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Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының
Кызыл Бистә җирлеге составына керҥче торак пунктларда гражданнар җыенын
әзерләҥ һәм уздыру тәртибе турында
нигезләмә
Әлеге Нигезләмә «Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә
турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законының 35 статьясы һәм Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Кызыл Бистә авыл җирлеге Уставының 22 статьясы нигезендә эшләнде.
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Гражданнар җыены гомуми, тигез һәм турыдан-туры ихтыяр белдерҥ
нигезендә ҥткәрелә.
1.2. Гражданнар җыенында яшәҥ урыны буенча әлеге торак пунктта
теркәлгән һәм сайлау хокукына ия торак пункт халкы даими яисә нигездә аның
территориясендә яшәҥчеләр катнаша ала.
1.3. Гражданнар җыенында катнашу ирекле һәм ирекле.
1.4. Гражданнар җыенда шәхсән катнаша һәм аларның һәркайсы бер
тавышка ия.
1.5. Халык җыены җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне турыдан-туры хәл
итҥ максатыннан ҥткәрелә.
1.6. әгәр торак пунктта бер ҥк вакытта әлеге торак пунктта яшәҥчеләрнең
сайлау хокукына ия яртысыннан артыгы бергә булу мӛмкинлеге булмаса,
Устав нигезендә гражданнар җыены этаплап ҥткәрелә.
2. Халык җыены вәкаләтләре
2.1. Гражданнар җыены тҥбәндәге мәсьәләләр буенча ҥткәрелергә
мӛмкин:
1) әлеге торак пункт территориясен башка җирлек (муниципаль район)
территориясенә кертҥгә китерә торган кҥрсәтелгән торак пункт составына
кергән җирлек (муниципаль район) чикләрен ҥзгәртҥ мәсьәләсе буенча торак
пунктта (муниципаль район);
2) шушы торак пункт территориясендә гражданнарның ҥзара салымы
чараларын кертҥ һәм куллану мәсьәләсе буенча җирлек составына керә
торган торак пунктта;
3) торак пункт территориясенең әлеге ӛлешендә гражданнарның ҥзара
салым акчаларын кертҥ һәм куллану мәсьәләсе буенча җирлек составына
керә торган торак пункт территориясе ӛлешендә Татарстан Республикасы
законы нигезендә;
4) инициатив проектларны кҥрсәтҥ, әзерләҥ, сайлап алу һәм гамәлгә
ашыру мәсьәләләре буенча торак пунктта".
5) муниципаль хезмәт турында Россия Федерациясе законнарында
каралган очракларда муниципаль хезмәт вазыйфасын биләҥгә конкурс

уздырганда
конкурс
максатларында.

комиссиясе

составына

кандидатуралар

кҥрсәтҥ

3. Гражданнар җыенын матди һәм оештыру белән тәэмин итҥ
3.1. Җыенны уздыру җирлек башлыгы тарафыннан тәэмин ителә.
3.2. Җыенга әзерлек һәм ҥткәрҥ белән бәйле чыгымнар Никольский авыл
җирлеге муниципаль берәмлеге бюджеты хисабына башкарыла.
4. Халык җыенын чакыру тәртибе
4.1. Торак пунктта халык җыенын ҥткәрҥ инициативасы:
- авыл җирлеге башлыгы;
- сайлау хокукына ия, саны кимендә 10 кеше булган, гражданнар җыенында
катнашу хокукына ия торак пунктта яшәҥчеләр тӛркеменә (ягъни әлеге торак
пунктта 18 яшькә җиткән, даими яисә башлыча яшәҥ урыны буенча теркәлгән,
даими яисә башлыча торак пункт территориясендә яшәҥче Россия Федерациясенең
эшкә сәләтле гражданнары, шулай ук торак пункт территориясендә даими яисә
башлыча яшәҥче һәм җирле ҥзидарәне гамәлгә ашырганда Россия
Федерациясенең халыкара шартнамәләре һәм федераль законнар нигезендә
хокукларга ия чит ил гражданнары.
4.2. Торак пунктта яшәҥчеләрнең инициативасы кул кую кәгазе (№1 кушымта)
яки инициатив тӛркем җыелышының беркетмәсе рәвешендә рәсмиләштерелә, анда
гражданнар җыенын ҥткәрҥ инициативасын тәкъдим итҥ турында Карар кабул
ителде, аларда кҥрсәтелгән булырга тиеш:
халык җыенына чыгарыла торган сораулар;
халык җыенын ҥткәрҥ вакыты;
фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, туган кӛне; паспортның яисә аның
документын алмаштыручы, гражданнар җыенын чакыру турындагы инициативаны
хуплаучы һәр гражданның паспорты сериясе һәм номеры; аның имзасы һәм имзасы
кертелҥ датасы.
4.3. Җыен ҥткәрҥ инициативасын хуплау йӛзеннән җыелырга тиешле имзалар
саны сайлау хокукына ия, торак пункт территориясендә даими яки нигездә яшәҥче,
яшәҥ урыны буенча теркәлгән гражданнар санының 5 процентын тәшкил итә, ләкин 10
имза булырга тиеш тҥгел.
4.4. Имзалар җыючы зат тарафыннан имза җыю датасы, фамилиясе, исеме,
атасының исеме, туу датасы, паспорт номеры һәм сериясе, аны алмаштыручы
документның номеры һәм сериясе, яшәҥ урыны кҥрсәтелгән зат тарафыннан раслана
һәм муниципаль берәмлек башлыгына җибәрелә.
5. Халык җыенын ҥткәрҥ турында Карар кабул итҥ тәртибе
5.1. Инициатив тӛркем тарафыннан чакырылучы гражданнар җыены ТР Спас
муниципаль районы Кызыл Бистә авыл җирлеге Советы карары белән (2 нче кушымта),
ә җирлек башлыгы инициативасы белән (3 нче кушымта) барлык кирәкле документлар
кергән кӛннән 30 кӛн эчендә билгеләнә.
5.2. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлеге башлыгы яисә авыл җирлеге Советы гражданнар җыенын ҥткәрҥдән аның
максатка ярашсызлыгы буенча баш тартырга хокуклы тҥгел.
5.3. Гражданнар җыенына (гражданнар җыены этаплары) чыгарылган мәсьәлә
Россия Федерациясе законнарына һәм Татарстан Республикасы законнарына каршы
килмәскә тиеш. Гражданнар Җыенының соравы шул рәвешле формалаштырыла, аның
кҥп аңлатмасы юкка чыксын ӛчен, ягъни аңа бары тик бер мәгънәле җавап кына
бирергә мӛмкин булыр иде.

5.4. Халык җыенын билгеләҥ, аны кҥчерҥ турындагы карарлар Кызыл Бистә
авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставының 22 статьясында каралган
тәртиптә басылып чыга (халыкка җиткерелә).
Авыл җирлеге башлыгы карарында яки Кызыл Бистә авыл җирлеге Советының
халык җыенын ҥткәрҥ турындагы карарында тҥбәндәгеләр кҥрсәтелә: халык җыенына
чыгарылган мәсьәлә; халык җыенын ҥткәрҥ вакыты һәм урыны турында мәгълҥмат;
җыенны оештыру турында мәгълҥмат.
5.5 Кызыл Бистә авыл җирлеге башкарма комитеты, җирлек башлыгы яки Кызыл
Бистә авыл җирлеге Советының Гражданнар җыенын ҥткәрҥ турындагы карары
нигезендә, сайлау хокукына ия торак пунктта яшәҥчеләрнең исемлекләрен тӛзи; халык
җыенына мәгълҥмати материаллар әзерли; торак пункт халкына яисә аның
территориясенең бер ӛлешен массакҥләм мәгълҥмат чараларында һәм гражданнар
җыены турында башка ысуллар белән хәбәр итә (№4 кушымта).
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл җирлеге
башкарма комитеты Гражданнар җыенын ҥткәрҥ ӛчен биналар бирергә тиеш.
5.6. Халык җыенын ҥткәргәндә торак пунктта яшәҥчеләрнең исемлеген бҥлҥ һәм
халык җыенын ҥткәрҥ датасын билгеләҥ территориаль, вакытлы билгеләр буенча,
шулай ук башка очракларда мӛмкин.
5.7 торак пунктта яшәҥчеләрнең исемлеген сайлау тәртибе гражданнар
җыенын билгеләҥ турында муниципаль актта кҥрсәтелә (№5,6 кушымталар).
5.8.Авыл халкы җыеннарның вакыты һәм урыны турында алдан хәбәр итә.
Гражданнар җыенын (этапларны) билгеләҥ турында карар, гражданнар җыенын
(этапларны) ҥткәрҥ вакыты һәм урыны, гражданнар җыенын ҥткәрҥ датасына
(гражданнар җыены этапларына) 10 кӛннән дә соңга калмыйча, мәҗбҥри бастырып
чыгарылырга (халыкка җиткерелергә) тиеш. Гражданнар Җыенының этапларын
ҥткәрҥ вакыты һәм урыны бер карарда яки җыенны билгеләҥ турында карарда
кҥрсәтелә.
5.9. Халык җыенын этаплап ҥткәргән очракта, җыеннар этаплап гражданнар
җыенын ҥткәрҥ турында Карар кабул ителгәннән соң бер айдан да артмаган срокта
ҥткәрелә. Халык җыены этапларын кҥчергән очракта, җыенны ҥткәрҥ датасына 10
кӛннән дә соңга калмыйча кабул ителә һәм айлык чорны исәпкә алып, законнар
нигезендә җыен ҥткәрелергә тиеш.
5.10. Гражданнар җыенында катнашучы һәр кеше җыен уздырылган кӛнгә
кадәр 5 кӛннән дә соңга калмыйча әлеге Нигезләмәнең 5.5 пунктында кҥрсәтелгән
муниципаль берәмлек органының структур бҥлекчәсендә гражданнар җыены
турындагы материаллар белән танышырга, шулай ук аларның кҥчермәләрен
алырга хокуклы.
5.11. Гражданнар җыены турындагы Нигезләмә нигезендә, җыен ҥткәрҥ
датасы соңрак вакытка кҥчерелергә мӛмкин. Җыенны ҥткәрҥ датасын 10 кӛннән дә
соңга калмыйча кҥчерҥ турында Карар кабул ителергә тиеш.
6. Халык җыенын ҥткәрҥ тәртибе
6.1.Җыенга килгән гражданнар җыеннарда катнашучы, торак пунктта
яшәҥчеләр исемлегенә кертелгән һәм сайлау хокукына ия затларны теркәҥ ӛчен
муниципаль берәмлек башлыгы вәкаләтле зат тарафыннан теркәлә. Исемлектә
фамилия, исем, әтисенең исеме, туган елы, гражданинның яшәҥ урыны адресы,
паспортның сериясе һәм номеры кҥрсәтелә.
6.2.Җыенда катнашырга теләк белдергән башка гражданнар, җыенда
кҥтәрелгән мәсьәләләрне хәл итҥ аларның эшчәнлеге, матбугат һәм башка
массакҥләм мәгълҥмат чаралары вәкилләре дә хәлиткеч тавыш бирҥ хокукына ия
булалар.
6.3. Гражданнар җыены анда торак пунктта яшәҥчеләрнең яртысыннан артыгы
яисә сайлау хокукына ия территориянең бер ӛлешендә катнашуда хокуклы. Форум
булмаганда, халык җыенын ҥткәрҥнең яңа датасын билгеләҥ җирлек башлыгы

тарафыннан башкарыла. Бу очракта гражданнар җыены гражданнар җыенын ҥткәрҥ
билгеләнгән кӛннән соң ун кӛннән дә соңга калмыйча ҥткәрелергә тиеш.
6.4. Гражданнар җыены этаплап ҥткәрелгән очракта, җыеннарның аерым
этапларында гражданнарның теләсә кайсы килҥендә, барлык ҥткәрелгән этаплар
нәтиҗәләре буенча тавышларны санап, тавыш бирҥдә, ягъни җыен бердәм булып кала.
6.5. Гражданнар җыенында тавыш бирҥ ачык булып тора.
6.6. Гражданнар җыенында җирлек башлыгы яисә ачык тавыш бирҥ юлы белән
сайланган башка зат рәислек итә ала. Рәислек итҥче кандидатураларын гражданнар
җыенында катнашучылар тәкъдим итәргә хокуклы.
6.7. Халык җыены секретарьны һәм хисап комиссиясен сайлый. Хисап комиссиясе
әгъзалары саны ӛч кешедән дә ким булмаска тиеш.
Хисап комиссиясенә рәислек итҥче керә алмый.
Хисап комиссиясе:
1) торак пунктта яшәҥчеләрнең җыенына килгән гражданнарны яки территориянең
бер ӛлешендә теркәҥнең дӛреслеген, җыен эшендә катнашу хокукларының дӛреслеген
тикшерә;
2)халык җыены кворумын билгели (гражданнар җыены этапларын ҥткәрҥдән тыш);
3) тавыш бирҥ мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирә;
4)тавышларны саный һәм тавыш бирҥгә йомгак ясый (гражданнар җыены
этапларын ҥткәрҥдән тыш);
5) тавыш бирҥ нәтиҗәләре турында беркетмә тӛзи (гражданнар җыены нәтиҗәләре
буенча);
6) рәислек итҥчегә тавыш бирҥ нәтиҗәләре белән материаллар тапшыра
(беркетмә, җыенда катнашучы гражданнар исемлеге).
6.8. Этаплап халык җыенын уздыру вакытында шулай ук муниципаль берәмлек
башлыгы яисә ачык тавыш бирҥ юлы белән гражданнар җыенында теркәлгән
катнашучылар саныннан гади кҥпчелек тавыш белән сайланган башка зат рәислек итә
ала. Рәислек итҥче кандидатураларын җыенда катнашучылар тәкъдим итәргә хокуклы.
6.9. Гражданнар җыенында тавыш бирҥ ачык булып тора.
6.10. Халык җыенын ҥткәрҥ этапларының һәркайсында халык җыенын ҥткәргәндә, ачык
тавыш бирҥ нәтиҗәләре буенча хисап комиссиясе арасыннан хисап комиссиясенең бер
әгъзасы сайлана, алар кворумны һәм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия
составында эшләячәк.
6.11. Җыенда рәислек итҥче тарафыннан халык җыены ачыла. Халык җыенында
рәислек итҥче гражданнар җыенын ҥткәрҥне оештыра, тәртипне саклый, хисап комиссиясе
эшен координацияли, фикер алышына торган мәсьәләләр буенча чыгыш ясау ӛчен сҥз бирә,
тавыш бирҥнең билгеләнгән тәртибен тәэмин итә.
6.12. Гражданнар җыенында сәркәтип гражданнарның җыенын ҥткәрҥ датасы, вакыты
һәм урыны, торак пунктта яшәҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия
гражданнар саны, катнашучылар саны, кӛн тәртибе, чыгышларның кыскача эчтәлеге, карала
торган мәсьәләләр буенча тавыш биргән гражданнар саны кҥрсәтелгән беркетмә алып бара
(№7 кушымта).
6.13. Җыенны этаплап уздырганда гражданнар Җыенының һәр этабында
беркетмәләр (8,9 нчы кушымталар) алып барыла, алар алга таба җыеннарның
ҥткәрелгән этаплары йомгаклары буенча бер йомгаклау беркетмәсенә (10 нчы
кушымта), шулай ук хисап комиссиясе беркетмәләренә (11,12 нче кушымталар)
рәсмиләштерелә, шулай ук гражданнар Җыенының һәр этабында тавышларны санау
нәтиҗәләре буенча Хисап комиссиясенең бер йомгаклау беркетмәсенә (13 нче
беркетмә) рәсмиләштерелә.
6.14. Җыенның йомгаклау беркетмәсендә гражданнар җыены этапларын ҥткәрҥ
датасы, урыны һәм вакыты, кӛн тәртибе, гражданнар җыены этапларында катнашкан
гражданнарның гомуми саны, гражданнар җыены нәтиҗәләре буенча тавыш бирҥнең
йомгаклау нәтиҗәләре турында мәгълҥматлар бар. Йомгаклау беркетмәсе авыл җирлеге
башлыгы кул куйган халык җыены карарын рәсми рәвештә бастырып чыгару (халыкка
җиткерҥ )ӛчен нигез булып тора.

6.15. Беркетмәгә җыенда рәислек итҥче зат, җыен секретаре кул куя һәм
муниципаль берәмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмәгә җыенда теркәлгән
катнашучылар исемлеге теркәлә.
6.16. Халык җыены нәтиҗәләре буенча Хисап комиссиясенең йомгаклау
беркетмәсендә халык җыенын ҥткәрҥ датасы, урыны һәм вакыты, җыенның кӛн
тәртибе, ҥткәрелгән этаплар саны, халык җыеннарының ҥткәрелгән этаплары
буенча хисап комиссиясе беркетмәләре саны, җыен ҥткәрҥ ӛчен билгеләнгән
территориядә яшәҥче гражданнарның гомуми саны, җыен эшендә катнашкан
гражданнарның гомуми саны, җыен эшендә катнашкан гражданнарның гомуми
саны, аларга каршы тавыш биргән тавышларның гомуми саны бар.
6.17. Хисап комиссиясенең йомгаклау беркетмәсенә хисап комиссиясе рәисе
һәм хисап комиссиясе әгъзалары кул куя һәм җирлек башлыгына тапшырыла.
7. Халык җыены карарлары
7.1. Гражданнар Җыенының карары кабул ителгән дип санала, әгәр аның ӛчен
тавыш бирҥче гражданнарның яртысыннан артыгы сайлау хокукына ия.
7.2. Җыенда кабул ителгән карарлар муниципаль хокукый актлар булып
торалар, җирлек башлыгы тарафыннан имзаланалар һәм Татарстан Республикасы
муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергә тиеш.
7.3. Җирле ҥзидарә органнары һәм җирле ҥзидарәнең вазыйфаи затлары
җирлек уставында билгеләнгән вәкаләтләрне чикләҥ нигезендә гражданнар
җыенында кабул ителгән карарларның ҥтәлешен тәэмин итәләр.
7.4. Җыенда кабул ителгән карар җыенда башка карар кабул итҥ юлы белән
юкка чыгарылырга яки ҥзгәртелергә яисә ҥзгәртелергә мӛмкин, яисә суд
тәртибендә дӛрес тҥгел дип танылды.
7.5. Гражданнар җыенында кабул ителгән карарлар рәсми рәвештә басылып
чыгарга (халыкка җиткерелергә) тиеш һәм муниципаль хокукый актлар таләпләре
нигезендә рәсмиләштерелә.
7.6.
Әгәр торак пунктта яшәҥчеләрнең йә территориянең бер ӛлешенең
турыдан-туры ихтыяр белдерҥе юлы белән кабул ителгән карарны гамәлгә ашыру
ӛчен ӛстәмә рәвештә муниципаль хокукый акт кабул итҥ (бастырып чыгару) таләп
ителсә, компетенциясенә кҥрсәтелгән актны кабул итҥ (бастырып чыгару) керә
торган җирле ҥзидарә органы яисә җирле ҥзидарәнең вазыйфаи заты гражданнар
җыенында кабул ителгән карар ҥз кӛченә кергән кӛннән алып 15 кӛн эчендә тиешле
муниципаль хокукый актны әзерләҥ һәм (яисә) кабул итҥ вакытын билгеләргә тиеш.
Кҥрсәтелгән срок ӛч айдан арта алмый.
8. Гражданнар җыены карарларын ҥтәҥ
8.1. Җыенда кабул ителгән карарлар торак пункт территориясендә йә
территориянең бер ӛлеше территориясендә һичшиксез ҥтәлергә тиеш һәм дәҥләт
хакимияте органнары, аларның вазыйфаи затлары яисә җирле ҥзидарә органнары
тарафыннан раслануга мохтаҗ тҥгел.
8.2. Җыенда кабул ителгән карарларны ҥтәмәҥ законнар нигезендә
җаваплылыкка китерә.

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
1 нче кушымта

ИМЗА КУЮ БИТЕ
Без, тҥбәндә кулкуючылар,____________________________________________________
(гражданнар җыенын үткәрү срогы)

гражданнар җыенын ҥткәрҥ инициативасын хуплыйбыз.
________торак пунктындаТеләче муниципаль районы _______________ авыл җирлегендә
әлеге сорау буенча
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

№
№
п/п

Фамилиясе,
исеме,
атасының
исеме

Туган
кӛне

Яшәҥ урыны
адресы.

Серия,
паспорт
номеры яки
аны
алмаштыруч
ы документ

Кул кую
датасы

Имза

1
2
3
.
1

Имза кую битен таныклыйм _____________________________________
(имзалар
җыючының
фамилиясе,
исеме,
атасының
исеме,
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
туган кӛне, яшәҥ урыны, паспорт яисә аны алыштыручы документның сериясе һәм номеры)
____________________ (имза һәм дата)

Халык җыены чакырылган очракта,
инициатив тӛркем инициативасы буенча.
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең торак пунктларында гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
2 нче кушымта

КАРАР
_______ 20____

№ ____

Спас муниципаль районы ______________ җирлегенең
___________ торак пунктында гражданнарның ҥзара салым акчаларын
кертҥ һәм куллану мәсьәләсе буенча гражданнар җыенын билгеләҥ
турында
«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56
статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендә,_______
җирлеге Уставы статьясы нигезендә, Теләче муниципаль районы__________ җирлеге
Советы,
КАРАР ИТТЕ:
1. 00 сәгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы _________ җирлеге
________ торак пунктында узара салым акчаларын кертҥ мәсьәләсе буенча гражданнар
җыенын ҥткәрҥне билгеләргә.
2. 00 сәгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы _________ җирлеге
________ торак пунктында узара салым акчаларын кертҥ мәсьәләсе буенча гражданнар
җыенын ҥткәрҥне билгеләргә.
3. Гражданнар җыенына чыгарылган сорауны расларга:
«Сез ризамы, 20____ елда _____ сум кҥләмендә Спас муниципаль районы _______
җирлеге _______ торак пунктны территориясендә тору урыны буенча теркәлгән һәрбер
балигъ булган затка, искәрмәләрдән тыш (ҥзара салымнан азат ителгән гражданнар
категориясен кҥрсәтергә) узара салым акчасын кертҥгә, һәм алынган чараларны җирле
әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итҥче тҥбәндәге эшләргә юнәлтергә:
«РИЗА»

«КАРШЫ»

4. Әлеге карарны _________ җирлекнең мәгълҥмати стендларында урнаштыру
һәм рәсми сайтына куююлы белән кабул ителгән кӛннән алып ____________ кӛн
дәвамында халыкка игълан итәргә.
5. Әлеге карар басылып чыккан кӛненнән ҥз кӛченә керә.
___________ авыл җирлеге
Советы рәисе ____________

ФИАИ ________

Проект
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
3 нче кушымта

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының __________ авыл җирлеге
муниципаль берәмлеге башлыгы карары
_____ 20___

N

«Гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һәм куллану мәсьәләсе буенча Татарстан
Республикасы Спас муниципаль районының ________ торак пунктында _____________ авыл
җирлегендә гражданнар җыенын билгеләҥ турында»
«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56
статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендә, Спас
муниципаль районы _______ җирлеге Уставы статьясы нигезендә, Спас муниципаль районы
________ җирлеге муниципаль берәмлеге башлыгы,
КАРАР БИРДЕ:
00 сәгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы _________ җирлеге
________ торак пунктында узара салым акчаларын кертҥ мәсьәләсе буенча гражданнар
җыенын ҥткәрҥне билгеләргә. Гражданнар җыенына чыгарылган сорауны расларга:
«Сез ризамы, 20____ елда _____ сум кҥләмендә Спас муниципаль районы _______
җирлеге _______ торак пунктны территориясендә тору урыны буенча теркәлгән һәрбер
балигъ булган затка, искәрмә буларак ____________ тыш узара салым акчасын кертҥгә, һәм
алынган чараларны җирле әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итҥче тҥбәндәге эшләргә
юнәлтергә:
« РИЗА»
«КАРШЫ»
Әлеге карарны _________ җирлекнең мәгълҥмати стендларында урнаштыру һәм рәсми
сайтына кую юлы белән кабул ителгән кӛннән алып ____________ кӛн дәвамында халыкка
игълан итәргә.
Әлеге карар басылып чыккан кӛненнән ҥз кӛченә керә.
____________ авыл җирлеге
Советы рәисе ____________

ФИАИ ________

Проект
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
4 нче кушымта

ИСЕМЛЕК
Спас муниципаль районы ____________________________________________
(торак пункт атамасы) (җирлек атамасы)
сайлау хокукына ия булучы халкы «___» _________________ 20___ елда
Туган елы
(18
Паспорт
№№ Фамилиясе, исеме,
яшьтә
Яшәҥ урыны
сериясе һәм
пп
атасының исеме.
булганда –
адресы
номеры
туу
кӛне һәм ае)
1
2
3
.
1

Имза

Гражданнар җыенында рәислек итҥче _________ _____________________
(имза) (имза расшифровкасы)
Гражданнар җыены сәркатибе _________ ______________________
(имза) (имза расшифровкасы)

Гражданнар җыенын инициатив тӛркем
инициативасы белән ҥткәргән очракта.
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
5 нче кушымта

КАРАР
_______ 20** ел

№ ____

«Спас муниципаль районы ______________ җирлегенең ___________ торак
пунктында гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һәм куллану
мәсьәләсе буенча гражданнар җыенын билгеләҥ турында
«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56
статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендә, _______
җирлеге Уставы статьясы нигезендә, Спас муниципаль районы __________ җирлеге Советы,
КАРАР ИТТЕ:
1. 00 сәгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы _________ җирлеге
________ торак пунктында узара салым акчаларын кертҥ мәсьәләсе буенча гражданнар
җыенының 1 этабын ҥткәрҥне билгеләргә.
2. 00 сәгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы _________ җирлеге
________ торак пунктында узара салым акчаларын кертҥ мәсьәләсе буенча гражданнар
җыенының 2 этабын ҥткәрҥне билгеләргә.
3. Торак пунктта яшәҥчеләр исемлеген бҥлҥ тәртибен (территориаль, вакытлыча яисә
башка билгесе буенча) гражданнар җыенын билгеләҥ турында муниципаль актта кҥрсәтәләр.
4. «Сез ризамы, 20____ елда _____ сум кҥләмендә Спас муниципаль районы _______
җирлеге _______ торак пунктны территориясендә тору урыны буенча теркәлгән һәрбер
балигъ булган затка, искәрмәләрдән тыш (ҥзара салымнан азат ителгән гражданнар
категориясен кҥрсәтергә) узара салым акчасын кертҥгә, һәм алынган чараларны җирле
әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итҥче тҥбәндәге эшләргә юнәлтергә:
«РИЗА»
«КАРШЫ»
5. Әлеге карарны _________ җирлекнең мәгълҥмати стендларында урнаштыру һәм
рәсми сайтына кую юлы белән кабул ителгән кӛннән алып ____________ кӛн дәвамында
халыкка игълан итәргә.
6. Әлеге карар басылып чыккан кӛненнән ҥз кӛченә керә.
____________ авыл җирлеге
Советы рәисе ____________

ФИАИ ________

Проект (муниципаль берәмлек башлыгы
инициативасы буенча гражданнарны этаплап җыен
уздыру очрагында)
Кушымта № 6

Муниципаль берәмлек башлыгы карары
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының _________авыл җирлеге Советының
20___ елның ___ _____ номерлы карары
«Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы ________ авыл җирлегенең
_________торак пунктында гражданнар җыенын билгеләп кую турында
гражданнарның ҥзара салым акчаларын кертҥ һәм куллану мәсьәләсе буенча»
«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1, 56
статьясы, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясы нигезендә, _______
җирлеге Уставы статьясы нигезендә, Спас муниципаль районы __________ җирлеге Советы,
КАРАР ИТТЕ:
1. 00 сәгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы _________ җирлеге
________ торак пунктында узара салым акчаларын кертҥ мәсьәләсе буенча гражданнар
җыенының 1 этабын ҥткәрҥне билгеләргә.
2. 00 сәгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы _________ җирлеге
________ торак пунктында узара салым акчаларын кертҥ мәсьәләсе буенча гражданнар
җыенының 2 этабын ҥткәрҥне билгеләргә.
3. Торак пунктта яшәҥчеләр исемлеген бҥлҥ тәртибен (территориаль, вакытлыча яисә
башка билгесе буенча) гражданнар җыенын билгеләҥ турында муниципаль актта кҥрсәтәләр.
4. «Сез ризамы, 20____ елда _____ сум кҥләмендә Спас муниципаль районы _______
җирлеге _______ торак пунктны территориясендә тору урыны буенча теркәлгән һәрбер
балигъ булган затка, искәрмәләрдән тыш (ҥзара салымнан азат ителгән гражданнар
категориясен кҥрсәтергә) узара салым акчасын кертҥгә, һәм алынган чараларны җирле
әһәмияткә ия мәсьәләләрне хәл итҥче тҥбәндәге эшләргә юнәлтергә:
«РИЗА»
«КАРШЫ»
5. Әлеге карарны _________ җирлекнең мәгълҥмати стендларында урнаштыру
һәм рәсми сайтына кую юлы белән кабул ителгән кӛннән алып ____________ кӛн
дәвамында халыкка игълан итәргә.
6. Әлеге карар басылып чыккан кӛненнән ҥз кӛченә керә.
____________ авыл җирлеге
Советы рәисе ____________
ФИАИ ________

Проект
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
7 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫ БЕРКЕТМӘСЕ
________________________________________________________
(торак пункт атамасы)
«___» ____________ 20__ ел

00 сәгать 00 минут

№ _____

Катнаштылар _____________________________________________________ кеше
(торак пунктта яшәҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия
гражданнарның саны, шунда булучыларның саны)
Гражданнар җыеныныда рәислек итҥче ___________________________________
(фамилия, исем, атасының исме)
Гражданнар җыены сәркатибе _________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
КӚН ТӘРТИБЕ:
1.
2.
ҖЫЕНГА РӘИСЛЕК ИТҤЧЕ САЙЛАНЫЛА:
1. _________________ФИАИ – (вазифасы)
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
ҖЫЕН СӘРКАТИБЕ САЙЛАНЫЛА:
Рәислек итҥче: җыен сәркатибен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәрегез бар?
Җыен сәркатибе итепФИАИ – вазыйфа сайларга тәкъдим бар.
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
ҖЫЕН ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНЫЛА:
Рәислек итҥче: гражданнар җыенының кворумын билгеләҥ, тавыш бирҥ, тавышларны
санау һәм тавыш бирҥ йомгакларын әзерләҥ, тавыш бирҥ йомгаклары турында беркетмә тӛзҥ
мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирҥ ӛчен хисап комиссиясе сайларга кирәк.
Хисап комиссиясе рәисе итеп ФИАИ __________ һәм комиссия әгъзалары итеп
тҥбәндәгеләрне сайларга тәкъдим бар:
1. ___________________ 2. _____________________ –
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:

«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
КӚН ТӘРТИБЕНӘ КУЕЛГАН СОРАУ БУЕНЧА ТАВЫШ БИРҤНЕҢ ТӘРТИБЕ
БИЛГЕЛӘНЕЛӘ
Рәислек итҥче: Кӛн тәртибе мәсьәләсе буенча тавыш бирҥ формасын билгеләргә
кирәк. Тавыш бирҥ ачык яки ябык (яшерен) булырга мӛмкин. Тавыш бирҥне уздыру
формасы турында тәкъдим яңгырый.
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
КӚН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыңладылар:
________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
(доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма варианты (кушылып бирелә)
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
(доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма варианты (кушылып бирелә)
һ.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛӘР: (карар эчтәлеге)
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
Карар ________________________
кабул ителгән(кабул ителмәгән)
Икенче сорау буенча тыңладылар:_______________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
(доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма варианты (кушылып бирелә)
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
(доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма варианты (кушылып бирелә)
һ.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛӘР: (карар эчтәлеге)
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
Карар ________________________
кабул ителгән(кабул ителмәгән)
Гражданнар җыеныныда рәислек итҥче ___________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
Гражданнар җыены сәркатибе _________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)

Халык җыенын этаплап ҥткәрҥ очрагында
Проект
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
8 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ БЕРКЕТМӘСЕ
________________________________________________________
(торак пункт атамасы)
«___» ____________ 20__ ел

00 сәгать 00 минут

№ __1___

Катнаштылар _________________________________________________ кеше
(торак пунктта яшәҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия гражданнарның
саны, шунда булучыларның саны)
Гражданнар җыеныныда рәислек итҥче_______________________________
(фамилия, исем, атасының исме)
Гражданнар җыены сәркатибе _______________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
КӚН ТӘРТИБЕ:
1.
2.
ҖЫЕНГА РӘИСЛЕК ИТҤЧЕ САЙЛАНЫЛА:
2. _________ ФИО __________ вазыйфа
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
ҖЫЕН СӘРКАТИБЕ САЙЛАНЫЛА:
Рәислек итҥче: җыен сәркатибен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәрегез бар?
Җыен сәркатибе итепФИО – вазыйфа сайларга тәкъдим бар.
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
ҖЫЕН ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНЫЛА:
Рәислек итҥче: гражданнар җыенының кворумын билгеләҥ, тавыш бирҥ,
тавышларны санау һәм тавыш бирҥ йомгакларын әзерләҥ, тавыш бирҥ йомгаклары
турында беркетмә тӛзҥ мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирҥ ӛчен хисап комиссиясе
сайларга кирәк.
Хисап комиссиясе рәисе итеп ФИО __________ һәм комиссия әгъзалары итеп
тҥбәндәгеләрне сайларга тәкъдим бар:
______________________(ФИАИ)
- _______________________(ФИАИ)
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше

«Каршы» ____ кеше
КӚН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыңладылар: ______________________________
(фамилия, исем, атасының исеме) (доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма
варианты (кушылып бирелә)
Чыгыш ясадылар:
1. ________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме) (доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле
язма варианты (кушылып бирелә) һ.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛӘР: (карар эчтәлеге)
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
Карар ________________________ кабул ителгән(кабул ителмәгән)
Икенче
сорау
буенча
тыңладылар:
________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме) (доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле
язма варианты (кушылып бирелә)
Чыгыш ясадылар:
________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме) (доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле
язма варианты (кушылып бирелә) һ.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛӘР: (карар эчтәлеге)
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
Карар ________________________ кабул ителгән(кабул ителмәгән).
Рәислек итҥче: карарның йомгаклаунәтиҗәсе гражданнар җыенының
уздырылган этапларында ҥткәрелгән сайлау тавышларын санау нәтиҗәләре
буенча ___________________ җирлеге Уставы нигезендә рәсми рәвештә басылып
чыгачак.
(халыкка җиткереләчәк)
Гражданнар җыеныныда рәислек итҥче __________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
Гражданнар
җыены
сәркатибе
_________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)

Халык җыенын этаплап ҥткәрҥ очрагында
Проект
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
9 нчы кушымта

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ БЕРКЕТМӘСЕ
________________________________________________________
(торак пункт атамасы)
«___» ____________ 20__ ел
Катнаштылар

00 сәгать 00 минут № __2___

_____________________________________________________________

кеше
(торак пунктта яшәҥче гражданнарның гомуми саны, сайлау хокукына ия
гражданнарның саны, шунда булучыларның саны)
Гражданнар җыеныныда
рәислек
_________________________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исме)

итҥче

Гражданнар җыены сәркатибе _________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
КӚН ТӘРТИБЕ:
1.
2.
ҖЫЕНГА РӘИСЛЕК ИТҤЧЕ САЙЛАНЫЛА:
1. _________ ФИО __________ вазыйфа
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
ҖЫЕН СӘРКАТИБЕ САЙЛАНЫЛА:
Рәислек итҥче: җыен сәркатибен сайларга кирәк. Нинди тәкъдимнәрегез бар?
Җыен сәркатибе итепФИО – вазыйфа сайларга тәкъдим бар.
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
ҖЫЕН ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНЫЛА:
Рәислек итҥче: гражданнар җыенының кворумын билгеләҥ, тавыш бирҥ, тавышларны
санау һәм тавыш бирҥ йомгакларын әзерләҥ, тавыш бирҥ йомгаклары турында беркетмә тӛзҥ
мәсьәләләре буенча аңлатмалар бирҥ ӛчен хисап комиссиясе сайларга кирәк.

Хисап комиссиясе рәисе итеп ФИО __________ һәм комиссия әгъзалары итеп
тҥбәндәгеләрне сайларга тәкъдим бар:
1.
2.
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
КӚН ТӘРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыңладылар:
______________________________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
(доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма варианты (кушылып бирелә)
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
(доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма варианты (кушылып бирелә)
һ.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
Икенче сорау буенча тыңладылар:
______________________________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
(доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма варианты (кушылып бирелә)
Чыгыш ясадылар: 1. ________________________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
(доклад яки чыгыш ясауның кыска кҥләмле язма варианты (кушылып бирелә)
һ.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
Тавыш бирҥ нәтиҗәләре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы» ____ кеше
Рәислек итҥче: карарның йомгаклау нәтиҗәсе гражданнар җыенының уздырылган
этапларында ҥткәрелгән сайлау тавышларын санау нәтиҗәләре буенча __________
җирлеге Уставы нигезендә рәсми рәвештә басылып чыгачак (халыкка җиткереләчәк).
Гражданнар җыеныныда рәислек итҥче __________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)
Гражданнар җыены сәркатибе ________________________________
(фамилия, исем, атасының исеме)

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
10 нчы кушымта

ҤТКӘРЕЛГӘН ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫ ЭТАПЛАРЫ БУЕНЧА
ҖЫЕННЫҢ ЙОМГАК БЕРКЕТМӘСЕ
___________________________________________________________________________
_______
(Татарстан Республикасы муниципаль районы торак пункты атамасы)
«______» _________ 20__ ел
№ ____

00 сәгать 00 минут

Гражданнар җыенының ___ 20___ елның №1 номерлы беренче этабы беркетмәсе
(рәислек итҥче ФИО) нигезендә, гражданнар җыенының ___ 20___ елның №2 номерлы
икенче этабы беркетмәсе (рәислек итҥче ФИО) һ.б.нигезендә тҥбәндәге сораулар
буенча гражданнар җыены этаплары узды:
1. Җыенның уздырылган этаплары саны, тавыш бирҥ формасын кҥрсәтеп (ачык, яисә
ябык (яшерен)______
2. Гражданнар җыеннарының тәкъдим ителгән беркетмәләре саны _______
3. Җыен уздыру ӛчен билгеләнгән һәм җыен эшендә катнашу хокукы булган, әлеге
территориядә яшәҥче гражданнарның гомуми саны__________;
4. Сайлау хокукына ия гражданнарның гомуми саны _________
КАРАР ИТТЕЛӘР: (карар эчтәлеге)
- Гражданнар җыены этапларында кертелгән сорауга(ларга) «РИЗА» дип бирелгән
тавышларның гомуми саны_________;
- Гражданнар җыены этапларында кертелгән сорауга(ларга) «КАРШЫ» дип бирелгән
тавышларның гомуми саны _________;
КАРАР: кабул ителгән (кабул ителмәгән, сәбәбен кҥрсәтеп)
Рәислек итҥче (Җирлек башлыгы): ______ ________________
(имза) (имза расшифровкасы)
Сәркатип:
_________ ______________________
(имза) (имза расшифровкасы)

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
11 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ҖЫЕНЫНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ БУЕНЧА
ХИСАП КОМИССИЯСЕ
БЕРКЕТМӘСЕ
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы ___________ авыл җирлеге
составына керҥче ___________ торак пунктындагы сайлау нәтиҗәләре турында
«_____» _______ 2019 ел
№1
Татарстан республикасы Спас муниципаль районы ____________ авыл җирлеге
торак пункты атамасы
Катнашалар: Хисап комиссиясе әгъзалары:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО
һ.б.
Гражданнар җыенында сайлау хокукына ия булган __________ граждан катнаша (-ты).
Гражданнар җыенының беренче этабының кӛн тәртибендәге сорау буенча сайлау
нәтиҗәләре:
«____________________________________________________________________»
РИЗА ___________тавыш
КАРШЫ _________тавыш
Хисап комиссиясе рәисе:
ФИО
Хисап комиссиясе әгъзалары:
ФИО

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл
җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
12 нче кушымта

ГРАЖДАННАРҖЫЕНЫНЫҢИКЕНЧЕЭТАБЫБУЕНЧА
ХИСАПКОМИССИЯСЕБЕРКЕТМӘСЕ
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы ___________ авыл җирлеге
составына керҥче ___________ торак пунктындагы сайлау нәтиҗәләре турында
«_____» _______ 2019 ел

№2

Татарстан республикасы Спас муниципаль районы ____________ авыл җирлеге
торак пункты атамасы
Катнашалар: Хисап комиссиясе әгъзалары:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО
һ.б.
Гражданнар җыенында сайлау хокукына ия булган __________ граждан катнаша (ты).
Гражданнар җыенының икенче этабының кӛн тәртибендәге сорау буенча сайлау
нәтиҗәләре:
«_________________________________________________________________»
РИЗА ___________тавыш
КАРШЫ _________тавыш
Хисап комиссиясе рәисе:

ФИО

Хисап комиссиясе әгъзалары:

ФИО

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Спас муниципаль районы Кызыл Бистә авыл

җирлегенең
торак
пунктларында
гражданнар
җыенын әзерләҥ һәм ҥткәрҥ тәртибе турындагы
нигезләмәгә
13 нче кушымта

ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМӘСЕ
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы _______
авыл җирлегенең беренче, икенче һәм (т.б.) гражданнар җыены
этапларының тавыш бирҥ йомгаклары (нәтиҗәләре) турында
«___» ____________ 20__ ел ___________________________________
(торак пункты атамасы)
_______________________________________________________________
(муниципаль берәмлек яки аның ӛлешенең
____________________________________________территориясендә
Территориясе атамасы)
ҥткәрелгән гражданнар җыенының беренче, икенче (һ.б.) этапларының тавыш
бирҥ нәтиҗәләре.
Гражданнар җыенын ҥткәрҥ датасы һәм вакыты:_______________
_____________ 20__ел.
Тҥбәндәге сорау (-лар) буенча гражданнар җыенында тавыш бирҥләрнең
гомуми саны нәтиҗәсендә:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Хисап комиссиясе билгеләде:
1. Халык җыенының ҥткәрелгән этаплары саны
_______________________________;
2.Гражданнар
җыены
этапларының
ҥткәрелгән
хисап
комиссиясе
беркетмәләренең тәкъдим ителгән саны
____________________________________________________;
3.Җыенны уздыру ӛчен билгеләнгән территориядә яшәҥче һәм җыен эшендә
катнашырга хокуклы гражданнарның гомуми саны____________________________;
4. Җыен эшендә катнашкан гражданнарның гомуми саны _________________;
5. Гражданнар җыенына кертелгән мәсьәлә(-ләр) ӛчен РИЗА дип бирелгән
тавышларның гомуми саны______________________________________________;
6.Гражданнар җыенына кертелгән сорауга (-лар) каршы бирелгән
тавышларның гомуми саны
__________________________________________________________________;
Карар иттеләр:
1. ______________________ соравы буенча тавыш бирҥ нәтиҗәләрен
расларга,«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25 статьясындагы 6
ӛлеше нигезендә, _______________ соравының карарын кабул ителгән дип
санарга.
Хисап комиссиясе рәисе _____________________ ______________
(фамилия, инициаллар) (имза)

Хисап комиссиясе әгъзалары 1. ______________________ _______________
(фамилия, инициаллар) (имзалар)

2. _______________________

Беркетмә тӛзелгән «___» _____________ 20___ ел

