала гражданнар щыенында
катнчlшу хокукьша ия гражданнар белэн эшпэy тэртибе турьшда "Татарстан Республикасы Законына
yзгэрешлэр KepTy хакъшIда" Татарстан Республикасы законы проектын беренче }кылышта кабул
итте. Кон тэртибена чакырьшыш инициаторлары тарафыннан кертелгэн сораулар мэяiбури рэвештэ
кертелэ. Кlрсэтелгэн мэсьэлэлэр беренче чиратта карirла. Халык тФIеныньщ кен тэртибенэ остэмэ
мэсьэлэлэрне кертy турында карар, эгэр аныц очен щыенда катнашкан гражданнарныц яртысыннан

да ким булмаган олеше тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санс}ла.

3.12. Гражданнар жыены вакытында шулай ук муЕиципаль берэмлек башлыгы яисэ ачык тЕlвыш

биру юлы белэн сайланган башка зат, гракданнар }цыенында теркэлгэн катнaш)лылар санынЕан
гади кlтIчелек тавыш белан, раислек, итэ ала. Рэислек итIче кандидатураларын жыенда
катнашr{ылар тэкъдим итэргэ хокук]ты.

3.13. ГражданнЕ)ныц этЕIплzш щыенында тавыш биру ачык яисэ ябык (яшереri) булырга момкин.

Тавыш биру формасы турындагы карар.рuждu""ар х{ыены этабында кабул ителэ (вариант буларак:

форма гражданнар }кыенын эзерлэy hэм уздыру тdртибе турындЕгы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ).



3.14. Гражданнар щыенын уздыру этапларыныц hэркайсьшда этапл.tп я(ыон уздыргаЕда хиса[
комиссиrtсе арасынЕчш гражданнарньщ aIыK тtIвыш биру нэти}rqалэре буенча Хисап комиссиrIсенец

бер эьзасы сайлана, шор кворумны hэм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында
эшлэяtrэк.

З.15. Щыенда рэислек итlче тарафыннан ачьша. Гражданнар щыенында раислек итr{е гражданнар

я{ыеЕын yrкэрyне оештыра, тэртипне хупльй, хисап комиссиясе эшен координацuмJIу!, фикер
алышына торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш ясау очен суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгэн
тэртибен тээмин итэ.

3.16. ГраждЕшнар я(ыенында сэркатип тарафыннан беркетмэ t}льш барьша, анда гражданнар щыенын
yrкэрy датасы, вакыты hэм урьшrы, торак пунктта яшэrIе гражданЕарньщ гомуми саны, сайлау

хокукъша шI гражданнар саны, катнашу{ьшар саны, кен тэртибе, чьгышларныц кыскача эчтэлеге,

карала торгtlн мосьалэлэр буенча тавыш биргэн гражданнар саны (8 нче кушымта) курсэтелэ.

3.17. Халык щыенын этаплап уздцрганда граждilннар Щыеныныц hap этабында беркетмэлэр (9,10

нтш кушымталар) альш барыла, irлар алга таба гражданнар Х(ыеныныц уздырылган этаплары

йомгаклары буенча щыенньщ бер йомгаклау беркетмэсенэ (11 нче кушыплта), шулай }.к хисап
комиссиясе беркетмэлэреЕэ (l2]З нче кушымталар) тутырьша, алар шулай ук гражданнар

Щыеньшьщ hap этабьпца тавышларны санау нэтих(элэре буенча Хисап комиссиясенец бер

йомгаклау беркетмэсенэ (14 нче номерлы беркетмэ) трырьша.

3.18. Гражданнар Щыеныньщ йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар я{ыены этапларыныц датасы,

ц)ыны hэм вакыты, кон тэртибе, гражданнар щыены этапларында катнашкан гражданнарныц

гоNfу[{и саны турьшда белеrшчrэлэр, гражданнар х{ыены этаппары IIатищэларе буенча тавыш бирунец
йомгаклау нэтищэлэре бар. Йомгаклау беркетмэсе }кирлек башлыгы кул куя торган гражданнар

х(ыены карарын рэсмилэштерy очен нигоз булып тора.

3.19. Беркетмэгэ щыеЕда рэислек итlче зат, жыен секретаре кул куя hэм муниципаль берэмлек

башльгьша тiшшырыпа. Беркетмэгэ щыенда теркэлгэн катнашучылар исемлеге теркэлэ.

3.20. Гражданнар Щыеньrныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча Хисап комиссиясенец
йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар я{ыены этапларын yгкэрy датасы, урыны hэм вакыты, кон
тэртибе, Iткэрелгэн этаплар саны, хitлык х(ыеннарыныц yгкарелган этаплары буенча хисап
комиссиясе беркетмэлэре саны, щыенны уздыру ечен билгелэнгэн территориядэ яшэrIе

цражданнарньщ гомуми саны, я(ыен эшенлэ катнашкан гражданнарЕьщ гомуми с€lны, щыен эшенда

катнашкiш грчDкданнарЕьщ гомуми сztны, алар очен бирелгэн тавышларныц гомуми саны, аца

КаРШы тавыттrJIарньщ гомуми саны.

3.21. ЙомгакJIау беркетмэсенэ хис,аII комиссиясо рэисе hэм хисап комиссиясе эгъзалары кул куя haM

муниципаль берэмлек башльгьша тапшырыла.

4. Халык жыены карарлары

, 4.1.Гражданнар щыены крары кабуl ителгэн дип саЕала, эгэр Еtныц очеII тавыш бирсэлэр х(ыенда

катнашrъшарныц яртысьтннан артьгы, сайлау хокукына ия булган.

4.2. }фIенда кабул ителгэн карарлар муницшIаль,норматив хокукый чжтпар фЛurr, тора, хФIенда

рэислек итlче зат тарафьшrнан имзалана haM Татарстан Республикасы муниципаJIь норматив

хокукъй Ежтдары регистрына кертелергэ тиеш. : ,



4.3. Щирле yзидарэ органнары hэм хlирле yзидарэнец вазьйфаи затлары |ражданнар щыенында
кабул ителгэн карарларньщ щирлек устztвы белэн билгелэнгэн вэкilлэтлэрнс чикJIэY нигезендэ
lтэлешен тээмин итэлэр.

4.4. Щыенда кабул ителгэн карар щыенда батпка карар кабул итy юлы белэн юкка чыгарыпырга яки
Yзгэртелергэ момкин яки суд тэртибендэ гЕlN{элдэ тYгел дип танылырга момкин.

4.5. Гражданнар хФIеЕында кабул ителгэн карарлар рэсми бастырып чыгарылырга (халыкка иьлан
ителерга) тиеш hэм муницип€tпь хокlкый tжтлар талаплэре нигезендэ рэсмилэштерелэ.

4.6. Огэр торак пунктта яшэlчелэрне турьцан-туры ихтыярьй белдеру юлы белан кабул ителгэн
карарны гzlN,lэлгэ ашщру очен остамэ рэвештэ муниципirль хокукъй акт кабул иту (бастырып
,ьгару), кlрсэтелгэн актны кабул иту (бастырып чьгару) комfIетенциrIсенэ керэ торган я{ирле
yзидарэ оргt}ны яисэ }цирле yзидарэнец вазьйфаи заты гражданнар х{ыенында кабул ителгэн карар
Yз коченэ кергэЕ коннэЕ соц 15 кон эченде тиешле муниципЕrль хокукьй zжтны эзерлэy hэм (яисэ)
кабул итy вакытыЕ билrгелэргэ тиепr. Курсэтелгэн срок оч айдан да артмаска тиеш.

Гражда"тrнар п{ыены карарларын yгаy

4.7. Щыенда кабул итолгэц карарлар TopilIt пункт территориясендэ мэяqбури 1"гэлерга тиеш hэм
нинди дэ булса дэYлэт х.lкимиrlте оргiш{нары, аJIарныц вазыйфаи затлары яисэ я(ирле Yзидаро
органнары тарафыrrнан раслауга мохтая{ тlтел.

4.8. Х(ыенда кабул ителгон карарларныц l"гэJIмэве зiжон нигезендэ х{€tвzlплылыкка тартыла.



Кушымта 1

гражданнар пФIены турында нигезламэгэ
торак rryнкгларда,

состltвына керlчо Олы Х{эке
Зеленодольск авыл )цирлеге

муниципа.ш район башлыгы
Татарстан Ресгryбликасы

ЯЗЫЛУ КОГАЗЕ

Язьшу кэгч}зе таIIыкJIьйм
(фамилиясе, исеме, этисенец исеме) туган коне,

яшэy л)ыны, паспортныц сериясе hэм номеры яки аны z}лмаштыру{ы документ
имзarлар щыюtы затлар

Ns
]ф
п/п

Фаrчrилиясе
исеме

этисеЕеЕ
искме

тчган кене
Яшэу урыны,

адресы

сериясе,
номеры
паспорт яки
аJIмаштыруш

документ

Дата
имза

имза



Республика ТАТАРСТАН
Зеленодольский

Муниципальный район
Совет Большеякпнского
сельского поселения

Гражданнар щыенын чzжырылган очракта
инициатив торкем инициативасы белэн

Кушымта Nч 2
гра)щданнар щыены т}рында нигезлэмэгэ

торак rryнкгларда'
составына керIче Олы Щэке
Зеленодольск авыл )цирлеге
муниципаль рйон баплыгы

Татарстан Республикасы

ТАТАРСТАН Республикасы
Зыrенодольск муниципаJIь районы
Олы Щаке авыл
)цирлеге Советы

С.Большие Яки ул.Школьная , д.1 422524 Мэктэп ур., 1, Олы Яке ав., Мактэп ур., 1

тел.факс: (84371) 6-60-44. E-mail: Bkn.Zel@tatar.гu, www.zelenodolsk.tatarstan.ru

кАрАр

20* ш. NЪ

Татарстан Республикасы Зеленодольск муЕиципaль районы Зеленодол муЕиципi}ль районы
щирлегенец _ _ _ торак пунктында гражданнарныц yзара сч}лым акчаларын kepTy hэм алардан

файдалану мэсьэлэсе буенча граждчшнар я{ыенын билгелэу турында

06.10.2003 ел, J\lb 131-ФЗ (РоссиrI Федерациясендэ жирле yзидарэ оештыр}.ныц гомуми
принциплЕ)ы турында) гы Федераль законньщ 25.1, 56 статьясы, (Татарстан Республикасында

жирле Yзидарэ турында) 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы
Законыньщ 35 статьясы, Олы Щэке €}вьш п{ирлеге Уставьшыц 17 статьясы, Зеленодольск
муниципttль рйоЕы Олы Х(эке авыл п{ирлеге Советы нигезондэ

Карар:

1. Сэгать 00 минугка билгелэргэ_ 20** Зеленодольск муниципаJIь районы Олы Х(эке авьш

жирлеге торак пунктында yзара салым кортy мэсьэлэсо буенча граждаЕнар щыены.

2. Сэгать 00 минугка билгелэргэ_ 20** _Зеленодольск муниципаJIь районы Олы Х{эке авыrr

щирлеге торчж пунктында Yзара саJIым KepTY мэсьэлэсе буенча граждчшЕар яФIены.

3. Гражданнар х{ыенына чьгарьша торган мэсьэлэне расларга:

"Сез Яшел Yзэн муниципrlль районы Олы Щэке авыл }цирлеге торак tryнкты территориясендэ яшэy

урыны буенча теркэлгэн hэр ба;lигъ булган кешедэн 20_ ' 
_ сум кyлэменда yзара салым ,

кертYге (узара салымнан .}зат ителгэн гражданнар категориясен кYрсэтергэ) haM аrrдагы эшшэрне

башкару буенча щирло эhэмияткэ иJI мэсьэлэлэрне хэл ит}тэ ztлынган акчаларны х{ибэрy белан
килешэсезме?:

\

4.Олеге карарны Татарстан Республикасы Муниципчtль берамлеклэре портаJIы составында

Зелешодольск муниципaль районы,сайтындlурЕашть ру юпы белэн игьлаЕ итэргэ

Qtttp:llze|enodolsk.tatarstan.ru (dдминистрация бинасы), Олы Яке авылы Школьная урамы, 1 йорт
(администрация бинасы), Олы Яке авьшы Школьная урамы, 1а йорт(Олы Щэке мэдэният йорты



бинасы), КаратмэН ЕlвылЫ l(rrуб урilluы, 23 йорт (Каратмэн авыл клубы бинасы) ацреслары буенча
)aрнаrпкil{.), Уразлы авылы,.Щусльпс урамы, 3 нче йорт Рразлы €tвыл клубы бинасы) кабул ителгэн
конЕэII альш _кон эчендэ.

5. Элеге карlр ул басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ.

Олы Щэке tlвыл х(ирлеге

Баrшrьгы, Советы Рэисе Ф. А. Файзуллина



глАвА
БОЛЬШЕЯКИНСКОГОСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Школьная, 1, с.Большие Яки,
Зеленодольский район, 422524

Гралtданнар щыенын чакырылган очракта
ипициатив торкем инициативасы бегrан

Кушымта Nэ 2
гражданнар щыены цфында нигезлэмэгэ

mрак гryнкгларда,
состtlвына кер!че Олы )Щэке
Зеленодольск авыл жирлеге
*чжнжЁ:ffffiт::i

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ ЖЭКЕ АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

БАшльшы
Мэrсгэп ур., 1, Олы Яке ав,

Зеленодоль ск р., 422524

Тел.факс: (84371) 6-60-44. E-mail: Bkn.Zel@tatar.ru, ww\ry.zelenodolsk.tatarstan.ru

Муниципаь бермлек башлыгы карары

Зеленодольск муниципаJIь районы Олы Щэке авыл щирлеге

"Зеленодольск муниципаль райоЕы Олы Щаке чIвыл щирлеге торак пунктьшда гражданнар жыеньц{
биrтгелэу турьшда

кертy масьэласе буенча

hэм гражданнарньщ yзара сiLлым iжч€rларын куллану)

06.10.2003 ел, J\b 131-ФЗ ((Россия Федерациясонда пФрло yзидарэ оештыруЕыц гомуми
принциплары турында> гы Федераль законньщ 25.1, 56 статьясы, (Татарстан Республикасьшда
)ЦИРЛе YЗИДаРЭ ТУРынДa> 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы TaiapcTaH Республикасы
законьпrьщ 35 статьясы, Зеленодольск муниципirль райоцы Олы Х{эке авыл п(ирлеге Уставыньщ 17
статьясы, Зеленодольск муницип{lль районы олы х(эке авьш х(ирлеге батrтлыгы

Карар:

БилгелэУ 

-]0_ 

Зеленодольск муниципаJIь раЙоны Олы Щэке аtsыд щирлеге торак
пунктында yзара сЕ}лым KepTy мэсьэлэсе буенча гражданнар }кыены.

4. Гражданнар }кыенына чыгарыла торган мэсьэлэне расларга:

яшел yзэн муниципаль районы Олы Щэке авыл п(ирлеге торак пункты территориясендэ яшэy
урыны буенча теркелгэн hap ба;lигъ булгшr кешедэн 2о_ __ - сум кyлэмендэ yзара сi}лым кертергэ
килешэсезме? hэм алдагьт эшлэрне башкару буенча }цирле эhэмиятка ия
мэсьэлэларне хэл итYгэ алынгаII акчаларны юнэлтY турьшда:

( оЧЕН>> ( кАРШы (



2. Олеге карарны Татарстан Республикасы Муниципzlль берэмлеклэре порталы составында
Зеленодольск муниципi}ль районы сайтында урнаштыру юлы белэн игьлан итэргэ
(htф:llze|enodolsk.tatarstan.ru (администрация бинасы), Олы Яке авьшы Школьная л)амы, 1 йорт
(администрация бинасы), Олы Яке авьшы Школьная урамы, 1а йорт(Олы Х{эке мадэният йорты
бинасы), Каратмэн авылы Ifuуб л)аNIы, 23 йорт (Каратмэн авьш клубы бинасы) адреслары буенча

урнашкilн.), Уразлы авьшы,,Щуслык урамы, 3 нче йорт (Уразлы авыл клубы бинасы) кабул ителгэн
коннэн itлып joн эченда.

3. Олеге карар ул басылыrr чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Олы Х{эке авьш }цирлеге башлыгы Ф. А. Фэйзуллина



Кушымта ЛiЬ2

грФкданнар щыены т}рында нигOзлэмэк)
Topilк гг}т{Iсгларда

оост?lвына керlче Олы Щэке
Зеленодольск авыл цирлеге
муниципаль район башлыгы
Татарстан Ресгlубликасы

Гражданнар исемлеге

( торакrrунктнын исеме) щирлек исеме
Олы Щэке авыл щирлеге Зеленодол муниоипаля{ районы
( район искме)
( ) 20 года

JфJф
пп

Фамилиясе, исеме,
атасынын исеме

Туган датасы
Торган щире

адресы

сериj{се,

Еомеры
паспорт яки
аJIмаштырrI
ы докумеIIт

имза

Председательств}.ющий на сходе граждан

Сход саркэтибе
(имза) (имза расшифровкасы

(имза) (имза расшифровкасы)



Граrцданяар щыены yткореJIган
Инициатив группа иницпативасы быrон

5нч е кушымта
гршцil{нар жыены турында нигезлэмэгэ

юрак [ryнrгларда,
составына корlче Олы Щэке
Зеленодольск авыл я{ирлеге

муниципапь район башлыгы
Татарстан Ресrryбликасы

Республпка ТАТАРСТАН ТАТАРСТАНРеспубликасы
Зелеподольский Зеrrенодольск муЕиципаJIь районы

Муницшпагiьный район Олы Щоке авыл
Совет Большеякинского )ццрлеге Советы
се;rьского поселепия

С.Большие Яки ул.Школьная , д.1 422524 Мэктоп ур., 1, Олы Яке ав., Мэктэп 1р,, l

тел.факс: (84371) 6-60-44, E-mail: Bkn.Zel@tatar.ru, www.zelenodolsk.tatarstan.ru

кАрАр

20* ш. NЬ

Татарстан Республикасы Яшел Yзэн муниципЕrль районы Олы Х(эке itвыл }цирлеге торак пунктында
гражданнарньщ yзара салым акчаларын ItepTy hэм а-пардан файдалану мэсьэлэсо буенча гражданнар

щыенын билгелэу турыЕда

06.10.2003 ел, N9 131-ФЗ ((Россия Федерациясендэ )цирле yзидарэ оештыруньщ гомуми
принциплары турында) гы Федер{rль законныц 25.1, 56 статьясы, (Татарстан Республикасында
)цирле Yзидарэ турындa> 2004 елныц 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы
Законыньщ 35 статьясы, Олы Щэке авыл я{ирлеге Уставыныц 17 статьясы, Зеленодольск
муниципчUIь раЙоЕы Олы Щэке iшьш х(ирлеге Советы нигезендэ

Карар:

1. Сэгать 00 минугка билгелэргэ_ 20** Зеленодол муниципаль районы Олы n{aKe авыл
я(ирлеге торак пуIIктында yзара салым KepTy мэсьэлэсе буенча Халык я(ыеныныц беренче этабы.

2. Сэгать 00 минугка билгелэргэ_ 20** _Ха-rrык щыеныньщ икенче этабы Ф.б.) -

Зеленодольск муниципilль районы Олы Х{эке авыл щирлеге тоРак пунктьшда yзара салым KopTy

мосьэлэсе буенча.

3. Торак пунктта яшэrIелэрЕец исемлеген (территоричtль, 
"un"rrrrur"u 

яки башка билге буенча)
саЙлау тэртибе грiDкданнар rцыеньШ билгелэy турында муниципаль актта кyрсэтелэ.

4. Гражданнар щыенына чыгарьша торган мэсьалане расларга:

5. "Сез Яшел Yзэн мунициц€rль районы Олы Щэке авьш щирлеге торак п}.нкты территориясондэ

, яшэy урыны буенча теркалган hop балиь булгаrr кешедэн 20_* * сум кyлэмендэ yзара салым
кертYга (Yзара счlлымнан а:}ат ителгэн гражданнар катsгориясен кlрсэтергэ) hэм алдагы эшлэрне

башкару буенча }кирле эhэмияткэ иrI мэсьэлэлэрне хэл итyгэ алынгzlн акчirларньJ щибэру белэн
килешэсезме?:



( оЧЕн) кКАРШЫ >

6. Олеге карарны Татарстан Республикасы Муниципitль берэмлеклэре портilлы составында

Зеленодольск муниципtlль районы сайтында урнаrrттцру юлы белэн игълан итэргэ
(http.,llzelenodolsk.tatarstan.ru (администрация бинасы), Олы Яке авылы Школьная урамы, 1 йорт
(администраЦия бинасы), Олы Яке авьшы Школьная урамы, 1а йорт(Олы Х(эке КФY бинасы),
Каратмэн tlвьшы Клуб урамы, 2З йорт (Каратман авыл клубы бинасы) ацреслары буенча урнашкан.),
Уразлы авьшы, ,Щуслык ур., З йорт (Уразлы авыл клубы бинасы) кабул ителгэннэн соц _кон эчендэ

6. Олеге карар ул басыльш чыккан коненнэн lз коченэ керэ.

Олы )Щэке авыл х{ирлеге башльтгы

Советы Раисе Ф.А.Фэйзуллина



глАвА
БОЛЬШЕЯКИНСКОГОСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Школьцая, 1, с.Большие Яки,
Зеленодольский район, 422524

Гражданнар rцыенын этаплап yткарy очрагында
муниципаль берамлек башлыгы инициативасы белан

Кушымта.}Ё б
грzDщданнар щыены турында нигOзлэмэгэ

торак гг}тrктларда,
составына Kepyre Олы Щэко
Зеленодольск :!выл щирлеге
муниципаль район башлыгы
Татарстан Республикасы

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

МУНИЦИIIАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ ЖЭКЕ АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

БАшлыгы
Мэктэп ур., 1, Олы Яке ав,

Зеленодоль ск р., 422524

Те.гl.факс: (84371) 6:60-44. E-mail: Bkn.Zel@tatar.ru, www.zelenodolsktatarstan.ru

Муниципаль берэмлек башльгы карары

Зеленодольск муниципЕlль районы " Олы Щэке авыл я{ирлеге>>

"Зелеподо'льск муниципчlль районы Олы Щэке авыл щирлеге торак пуIIктында гражданнар п{ыенын

биrггелэу турында

гражданнарныц yзара салым акчi}ларьш кертy hэм а;rарлан файда_пану мэсьэлэсе буенча>

06.10.2003 ел, N9 131-ФЗ ((Россия Федерациясендэ жирле yзидарэ оештыруньщ гомуп{и

принциплары турында)) гы Федерirль законныц 25.1, 56 статьясы, (Татарстан Республикасьшда
п{ирле yзидарэ турьшда) 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы
Законьшыц 35 статьясы, Золенодольск мунициrrаль районы Олы Щэке авыл я{ирлеге Уставыныц 17

статьясы, Зеленодольск муЕиципчtль раЙоны Олы Щэке авыл х{ирлеге башлыгы

Карар:



3. Гражданнар щыенын уtкарy очен торак пунктта яшо\л{елэрнец исемлеген булцпrе сайлау тартибе
(территориаль, вакытJыtIа яки башка билгелар буенча) муниципаль берэмлек башлыгьrньщ
гражданнар щыенын билгелэу турындагы карарында кyрсэтелэ.

4. Гражданнар щыенына tшгарыла торган мэсьэлэне расларга:

Яшел Yзэн муниципаJIь районы Олы Ж{эке авьш щирлеге торак rrуIIкты территориясендэ яшэy

урыны буенча теркэлгэн hэр ба;lиь булган кешедэн 20_ __ _ сум кyлэмендэ yзара салым кертерга

килешасезме? hэм алдагы эшлэрне башкару буенча яqирле аhэмияткэ ия

мэсьэлэлэрне хэл итyгэ алынган акчirларны юнэлтy турында:

5. Олеге карарЕы мэгьJtlмат стендларына hэм щирлекнец рэсми сайтында кабул ителгэн коннэн
utльш _ коЕ эчендэ урtIатптыру юлы белэн иьлан итэргэ.

6. Олеге карар ул басыльш тIыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Олы П(эке

авьш }цирлеге быпльгы Ф. А. Фэйзуллина



Кушымта М7
грiDкддrнар щыены ryрында нигезлэмэгэ

Topzк лункrлард4
составына кер!че Олы )Щэке

Зеленодольск авыл )цирлеге
муниципаль район башлыгы
Татарстан Республикасы

БЮЛЛЕТЕНЬ

Татарстан Республикасы Зеленодольск мунициrrаль районы Олы П{эке авыл

щирлеге составьша керyче торак пунктта гражданнарньщ yзара салым акчаларын

I(epTy hэм кулпану мэсьэлэее буенча яшереII тавыш бирy

Куелгшr масьэлэнец эчталеге
н тавыш

койе> t]
(юк) t]



Кушымта ЛЪ8

грФкдаIшар )цыены т}рында нигезлэмагэ
торак tryншларда,

составына корrrе Олы Щэке
Зеленодольск ilвыл щирлеге

муниципitль район башлыгы
Татарстан Ресrryбликасы

хАлык хtыЕны протоколы

(торак пункт исеме)

20_ ел 00 сэгать 00 минут JtlЪ

Булдылар кеше

(торак пуfiктта яшэ!че граждi}ннарньщ гомуми саны, сайлау хокукына ия граждаЕнар саны,
катнашушлар саны)

Рэислек итrIе

халык щыенында

(фmлилиясе, исем9, атисенец исеме)

Халык жыены секретаре

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

коН ТоРТИБЕ::

1.

РОИСЛЕК ИТYЧЕ ЩЫЕН СДЙЛДНД:

1. Фио

2.



ЩЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:

Рэислек ицче: щыен секретареЕ сайларга кирэк. Нинди такъдимнэр булачак?

ФИО-вазыtбu.u секретарь итеп сайлау тэкъдиме дэ бар

Тавыш биру нэтияlэлэре:

Каршы

ЩЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСВ СДЙЛДНД:

Раислек ицче: гражданнар щыены кворумын билгелэу, тtlвыш биру масьалэлэре буенча ацлатмалар

б"рy, тавыпшарны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш биру йомгаклары турында беркетмэ
тозy очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе раисе итеп ФИО hэм хисап комиссиясе эгъзirларьтн сайлау такъдиме бар:

1. Фио --

2. Фио -

Тавыш биру нэтихlэлэре:

Каршы

КОН ТОРТИБЕНДОГЕ МОСЪОЛЭ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРY ТОРТИБЕ БИЛГЕЛОНО:

Рэислек итгIе: кон тартибондэго мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын билгелэргэ кирэк. Тавьшr

биру а.шк яисэ ябьrк (яшерен) булырга момкин. Тавьrш бируне уздыру формасы турында тэкъдим
яцгцрады.

Тавыш биру нэтияqэлэре:

Каршы

,+



КОН ТОРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фамилиясе, 
"сеrе, 

этисеIIец исеме)

(чыгьтrтrньщ кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ))

Чыгыш ясадылар: 1.

(фаrчrилиясе, исеме, этисенец исеме)

(.rьгьппныц кыскача язмасы яки tъгыш тексты (кушьпrлта итеш бирелэ))

h. б. (чыгьrш ясауш гражданнар саны буенча)...

Карар: (карар эчтэлеге)

Тавьпп биру нэтиlцэлэре: "За>> -_.

Карар

кабул ителде (кабул ителмэде)

Икенче мэсьэлэ буенча тыцладыпар:

Чыгыш ясадылар: 1.

(фшилиясе, исеме, этисенец исеме)

(чыгышньщ кыскача язмасьI яки тIыгыш тексты (кушьшта итеп бирелэ))

, h. б. (чыгыrп ясаrш гражданнар саны буенча)...

Карар: (карар эчтэлеге)



Тавыш биру нэтиlцэлэре: "Ойе>> -_.

Карар

кабул ителде (кабул ителмэде)

Гражданнар я{ыенында рэислек итlче

(имза) (имза расшифровка



гражданпар щыенын этаплап yткаргап очракта
Кушымта 9

граяцаннар }цы*" *.1;* 
frff#х;

состiвына керr{е Олы Щэке
Зеленодольск авыл пqирлеге

муниципzlль район башлыгы
Татарстан Ресrryбликасы

ГРАШДАННАР ЩЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНtIЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ

(торак пункт исеме)

() 20_ ел 00 сэгать 00 минут Jr{b _1

Булдылар

(торак пункттаяшаlче граждсшнарньщ гомуми счtны, сайлау хокукына ия гражд€lннар саны,
катнашrIылар саны)

Рэислек итrIе

халык }цыеньшда

(фамилиясе, исеме, атисенец исеме)

Хальтк пФIены секретаре

(фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

коН ТоРТИБЕ::

1.

2.

роисJIЕк итYчЕ щыЕн сАЙлАttА:

2. Фио

Тавыш биру нэтихlэлэре:

Каршы



ЩЫЕН СЕКРЕТАРЕ САИЛАНА:

Рэислек "т",щыен секретарен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

ФИО-вазьйфага секретарь итеII сайлау тэкъдимо дэ бар

Тазьпп биру нэмщэлэре:

Каршы

ЩЫЕННЫЦ ХИСАII КОМИССИЯСВ САЙЛАНА:

Рэислек итrIе: гражданнар щыены кворумын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмzIлар

бирy, тавьппларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тчlвыш биру йомгаклары турында беркетмэ
тозy очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

Хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО haM хисап комиссиясе аIъзаларын сайлау тэкъдиме бар:

3. Фио -

4. Фио -.

h. б.

Тавыш биру нэтищалэре:

Каршы

Кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш биру тэртибе билгеланэ: (вариант буларак тавыш биру

формасы граждаЕнар я{ыенын эзерлэy hэм уздыру тэртибе турындагы Нигезлама белэн билгелэнэ)

Каршы



КОН ТОРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча тыцладылар:

(фа:rлилиясе, исеме, этисенец исеме)

(.ъгьппныц кыскача язмасы яки докJIад тексты (кушымта итеп бирелэ))

Чыгыш ясадылар: 1.

(фалилиясе, исеме, этисенец исеме)

(чьгышньщ кыскача язмасы яки tьгыш тексты (кушьпrлта итеп бирелэ))

h. б. (.ъгыш яса)цы гражданнар саны буенча)

Карар: К*"о этгэлеге)

Тавьпп биру нэтихqэлэре: "Ойе>> -_.

"Каршы>>

Икенче мэсьэлэ буенча тьщладьшар:

(фаплилиясе, исеме, этисеЕец исеме)

(чьтгышньщ кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ11

Чьгыш ясадылар: 1.



Гражданнар }цыенын этаплап 1"гкэргэн очракта
КушымтаJtlЪ 10

грiDкданнар )цыены цфында нигезлэмэга
mр:к tryнктларда,

составына керlче Олы Щэке
Зеленодольск авыл жирлеге
муниципalль район башлыгы

Татарстан Республикасы

Халык щыеныныц икенче этабы протоколы (h. б.))

(торак пункт исеме)

20_ ел 00 сэгать 00 минут J\Ъ 2

Булдылар кеше

(торак пунктта яшэlче гражданнарньщ гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны,
катнitшгъшар сitны)

Рэислек итr{е

халык щыенында

(фаллилиясе, исеме, этисенец исоме)

Ха,чык rr(ыены секретаре

(фалли.тпаясе, исемо, этисенец исеме)

кон ТоРТИБЕ::

1.

3. Иванова Светлана Ивановна-ФАII модире

2.



Тавыш биру нэтихqэлэре:

Каршы

Х{ЫЕН СЕКРЕТАРЕ САИЛАНА:

Рэислек ицче: щыен секретарен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?

Каршы

ЩЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙJIАНА:

Рэислек ицче: гражданнар я{ыены квор}мын билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар

бирy, тавьпrrларны санау hэм тавыш биругэ йомгак ясау, тавыш биру йомгаклары турында беркетма

тозy очен хисап комиссиясен сайларга кирэк.

хисап комиссиясе рэисе итеп ФИО hэм хисап комиссиясе эгъзчrларьш сайлау тэкъдиме бар:

5. Фио -

6. Фио -
h. б.

Тавьшr биру натищаларе:

Каршы

Кен тэртибендэге масьэла буенча тавыш биру тартибе билгеланэ: (вариант буларак тавыш биру

формасы гражданнар щыенын эзерлэy hэм уздыру тартибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгеланэ)

\

Рэислек итrIо: кен тэртибендэге мэсьэла буенча тавыш биру формасын билгелэргэ кирэк. Тавыш

биру ачьшt яисэ ябьтк (яшерен) булырга мqмкин. Тавirш бируне уздыру формасы турьшда тэкъдим
яцгцрады. ,,:'l



Тавыш биру нэтихqэларе:

Каршы

КОН ТОРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:

Беренче мэсьэлэ буенча тьщладьшар:

(фалилиясе, исем9, этисенец """r")
(.шгьппньщ кыскача язмасы яки докпад тексты (кушымта итеп бирелэ))

Чыгыш ясадылар: 1.

(фаlrлилиясо, исоме, этисенец исеме)

(чьгьтшньдц кыскача язмасы яки tIыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ))

h. б. (чьrгыш ясауш грrDкданнар саны буенча)

Иконче мэсьэлэ буенча тьщладылар:

(фаллилиясе, исеме, этисенец исеме)

(чьгышныц кыскача язмасы яки доклад тексты (кушымта итеп бирелэ))

, Чыгьпп ясадылар: 1.



Тавыш биру нэтющэлэре: "Ойе>> -_.

"Юк>)

раислек итyче: йомгаклау карары Олы П(аке авьш щирлеге Уставы нигезендэ гражданнар

щыеныньщ уздырылган этапларыныц тавышларын санау нэтищэлэре буенча рэсми рэвештэ

басьшьш tьгачак (xa;rbTKKa игълаЕ итёлэчэк).

Гражданнар щыеньшда рэислек итуче

(имза) (имза расшифровка)



Кушымта 11
гражданнар )цыены ryрында нигезламэгэ

торак rryнкгларда,
составына керlче Олы )Щэке

Зеленодольск авыл щирлеге
муниципarль район баrплыгы
Татарстан Ресгryбликасы

грдждднндр жыЕныныц уздырылгАн этАплАрЫ наТИХtаЛаРЕ БУЕНЧА

ЩЫЕННЫЦ ЙОМГЖЛАУ ПРОТОКОЛЫ

(татарстап Республикасы торак IIункты, муниципz}ль районы исеме)

( > 2О ел 00 сэгать 00 минут Ns _

сорау - (yзе ук) буенча этаплап гражданнар х{ыеннары

Yгкэрелде.)

1. }фIенньщ Ytкэрелгэн этапларыньщ тавыш биру формасы (ачык, яки ябьrк (яшерен) кYрсэтолеп

саrrы)_

2. Гражданнар щыеннарыныц этаплап уздырыла торган беркетмэлэре саны

3. Щыенны уздыру очен билголэнгэн территориядэ яIrrэlче hэм аларныц эшендэ катнашырга

хокукы булган гражданнарныц гомуми саны 

-;

4. Сайпау Хокукына ия hэм гражданнар я{ыены этапларьшда катнашкuш гражданнарныц гомуми

саны

Карар: (карар эчтэлеге)



Рэислек итrIе (жирлек башлыгы):

(имза) (имза расшифровка)

(имза) (имза расшифровка)



Кушымта 12
гражданнар )цыены т)рында нигезлэмэгэ

торак rryнкглард4
состilвына кер!че Олы Щэке
Зеленодольск авыл жирлеге
муниципаь район башлыгы
Татарстан Ресгryбликасы

ХИСАII КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

ЬЛЫК ЩЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ

торак пунктта тавыш биру нэтих{элэре турьшда_, Татарстан Республикасы Зеленодольск

муницип€шь райоЕы Олы Щэке ЕIвыл жирлеге состilвына керlче

(( > 2019 елныц

авыл исеме

татарстан Республикасы ЗеленодоjIьск муЕиципаль районы Олы Щэке авьш щирлоге

Хисап комиссиlIсе эгъзчrлары катнаша:

l. ФИО;

2.ФИО;

h. б.

3. ФИО; ,

Граждаrrнар я{ыенында катнаша (- Ва_тlи)

саЙлау хокукына ия булгшr граждzшнарны кабул итy.

гражданнар Щрrеньшьщ беренче этабы кон тэртибе буенча тавыш биру нэтищэлэре:

Артында. тавыш

ФИО хисап комиссиrIсо рэисе

Хисап комиссиясе эгъзалары:

Фио

Фио

-, 1



Кушымта 13
грzл]кданнар )IФIены ryрында нигезлэмэгэ

Topiк rryнкгларда,
состilвына керlче Олы Щэке
Зеленодольск авыл r(ирлеге
муниципаль район быплыгы

Татарстан Ресгryбликасы

ХИСАII КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

ХАЛЫК ЩЫЕНЫНЫЦ ИКЕНtIЕ ЭТАБЫ

TopaкпyнкTTaтaBьIшлapньIcaнayнаTих(элэpеTypЬIнДa-,TaтapcтaнPеспyбликacьr
Зеленодольск муниципаJIь районы Олы Щэке авыл п(ирлеге составына керlче

(( , >> 2019 елныц

Еlвьш исеме

TaTapcTulrl РеспубликасыЗеленодольск муниципirль районы Олы Щаке авыл х{ирлеге

Хисап комиссиясе агъзалары катнаша:

1. ФИО;

2. ФИО:'

h. б.

4. ФИО;

Граждаrrнар щыеньшда сайлау хокукына ия булган граждашIар катнаша (- Вали).

Гражданнар }фIеньшьщ икенчо этабындагы кон тэртибе буенча тЕIвыш биру нэтищэлэре:

Артьпrда тавыш

ФИО хисtlп комиссиясо рэисе

Хисатl комиссиrIсе эгьзч}лары :

Фио

Фио



Кушымта 14
грiDкданнар щыоны ryрында нигезлэмэгэ

торак rryнкгларда,
составына Kepyle Олы )(эке
Зеленодольск авыл )цирлеге

муниципаrrь район башлыш
Татарстан Ресrryбликасы

ХИСАП КОМИССИЯСЕ ПРОТОКОЛЫ

Тавыш биру натищаларе турында
Халык щыепыныц беренче, икеЕче haM (т, д,) этаплары

Олы Щоке авыл я(ирлеге
(торак пупкт исеме)

Зеленодольск муниципа;rь районы
Татарстан Республикасы Президенты Р, Н

(()20ел
(торак пункт исеме)

Гражданнар Щыеньтньщ беренче, икенче (h.б.) этаплары нэти}цалэре

(территориянец исеме

Олы Щэке авып щирлеге

муниципаль берэмлегенец яисэ аныц олешенец)

гражданнар Щрrеньшыц этапларьш \цкарy датасы hэм вакыты:

20_ ел

гражданнар хФIеннарьшда тавыш биргэндэ тавышларны санау нэтижэсендэ (- ам):

Хисап комиссиясе билгелэде :

1. Ха-пьп< щыенЬш{Ьщ lТкэролгэн ЭТаплары саIIы '

2. Гражданнар п(ыены этагIларыньiц угкэрелгэн хисап комиссиясе беркетмэлэренец тэкъдим

ителгэн саны

4. Щыен эшеЕдэ катнашкан цраяцанЕарньщ гомуми саны )



Хэл итгелэр:

1. Мэсьэлэ буенча тавыш биру нэтип{элэрен расларга , <<Россия Федерациясендэ

х(ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принци11лары турьшда> гы 131-ФЗ номерлы Федераль

законньщ 25 статьясьшдагы б олеше нигезендэ элеге мэсьэлэ буенча я{ыенЕы хэп

кабул ителгэн дип санарга.

Хисап комиссиясе рэисе

(фамилиясе, иЕициЕtллары) (имза)

Хисап комиссиlIсе аьзалары 1.

(фамилиясе, иници€}ллары) (имзалары)

2.


