Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл Советы
КАР АРЫ
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15 март 2019 ел
Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы
Тайсуган авыл жирлегенэ
керуче торак пунктларда
гражданнар жыены уткэру
тэртибе турында нигезлэмэ

2003 елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жцрле узидарэне
оештыруныц гомуми принциплары турында»гы №131-Ф3 Федераль законный;
25.1 статьясы, 2004 елныц 28 июлендэге «Татарстан Республикасында жцрле
узидарэ турында» № 45-ТРЗ Татарстан Республикасы Законыныц 35
статьясыИэм Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл
ж;ирлеге Уставыныц 13.1 статьясын гамэлгэ ашыру максатларында
Тайсуган авыл Советы КАР АР БИРЭ:
1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл
жирлегенэ керуче торак пунктларда гражданнар жыены уткэру тэртибе турында
нигезлэмэне расларга, кушымтага тэцгэл рэвештэ.
2. Элеге карарны Тайсуган авылы, Сэлэхетдинов урамы, 366 нчы йорт
территориясендэ урнашкан махсус мэгълумати стендларда халыкка житкерергэ,
“Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълуматлар рэсми порталында
(PRAVO.TATARSTAN.RU) Ь эм Э л м э т муниципаль районы сайты, «Интернет"
челтэрендэ урнаштырырга.
3. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны Тайсуган авыл жцрлеге
башлыгына йеклэргэ.

М.Ф.Мостафин

Татарстан Республикасы
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Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл
жирлегенэ керуче торак пунктларда гражданнар жыены
уткэру тэртибетурынданигезлэмэ
Элеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы
Тайсуган авыл жирлеге территориясендэ (алга таба - нигезлэмэ) гражданнар
жыенын уткэругэ эзерлэну тэртибе турында 2003 елныц 6 октябрендэге «Россия
Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары
турында»гы№ 131 -ФЗ
Федераль законныц 25.1 статьясы, 2004
елныц
28 июлендэге «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» № 45-ТРЗ
Татарстан
Республикасы
Законыныц
35
статьясы Ьэм
«Татарстан
Республикасында жирле
узидарэ
турында»
18.1 статьясы,
Татарстан
Республикасы Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл жирлеге муниципаль
берэмлеге Уставы нигезендэ эшлэнде.
1. Гомуми нигезлэмэ
1.1. Гражданнар жыены гомуми, тигез Ьэм турыдан-туры ихтыяр белдеру
нигезендэ уткэрелэ.
1.2. Гражданнар жыенында торак пунктта яшэучелэр, яшэу урыны
буенча элеге торак пунктта теркэлгэн Ьэм сайлау хокукына ия булучылар
катнаша ала.
, .:
1.3. Гражданнар жыенында катнашу ирекле.
1.4. Гражданнар жыенда шэхсэн катнашалар Ьэм аларныц Ьэркайсы бер
тавышка ия.
1.5. Гражданнар жыены турыдан-туры халык тарафыннан жирле
эИзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту максатында уткэрелэ.
Гражданнар жыены вэкалэтлэре
1.6. Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелэ ала:
составына курсэтелгэн торак пункт керэ торган авыл жирлеге чиклэрен
узгэрту мэсьэлэсе буенча элеге торак пункт территориясен башка жирлек
территориясенэ кертуне куздэ тоткан торак пунктта;
авыл жирлеге составына керуче торак пунктта элеге торак пункт
территориясендэ гражданнарныц узара салымын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе
буенча;
авыллар арасында урнашкан торак пунктта жирле узидарэне оештыру Ьэм
гамэлгэ ашыру белэн бэйле мэсьэлэлэр буенча халык инициативасын тэкьдим
иту максатларында;

авыл торак пунктында староста кандидатурасын тэкьдим иту мэсьэлэсе
буенча, шулай ук авыл торак пункты старостасы вэкалэтлэрен вакытыннан алда
туктату мэсьэлэсе буенча;
авыл торак пунктында гражданнар жыены муниципаль хезмэт турында
Россия Федерациясе законнар жыелмасы очракларында каралганча, муниципаль
хезмэт вазифаларын билэугэ конкурс уткэргэндэ конкурс комиссиясе составына
кандидатуралар тэкъдим иту максатларында уткэрелэ ала.
Гражданнарныц жыенын матди Иэм оештыру ягыннан тээмин иту
1.7. Ж^ыенны уткэру авыл жирлеге башлыгы тарафыннан тээмин ителэ.
1.8. Ж^ыенны эзерлэу Ьэм уткэру белэн бэйле чыгымнар авыл жирлеге
бюджеты хисабына башкарыла.
2. Гражданнар жь1енын чакыру тэртибе
Гражданнар жыены уткэру инициативасы
2.1. Торак пунктта гражданнар жыеннарын уткэру инициативасын
курсэтэ ала:
авыл жирлеге башлыгы;
гражданнар жыенында катнашу хокукына Ьэм сайлау хокукына ия,
халык саны 10 кешедэн дэ ким булмаган торак пунктта яшэучелэр, ягъни Россия
Федерациясенец эшкэ сэлэтле гражданнары, 18 яшькэ житкэн элеге торак пункт
территориясендэ даими нигездэ яшэуче гражданнар, шулай ук жирле узидарэне
гамэлгэ ашырганда Россия Федерациясенец халыкара килешулэре Ьэм федераль
законнар нигезендэ хокукларга ия булган торак пункт территориясендэ даими
нигездэ яшэуче чит ил гражданнары.
2.2. Торак пунктта яшэучелэрнец инициативалары язылган битлэр (1
нче кушымта) яки гражданнар жыенын уткэру инициативасын тэкъдим иту
турындаинициатив
торкем
жыелышыныц
беркетмэсе
рэвешендэ
рэсмилэштерелэ, анда курсэтелергэ тиеш:
гражданнар жыенында чыгарыла торган сораулар;
гражданнар жыенын уткэру вакыты;
гражданнар жыенын чакыру турындагы инициативаны хуплаучы
гражданныцфамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган коне; паспорт яки аны
алыштыручы документныц сериясе Ьэм номеры; имзасы Ьэм имза керту датасы.
2.3. Дыен уткэру инициативасына ярд эм итэргэ тиешле имзалар саны
сайлау хокукына ия, даими яки нигездэ торак пункт территориясендэ яшэу
урыны буенча теркэлгэн гражданнар саныныц5 процентын тэшкил итэ, лэкин
25имзадан да ким булмаска тиеш.
2.4. Имзалар куелган битлэр, жыючы зат тарафыннан таныклану
датасын, фамилиясен, исемен, атасыныц исемен, туган датасын, паспорт
номерын Ьэм сериясен, яшэу урыны адресларын курсэтеп, муниципаль берэмлек
башлыгына тапшырыла.

Гражданнар жыенын уткэру турында карар кабул иту тэртибе
2.5. Инициативалы теркем тарафыннан билгелэнэ торган гражданнар
жыены, муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары (2 нче кушымта),
муниципаль берэмлек башлыгы инициативасы карары белэн (3 нче кушымта)
барлык кирэкле документлар кергэн коннэн соц 30 кон эчендэ билгелэнэ.
2.6. Муниципаль берэмлек башлыгы яки жирлек Советы максатларга
ярашлы булмаган гражданнаржыеннарын уткэрудэн баш тартырга хокуклы
тугел.
2.7. Гражданнар жыенына чыгарылган мэсьэлэ Россия Федерациясе
законнарына Ьэм Татарстан Республикасы законнарына каршы килергэ тиеш
тугел. Гражданнар жыенында каралган
мэсьэлэгэ карата
куп торле
ацлатмалар бирелугэ урын калдырылмаска тиеш, ягъни жавап бары тик бер
торле генэ бирелергэ тиеш.
2.8. Гражданнар жыеннарын билгелэу турындагы карарны рэсми
бастырып чыгару (халыкка игълан иту) тэртибе, аны кучеру жирлек Уставы
белэн билгелэнэ Иэм муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка
житкеру) ечен жирлекУставында каралган тэртиптэ басылып чыга (игълан
ителэ).
Ж^ирлек башлыгы карарында яки гражданнар жыенын уткэру турында
жирлек Советы карарында тубэндэгелэр курсэтелэ: гражданнар жыенына
чыгарыла торган мэсьэлэ; гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны
турында мэгълумат; жыенны оештыручы - муниципаль берэмлек органыныц
структур булекчэсе турында мэгълуматлар.
2.9. Дирлекнец башкарма комитеты, жирлек башлыгы карары Ьэм
жирлек Советы карары нигезендэ гражданнар жыенын уткэру очен сайлау
хокукына ия булган торак пункт халкы исемлеген този; гражданнар жыенына
мэгълумати материаллар эзерли; жирлек халкына массакулэм мэгълумат
чараларында Иэм башка ысуллар белэн гражданнар жыены турында хэбэр итэ. (4
нче кушымта).
Ж^ирлекнец башкарма комитеты гражданнар жыенын уткэру ечен урыннар
бирергэ тиеш.
2.9.1. Торак пунктта яшэуче гражданнарга
жыенуткэру вакыты Иэм
урыны турында алдан хэбэр ителэ. Гражданнар жыенын билгелэу турында
карар, гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны, гражданнар жыенына
кадэр 10 коннэн дэ соцга калмыйча, мэжбури рэвештэ халыкка хэбэр ителэ.
2.9.2. Гражданнар жыенында катнашкан Ьэр кеше жыен булганчыга кадэр
5 кон алдан гражданнар жыенына чыгарылучы материаллар турында башкарма
комитет тарафыннан чыгарылган карарлар белэн таныша ала.
2.10. Гражданнар жыены турындагы нигезлэмэгэ таянып, гражданнар
жыенын уткэру датасын купмедер вакыт соцгарак та кучерергэ момкин.
Гражданнар жыенын уздыру датасын кучеру турындагы карар жыен билгелэнгэн
кенгэ кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча хэбэр ителергэ тиеш.

3. Гражданнар жыены уткэру тэртибе
3.1. Ж^ыенга
килгэн гражданнар торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ
кертелгэн Иэм сайлау хокукына ия булырга тиеш. Аларны теркэу жир лек
башлыгы тарафыннан билгелэнгэн вэкалэтле зат тарфыннан башкарыла.
Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, атасынын исеме, туган елы, яшэу
урыны адресы, паспорт сериясе Ьэм номеры курсэтелэ.
3.2. Ж^ыенда катнашырга телэк белдергэн башка гражданнар, предприятие,
учреждение, оешма житэкчелэре, матбугат Ьэм башка массакулэм мэгълумат
чаралары вэкиллэре, жыенда карала торган мэсьэлэлэрне хэл иту аларныц
эшчэнлеге белэн бэйле булса, хэлиткеч тавыш биру хокукыннан башка да
рехсэт ителэ.
3.3 Торак пунктта яшучелэр исемлегендэ тогэлсезлек ачыкланган
очракта, сайлау хокукына ия булган
торак пунктта яшэуче кеше элеге
муниципаль берэмлек башлыгы таарфыннан жыенга кертелэ.
3.4. Исмелекнец тогэл булмавын раслаучы документ булып гражданныц
шэхесен раслаучы документ (Россия Федерациясе гражданины паспорты, хэрби
билет, чит ил гражданы паспорты, Россия Федерациясендэ яшэугэ рехсэт язуы
h.6.) була ала.
3.5. Сайлау хокукына ия булган торак пункт халкыныц яртысыннан
артыгы катнашканда, карар кабул иту очен кворум нигезле дип санала. Жыен
уздыру очен халык тиешенчэ жыелмаганда, аны уздыруныц яца датасын
билгелэу муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан башкарыла. Бу очракта
жыен арасындагы вакыт аралыгыун кеннэн дэ иртэрэк уткэрелергэ тиеш тугел.
3.6. Гражданнар жыенында тавыш биру ачык яисэ яшерен булырга
мемкин.
Тавыш биру формасы турындагы карар гражданнар жыены тарафыннан
кабул ителэ.
3.7.Яшерентавыш бируне уздырганда гражданнар жыенында катнашу ечец
теркэлгэн гражданга тавыш биру очен бюллетень бирелэ (5 нче кушымта).
3.8. Гражданнар жыенында жирлек башлыгы яисэ ачык тавыш биру юлы
белэн теркэлгэн гражданнар саныннан гади купчелек тавыш белэн сайланган
башка зат рэислек итэ ала. Рэислек итуче кандидатурасын гражданнар жыенында
катнашучылар тэкъдим итэргэ хокуклы.
3.9. Гражданнар жыены секретарь Ьэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап
комиссиясе эгъзалары саны ике кешедэн дэ ким була алмый. Гражданнар
жыенында каралырга тиешле кон тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэр рэислек итуче,
Жирлек башлыгы, гражданнар жыенында катнашу хокукы алган гражданнарныц
купчелеге тавыш биру юлы белэн кертелэ Ьэм чират тэртибендэ карала. Халык
жыенында кон тэртибенэ естэмэ мэсьэлэлэрне керту турындагы карар
катнашучы гражданнарныц яртысыннан артыгы тавыш биргэндэ кабул ителгэн
дип санала.
3.10. Гражданнар жыены рэислек итуче тарафыннан ачыла. Гражданнар
Жыенында рэислек итуче гражданнар жыенын уткэруне оештыра, тэртипне
хуплый, хисап комиссиясе эшен координацияли, тикшерелэ торган мэсьэлэлэр
буенча чыгыш ясау ечен суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгэн тэртибен тээмин
итэ.

3.11. Гражданнар жыенында секретарь тарафыннан тубэндэге беркетмэ
алып барыла: гражданнар жыенын уткэру датасы Ьэм урыны, торак пунктында
яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнар саны,
катнангучылар саны, кон тэртибе, чыгышларныц кыскача эчтэлеге, каралган
мэсьэлэлэр буенча тавыш биргэн гражданнар саны (6 нчы кушымта).
3.12. Беркетмэ жыенда рэислек итуче зат Ьэм жыен секретаре тарафыннан
имзалана Иэм жирлек башлыгына тапшырыла. Беркетмэгэ жыенда катнашучылар
исемлеге теркэлэ.
4. Гражданнар жыены карарлары
4.1. Гражданнар жыены карары, эгэр аныц ечен сайлау хокукына ия булган
гражданнарныц яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала.
4.2. Ж^ыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар булып
торалар, жирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар Иэм Татарстан
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ
тиеш (7, 8 нче кушымталар).
4.3. Ж^ирле узидарэ органнары 11эм жирле узидарэнец вазифаи затлары
гражданнар жыенында кабул ителгэн карарларныц жирлек Уставыида
билгелэнгэн вэкалэтлэрне чиклэу нигезендэ утэлешен тээмин итэлэр.
4.4. Дыенда кабул ителгэн карар жыеннарда башка карар кабул иту юлы
белэн юкка чыгарылырга яки узгэртелергэ, шулай ук суд тэртибендэ гамэлдэ
тугел дип танылырга мемкин.
4.5. Гражданнар жыенында кабул ителгэн карарлар рэсми басылып
чыгарга (халыкка хэбэр итэргэ) тиеш Ьэм муниципаль хокукый актлар ечен
талэплэр нигезендэ рэсмилэштерелэ.
4.6. Эгэр торак пунктта яшэучелэрнец телэге белэн, кабул ителгэн
карарны гамэлгэ ашыру ечен естэмэ рэвештэ муниципаль хокукый актны кабул
иту талэп ителсэ (чыгару), жирле узидарэ органы яисэ жирле узидарэнец
вазифаи затлары, гражданнар жыенында кабул ителгэн карар уз кеченэ кергэн
кеннэн 15 кен эчендэ тиешле муниципаль хокукый актны эзерлэу Ьэм (яисэ)
кабул иту вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн срок еч айдан да артмаска
тиеш.
Гражданнар жыены карарларын утэу
4.7. Ж^ыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ
мэжбури утэлергэ тиеШ Ьэм нинди дэ булса дэулэт хакимияте органнары,
аларныц вазифаи затлары яки жирле узидарэ органнары тарафыннан раслануга
мохтаж тугел.
4.8. Ж^ыенда кабул ителгэн карарларныц утэлмэве закон нигезендэ
жаваплылыкка тартыла.

