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КАР АР

Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы территориясендэ гражданнарны
сораштыруны билгелэу Ьэм уткэру тэртибе
турында Нигезлэмэне раслау хакында

"Россия
Федерациясендэ
жирле
узидарэ
оештыруныц
гомуми
принциплары турында" 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль
закон, "Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында" 2004 елныц 28
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Уставы нигезендэ, Саба муниципаль
районында гражданнарныц жирле узидарэне гамэлгэ ашыру хокукын гамэлгэ
ашыру максатларында, шулай ук жирле узидарэ органнары Ьэм Саба
муниципаль районы жирле узидарэ вазыйфаи затлары, Татарстан Республикасы
дэулэт хакимияте органнары тарафыннан карарлар кабул иткэндэ халыкныц
фикерен ачыклау Ьэм аны исэпкэ алу очен Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Советы К АР АР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендэ
гражданнарны сораштыруны билгелэу Ьэм уткэру тэртибе
турында
Нигезлэмэне расларга (теркэлэ).
2. Элеге карарны "Интернет" мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ
http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча Татарстан Республикасы хокукый
мэгълуматлар рэсми порталында Ьэм (http://saby.tatarstan.ru) адресы буенча
Саба муниципаль районы рэсми сайтында бастырып чыгарырга.

Саба муницип;
районы Б;

Р.Н. Минниханов

РАСЛАНДЫ
Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Советыньвд
28.06.2019 ел, 301 нче карары белэн

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендэ
гражданнарны сораштыруны билгелэу Ьэм уткэру тэртибе турында
Нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Гражданнарны сораштыру (алга таба сораштыру) Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы халкыныц турыдан-туры ихтыяр
белдеруенец бер формасы булып тора.
Сораштыру аша гражданнарныц жирле узидарэне гамэлгэ ашыру хокукы тээмин
ителэ.
1.2. Сораштыру Саба муниципаль районында яшэучелэрнец яисэ аныц бер
елешенец жирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэлэр буенча фикерлэрен ачыклау Ьэм жирле
узидарэ органнары Ьэм вазыйфаи затлары, шулай ук дэулэт хакимияте органнары
карарларын кабул иткэндэ аны исэпкэ алу алымыннан гыйбарэт.
1.3. Сораштыру нэтижэлэре тэкъдим иту характерында була.
2. Сораштыруны уткэру принциплары
2.1. Гражданнарны сораштыруда Саба муниципаль районында яшэуче сайлау
хокукына ия булган халык катнаша ала.
2.2. Саба муниципаль районында яшэуче халык сораштыруда тигез нигезлэрдэ
катнаша. Сораштыруда катнашкан Ьэр кеше бер тавышка ия Ьэм сораштыруда
турыдан-туры катнаша.
2.3. Сораштыруда катнашу очен гражданнарныц женесенэ, расасына,
миллэтенэ, теленэ, чыгышына, молкэтенэ Ьэм вазыйфаи хэленэ, дингэ монэсэбэтенэ,
инануларына, ижтимагый берлэшмэлэргэ каравына бэйле нинди дэ булса турыдантуры яки турыдан-туры булмаган чиклэулэр рохсэт ителми.
2.4. Гражданнарны сораштыруда катнашу ирекле Ьэм ихтыяри булып тора.
Сораштыру барышында беркем дэ уз фикерлэрен Ьэм инануларын белдерергэ яки
алардан баш тартырга мэжбур ителэ алмый.
2.5. Ж^ирле узидарэ органнары Ьэм вазыйфаи затлары халыкка сораштыруда
катнашу хокукын гамэлгэ ашыруда ярдэм итэргэ бурычлы.
3. Сораштыруга кертелэ торган мэсьэлэлэр
3.1. Сораштыруга кертелергэ момкин булган мэсьэлэлэр:
Саба муниципаль районында яшэуче халык мэнфэгатьлэренэ турыдан-туры
кагылышлы Ьэм Саба муниципаль районы Уставы тарафыннан жирле эЬэмияткэ ия
мэсьэлэлэргэ кертелгэн;
региональ Ьэм регионара эЬэмияттэге объектлар очен муниципаль берэмлек
жирлэрнец максатчан билгелэнешен узгэрту турында.
3.2.
Сораштыруга чыгарыла торган мэсьэлэлэр Россия Федерациясе

законнарына Ьэм Татарстан Республикасы законнарына, Саба муниципаль районы
Уставына каршы килергэ тиеш тугел.
Сораштыруга чыгарыла торган мэсьэлэлэр аларга куп яклы анлатма биру
мемкинлеген калдырмаслык итеп формаланггырылырга тиеш.
4. Сораштыру терлэре
4.1.
Сораштыру яшерен, исемлэп яки ачык тавыш биру юлы белэн уткэрелэ.
4.2.
Яшерен тавыш биру сораштыру уткэру пунктларында бер кон дэвамында
сораштыру кэгазьлэре буенча уткэрелэ.
4.3.
Исемлэп тавыш биру сораштыру кэгазьлэре яки сораштыру исемлеклэре
буенча сораштыру уткэру пунктларында да, сораштыруда катнашучыларнын яшэу
урыны буенча сораштыру уткэру комиссиясе эгъзалары тарафыннан бер яки берничэ
кон дэвамында уткэрелэ.
4.4.
Сораштыру шулай у к гражданнар жыелышларында ачык тавыш биру
рэвешендэ уткэрелэ ала.
5. Сораштыруны билгелэу тэртибе
5.1. Саба муниципаль районы территориясендэ гражданнарны сораштыру
уткэрелэ:
1) район Советы яки район Башлыгы инициативасы белэн - жирле эЬэмияттэге
мэсьэлэлэр буенча;
2) Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары инициативасы белэн республика Ьэм регионара эЬэмияттэге объектлар очен район жиренец максатчан
билгелэнешен узгэрту турында карарлар кабул иткэндэ гражданнар фикерен исэпкэ
алу очен.
5.2. Саба муниципаль районы Советы карамагындагы сораштыру уткэру
инициативасы элеге орган тарафыннан сораштыру билгелэу турында тиешле карар
кабул ителудэ чагыла.
Саба муниципаль районы Башлыгы карамагындагы сораштыру уткэру
инициативасы район Советына сораштыру уткэру турындагы утенечнамэ юллауда
чагыла.
Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органы карамагындагы сораштыру
уткэру инициативасы элеге орган тарафыннан Саба муниципаль районы Советына
сораштыру уткэру турындагы утенечнамэ юллауда чагыла.
5.3. Сораштыру уткэру турындагы утенечнамэдэ курсэтелэлэр:
сораштыру уткэру мотивлары;
сораштыруга чыгаруга тэкьдим ителэ торган мэсьэлэнец (мэсьэлэлэрнец)
формулировкасы;
сораштыру территориясе;
сораштыру уткэрунец ниятлэнгэн датасы Ьэм аныц торе.
5.4. Гражданнарны сораштыруны билгелэу турындагы карар Саба муниципаль
районы Советы тарафыннан кабул ителэ.
5.5. Сораштыруны билгелэу турындагы карар сораштыру уткэру турындагы
утенечнамэне алганнан соц 30 коннэн дэ соцга калмыйча Ьэм аны уткэругэ кадэр 30
кеннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш. Сораштыру билгелэу турында
карарны кабул иту алдыннан Саба муниципаль районы Советы тарафыннан
сораштыруга чыгарылган мэсьэлэнец (мэсьэлэлэрнец) формулировкасы сораштыру
инициаторы белэн килепггерелэ.

5.6. Эгэр мэсьэлэнец (мэсьэлэлэрнец) формулировкасы гамэлдэге законнарга,
элеге Нигезлэмэгэ карты килсэ, Саба муниципаль районы Советы инициаторга
сораштыру уткэруне кире кага.
5.7. Саба муниципаль районы Советынын гражданнарны сораштыру уткэруне
билгелэу турындагы карарында билгелэнэ:
1) сораштыру уткэру датасы Ьэм сроклары;
2) сораштыру уткэргэндэ тэкьдим ителэ торган мэсьэлэнец (мэсьэлэлэрнец)
формулировкасы;
3) сораштыру уткэру методикасы;
4) сораштыру кэгазе формасы;
5) сораштыруда катнашучыларныц минималь саны.
5.8. Сораштыру билгелэу турындагы карар аны уткэругэ кадэр 10 коннэн дэ
соцга калмыйча мэжбури басылып чыгарга тиеш.
6. Сораштыру уткэру буенча комиссия
6.1. Гражданнарны сораштыруны эзерлэу Ьэм уткэруне сораштыру уткэру
комиссиясе (алга таба - Комиссия) башкара.
6.2. Комиссия, инициаторлар тэкъдимнэре нигезендэ, сораштыру уткэру
территориясеннэн чыгып, Саба муниципаль районы Советы тарафыннан 3-15 кеше
дэн билгелэнэ.
6.3. Комиссия составына Саба муниципаль районы Советы, Башкарма комитеты
вэкиллэре, шулай ук сораштыру уткэрелэ торган территориянец жэмэгатьчелек
вэкиллэре кертелэ.
6.4. Комиссия аны оештыру турында карар кабул ителгэннэн соц еченче коннэн
дэ соцга калмыйча чакырыла. Беренче утырышта Комиссия ачык тавыш биру юлы
белэн комиссия рэисен, комиссия рэисе урынбасарын Ьэм комиссия секретарей
сайлый, сораштыру участокларын раслый, шулай ук сораштыру, сораштыру уткэру
пунктларында уткэрелгэн очракта, мондый пунктларныц санын Ьэм урынын раслый.
Комиссия утырышларын аныц рэисе зараурлыктан чыгып чакыра. Комиссия
утырышы, эгэр анда комиссия эгъзаларыныц билгелэнгэн саныннан яртысыннан да
ким булмаган олеше катнашса, тулы хокуклы санала.
Комиссия карарлары ачык тавыш биру юлы белэн утырышта катнашучы
комиссия эгъзаларыныц гади купчелек тавышы белэн кабул ителэ.
Комиссия гражданнарны сораштыруны уткэру очен кирэкле санда эш
торкемнэре булдырырга хокуклы.
Сораштыру участоклары, комиссиянец урнашу урыны Ьэм гражданнарны
сораштыру уткэру пунктларыныц урнашу урыннары сораштыру уздырыласы конгэ
кадэр 10 коннэн дэ ким булмаган вакыт эчендэ бастырып чыгарылырга (игьлан
ителергэ) тиеш.
6.5. Сораштыру уткэру буенча комиссия:
- гражданнарны сораштыруны уздырган вакытта элеге Нигезлэмэнец
утэлешен оештыра;
- сораштыру уткэру пунктларын жиЬазлый;
- сораштыру кэгазлэрен яки сораштыру исемлеклэрен эзерлэуне тээмин итэ;
- сораштыру вакытында имзалар жыюны оештыра;
- Саба муниципаль районында яшэуче халыкныц сораштыруда катнашуын
тээмин итэ;
- элеге Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн тэртиптэ сораштыру вакытында

халыкныц тавыш бируен оештыра;
Саба муниципаль районы жирле узидарэ органнары Ьэм вазыйфаи
затлары, ижтимагый берлэшмэлэр, массакулэм мэгълумат чаралары белэн узара
хезмэттэшлек итэ;
гражданнарны сораштыру нэтижэлэрен билгели;
- гражданнарны сораштыруны уткэру белэн бэйле гаризалар Ьэм
шикаятьлэрне карый;
- гамэлдэге законнар Ьэм элеге Нигезлэмэ нигезендэ башка вэкалэтлэрне
гамэлгэ ашыра.
6.6. Комиссия вэкалэтлэре Саба муниципаль районы Советы тарафыннан
уткэрелгэн сораштыру нэтижэлэре рэсми басылып чыкканнан соц (халыкка игълан
ителгэннэн соц) туктатыла.
6.7. Комиссия эшчэнлеген матди-техник, оештыру ягыннан тээмин игу Саба
муниципаль районы Советы аппараты тарафыннан башкарыла.
7. Сораштыру участоклары. Сораштыруда катнашучылар исемлеге
7.1.
Сораштыру участогы - сораштыру уткэру комиссиясе тарафыннан
билгелэнгэн гражданнарны сораштыру уткэрелэ торган Саба муниципаль районы
территориясе.
Сораштыру территориясе бердэм сораштыру участогы тэшкил итэ ала.
Сораштыру участокларында сораштыру уткэру вакытында тавыш биру очен
махсус жиЬазландырылган булмэлэр булырга тиеш. Участокларда сораштыру
вакытында тавыш бируне комиссия эгъзаларыныц берсе житэклэгэн участокларга
жибэрелгэн комиссия эгъзалары тээмин итэ.
7.2.
Сораштыруда катнашучылар исемлегенэ сайлау хокукына ия булган
муниципаль берэмлектэ яшэучелэр кертелэ. Исемлектэ сораштыруда катнашучыныц
фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган елы (18 яшь тулганнарга остэмэ - коне Ьэм
ае) Ьэм яшэу урыны курсэтелэ. Кешене конкрет сораштыру уткэру участогына
сораштыруда катнашучылар исемлегенэ керту очен нигез булып аныц яшэу урыны бу
участок территориясендэ булу факты тора. Кеше сораштыруда катнашучылар
исемлегенэ сораштыру уткэру буенча бары бер участокта гына кертелэ.
Сораштыруда катнашучылар исемлеге ике несхэдэ тезелэ Ьэм комиссия рэисе
Ьэм исемлек тозегэн секретарь тарафыннан имзалана.
Элеге Нигезлэмэ нигезендэ сораштыруда катнашу хокукына ия кешелэр
исемлегенэ остэмэ керту телэсэ кайсы вакытга, шул исэптэн сораштыру уздырылган
кенне дэ рехсэт ителэ.
Тавышларны санау башланганнан соц сораштыруда катнашу хокукына ия
кешелэр исемлегенэ узгэрешлэр керту тыела.
Сораштыруда катнашучылар исемлеге сораштыру уткэругэ 3 коннэн дэ соцга
калмыйча тезелэ.
8. Сораштыру кэгазе
8.1. Сораштыру кэгазендэ сораштыруга чыгарылган сорауныц (сорауларныц)
тегэл текст кучермэсе Ьэм "Риза" яки "Каршы" сузлэре белэн тавыш бирученец
ихтыярын белдеру вариантлары курсэтелэ, алар астында буш квадратлар
урнаштырыла.
Сораштыруга берничэ сорау чыгарганда, алар бер сораштыру кэгазенэ кертелэ,
эзлекле рэвештэ нумерлана Ьэм бер-берсеннэн горизонталь линиялэр белэн аерыла.

Нинди дэ булса статьяныц яисэ сораштыруга чыгарылган норматив хокукый актньщ
нинди дэ булса пункты проектыныц альтернатив редакциялэре шулай ук эзлекле
рэвештэ нумерлана.
Исемлэп тавыш биру очен кулланыла торган сораштыру кэгазендэ тавыш бируче
турында мэгълуматлар керту очен буш урын булырга тиеш.
Сораштыру кэгазендэ аны тутыру тэртибе турында анлатма бирелэ. Сораштыру
кэгазенен оске унъяк почмагында комиссия рэисе Ьэм секретаренен имзалары куела.
9. Сораштыру исемлеге
9.1.
Сораштыру исемлеге исемлэп тавыш биргэндэ кулланыла Ьэм
графаларына сораштыруда катнашучыларньщ фамилиясе, исеме, атасынын исеме,
туган коне, яшэу урыны турында мэгълуматлар кертелэ торган таблицадан гыйбарэт.
Элеге графалардан ун якта сораштыруга чыгарылган мэсьэлэнен (мэсьэлэлэрнец)
тегэл тексты кучермэсе астында "Риза" яки "Каршы" сузлэре белэн тавыш бирученец
жавап биру вариантлары курсэтелэ Ьэм тавыш бирудэ катнашучыларньщ имзасы очен
урын калдырыла.
Сораштыруга берничэ сорау чыгарылганда, алар сораштыру исемлегендэ
эзлекле урнаштырыла.
9.2.
Сораштыру исемлеге Ьэр биттэ комиссия рэисе Ьэм секретаре
тарафыннан имзалана.
10. Сораштыруны уткэру тэртибе
10.1. Сораштыру гражданнарны сораштыру уткэру турындагы карар да Саба
муниципаль районы Советы тарафыннан билгелэнгэн кенне (яки коннэрдэ) уткэрелэ.
10.2. Гражданнарны сораштыру сораштыру уткэру пунктларында жирле вакыт
буенча иртэнге сэгать сигездэн кичке егерме сэгатькэ кадэр уткэрелэ.
11. Сораштыру уткэргэндэ яшерен тавыш биру тэртибе
11.1. Яшерен тавыш биру яшерен тавыш биру очен махсус жиЬазландырылган
урыннары булган Ьэм тавыш биру вакытына печатьлэп алынган тартмалар куелган
сораштыру уткэру пунктларында уткэрелэ.
11.2. Сораштыру кэгазе тавыш биручегэ сораштыруда катнашучылар исемлеге
буенча комиссия эгъзалары тарафыннан бирелэ. Сораштыру кэгазен алган вакытта
тавыш бируче паспорт яки шэхесне Ьэм яшэу урынын раслаучы башка документ
курсэтэ Ьэм сораштыруда катнашучылар исемлегендэ уз фамилиясе каршына имза
куя. Сораштыруда катнашучылар исемлегендэ паспорт мэгълуматларын тутыру талэп
ителми.
11.3. Эгэр тавыш бирученец сораштыру кэгазен алганлыкка узе имза кую
момкинлеге булмаса, ул, комиссия эгъзаларыннан тыш, башка зат ярдэменнэн
файдаланырга хокуклы.
Сораштыруда катнашучыга ярдэм курсэткэн зат "Сораштыру кэгазен алу
турында сораштыруда катнашучыныц имзасы" графасында узенец фамилиясен
курсэтеп имза куя.
11.4. Сораштыру кэгазе тавыш бируче тарафыннан башка затларныц булуы
рохсэт ителмэгэн, махсус жиЬазландырылган урында (кабиналарда яки булмэлэрдэ)
тутырыла Ьэм тавыш биру тартмасына тешерелэ.
Тавыш биргэндэ сораштыруда катнашучы узенец ихтыяр белдеруенэ туры
китереп "Риза" яки "Каршы" сузе астындагы квадратга телэсэ кайсы бил гене куя.

Комиссия эгъзалары сораштыруньщ яшереилегеи тээмин итэлэр.
Эгэр тавыш бируче сораштыру кэгазен тутырганда хата ясадым дип саный икэн,
ул сораштыру кэгазен биргэн комиссия эгьзасына, ана бозылганы урынына яца
сораштыру кэгазе биру утенече белэн мерэжэгать итэргэ хокуклы.
Комиссия эгъзасы тавыш биручегэ яца сораштыру кэгазе бирэ, шул ук вакытта
сораштыруда катнашучылар исемлегендэ элеге катнашучы фамилиясенэ янына
тиешле билге ясый. Бозылган сораштыру кэгазе гамэлдэн чыгарыла, ул хакта
комиссия эгъзалары тарафыннан тиешле акт тозелэ.
Тутырылган сораштыру кэгазьлэре тавыш бируче тарафыннан комиссия
эгъзаларыныц куз уцында булырлык итеп урнаштырылган тартмага тошерелэ.
Тартмалар саны комиссия тарафыннан билгелэнэ. Тавыш биру очен кучмэ
тартмалар кулланып тавыш бируне уткэру турындагы мэсьэлэне комиссия
местэкыйль хэл итэ.
11.5. Эгэр комиссия эгъзасы сораштыру яшеренлеген боза яки сораштыруда
катнашучыларныц уз ихтыярын белдеруенэ йогынты ясарга омтыла икэн, ул
кичекмэстэн аныц эшендэ катнашудан читлэштерелэ. Читлэштеру турындагы карар,
элеге участокта комиссия эшен житэклэуче комиссия эгъзасы тарафыннан элеге
участокта сораштыру уткэрэ торган комиссия эгъзаларыныц имзаларын куйдырып
тиешле беркетмэ тозеп, кабул ителэ.
12. Сораштыру вакытында исемлэп тавыш бируне уткэру тэртибе
12.1. Исемлэп тавыш
биру сораштыру
уткэру
пунктларында
да,
гражданнарныц яшэу урыны буенча да уткэрелергэ момкин.
12.2. Исемлэп тавыш биру сораштыру кэгазьлэре буенча да, сораштыру
исемлеклэре буенча да уткэрелэ ала.
12.3. Сораштыру исемлеклэре буенча исемлэп тавыш биргэндэ тавыш бируче,
паспорт яки шэхесне Ьэм яшэу урынын раслаучы башка документын курсэтеп,
сораштыру исемлегендэ фамилиясе каршындагы узенец ихтыяр белдеруенэ туры
килгэн графада телэсэ нинди билгене куя Ьэм имзалый.
12.4. Сораштыру кэгазьлэре буенча исемлэп тавыш биргэндэ тавыш бируче
фамилиясен, исемен Ьэм атасыныц исемен, адресын сораштыру кэгазенэ узе яза, уз
ихтыяр белдеруенэ туры китереп, "Риза" яки "Каршы" сузлэре астына, квадратта
телэсэ нинди билгене куя Ьэм шунда ук имзалый.
Сораштыруда катнашучы утенече буенча сораштыруда катнашучы турындагы
белешмэлэрне сораштыру кэгазенэ комиссия эгъзасы да кертэ ала, эмма тиешле
квадратка билгене тавыш бируче узе куя Ьэм имзалый.
12.5. Сораштыру уткэру дэвамында Ьэр кон ахырында тутырылган сораштыру
кэгазьлэре, сораштыру уздырган затлар тарафыннан, комиссиягэ китерелэ.
12.6. Сораштыру кэгазе буенча тавыш биру мэгълуматлары комиссия
эгъзалары тарафыннан сораштыру исемлегенэ кучерелэ, ул сораштыру нэтижэлэрен
билгелэу очен теп документ булып тора.
13. Сораштыру уткэргэндэ ачык тавыш биру тэртибе
13.1. Сораштыруда катнашучы кешелэр саны 1000 кешедэн артмаса,
сораштыруга чыгарылган мэсьэлэ (мэсьэлэлэр) буенча тавыш бируне уткэру очен,
комиссия сораштыруда катнашучылар жыелышын уткэрергэ хокуклы. Ж^ыелышта
катнашучыларны теркэу сораштыруда катнашучылар исемлеге буенча уткэрелэ.
Дыелышны оч кешедэн дэ ким булмаган комиссия вэкиллэре ачалар Ьэм алып

баралар. Жыелышта кызыксынучы якларныц сораштыру ечен чыгарылган мэсьэлэ
(мэсьэлэлэр) буенча чыгышлары, аларныц гражданнарныц сорауларына жавап бируе
рехсэт ителэ, эмма фикер алышулар уткэрелми.
13.2. Жыелышта тавыш биру Ьэр мэсьэлэ буенча ачык: "Риза" ечен аерым Ьэм
"Каршы" ечен аерым - уткэрелэ. Тавыш бирудэ исемлеккэ кертелгэн Ьэм жыелышта
теркэлгэн сораштыруда катнашучылар гына катнаша ала. Тавыш биру нэтижэлэре
беркетмэгэ кертелэ, ул жыелышта катнашучы барлык комиссия эгъзалары
тарафыннан имзалана.
13.3. Сораштыруда катнашучылар исемлегенэ кертелгэн халыкньщ 25
проценттан артыгы катнашканда жыелыш тулы хокуклы санала.
14. Сораштыру нэтижэлэрен билгелэу
14.1. Сораштыру уткэргэннэн соц, комиссия сораштыру участоклары буенча
тавыш биру нэтижэлэрен исэпли Ьэм узенец сораштыру нэтижэлэре турындагы
карарын тубэндэге мэгълуматлар курсэтелгэн беркетмэ белэн рэсмилэштерэ:
- беркетмэ тезу датасы;
- сораштыру уткэру вакыты: башлану Ьэм тэмамлану даталары;
- сораштыру уткэру участогы адресы;
- сораштыру территориясе (сораштыру район территориясенец бер елешендэ
уткэрелгэн булса, авыл жирлеклэре, торак пунктларныц, урамнарныц, йортларньщ
номерларыныц исемнэре мэжбури курсэтелэ);
- сораштыру уткэргэндэ тэкъдим ителгэн мэсьэлэнец (мэсьэлэлэрнец)
формулировкасы;
сораштыруда катнашу ечен исемлеккэ кертелгэн гражданнарныц гомуми
саны;
- сораштыруда катнашкан гражданнар саны;
- сораштыруны узган яисэ узмаган дип тану;
- сораштыруны дерес яки дерес тугел дип тану;
- сораштыру исемлегендэ гамэлгэ яраксыз дип танылган язмалар саны яки
гамэлгэ яраксыз дип танылган сораштыру кэгазьлэре саны;
- сораштыруга чыгарылган мэсьэлэгэ жавап биргэндэ "Риза" дип бирелгэн
тавышлар саны;
- сораштыруга чыгарылган мэсьэлэгэ жавап биргэндэ "Каршы" дип бирелгэн
тавышлар саны;
- сораштыру нэтижэлэре (эгэр сораштыруда катнашкан тавыш биручелэрнец
яртысыннан артыгы "Риза" дип жавап бирсэ, мэсьэлэ хупланган дип санала).
14.2. Эгэр сораштыру берничэ мэсьэлэ буенча уткэрелгэн булса, Иэр мэсьэлэ
буенча тавышлар аерым санала Ьэм беркетмэ аерым тезелэ.
Сораштыру кэгазендэге язмалар дерес тугел дип таныла, эгэр:
сораштыруда катнашучыларньщ фикерен ачык итеп билгелэу мемкин
булмаса;
язмада тавыш бируче турында мэгълуматлар яки аныц имзасы булмаса;
кабатланган язмалар булса.
Сораштыру кэгазьлэре дерес тугел дип таныла, эгэр:
билгелэнгэн урнэктэ булмаса,
комиссия эгъзаларыныц тамгалары булмаса,
алар буенча сораштыруда катнашучыларньщ фикерен ачык итеп

билгелэу мемкин булмаса.
14.3. Эгэр сораштыруда катнашкан халык саны Саба муниципаль районы
Советыныц сораштыру уткэруне билгелэу турындагы карары белэн билгелэнгэн
сораштыруда катнашучы муниципаль берэмлек хапкыныц минималь саныннан эзрэк
булса, Комиссия сораштыру узмаган дип таный.
14.4. Комиссия сораштыру нэтижэлэрен дорес тугел дип саный:
- сораштыру уздырган вакытта жибэрелгэн хокук бозулар гражданнарныц
ихтыяр белдеру нэтижэлэрен ачык итеп билгелэргэ мемкинлек бирмэсэ;
- эгэр сораштыру исемлегендэ гамэлдэ дип танылган язмалар саны,
сораштыруда катнашкан гражданнар саныныц 80% тан кимен тэшкил итсэ;
- эгэр гамэлдэ дип танылган сораштыру битлэре саны сораштыруда
катнашкан гражданнар саныныц 80% тан кимен тэшкил итсэ.
14.5. Сораштыру нэтижэлэре турында беркетмэ 2 несхэдэ тезелэ Ьэм
комиссиянец барлык эгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмэгэ кул куйган вакытта
комиссиянец кайбер эгъзалары булмаган очракта, беркетмэдэ, аларныц юклыгы
сэбэплэрен курсэтеп, бу хакта тамга ясала.
Беркетмэ белэн тулысынча яки аныц аерым нигезлэмэлэре белэн килешмэгэн
комиссия эгъзасы язма рэвештэ аерым фикер белдерергэ хокуклы. Аньщ аерым
фикере беркетмэгэ теркэлэ Ьэм бу хакта беркетмэдэ тиешле язма бирелэ.
Беркетмэ, эгэр ул Саба муниципаль районы Советы карары белэн сораштыру
уткэру буенча комиссия эгъзалары саныныц купчелеге тарафыннан имзаланса,
гамэлдэ дип санала.
Беркетмэне имзалау кене комиссия эгъзалары тарафыннан сораштыру
нэтижэлэрен билгелэу кене булып тора.
14.6. Беркетмэнец беренче несхэсе - сораштыру кэгазьлэре яки сораштыру
исемлеклэре белэн бергэ Саба муниципаль районы Советына, икенче несхэсе
сораштыру уткэру инициаторына жибэрелэ.
Беркетмэнец беренче несхэсенэ комиссиягэ кергэн язма шикаятьлэр, гаризалар
Ьэм алар буенча кабул ителгэн карарлар теркэлэ. Шикаятьлэрнец, гаризаларныц Ьэм
алар буенча кабул ителгэн карарларныц расланган кучермэлэре беркетмэнец икенче
несхэсенэ теркэлэ.
Беренче песхэнец кучермэлэре массакулэм мэгълумат чараларына, жирле
ижтимагый берлэшмэлэргэ Ьэм территориаль ижтимагый узидарэ органнарына
бирелергэ мемкин.
14.7. Саба муниципаль районы Советы Ьэм комиссия сораштыру уткэру
буенча документларныц сакланышын Ьэм тутырылган сораштыру кэгазьлэре Ьэм
сораштыру исемлеклэренец кагылгысызлыгын тээмин итэ.
15. Сораштыру нэтижэлэре
15.1. Сораштыру нэтижэлэре аны угкэргэннэн соц бер ай вакыт эчендэ бастып
чыгарылырга (халыкка игълан ителергэ) тиеш.
15.2. Сораштыру барышында ачыкланган халык фикере тэкъдим игу
характерына ия. Сораштыру нэтижэлэре мэжбури карап тикшерелергэ Ьэм Саба
муниципаль районы жирле узидарэ органнары Ьэм жирле узидарэ органнары
вазыйфаи затлары, шулай ук Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары
тарафыннан карарлар кабул иткэндэ исэпкэ алынырга тиеш.
15.3. Жирле узидарэ органнары Ьэм жирле узидарэ органнарыныц вазыйфаи
затлары тарафыннан сораштыру нэтижэлэренэ каршы килэ торган карарлар кабул

ителгэн очракта, курсэтелгэч органнар тиешле карар кабул ителгэннэн сон: 10 кон
эчендэ тиешле мэгълуматны бастырып чыгару (халыкка игълан иту) юлы белэн
мондый карар кабул итунен сэбэплэрен халыкка житкерергэ тиеш.
16. Сораштыру материаллары саклау
16.1. Сораштыру материаллары Саба муниципаль районы Советында Саба
муниципаль районы Советы депутатларыныц вэкалэтлэре срогы ахырына кадэр
саклана, аннары муниципаль архивка саклауга жибэрелэ.
16.2. Курсэтелгэн мпгериалларны саклау срогы Саба муниципаль районы
Советы тарафыннан билгелэнэ, эмма 1 елдан да ким булырга тиеш тугел.
17.Copaiim.ipy уткэруне финанслауны тээмин иту
17.1. Гражданнарны сораштыруны эзерлэугэ Ьэм уткэругэ бэйле
финанслау башкарыла:
жирле бюджет акчалары хисабына - жирле узидарэ
инициативасы буенча сораштыру уткэргэндэ;
- Татарстан Республикасы бюджеты акчалары хисабына Республикасы дэулэт хакимияте органнары инициативасы буенча
уткэргэндэ.

чараларны
органнары
Татарстан
сораштыру

18. Грпжданнарныц сораштыруда катнашу хокукларын бозган ечен
жаваплылык
18.1. Россия Федератгясе гражданыныц сораштыруда катнашу хокукын
ирекле гамэлгэ ашыруга яисо комиссиянен яки комиссия эгъзаларыныц эшенэ коч
куллану, сатып алу, янаулар, ялган документлар ясау юлы белэн яки башка ысул
белэн комачау аучы затлар г-шэлдэге законнар нигезендэ жаваплылык тоталар.

