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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл
җирлеге территориясендҽ гражданнар арасында сораштыру билгелҽү һҽм үткҽрү
Тҽртибенҽ үзгҽрешлҽр кертү турында
“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары
турында” 2003нче елның 6нчы октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Югары
Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлеге Уставы нигезендҽ
Югары Ослан муниципаль районы
Октябрьский авыл җирлеге Советы
карар итте:
1.
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский
авыл җирлеге Советының 2019нчы елның 1нче июленнҽн 75 – 325нче номерлы
карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Октябрьский авыл җирлеге территориясендҽ гражданнар арасында сораштыру
билгелҽү һҽм үткҽрү Тҽртибенҽ үзгҽрешлҽр кертергҽ:
1.1.
Тҽртипнең 2.1 Пунктына түбҽндҽге эчтҽлекле җөмлҽ өстҽргҽ:
«Инициатив проектка ярдҽм итү турында гражданнарның фикерен ачыклау
мҽсьҽлҽсе буенча гражданнардан сораштыруда, аларда инициатив проектны гамҽлгҽ
ашыру тҽкъдим ителгҽн муниципаль берҽмлек халкы яисҽ аның
уналты яшькҽ
җиткҽн өлеше катнашырга хокуклы»;
1.2.
Тҽртипнең 5.4 Пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«5.4. Гражданнар арасында сораштыру үткҽрү турында карар Югары Ослан
муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителҽ.
Гражданнар
арасында
сораштыру
үткҽрү
өчен
"Интернет"
мҽгълүматтелекоммуникация
челтҽрендҽ
муниципаль
берҽмлекнең
рҽсми
сайты
файдаланылырга мөмкин»;
1.3.
Тҽртипнең 5.7 Пунктына түбҽндҽге эчтҽлекле абзац өстҽргҽ:

«"Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль берҽмлекнең
рҽсми сайтыннан файдаланып, гражданнар арасында сораштыру уздырган очракта,
сораштыруда катнашучыларны идентификациялҽү тҽртибе.
1.4. Тҽртипнең 17.1 пунктының 2 абзацында. «Җирле үзидарҽ органнары»
сүзлҽреннҽн соң «җирлек халкы өчен» сүзлҽрен өстҽргҽ»;
2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл
җирлеге территориясендҽ гражданнар арасында сораштыру билгелҽү һҽм үткҽрү
Тҽртибен яңа редакциядҽ расларга (1нче кушымта)
3. Ҽлеге карарны авыл җирлегенең мҽгълүмати стендларында, Югары Ослан
муниципаль районының рҽсми сайтында, Татарстан Республикасының хокукый
мҽгълүмат рҽсми порталында урнаштырырга.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Советның Социаль-мҽдҽни
мҽсьҽлҽлҽр, Законлылык һҽм хокук тҽртибе буенча даими комиссиясенҽ йөклҽргҽ.
Совет рҽисе ,
ТР Югары Ослан муниципаль районы
Октябрьский авыл җирлеге башлыгы

Ш.Р.Азизов

Югары Ослан муниципаль районы
Октябрьский авыл җирлеге Советының
2021нче елның 26нчымаеннан
9-52нче карарына
1 нче кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОКТЯБРЬСКИЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕНДҼ ГРАЖДАННАР АРАСЫНДА
СОРАШТЫРУ ҮТКҼРҮ ҺҼМ БИЛГЕЛҼҮ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДА
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Гражданнарны сораштыру (алга таба - сораштыру) Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлеге халкының турыдантуры ихтыяр белдерү рҽвешлҽренең берсе булып тора.
Сораштырулар ярдҽмендҽ гражданнарның җирле үзидарҽне гамҽлгҽ ашыру хокукы
гамҽлгҽ ашырыла.
1.2. Сораштыру Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлегендҽ
яшҽүчелҽрнең яки аның өлешендҽ яшҽүчелҽрнең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр
буенча фикерлҽрен ачыклау һҽм җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары,
шулай ук дҽүлҽт хакимияте органнары тарафыннан карарлар кабул иткҽндҽ исҽпкҽ
алу ысулы булып тора.
1.3. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре тҽкъдим итү характерына ия.
2. Сораштыру үткҽрү принциплары
2.1. Сораштыруда Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авылының
сайлау хокукына ия һҽм сораштыру үткҽрелҽ торган территория чиклҽрендҽ
яшҽүчелҽр катнашырга хокуклы. Инициатив проектка ярдҽм итү турында
гражданнарның фикерен ачыклау мҽсьҽлҽсе буенча гражданнардан сораштыруда,
аларда инициатив проектны гамҽлгҽ ашыру тҽкъдим ителгҽн муниципаль берҽмлек
халкы яисҽ аның уналты яшькҽ җиткҽн өлеше катнашырга хокуклы»
2.2. Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽр
сораштыруда тигез нигезлҽрдҽ катнашалар. Сораштыруда катнашкан һҽр кеше бер
тавышка ия һҽм сораштыруда турыдан-туры катнаша.
2.3. Сораштыруда катнашуга гражданнарның җенесенҽ, расасына, миллҽтенҽ,
теленҽ, чыгышына, мөлкҽти һҽм вазифаи хҽленҽ, дингҽ, инануларына, җҽмҽгать
берлҽшмҽлҽренҽ карауларына бҽйле рҽвештҽ нинди дҽ булса турыдан-туры яки
турыдан-туры булмаган чиклҽүлҽр тыела.
2.4. Сораштыруда катнашу ирекле һҽм ихтыяри. Сораштыру барышында берҽүне дҽ
үз фикерлҽрен һҽм инануларын белдерергҽ яки алардан баш тартырга мҽҗбүр итҽ
алмыйлар.

2.5. Сораштыру нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү, үткҽрү һҽм билгелҽү законлылык, ачыклык һҽм
хҽбҽрдарлык принциплары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.6. Җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары халыкка сораштыруда катнашу
хокукын гамҽлгҽ ашыруда ярдҽм итҽргҽ тиеш.
3. Сораштыруга кертелҽ торган сораулар
3.1. Сораштыруга чыгарылырга мөмкин:
- Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлеге халкының
мҽнфҽгатьлҽренҽ турыдан-туры кагыла торган һҽм Югары Ослан муниципаль
районының Октябрьский авыл җирлеге Уставы җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽргҽ
керткҽн мҽсьҽлҽлҽр;
- "Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге" муниципаль
берҽмлеге җирлҽренең төбҽк һҽм төбҽкара ҽһҽмияттҽге объектларга максатчан
билгелҽнешен үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽре.
3.2. Сораштыруда чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр Россия Федерациясе законнарына
һҽм Татарстан Республикасы законнарына, Югары Ослан муниципаль районының
Октябрьский авыл җирлеге Уставына каршы килмҽскҽ тиеш.
Сораштыруда чыгарыла торган мҽсьҽлҽлҽр, аларны күплҽп аңлату мөмкинлеген
булдырмас өчен, формалаштырылырга тиеш.
4. Сораштыру төрлҽре
4.1. Сораштыру яшерен, исемле яки ачык тавыш бирү юлы белҽн үткҽрелҽ.
4.2. Яшерен тавыш бирү сораштыру үткҽрү пунктларында бер көн эчендҽ сораштыру
кҽгазьлҽре буенча үткҽрелҽ.
4.3. Исемле тавыш бирү сораштыру үткҽрү пунктларында да, сорашып белешүдҽ
катнашучыларның яшҽү урыны буенча сораштыру үткҽрү комиссиясе ҽгъзалары
тарафыннан да бер яки берничҽ көн дҽвамында сорашып белешү кҽгазьлҽре яисҽ
сораштыру исемлеклҽре буенча үткҽрелҽ.
4.4. Сораштыру шулай ук гражданнар җыелышларында ачык тавыш бирү
формасында үткҽрелергҽ мөмкин.
5. Сораштыру билгелҽү тҽртибе
5.1. Югары Ослан районының Октябрьский авыл җирлеге гражданнарын сораштыру
түбҽндҽге инициатива буенча үткҽрелҽ:
- Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлеге Советы яисҽ
Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлеге башлыгы - җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча;
- Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары - "Югары Ослан муниципаль
районы Октябрьский авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге җирлҽренең төбҽк һҽм
төбҽкара ҽһҽмияттҽге объектлар өчен максатчан билгелҽнешен үзгҽртү мҽсьҽлҽлҽре
буенча.

5.2. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советына караган
сораштыру үткҽрү инициативасы ҽлеге орган тарафыннан сораштыру билгелҽү
турында тиешле карар кабул итүдҽ чагыла.
Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге башлыгына караган
сораштыру үткҽрү инициативасы авыл җирлеге Советына сораштыру үткҽрү
турындагы үтенечнамҽне җирлек Советына җибҽрүдҽ чагыла.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органының сораштыру уздыруы бу орган
тарафыннан Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлеге
Советына сораштыру уздыру турында үтенечнамҽ юлламасында белдерелҽ.
5.3. Сораштыру үткҽрү турындагы үтенечнамҽдҽ түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ:
- сораштыру үткҽрү мотивлары;
- сораштыруга чыгарылучы
сорауны (сорауларны) тҽкъдим итҽ торган
формулировкалар;
- сораштыру территориясе;
- сораштыруны үткҽрүнең фаразланган датасы һҽм аның төре.
5.4. Гражданнар арасында сораштыру үткҽрү турында карар Югары Ослан
муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителҽ.
Гражданнар
арасында
сораштыру
үткҽрү
өчен
"Интернет"
мҽгълүматтелекоммуникация
челтҽрендҽ
муниципаль
берҽмлекнең
рҽсми
сайты
файдаланылырга мөмкин.
5.5. Сораштыруны билгелҽү турындагы карар сораштыру үткҽрү турында үтенечнамҽ
алган көннҽн алып 30 көннҽн дҽ соңга калмыйча һҽм аны үткҽрүгҽ кадҽр 30 көннҽн дҽ
соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш. Сораштыруны билгелҽү турында карар кабул
ителүгҽ, Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл җирлеге Советы
тарафыннан сораштыру инициаторы белҽн сораштыруга чыгарылучы сорауның
(сорауларның) формулировкасын килештерү (төгҽллҽштерү) мөмкин.
5.6. Ҽгҽр сораштыруга чыгарылучы мҽсьҽлҽнең (мҽсьҽлҽлҽрнең) формулировкасы
гамҽлдҽге законнарга, ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ каршы килсҽ, Югарыда Ослан муниципаль
районы Октябрьский авыл җирлеге Советы инициаторга сораштыру үткҽрүдҽн баш
тартырга хокуклы.
5.7. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советының
гражданнар арасында сораштыру билгелҽү турындагы карарында билгелҽнҽ:
- сораштыру үткҽрү датасы һҽм сроклары;
- сораштыру уздырганда тҽкъдим ителҽ торган мҽсьҽлҽнең (мҽсьҽлҽлҽрне)
формулировкасы;
- сораштыру үткҽрү методикасы;
- сораштыру кҽгазе формасы (сораштыру исемлеге);
- сораштыруда катнашучы халыкның минималь саны;
- "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль берҽмлекнең
рҽсми сайтыннан файдаланып, гражданнар арасында сораштыру уздырган очракта,
сораштыруда катнашучыларны идентификациялҽү тҽртибе.
5.8. Гражданнарны сораштыру якшҽмбегҽ генҽ билгелҽнергҽ мөмкин.

5.9. Сораштыру билгелҽү турындагы карар аны үткҽрүгҽ кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга
калмыйча мҽҗбүри бастырып чыгарылырга тиеш.
6. Сораштыру үткҽрү буенча Комиссия
6.1. Гражданнарны
сораштыру үткҽрүне сораштыру Комиссиясе (алга таба Комиссия) ҽзерли һҽм уздыра.
6.2. Комиссия, инициаторлар тҽкъдимнҽре нигезендҽ, сораштыру үткҽрү
территориясеннҽн чыгып, 3 - 5 кешедҽн торган депутатлар Советы тарафыннан
билгелҽнҽ.
6.3. Комиссия составына вҽкиллекле орган, Башкарма комитет вҽкиллҽре, шулай ук
сораштыру үткҽрелҽ торган территориянең җҽмҽгатьчелек вҽкиллҽре мҽҗбүри
рҽвештҽ кертелҽ.
6.4. Комиссия аны оештыру турында Карар кабул ителгҽннҽн соң өченче көннҽн дҽ
соңга калмыйча чакырыла. Беренче утырышта Комиссия үз составыннан ачык тавыш
бирү юлы белҽн Комиссия рҽисен һҽм Комиссия секретарен сайлый, сораштыру
участокларын раслый, шулай ук сораштыру үткҽрү пунктларында үткҽрелҽ торган
очракта, мондый пунктларның санын һҽм урынын раслый.
Комиссия утырышын аның рҽисе кирҽк булган саен чакыра. Комиссия утырышы, ҽгҽр
анда Комиссия ҽгъзаларының билгелҽнгҽн саныннан кимендҽ яртысы катнашса,
хокуклы дип санала.
Комиссия карарлары ачык тавыш бирү юлы белҽн утырышта катнашучылардан
күпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ.
Комиссия гражданнарны сораштыру үткҽрү өчен кирҽкле санда эш төркемнҽре
булдырырга хокуклы.
6.5. Сораштыру участоклары, Комиссиянең урнашкан урыны һҽм гражданнардан
сорашып белешү үткҽрү пунктларының урнашкан урыны сорашып белешү үткҽрү
көненҽ кадҽр кимендҽ 10 көн кала басылып чыгарга (халыкка җиткерелергҽ) тиеш.
6.6. Сораштыру үткҽрү буенча Комиссия:
- ҽлеге Нигезлҽмҽнең гражданнар арасында сораштыру үткҽрү вакытында үтҽлешен
оештыра;
- сораштыру үткҽрү пунктлары җиһазландыра;
- сораштыру кҽгазьлҽрен яисҽ сораштыру исемлеклҽрен ҽзерлҽүне тҽэмин итҽ;
- сораштыру вакытында имзалар җыюны оештыра;
- Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽрнең
сораштыруда катнашуын тҽэмин итҽ;
- ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн тҽртипкҽ туры китереп, сораштыруда
катнашучыларның тавыш бирүлҽрен үткҽрүне оештыра;
- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл
җирлеге җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽре,
массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн хезмҽттҽшлек итҽ;
- гражданнарның сораштыру нҽтиҗҽлҽрен билгели;
- гражданнар арасында сораштыру үткҽрү белҽн бҽйле гаризаларны һҽм
шикаятьлҽрне карый;

- гамҽлдҽге законнар һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ башка вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ
ашыра.
6.7. Комиссия вҽкалҽтлҽре Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл
җирлеге Советы тарафыннан үткҽрелгҽн сораштыру нҽтиҗҽлҽрен рҽсми бастырып
чыгарганнан (халыкка җиткерелгҽннҽн) соң туктатыла.
6.8. Комиссия эшчҽнлеген матди-техник, оештыру ягыннан тҽэмин итү Югары Ослан
муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан
тҽэмин ителҽ.
7. Сораштыру участоклары. Сораштыруда катнашучылар исемлеге
7.1. Сораштыру участогы-анда гражданнардан сораштыру гамҽлгҽ ашырылган Югары
Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге территориясе буенча
сораштыру үткҽрү Комиссиясе тарафыннан билгелҽнгҽн.
Сораштыру территориясе бердҽм сораштыру участогында булырга мөмкин яки
комиссия карары буенча берничҽ сораштыру участогына бүленергҽ мөмкин.
Сораштыру участокларында сораштыру үткҽрү вакытында тавыш бирү өчен махсус
җиһазландырылган бүлмҽлҽр булырга тиеш. Участокларда тавыш бирүне Комиссия
ҽгъзаларының берсе җитҽкли торган участокларга юнҽлдерелгҽн Комиссия
ҽгъзалары тҽэмин итҽ.
7.2. Сораштыруда катнашучылар исемлегенҽ сайлау хокукына ия муниципаль
берҽмлек халкы кертелҽ. Исемлектҽ фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме, туган елы
(18 яшендҽ - өстҽмҽ көн һҽм ай) һҽм сораштыруда катнашучының яшҽү урыны
күрсҽтелҽ. Сораштыру уздыру буенча конкрет участокта яшҽүчене катнашучылар
исемлегенҽ кертү өчен аның яшҽү урыны шушы участок территориясендҽ булу факты
нигез булып тора. Яшҽүче сораштыруда катнашучылар исемлегенҽ бары тик
сораштыру үткҽрү буенча бер участокта гына кертелҽ. Сораштыруда катнашучылар
исемлеге ике нөсхҽдҽ төзелҽ һҽм исемлек төзегҽн Комиссия рҽисе һҽм Секретаре
тарафыннан имзалана.
Ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ сораштыруда катнашу хокукына ия булган кешелҽр
исемлегенҽ өстҽмҽ кертү телҽсҽ кайсы вакытта, шул исҽптҽн сораштыру уздырылган
көнне дҽ рөхсҽт ителҽ.
Сораштыруда катнашу хокукына ия булган кешелҽр исемлегенҽ тавышларны санау
башланганнан соң үзгҽрешлҽр кертү тыела.
Сораштыруда катнашучылар исемлеге сораштыру уздырылганчы 10 көннҽн дҽ соңга
калмыйча төзелҽ.
8. Сораштыру бите
8.1. Сораштыру кҽгазендҽ сораштыруга чыгарылган сорауның (сорауларның) төгҽл
гҽүдҽлҽндерелгҽн тексты
һҽм буш квадратлар урнаштырыла торган тавыш
бирүченең "ҼЙЕ" яки "КАРШЫ" сүзлҽре белҽн ихтыяр белдерү вариантлары
күрсҽтелҽ.

Сораштыруга берничҽ сорау чыгарганда алар бер сораштыру кҽгазенҽ кертелҽ,
эзлекле рҽвештҽ нумерлана һҽм бер-берсеннҽн горизонталь линиялҽр белҽн
аерыла. Норматив хокукый акт проектын сораштыру өчен нинди дҽ булса статьяның
яисҽ нинди дҽ булса пунктның альтернатив редакциялҽре шулай ук эзлекле рҽвештҽ
ноумерлана.
Исемле тавыш бирү өчен кулланыла торган сораштыру кҽгазендҽ тавыш бирү
турында мҽгълүмат кертү өчен буш урын булырга тиеш.
Сораштыру кҽгазендҽ аны тутыру тҽртибе турында аңлатма бирелҽ. Битнең уң өске
почмагында Комиссия рҽисе һҽм секретаре имзалары куела.
9. Сораштыру исемлеге
9.1. Сораштыру исемлеге исемле тавыш биргҽндҽ кулланыла һҽм графаларына
сораштыруда катнашучыларның фамилиялҽре, исеме, ҽтисенең исеме, туган көне,
яшҽү урыны турында мҽгълүматлар кертелгҽн таблицадан гыйбарҽт. Сораштыруга
чыгарылган сорауның (сорауларның) төгҽл ҽйтелгҽн тексты астында ҽлеге
графалардан уңда тавыш бирүченең "ҼЙЕ" яки "КАРШЫ" сүзлҽре белҽн җавап
вариантлары күрсҽтелҽ һҽм тавыш бирүдҽ катнашучылар имзасы өчен урын кала.
Сораштыруга берничҽ сорау чыгарганда алар эзлекле рҽвештҽ сораштыру
исемлегендҽ урнашалар.
9.2. Сораштыру исемлеге һҽр биттҽ Комиссия рҽисе һҽм Секретаре тарафыннан
имзалана.
10. Сораштыру үткҽрү тҽртибе
10.1. Сораштыру Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге
Советы тарафыннан гражданнар арасында үткҽрелгҽн сораштыру нҽтиҗҽлҽре
буенча билгелҽнгҽн көнне (яки көннҽрдҽ) үткҽрелҽ.
10.2. Сораштырулар үткҽрү пунктларында гражданнарны сораштыру җирле вакыт
буенча иртҽнге сигез сҽгатьтҽн кичке егерме сҽгатькҽ кадҽр башкарыла.
11. Сораштыру үткҽргҽндҽ яшерен тавыш бирүне үткҽрү тҽртибе
11.1. Яшерен тавыш бирү яшерен тавыш бирү урыннары махсус җиһазландырылган
һҽм тавыш бирү вакытына мөһер сугылган ҽрҗҽлҽр урнаштырылган сораштыру
уздыру пунктларында үткҽрелҽ.
11.2. Сораштыру кҽгазе сораштыруда катнашучылар исемлеге буенча тавыш бирүче
Комиссия ҽгъзалары тарафыннан бирелҽ. Сораштыру кҽгазен алганда тавыш бирүче
паспорт яки аның шҽхесен һҽм яшҽү урынын раслаучы башка документ күрсҽтҽ һҽм
сораштыруда катнашучылар исемлегендҽ үз фамилиясенҽ каршы языла.
Сораштыруда катнашучылар исемлегендҽ паспорт мҽгълүматларын тутыру талҽп
ителми.

11.3. Ҽгҽр тавыш бирүченең сораштыру кҽгазен алуда мөстҽкыйль рҽвештҽ имза
салу мөмкинлеге булмаган очракта, ул, Комиссия ҽгъзаларыннан тыш, башка зат
ярдҽменнҽн файдаланырга хокуклы.
Сораштырыла торган кешегҽ ярдҽм күрсҽткҽн зат үз фамилиясен күрсҽтеп,
"Сораштыру катнашучысының сораштыру кҽгазе алу турында имзасы" графасында
языла.
11.4. Сораштыру кҽгазе анда башка затлар булу рөхсҽт ителмҽгҽн
махсус
җиһазландырылган урында (кабиналарда яки бүлмҽлҽрдҽ) тавыш бирүче белҽн
тутырыла һҽм тавыш бирү тартмасына төшерелҽ.
Тавыш биргҽндҽ сораштыруда катнашучы квадратта үзенең ихтыяр белдерүе
нигезендҽ "ҼЙЕ" яки "КАРШЫ" сүзе астында телҽсҽ нинди билге куя.
Комиссия ҽгъзалары сораштыру серен тҽэмин итҽлҽр.
Ҽгҽр тавыш бирүче сораштыру кҽгазе тутырганда хата ясаган дип санаса, ул
сораштыру кҽгазе биргҽн комиссия ҽгъзасына, бозылганы урынына яңа сораштыру
кҽгазе бирү үтенече белҽн мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Комиссия ҽгъзасы тавыш бирүчегҽ яңа сораштыру кҽгазе бирҽ, шул ук вакытта
сораштыруда катнашучылар исемлегендҽ ҽлеге катнашучының фамилиясенҽ каршы
тиешле билге ясый. Бозылган сораштыру кҽгазе юкка чыгарыла, бу хакта комиссия
ҽгъзалары тарафыннан тиешле акт төзелҽ.
Тутырылган сораштыру кҽгазьлҽре тавыш бирүче тартмага җибҽрелҽ, ул комиссия
ҽгъзаларының күз алдында булырга тиеш.
Тартмаларның саны Комиссия тарафыннан билгелҽнҽ. Күчермҽ тартмалар кулланып
тавыш бирүне үткҽрү турындагы мҽсьҽлҽне Комиссия мөстҽкыйль хҽл итҽ.
11.5. Ҽгҽр Комиссия ҽгъзасы сораштыру серен боза яки сораштыруда
катнашучыларның ихтыяр белдерүенҽ йогынты ясарга омтыла икҽн, ул кичекмҽстҽн
аның эшендҽ катнашудан читлҽштерелҽ. Эштҽн азат итү турындагы карар ҽлеге
участокта Комиссия эшен җитҽклҽүче Комиссия ҽгъзасы тарафыннан, тиешле
беркетмҽ төзелеп һҽм ҽлеге участокта сораштыру үткҽрүне гамҽлгҽ ашыручы
Комиссиянең барлык ҽгъзалары имзалары белҽн кабул ителҽ.
12. Сораштыруда исемле тавыш бирүне үткҽрү тҽртибе
12.1. Исемле тавыш бирү сораштыру үткҽрү пунктларында да, гражданнарның яшҽү
урыны буенча да үткҽрелергҽ мөмкин.
12.2. Исемле тавыш бирү сораштыру кҽгазьлҽре буенча да, сораштыру исемлеклҽре
буенча да үткҽрелергҽ мөмкин.
12.3. Сораштыру исемлеклҽре буенча исемле тавыш биргҽндҽ шҽхесне һҽм яшҽү
урынын таныклаучы паспорт яки башка документ күрсҽткҽндҽ тавыш бирүче
сораштыру исемлегендҽ үз фамилиясенҽ каршы аның ихтыяр белдерүенҽ туры килҽ
торган графадагы телҽсҽ кайсы билгене куя һҽм кул куя.
12.4. Сораштыру кҽгазьлҽре буенча исемле тавыш биргҽндҽ тавыш бирүче үз
фамилиясен, исемен һҽм атасының исемен, адресын сораштыру кҽгазенҽ яза,
квадратта "ҼЙЕ" яки "КАРШЫ" сүзлҽрен куя һҽм шунда ук кул куя.

Тавыш бирүче үтенече буенча сораштыруда катнашучы турында мҽгълүматны
сораштыру кҽгазенҽ Комиссия ҽгъзасы кертҽ ала, лҽкин тиешле квадратта тавыш
бирүче үзе билге куя һҽм үзе кул куя.
12.5. Һҽр көн ахырында, сораштыру үткҽрү вакыты дҽвамында, тутырылган
сораштыру кҽгазьлҽре Комиссиягҽ сораштыру үткҽргҽн затлар тарафыннан
җибҽрелҽ.
12.6. Сораштыру кҽгазе буенча тавыш бирү мҽгълүматлары Комиссия ҽгъзалары
тарафыннан сораштыру нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү өчен төп документ булып торган
сораштыру исемлегенҽ кертелҽ.
13. Ачык тавыш бирүне үткҽрү тҽртибе
13.1. Комиссия, ҽгҽр сораштыруда катнашучы кешелҽр саны 1000 кешедҽн артмаса,
сораштыруга чыгарылган
мҽсьҽлҽ (мҽсьҽлҽлҽр) буенча тавыш бирү өчен,
сораштыруда
катнашучылар
җыелышын
үткҽрергҽ
хокуклы.
Җыелышта
катнашучыларны теркҽү сораштыруда катнашучылар исемлеге буенча үткҽрелҽ.
Җыелышны кимендҽ өч кешедҽн торган комиссия вҽкиллҽре ачып җибҽрҽ һҽм алып
бара. Җыелышта кызыксынган якларның сораштыруга чыгарылган мҽсьҽлҽ
(мҽсьҽлҽлҽр) буенча чыгышлары рөхсҽт ителҽ, гражданнарның сорауларына
җаваплар бирелҽ, ҽмма фикер алышу үткҽрелми.
13.2. Җыелышта тавыш бирү һҽр мҽсьҽлҽ буенча "ҼЙЕ" дип аерым һҽм "КАРШЫ"
дип аерым үткҽрелҽ. Тавыш бирүдҽ исемлеккҽ кертелгҽн һҽм җыелышта теркҽлгҽн
сораштыруда катнашучылар гына катнаша. Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре җыелышта
катнашкан барлык Комиссия ҽгъзалары тарафыннан имзаланган беркетмҽгҽ кертелҽ.
13.3. Җыелыш сораштыруда катнашучылар исемлегенҽ кертелгҽн 25 проценттан
артык кешенең катнашуы белҽн хокуклы.
14. Сораштыру нҽтиҗҽлҽрен билгелҽү
14.1. Сораштыру үткҽргҽннҽн соң, Комиссия сораштыру катнашучылары буенча
тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен исҽплҽп чыгара һҽм сораштыру нҽтиҗҽлҽре турында
үзенең карарын сораштыру нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерҽ,
анда түбҽндҽге мҽгълүматлар күрсҽтелҽ:
- беркетмҽ төзү датасы;
- сораштыру үткҽрү вакыты: башлану һҽм тҽмамлану даталары;
- сораштыру үткҽрү буенча участок адресы;
- сораштыру территориясе (ҽгҽр сораштыру шҽһҽр территориясе өлешендҽ
үткҽрелсҽ, микрорайоннар, урамнар, йорт номерлары, һичшиксез күрсҽтелҽ);
- сораштыру уздырганда тҽкъдим ителҽ торган мҽсьҽлҽнең (мҽсьҽлҽлҽрне)
формулировкасы;
- сораштыруда катнашу исемлегенҽ кертелгҽн гражданнарның гомуми саны;
- сораштыруда катнашкан гражданнар саны;
- сораштыруны үткҽн яки булган дип тану;
- сораштыруны чын яки дөрес түгел дип тану;

- сораштыру исемлегендҽ гамҽлгҽ яраксыз дип танылган язмалар саны яки гамҽлгҽ
яраксыз дип танылган сораштыру кҽгазьлҽре саны;
- сораштыруга чыгарылган сорауга җавап биргҽндҽ "ҼЙЕ" дип бирелгҽн тавышлар
саны;
- сораштыруга чыгарылган сорауга җавап биргҽндҽ "КАРШЫ" дип бирелгҽн тавышлар
саны;
- сораштыру нҽтиҗҽлҽре (ҽгҽр аңа "ҼЙЕ" дип җавап биргҽндҽ тавыш бирүдҽ
катнашкан сораштыруда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсҽ,
сораштыру хупланган дип санала).
14.2. Ҽгҽр сораштыру берничҽ мҽсьҽлҽ буенча үткҽрелсҽ, тавышларны санау һҽм
һҽр мҽсьҽлҽ буенча беркетмҽ төзү аерым башкарыла.
14.3. Сораштыру кҽгазендҽ язу дөрес түгел дип таныла:
- сораштыруда катнашучыларның фикерен дөрес итеп билгелҽү мөмкин булмаса;
- язмада тавыш бирүче яки аның имзасы турында мҽгълүмат булмаса;
- кабат язмалар булса.
Сораштыру кҽгазьлҽре гамҽлдҽ түгел дип таныла:
- билгелҽнмҽгҽн үрнҽктҽге,
- Комиссия ҽгъзаларының билгесе булмаса,
- алар буенча сораштыруда катнашучыларның фикерен дөрес итеп билгелҽү мөмкин
булмаса.
14.4. Комиссия сораштыруда катнашкан кешелҽр саны, сораштыруда катнашучы
муниципаль берҽмлек халкының минималь санын сораштыру билгелҽү турында
Югары Ослан районы Октябрьский авыл җирлеге Советы карары белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса, сораштыруны узмаган дип таный.
14.5. Комиссия сораштыру нҽтиҗҽлҽрен дөрес түгел дип таный:
- сораштыру уздырганда җибҽрелгҽн хокук бозулар гражданнарның ихтыяр белдерү
нҽтиҗҽлҽрен дөрес билгелҽргҽ мөмкинлек бирмҽсҽ;
- ҽгҽр сораштыру исемлегендҽ гамҽлгҽ яраклы дип танылган язмалар саны
сораштыруда катнашкан гражданнар санының 80 проценттан кимрҽген тҽшкил итсҽ;
- ҽгҽр дөрес дип танылган сораштыру кҽгазьлҽре саны сораштыруда катнашкан
гражданнар санының 80%тан кимрҽген тҽшкил итсҽ.
14.6. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ 2 нөсхҽдҽ төзелҽ һҽм Комиссиянең
барлык ҽгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмҽгҽ кул куелганда Комиссиянең
кайбер ҽгъзалары булмаса, беркетмҽдҽ бу хакта аларның булмавы сҽбҽплҽрен
күрсҽтеп язма ясала.
Беркетмҽ яисҽ аның аерым нигезлҽмҽлҽре белҽн килешмҽгҽн Комиссия ҽгъзасы
беркетмҽгҽ кушып бирелҽ торган аерым фикерне язма рҽвештҽ бҽян итҽргҽ хокуклы,
бу хакта беркетмҽдҽ тиешле язма языла. Беркетмҽ, ҽгҽр ул Югары Ослан
муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Советы карары белҽн билгелҽнгҽн
сораштыру үткҽрү буенча Комиссия ҽгъзаларының күпчелеге белҽн имзаланган
булса, гамҽлдҽ була.
Беркетмҽгҽ кул кую көне Комиссия ҽгъзалары тарафыннан сораштыру нҽтиҗҽлҽрен
билгелҽү көне булып тора.

14.7. Беркетмҽнең беренче нөсхҽсе Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский
авыл җирлеге Советына сораштыру кҽгазьлҽре яки сораштыру исемлеклҽре белҽн
җибҽрелҽ, беркетмҽнең икенче нөсхҽсе сораштыру үткҽрү инициаторына җибҽрелҽ.
Беркетмҽнең беренче нөсхҽсенҽ Комиссиягҽ кергҽн язма шикаятьлҽр, гаризалар һҽм
алар буенча кабул ителгҽн карарлар теркҽлҽ. Шикаятьлҽрнең, гаризаларның һҽм
алар буенча кабул ителгҽн карарларның расланган күчермҽлҽре беркетмҽнең икенче
нөсхҽсенҽ теркҽлҽ.
Беренче нөсхҽнең күчермҽлҽре массакүлҽм мҽгълүмат чараларына, җирле
иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ һҽм территориаль иҗтимагый үзидарҽ органнарына
тапшырылырга мөмкин.
14.8. Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Комиссиясе һҽм
Советы сораштыру үткҽрү буенча документларның сакланышын, тутырылган
сораштыру кҽгазьлҽренең һҽм сораштыру исемлеклҽренең кагылгысызлыгын тҽэмин
итҽлҽр.
15. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре
15.1. Сораштыру нҽтиҗҽлҽре, алар билгелҽнгҽннҽн соң 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча,
басылып чыгарга (халыкка игълан ителергҽ) тиеш.
15.2. Сораштыру барышында ачыкланган халык фикере тҽкъдим итү характерына ия.
Сораштыру нҽтиҗҽлҽре Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл
җирлегенең җирле үзидарҽ органнары һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затлары, шулай ук Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте органнары
тарафыннан мҽҗбүри каралырга тиеш һҽм карарлар кабул иткҽндҽ исҽпкҽ алына.
15.3. Җирле үзидарҽ органнары һҽм вазыйфаи затлары сораштыру нҽтиҗҽлҽренҽ
каршы килҽ торган карарлар кабул иткҽн очракта, күрсҽтелгҽн органнар тиешле карар
кабул ителгҽннҽн соң 10 көн эчендҽ тиешле мҽгълүматны бастырып чыгару (халыкка
җиткерү) юлы белҽн шундый карар кабул итү сҽбҽплҽрен халыкка җиткерергҽ тиеш.
16. Сораштыру материалларын саклау
16.1. Сораштыру материаллары Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл
җирлеге Советында Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге
Советы депутатларының вҽкалҽтлҽре срогы тҽмамланганчы саклана, ҽ аннары
муниципаль архивка саклауга җибҽрелҽ.
16.2. Күрсҽтелгҽн материалларны саклау срогы Югары Ослан муниципаль
районының Октябрьский авыл җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнҽ, ҽмма 1 елдан
да ким була алмый.
17. Сораштыру үткҽрүне финанс белҽн тҽэмин итү
17.1. Гражданнарны сораштыру ҽзерлҽүгҽ һҽм үткҽрүгҽ бҽйле чараларны финанслау
түбҽндҽге акчалар хисабына гамҽлгҽ ашырыла:

- җирле бюджет проекты-җирле үзидарҽ органнары яки җирлек халкы инициативасы
буенча сораштыру үткҽргҽндҽ;
- Татарстан Республикасы бюджеты -Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте
органнары инициативасы буенча сораштыру үткҽргҽндҽ.
18. Сораштыруда катнашуга гражданнарның хокукларын бозган өчен җаваплылык
18.1. Көчлҽү, сатып алу, янау, документлар ясау юлы белҽн Россия Федерациясе
гражданы тарафыннан сораштыруда яки комиссия ҽгъзалары эшендҽ катнашу
хокукын ирекле гамҽлгҽ ашыруга комачаулый торган затлар гамҽлдҽге законнар
нигезендҽ җаваплы булалар.
Совет рҽисе,
ТР Югары Ослан муниципаль районы
Октябрьский авыл җирлеге башлыгы
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