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«Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль районы «Болгар шэЬэре»
муниципаль
берэмлеге
составына
керуче торак пунктларда гражданнар
жыенын эзерлэу тэртибе турында»
нигезлэмэне раслау хакында
"Россия
Федерациясендэ
жирле
узидарэ
оештыруныц
гомуми
принциплары турында" 2003 елныц 6 октябрендэге 131-03 номерлы Федераль
законньщ 25.1 статьясын, "Татарстан Республикасында жирле узидарэ
турында" 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законыныц 35 статьясын Ьэм Татарстан Республикасы Спас муниципаль
районы «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге Уставыныц 22 статьясын
гамэлгэ ашыру максатларында «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге Советы
КАРАР ЧЫГАРДЫ:
1. «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлеге торак пунктларында гражданнар жыенын
эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе турында» нигезлэмэне, кушымта нигезендэ
расларга.
2. Элеге карарны Спас муниципаль районыныц рэсми сайтында http:/
www.spasskiy.tatarstan.ru Ьэм хокукый мэгълуматныц рэсми сайтында
(//http:pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.
3. Олеге карарныц утэлешен Татарстан Республикасы Спас муниципаль
районыныц Болгар шэЬэр Башкарма коми гегына тикшереп торырга.

Татарстан Республикасы
Спас муниципаль районыныц
«Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеп

Ф.В. Мохэммэтов

Татарстан Республикасы Спас
муниципаль районыньщ «Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлеге
карарына 2021 елныц 8 нче
октяберендэге 11-1 номерлы
кушымта.

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлеге составына керуче торак пункгларда
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе турында
Нигезлэмэ
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы «Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлеге составына керуче торак пункгларда
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе турында элеге
Нигезлэмэ «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-Ф3
номерлы
Федераль
законный
25.1
статьясы,
«Татарстан
Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы Ьэм
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районынын «Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец 22 статьясы нигезендэ эшлэнде.
1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Гражданнар жыены гомуми, тигез Ьэм турыдан-туры ихтыяр
белдеру нигезендэ уткэрелэ.
1.2. Гражданнар жыенында яшэу урыны буенча элеге торак пунктта
теркэлгэн Ьэм сайлау хокукына ия торак пункт халкы даими яисэ нигездэ
аныц территориясендэ яшэучелэр катнаша ала.
1.3. Гражданнар жыенында катнашу ирекле Ьэм ирекле.
1.4. Гражданнар жыенда шэхсэн катнаша Ьэм аларныц Ьэркайсы бер
тавышка ия.
1.5. Халык жыены жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне турыдан-гуры хэл
иту максатыннан уткэрелэ.
1.6. эгэр торак пунктта бер ук вакытта элеге торак пунктта
яшэучелэрнец сайлау хокукына ия яртысыннан артыгы бергэ булу
мемкинлеге булмаса, Устав нигезендэ гражданнар жыены этаплап
уткэрелэ.
2. Гражданнар жыеныныц вэкалэтлэре.

2.1. Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ мвмкин:
1) составына курсэтелгэн торак пункт керэ торган жирлек (муниципаль
район) чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча курсэтелгэн торак пункт курсэтелгэн
торак пункт территориясен башка жирлек (муниципаль район) территориясено
кертугэ китерэ;
2) шушы торак пункт территориясендэ гражданнарныц узара салымы
чараларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча жирлек составына керэ торган
торак пунктта;
3) торак пункт территориясенец элеге елешендэ гражданнарныц узара
салым акчаларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча жирлек составына керэ
торган торак пункт территориясе елешендэ Татарстан Республикасы законы
нигезендэ;
4) инициатив проектларны курсэту, эзерлэу, сайлап алу Ьэм гамэлгэ ашыру
мэсьэлэлэре буенча торак пунктта.
3. Гражданнар жыенын матди Ьэм оештыру ягыннан тээмин и гу
3.1. Ж^ыенны уздыру «Болгар шэЬэре»муниципаль берэмлеге башлыгы
тарафыннан тээмин ителэ.
3.2. Ж^ыенга эзерлек Ьэм уткэру белэн бэйле чыгымнар муниципаль
берэмлек бюджеты хисабына башкарыла.
4. Халык жыенын чакыру тэртибе
4.1. Торак пунктта гражданнар жыенын уткэру башлангычы тубэндэгелэр:
- муниципаль берэмлек башлыгына;
- гражданнар жыенында катнашу хокукына ия сайлау хокукына ия кимендэ
10 кеше булган торак пунктта яшэучелэр торкеменэ (ягьни Россия
Федерациясенец даими яисэ башлыча яшэу урыны буенча шушы торак пунктта
теркэлгэн, 18 яшькэ ж;иткэн торак пункт территориясендэ яшэуче хокукый
сэлэтле гражданнары), шулай ук торак пункт территориясендэ даими яисэ
башлыча яшэуче Ьэм жирле узидарэне гамэлгэ ашырганда Россия
Федерациясенец халыкара шартнамэлэре Ьэм федераль законнар нигезендэ
хокукларга ия чит ил гражданнары.
4.2. Торак пунктта яшэучелэрнец инициативасы имзалар кэгазьлэре (1 нче
кушымта) яисэ инициатив торкем жыелышыныц беркетмэсе рэвешендэ
рэсмилэштерелергэ тиеш, анда тубэндэгелэр курсэтелергэ тиешле гражданнар
жыенын уздыру инициативасын курсэту турында карар кабул ителгэн иде:
гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр;
гражданнар жыенын уткэрунец тэкьдим ителэ торган сроклары;
фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туу датасы; гражданнар жыенын
чакыру турындагы инициативаны, яшэу урыны адресын хуплаган Ьэр
гражданныц паспортыныц яисэ аны алмаштыручы документыныц сериясе Ьэм
номеры; аныц имзасы Ьэм имзасын кую датасы.
4.3. Ж^ыенны уздыру инициативасын хуплап жыелырга тиешле имзалар
саны торак пункт территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн сайлау

хокукына ия гражданнарныц 5 процентын тэшкил итэ, эмма 10 имзадан да ким
була алмый.
4.4. Имзалар кэгазьлэре имзалар ж;ыюны гамэлгэ ашыручы зат тарафыннан
таныклау датасын, фамилиясен, исемен, атасыныц исемен, туу датасын,
паспортыныц яисэ аны алмаштыручы документыныц номерын Ьэм сериясен,
яшэу урыны адресын курсэтен таныклана Ьэм муниципаль берэмлек
башлыгына жибэрелэ.
5. Гражданнар >к;ыенын уздыру турында карар кабул иту тэртибе
5.1. Инициатив теркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар жыены
«Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге Советы (алга таба - Совет) (2 нче
кушымта) карары белэн, э «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге башлыгы
инициативасы белэн «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге башлыгы карары
(алга таба - карар) (3 нче кушымта) барлык кирэкле документлар кергэн коннэн
алып 30 кон эчендэ билгелэнэ.
5.2. Муниципаль берэмлек башлыгы яисэ Советы гражданнарныц уз
файдасызлыгы мотивлары буенча жыенын уткэрудэн баш тартырга хокуклы
тугел.
5.3. Гражданнар жыенына чыгарылган (гражданнар жыеныныц этанлары)
сорау Россия Федерациясе законнарына Ьэм Татарстан Республикасы
законнарына каршы килергэ тиеш тугел. Гражданнар жыены мэсьэлэсе аныц
купсанлы
ацлатмасын
биру
момкинлеген
юкка
чыгарырлык
итен
формалаштырылырга тиеш, ягъни аца бер мэгънэле генэ жавап бирергэ момкин
булыр иде.
5.4. Гражданнар жыенын билгелэу турында карар (карар) аны кучеру
«Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге Уставыныц 78 статьясында каралган
тэртиптэ басылып чыга (халыкка житкерелэ).
«Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге башлыгыныц яки «Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлеге Советыныц гражданнар жыенын уздыру
турындагы карарында тубэндэгелэр курсэтелэ: гражданнар жыенына чыгарыла
торган мэсьэлэ; гражданнар жыенын уздыру вакыты Ьэм урыны турындагы
мэгьлумат; жыенны оештыру турындагы белешмэлэр.
5.5. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц Болгар шэЬэр
башкарма комитеты, район башлыгыныц яки гражданнар жыенын уздыру
турындагы карары нигезендэ, торак пунктта яшэучелэрнец яки сайлау
хокукына ия территориянец бер олешенец исемлеклэрен гози; мэгълумати
материаллар гражданнар жыенына эзерли; массакулэм мэгьлумат чараларында
муниципаль берэмлек халкына хэбэр итэ Ьэм гражданнар жыены турындагы
башка ысуллар белэн (4 нче кушымта).
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц Болгар шэЬэр
башкарма комитеты гражданнар жыенын уздыру очен бина бирергэ тиеш.
5.6. Гражданнарныц этаплап жыенын уздыргаида торак пунктта яшэучелэр
исемлеген булу Ьэм гражданнар жыенын уздыру датасын билгелэу
территориаль, вакытлы билгелэр буенча, шулай ук башка очракларда момкин.

5.7
Торак пунктта яшэучелэр исемлеген булуне сайлау тэртибе
муниципаль актта гражданнар ж;ыенын билгелэу турында (5,6 номерлы
кушымталар) курсэтелэ.
5.8. Торак пунктта яшэучелэр гражданнар жыены (гражданнар жыены
этаплары) уздыру вакыты Ьэм урыны турында алдан ук хэбэр ителэ.
Гражданнар жыенын (гражданнар жыены этапларын) билгелэу турындагы
карар, гражданнар жыенын (гражданнар жыены этапларын) уздыру вакыты Ьэм
урыны, гражданнар жыенын (гражданнар жыены этапларын) уткэру кененэ
кадэр 10 коннэн дэ соцга калмыйча, мэжбури басылып чыгарга (халыкка
житкерергэ) тиеш. Гражданнар жыены этапларын уздыру вакыты Ьэм урыны
бер карарда яисэ гражданнар жыенын билгелэу турындагы карарда курсэтелэ.
5.9. Гражданнар жыены этаплап уткэрелгэн очракта, жыеи гражданнар
жыенын уздыру турында карар кабул ителгэн коннэн бер айдан да артык
булмаган вакытта этаплап уздырыла. Гражданнар жыены этаплары кучерелгэн
очракта, гражданнар жыенын кучеру турындагы карар жыенны уздыру
билгелэнгэн датага кадэр 10 коннэн дэ с о ц г а калмыйча Ьэм кануннар нигезендэ
жыен уткэрелергэ тиешле айлык чорны исэпкэ алып кабул ителэ.
5.10. Гражданнар жыеныныц Ьэр катнашучысы гражданнар жыенын
уздыру датасына кадэр 5 коннэн дэ соцга калмыйча муниципаль берэмлек
органыныц элеге Нигезлэмэнец 5.5 пунктында курсэтелгэн структур
булекчэсендэ гражданнар жыены карарына чыгарыла торган материаллар белэн
танышырга, шулай ук аларнын кучермэлэрен алырга хокуклы.
5.11 .Гражданнар жыены турындагы нигезлэмэ нигезендэ гражданнар
жыенын уздыру датасы соцрак вакытка кучерелергэ момкин. Гражданнар
жыенын кучеру турындагы карар жыенны уздыру билгелэнгэн датага кадэр 10
коннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.
6. Гражданнар жыенын уткэру тэртибе
6.1. Жыенга килгэн гражданнар жыенда катнашучы, торак пункт халкы
исемлегенэ кертелгэн Ьэм сайлау хокукына ия затларны теркэу очен вэкалэтле
зат тарафыннан теркэлэ. Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц
исеме, туган елы, яшэу урыны адресы, паспортынын сериясе Ьэм номеры
курсэтелэ.
6.2.Ж;ыенга шулай ук хэлиткеч тавыш хокукына ия булмаган башка
гражданнар, жыенда катнашырга телэк белдергэн предприятие, учреждение,
оешма житэкчелэре, эгэр жыенда тикшерелэ торган мэсьэлэлэрне хэл иту
аларнын эшчэнлеге белэн бэйле булса, матбугат Ьэм башка массакулэм
мэгьлумат чаралары вэкиллэре дэ рохсэт ителэ.
6.3. Гражданнар жыены анда торак пунктта яшэучелэрнец яртысыннан
артыгы йэ сайлау хокукына ия территориянец бер олеше катнашканда хокуклы.
Кворум булмаганда гражданнар жыенын уздыруныц яца датасын билгелэу
башлык тарафыннан башкарыла. Бу очракта гражданнар жыены гражданнар
жыенын уздыру билгелэнгэн коннэн соц ун коннэн дэ иртэрэк уткэрелмэскэ
тиеш.

6.4. Гражданнарныц этаплап жыены уздырылган очракта, гражданнар
жыеныныц аерым этапларында гражданнар жыеныныц телэсэ кайсы килуенэ
хокуклы, барлык уздырылган этаплар нэтижэлэре буенча тавыш санау, ягъни
жыен бердэм булып кала.
6.5. Гражданнар жыенында тавыш биру ачык булып тора.
6.6.Гражданнар жыенында ачык тавыш биру юлы белэн гражданнар
жыенында теркэлгэн гражданнар жыенында катнашучылар саныннан гади
купчелек тавыш белэн сайланган башлык яисэ башка зат рэислек итэ ала.
рэислек итуче кандидатуралары гражданнар жыенында катнашучыларны
тэкъдим итэргэ хокуклы.
6.7.Гражданнар жыены секретарьне Ьэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап
комиссиясе эгъзалары саны оч кешедэн дэ ким була алмый.
Хисап комиссиясенэ председатель керэ алмый.
Хисап комиссиясе:
1) жыенга килгэн торак пунктта яшэуче гражданнарныц теркэлуенец
дореслеген, аларныц гражданнар жыены эшендэ катнашу хокукын тикшерэ;
2) гражданнар жыеныныц кворумын билгели (гражданнар жыены
этапларын уздырудан тыш);
3) тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар бирэ;
4) тавышларны саный Ьэм тавыш биругэ йомгаклар ясый (гражданнар
жыены этапларын уздырудан тыш);
1)
тавыш биру йомгаклары турында беркетмэ този (гражданнар
жыены йомгаклары буенча);
2) рэислек итучегэ тавыш биру нэтижэлэре булган материалларны
(беркетмэ, жыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.
6.8
ШэЬэребез гражданнар жыенын уздырганда шулай у к ачык тавыш биру
юлы белэн гражданнар жыенында теркэлгэн катнашучылар саныннан гади
купчелек тавыш белэн сайланган башлык яисэ башка зат рэислек итэ ала.
рэислек игуче кандидатуралары жыенда катнашучылар тэкъдим итэргэ
хокуклы.
6.9. Гражданнарныц этаплап жыенында тавыш биру ачык булып гора.
6.10. Гражданнарныц этаплап жыенын уздырганда гражданнарныц ачык
тавыш биру нэтижэлэре буенча хисап комиссиясе саныннан Ьэр этапта
кворумны Ьэм йомгаклау тавышларын санаганда комиссия составында
эшлэячэк исэп комиссиясенец берэр эгъзасы сайлана.
6.11.Гражданнар жыены жыенда рэислек итуче тарафыннан ачыла.
Вэкалэтле вэкил гражданнар жыенында гражданнар жыенын уздыруны
оештыра, тэртип урнаштыра, хисап комиссиясе эшен координацияли, фикер
алышына торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш ясау очен суз бирэ, билгелэнгэн
тавыш биру тэртибен тээмин итэ.
6.12. Гражданнар жыенында секретарь тарафыннан беркетмэ алып барыла,
анда тубэндэгелэр курсэтелэ: торак пунктта яисэ территориянен бер елешендэ
яшэуче гражданнар жыенын уздыру датасы, вакыты Ьэм урыны, сайлау
хокукына ия гражданнар саны, шунда катнашучылар саны, кон тэртибе,

чыгымнарныц кыскача эчтэлеге, карала торган мэсьэлэлэр буенча тавыш
биргэн гражданнар саны (7 нче кушымта).
6.13. Гражданнар жыенын этаплап уздырганда гражданнар жыеныныц Ьэр
этабында беркетмэлэр (8,9 номерлы кушымталар) уткэрелэ, алар алга таба
гражданнар жыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча жыенныц бер
йомгаклау беркетмэсенэ (10 нчы кушымта), шулай ук Хисап комиссиясе
беркетмэлэренэ (11,12 нче кушымталар) рэсмилэштерелэ, алар шулай ук
гражданнар жыеныныц Ьэр этабында тавышларны санау нэтижэлэре буенча
Хисап комиссиясенен бер йомгаклау беркетмэсенэ рэсмилэштерелэ (13 нче
беркетмэ).
6.14. Гражданнар жыеныныц йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар жыены
этапларын уздыру датасы, урыны Ьэм вакыты турында белешмэлэр, кон
тэртибе, гражданнар жыены этапларында катнашкан гражданнарныц гомуми
саны турындагы курсэткечлэр, гражданнар жыены этаплары нэтижэлэре буенча
тавыш бирунец йомгаклау нэтижэлэре турында белешмэлэр бар. Йомгаклау
беркетмэсе гражданнар жыеныныц соцрак рэсми басылып чыккан (халыкка
игълан ителгэн) карары башлыгы тарафыннан имзалана торган рэсмилэштеру
очен нигез булып тора.
6.15. Беркетмэгэ жыенда рэислек итуче зат, жыен секретаре имза сала Ьэм
батллыкка тапшырыла. Беркетмэгэ жыенда теркэлгэн катнашучыларныц
исемлеге кушып бирелэ.
6.16. Халык жыены нэтижэлэре буенча Хисап комиссиясенен йомгаклау
беркетмэсендэ халык жыенын уткэру датасы, урыны Ьэм вакыты, жыенныц кон
тэртибе, уткэрелгэн этаплар саны, халык жыеннарыныц уткэрелгэн этаплары
буенча хисап комиссиясе беркетмэлэре саны, жыен уткэру очен билгелэнгэн
территориядэ яшэуче гражданнарныц гомуми саны, жыен эшендэ катнашкан
гражданнарныц гомуми саны, "риза", "каршы" дигэн тавышларныц гомуми
саны бар.
6.17. Хисап комиссиясенен йомгаклау беркетмэсенэ Хисап комиссиясе
рэисе Ьэм Хисап комиссиясе эгъзалары имза сала Ьэм башлыгына тапшырыла.
7. Халык жыены карарлары
7.1. Гражданнар Ж^ыеныныц карары кабул ителгэн дип санала, эгэр аныц
очен тавыш бируче гражданнарныц яртысыннан артыгы сайлау хокукына ия.
7.2. Ж^ыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый актлар булып
тора, башлык тарафыннан имзалана Ьэм Татарстан Республикасы муниципаль
норматив хокукый актлары регисгрына кертелергэ тиеш.
7.3. Ж^ирле узидарэ органнары Ьэм жирле узидарэнец вазыйфаи затлары
гражданнар жыенында билгелэнгэн устав белэн билгелэнгэн вэкалэтлэрне
чиклэу нигезендэ кабул ителгэн карарларныц утэлешен тээмин итэлэр.
7.4. Ж^ыенда кабул ителгэн карар жыенда башка карар кабул иту юлы
белэн юкка чыгарылырга яки узгэртелергэ яисэ узгэртелергэ момкин, яисэ суд
тэртибендэ дорес тугел дип танылды.

7.5. Гражданнар жыенында кабул ителгэн карарлар рэсми рэвештэ
басылып чыгарга (халыкка житкерелергэ) тиеш Ьэм муниципаль хокукый
актлар талэплэре нигезендэ рэсмилэштерелэ.
7.6. Эгэр торак пунктта яшэучелэрне турыдан-туры белдеру юлы белэн
кабул ителгэн карарны гамэлгэ ашыру очен муниципаль хокукый актны кабул
нту (бастырып чыгару), жирле узидарэ органы яисэ курсэтелгэн актны кабул
иту (бастырып чыгару) керэ торган вазыйфаи зат остэмэ рэвештэ гражданнар
жыенында кабул ителгэн карар уз коченэ кергэн коннэн 15 кон эчендэ тиешле
муниципаль хокукый актны эзерлэу Ьэм (яисэ) кабул иту вакытын билгелэргэ
тиеш. Курсэтелгэн срок оч айдан да артмаска тиеш.
8. Гражданнар жыены карарларын утэу
8.1. Ж^ыенда кабул ителгэн карарлар торак пункт
территориянец бер олеше территориясендэ Ьичшиксез
дэулэт хакимияте органнары, аларныц вазыйфаи затлары
органнары тарафыннан раслануга мохтаж тугел.
8.2. Ж^ыенда кабул ителгэн карарларны утэмэу
жаваплылыкка китерэ.

территориясендэ йэ
утэлергэ тиеш Ьэм
яисэ жирле узидарэ
законнар нигезендэ

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыны ц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Н игезлэмэгэ 1 нче куш ымта

ИМЗА КУЮ БИТЕ
Без, тубэндэ
кулкуючылар,___________________________________________________
(гражданнар щыенын ут кэру срогы)
гражданнар жыенын уткэру инициативасын хуплыйбыз.
________ торак пунктында Спас муниципаль районы________________ авыл
жирлегендэ элеге сорау буенча

№
№
п/п

Фамилиясе,
исеме,
атасыныц
исеме

Туган коне

Имза

Яш эу урыны
адресы.

Серия, паспорт
номеры яки
аны
алмаштыручы
документ

кую

(имзалар

щыючыныц

битен
фамылиясе,

исеме,

Кул кую
датасы

Имза

таныклыйм
атасыныц

туган квне, яш эу урыны, паспорт яисэ аны алыштыручы
документный, сериясе Ьэм номеры)
(имза Ьэм дата)

исеме,

Халык жыены чакырылган очракта,
инициатив торкем инициативасы
буенча
Татарстан Республикасы Спас
муниципаль районыныц «Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак пунктларында гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Н игезлэмэгэ 2 нче куш ымта

КАРАР

20

№

Спас муниципаль районы «Болгар шзЬзре» муниципаль берэмлегенен
_________ торак пунктында гражданнарныц узара салым акчаларын
керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын билгелэу
турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль
законныц 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ
турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законыныц 35 статьясы нигезендэ,_______ жирлеге Уставы статьясы нигезендэ,
Телэче муниципаль районы__________ жирлеге Советы,
КАРАР ИТТЕ:
1. 00 сэгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы
_________ жирлеге ________ торак пунктында узара салым акчаларын керту
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын уткэруне билгелэргэ.
2. 00 сэгать 00 минутка _____ 20**_____ Спас муниципаль районы
_________ ж ирлеге________ торак пунктында узара салым акчаларын керту
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын уткэруне билгелэргэ.
3. Гражданнар жыенына чыгарылган сорауны расларга:
«Сез ризамы, 20____ ел да______сум кулэмендэ Спас муниципаль районы
_______ ж ирлеге________ торак пунктны территориясендэ тору урыны буенча
теркэлгэн Иэрбер балигъ булган затка, искэрмэлэрдэн тыш (узара салымнан
азат ителгэн гражданнар категориясен курсэтергэ) узара салым акчасын
кертугэ, Иэм алынган чараларны жирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэлэрне хэл итуче
тубэндэге эшлэргэ юнэлтергэ:
«РИЗА»

«КАРШЫ»

4. Элеге карарны _________ жирлекнец мэгълумати стендларындд,
урнаштыру Ьэм рэсми сайтына куююлы белэн кабул ителгэн коннэн алып
____________ Кен дэвамында халыкка игълан итэргэ.
5. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
___________ авыл жирлеге
Советы рэисе____________

ФИАИ

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
Жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Н игезлэмэгэ 3 нче кушымта

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районынын «Болгар шэЬэре»
муниципаль берэмлеге башлыгы
карары
_____ 20___ ел
N
«Гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц________ торак
пунктында______________авыл жирлегендэ гражданнар жыенын билгелэу
турында»
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль
законный 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ
турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законыныц 35 статьясы нигезендэ, Спас муниципаль рай он ы _______ жирлеге
Уставы статьясы нигезендэ, Спас муниципаль районы ________ жирлеге
муниципаль берэмлеге башлыгы,
КАРАР БИРДЕ:
«Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлегенец ______________________
торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын
билгелэп куярга.
1.
Гражданнар жыенына чыгарыла торган сорауны расларга:
20__ елда
муниципаль берэмлегенец _________________ торак
пунктыныц______________________ территориясендэ теркэлгэн балигъ яшьтэге
Ьэр кешедэн ______ ел суммасында узара салым кертугэ Ьэм алынган
акчаларныц тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл итугэ юлламасына риза булырсызмы:
« РИЗА»
«КАРШЫ»
2. Элеге карарны _________ жирлекнец мэгълумати стендларында
урнаштыру Ьэм рэсми сайтына кую юлы белэн кабул ителгэн коннэн алып
____________ кон дэвамында халыкка игълан итэргэ.
3. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
_____________авыл жирлеге
Муниципаль берэмлек башлыгы

ФИАИ

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Нигезлэмэгэ 4 нче куш ымта

ИСЕМ ЛЕК

Спас

муниципаль

районы

(торак пункт атамасы) (жирлек атамасы)
сайлау хокукына ия булучы халкы «___» __________________ 20___ елда

№№
пп

Фамилиясе, исеме,
атасыныц исеме.

Туган елы (18
яшьтэ
булганда туу
коне Ьэм ае)

Я ш эу урыны
адресы

Паспорт
сериясе Ьэм
номеры

Имза

Гражданнар жыенында рэислек итуче______________________________
(имза) (имза расшифровкасы )
Гражданнар жыены сэркатибе__________________________________
(имза) (имза расшифровкасы)

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Нигезлэмэгэ 5 нче кушымта

КАРАР
_______ 20** ел

№ ____

«Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктында гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм куллану
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын билгелэу турында
«Россия Федерациясеидэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законный 25.1,
56 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц
28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 35
статьясы, «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге Уставыныц 22 статьясы, ТР
Спас муниципаль районы «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге Советы
КАРАР ЧЫГАРДЫ
1.
Билгелэргэ: 00 сэгать 00 минут ____ 20** _____ «Болгар
шэЬэре»муниципаль берэмлегенец_______ торак пунктында узара салым керту
мэсьэлэсе буенча гражданнар Щыеныныц беренче этабы.
2.
Билгелэргэ: 00 сэгать 00 минут ____ 20** _____ «Болгар шэЬэре
»муниципаль берэмлеге торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча
гражданнар Ж,ыеныныц икенче этабы (Ь.б.).
3.
Торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген сайлау тэртибе
(территориаль, вакытлыча яки башка билге буенча) гражданнар жыенын
билгелэу турында муниципаль актта курсэтелэ.

4. Гражданнар жыенына чыгарыла торган сорауны расларга:
«20____ елда «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлегенец ______ торак
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн балигъ булган Ьэр
кешедэн____ сум кулэмендэ узара салым кертугэ (узара салымнан азат ителуче
гражданнар категориясен курсэтугэ) Ьэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча
жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны жибэругэ
рохсэтегез белэн килешэсезме:

«РИЗА»

«КАРШЫ»

5. Олеге карарны мэгьлумат стендларында Ьэм _____ ______ жирлекнец
рэсми сайтында кабул ителгэн кеннэн алып _______ кен эчендэ урнаштыру
юлы белэн игълан итэргэ.
6. Олеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
____________ авыл жирлеге
Муниципаль берэмлек башлыгы____________

ФИАИ

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Нигезлэмэгэ
6 нчы куш ымта

Татарстан Республикасы «Болгар шэЬэре» муниципаль берэмлеге
башлыгы карары
__ 20___
N
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районыныц «Болгар шэЬэре»
муниципаль берэмлегенец________ торак пунктында гражданнарныц
узара салым акчаларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенын билгелэу турында
«Россия
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ
гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы
Федераль законный 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында
жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законыныц 35 статьясы, «Болгар шэЬэре»
муниципаль берэмлеге Уставыныц 22 статьясы, «Болгар шэЬэре»
муниципаль берэмлеге башлыгы КАРАР ИТТЕ:+
1.
00 сэгатькэ______ 20____ минуты на «Болгар шэЬэре» муниципаль
берэмлегенец___________ торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе
буенча гражданнар жыеныныц беренче этабын билгелэп куярга.
2.
00 сэгатькэ________ 20_______гражданнар жыеныныц икенче
этабын
_________ муниципаль берэмлегенец__________ торак
пунктында узара салымны керту мэсьэлэсе буенча билгелэргэ.
3.
Гражданнар
ж;ыенын
ут кэру
очен
торак
пунктта
яшэучелэрнец исемлеген булуне сайлау тэртибе (территориаль,
вакытлыча яисэ башка билгелэр буенча) муниципаль берэмлек
башлыгыныц гражданнар щыенын билгелэу турындагы карарында
курсэтелэ.
1.
Гражданнар жыенына чыгарыла торган сорауны расларга:
20___________
муниципаль берэмлегенец ________________ торак
пунктыныц ____________________ территориясендэ теркэлгэн балигъ яшьтэге
Ьэр кешедэн _____ сум кулэмендэ узара салым кертугэ Ьэм алынган

акчаларныц тубэндэге эшлэрне башкару буенча
мэсьэлэлэрне хэл итугэ юлламасына риза булырсызмы:
«Риза»

жирле

эЬэмияттэге

«Каршы»

5. Элеге карарны мэгълумати стендларда Ьэм _ жирлекнен рэсми
сайтында кабул ителгэн квннэн сонгы _____ кен эчендэ урнаштыру юлы белэн
игълан итэргэ.
6. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.

_____________авыл жирлеге
Муниципаль берэмлек башлыгы

ФИАИ

Татарстан

Республикасы

Спас

муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Нигезлэмэгэ
7 нче кушымта

ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫ БЕРКЕТМЭСЕ
(торак пункт атамасы)
«___» _____________20__ ел

00 сэгать 00 минут

№

Катнаштылар
_____________________________________________ кеше.
(торак пунктта яшэуче гражданнарньщ гомуми саны, сайлау хокукына ия
гражданнарньщ саны, шунда булучыларныц саны)
Рэислек итуче халык жыенында___________ _________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
Халык жыены секретаре____________________________________________
(фамилиясе,
исеме,
атасыныц
исеме)
K0H ТЭРТИБЕ:
1.

2.

Ж^ЫЕНГА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНЫЛА:
1.__________________ ФИАИ - (вазифасы)
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше

ЖЫЕН СЭРКАТИБЕ САЙЛАНЫЛА:
Рэислек итуче: жыен сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэрегез бар?

Жыен сзркатибе итепФИАИ - вазыйфа сайларга тэкъдим бар.
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше

Д Ы Е Н ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНЫЛА:
Рэислек итуче: гражданнар жыеныньщ кворумын билгелэу, тавыш биру,
тавышларны санау Ьэм тавыш биру йомгакларын эзерлэу, тавыш биру
йомгаклары турында беркетмэ тезу мэсьэлэлэре буенча а ц л а т м а л а р биру очен
хисап комиссиясе сайларга кирэк.
Хисап комиссиясе рэисе итеп Ф И А И __________ Иэм комиссия эгъзалары
итеп тубэндэгелэрне сайларга тэкъдим бар:
1

. __________________________________________________________________ -

2 . ________________________________________________ -

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
K0H ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыцладылар:________________________________
(фамилия, исем, атасыныц исеме)
(доклад яки чыгыш ясауныц кыска кулэмле язма варианты (кушылып
бирелэ)
Чыгыш

ясадылар:

1.

(фамилия, исем, атасыныц исеме)
(доклад яки чыгыш ясауныц кыска кулэмле язма варианты (кушылып
бирелэ)
Ь.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛЭР: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
Карар _________________________
кабул ителгэн(кабул ителмэгэн)
Икенче
тыцладылар:

сорау

буенча

(iфамилия, исем, атасыныц исеме)

(доклад яки чыгыш ясауныц кыска кулэмле язма варианты (кушылып
бирелэ)
Чыгыш

ясадылар:

1.

(фамилия, исем, атасыныц исеме)
(доклад яки чыгыш ясауныц кыска кулэмле язма варианты (кушылып
бирелэ)
И.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛЭР: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
Карар ________________________________________________________
кабул ителгэн(кабул ителмэгэн)
Гражданнар

Гражданнар

жыеныныда

рэислек

итуче

(фамилия, исем, атасыныц исеме)
жыены
сэркатибе
(фамилия, исем, атасыныц исеме)

Гражданнар жыены этаплап уткэрелгэн очракта
Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районы ны ц
«Болгар
шэЬэре»
муниципаль
берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Н игезлэмэгэ
8 нче куш ымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ
БЕРКЕТМЭСЕ
(торак пункт атамасы)

«___» _____________20__

ел

00 сэгать 00 минут

№ __1___

Катнаштылар_____________________________________ ______ кеше.
(торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау
хокукына ия гражданнарныц саны, шунда булучыларныц саны)
Гражданнар жыеныныда рэислек итуче______________________
(фамилия, исем, атасыныц исме)
Гражданнар жыены сэркатибе______________________________
(фамилия, исем, атасыныц исеме)
K 0H ТЭРТИБЕ:
1.

2.
ЖЫЕНГА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНЫЛА:
1._________ Ф И О ___________ вазыйфа
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
ЖЫЕН СЭРКАТИБЕ САЙЛАНЫЛА:
Рэислек итуче: жыен сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэрегез бар?
Жыен сэркатибе итепФИО - вазыйфа сайларга тэкъдим бар.
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» кеше

«Каршы»____ кеше
ЖЫЕН ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНЫЛА:
Рэислек итуче: гражданнар жыеныныц кворумын билгелэу, тавыш биру,
тавышларны санау Ьэм тавыш биру йомгакларын эзерлэу, тавыш биру
йомгаклары турында беркетмэ тезу мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар биру ечен
хисап комиссиясе сайларга кирэк.
Хисап комиссиясе рэисе итеп Ф И О __________ Ьэм комиссия эгьзалары итеп
тубэндэгелэрне сайларга тэкъдим бар:
_______________________ (ФИАИ)
_______________________ (ФИАИ)
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
КОН ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыцладылар:__________ _____________________
(фамилия, исем, атасыныц исеме) (доклад яки чыгыш ясауныц кыска
кулэмле язма варианты (кушылып бирелэ)
Чыгыш ясадылар:
1. ____________________________________________________
(фамилия, исем, атасыныц исеме) (доклад яки чыгыш ясауныц
кыска кулэмле язма варианты (кушылып бирелэ) Ь.б. (чыгыш
ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛОР: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
Карар_________________________ кабул ителгэн(кабул ителмэгэн)
Икенче

сорау

буенча

тыцладылар:

(фамилия, исем, атасыныц исеме) (доклад яки чыгыш ясауныц кыска
кулэмле язма варианты (кушылып бирелэ)
Чыгыш ясадылар:
(фамилия, исем, атасыныц исеме) (доклад яки чыгыш ясауныц

кыска кулэмле язма варианты (кушылып бирелэ) h.6. (чыгыш
ясаучы гражданнар саны буенча)
КАРАР ИТТЕЛЭР: (карар эчтэлеге)
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
К арар_________________________ кабул ителгэн(кабул ителмэгэн).
Рэислек итуче: карарныц йомгаклаунэтижэсе гражданнар
жыеныньщ уздырылган этапларында уткэрелгэн сайлау тавышларын
санау нэтижэлэре буенча ____________________ жирлеге Уставы
нигезендэ
рэсми
рэвештэ
басылып
чыгачак.
(халыкка житкерелэчэк)

Гражданнар

жыеныныда

рэислек
(фамилия,

исеме)
Гражданнар

жыены
(фамилия,

исеме)

исем,

итуче
атасыныц
сэркатибе

исем,

атасыныц

Гражданнар жыены этаплап уткэрелгэн очракта
Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре»
муниципаль
берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Нигезлэмэгэ
9 нчы кушымта

ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫНЬЩ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ БЕРКЕТМЭСЕ
(торак пункт атамасы)
«___» _____________20__ ел

00 сэгать 00 минут № __2___

Катнаштылар___________________________________ __________ кеше.
(торак пунктта яшэуче гражданнарныц гомуми саны, сайлау хокукына ия
гражданнарныц саны, шунда булучыларныц саны)
Г ражданнар жыеныныда
рэислек итуче_____ _______________________________________________
(фамилия, исем, атасыныц исме)
Гражданнар

жыены

сэркатибе

(фамилия, исем, атасыныц исеме)

K0H ТЭРТИБЕ:
1.
2.

Ж;ЫЕНГА РЭИСЛЕК ИТУЧЕ САЙЛАНЫЛА:
_ Ф И О __________ вазыйфа
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
Ж;ЫЕН СЭРКАТИБЕ САЙЛАНЫЛА:
Рэислек итуче: жыен сэркатибен сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэрегез
бар?

Жыен сэркатибе итепФИО - вазыйфа сайларга тэкъдим бар.
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
ЖЫЕН ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНЫЛА:
Рэислек итуче: гражданнар жыеныныц кворумын билгелэу, тавыш биру,
тавышларны санау Ьэм тавыш биру йомгакларын эзерлэу, тавыш биру
йомгаклары турында беркетмэ тезу мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар биру очен
хисап комиссиясе сайларга кирэк.
Хисап комиссиясе рэисе итеп Ф И О __________ Ьэм комиссия эгъзалары
итеп тубэндэгелэрне сайларга тэкъдим бар:
1.
2.

Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
КОН ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыцладылар:
(фамилия, исем, атасыныц исеме)
(доклад яки чыгыш ясауныц кыска кулэмле язма варианты (кушылып
бирелэ)
Чыгыш ясадылар: 1. ______________________________________________
(фамилия, исем, атасыныц исеме)
(доклад яки чыгыш ясауныц кыска кулэмле язма варианты (кушылып
бирелэ)
Ь.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
Икенче сорау буенча тыцладылар:
(фамилия, исем, атасыныц исеме)
(доклад яки чыгыш ясауныц кыска кулэмле язма варианты (кушылып
бирелэ)

Чыгыш ясадылар: 1.
(фамилия, исем, атасынын, исеме)
(доклад яки чыгыш ясауныц кыска кулэмле язма варианты (кушылып
бирелэ)
Ь.б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)
Тавыш биру нэтижэлэре:
«Риза» - ____ кеше
«Каршы»____ кеше
Рэислек итуче: карарныц йомгаклау нэтижэсе гражданнар жыеныныц
уздырылган
этапларында уткэрелгэн сайлау тавышларын санау нэтижэлэре буенча
__________ жирлеге Уставы нигезендэ рэсми рэвештэ басылып чыгачак
(халыкка житкерелэчэк).
Гражданнар

жыеныныда

рэислек
(фамилия,

исем,

итуче
атасыныц

исеме)
Г ражданнар жыены сэркатибе___________ ____________________________
(фамилия,
исем,
атасыныц
исеме)

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктлары нда
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Н игезлэмэгэ
10 нчы куш ымта

УТКЭРЕЛГЭН ГРАЖДАННАР Ж;ЫЕНЫ ЭТАПЛАРЫ БУЕНЧА
Ж;ЫЕННЬЩ ЙОМГАК БЕРКЕТМЭСЕ
(Татарстан Республикасы муниципаль районы торак пункты атамасы)
«

» _______ __ 20__ел

00 сэгать 00 минут

№ ____

Гражданнар жыеныныц ___ 20___ елныц №1 номерлы беренче этабы
беркетмэсе (рэислек итуче ФИО) нигезендэ, гражданнар ж ы ены ны ц___20____
елныц №2 номерлы икенче этабы беркетмэсе (рэислек итуче ФИО)
h.б.нигезендэ тубэндэге сораулар буенча гражданнар жыены этаплары узды:
1. Жыенныц уздырылган этаплары саны, тавыш биру формасын курсэтеп
(ачык, яисэ ябык (яшерен)______
2. Гражданнар жыеннарыныц тэкъдим ителгэн беркетмэлэре саны
3. Жыен уздыру очен билгелэнгэн Ьэм жыен эшендэ катнашу хокукы
булган, элеге территориядэ яшэуче гражданнарныц гомуми саны__________ ;
4. Сайлау хокукына ия гражданнарныц гомуми саны _________

КАРАР ИТТЕЛОР: (карар эчтэлеге)
- Гражданнар жыены этапларында кертелгэн сорауга(ларга) «РИЗА» дип
бирелгэн тавышларныц гомуми саны_________ ;
- Гражданнар жыены этапларында кертелгэн сорауга(ларга) «КАРШЫ»
дип бирелгэн тавышларныц гомуми саны _________ ;
КАРАР: кабул ителгэн (кабул ителмэгэн, сэбэбен курсэтеп)
Рэислек итуче (Жирлек башлыгы):________________________
(имза) (имза расшифровкасы)
С
э р к а т и п : __________________________________
(имза) (имза расшифровкасы)

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыны ц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Н игезлэмэгэ
11 нче куш ымта

ГРАЖДАННАР ж; ЫЕНЫНЫЦ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ БУЕНЧА
ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМЭСЕ
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы ___________ авыл
жирлеге составына керуче ___________ торак пунктындагы сайлау
нэтижэлэре турында
«_____ » _______ 2019 ел

№2

Татарстан республикасы Спас муниципаль районы_____________авыл
жирлеге торак пункты атамасы
Катнашалар: Хисап комиссиясе эгъзалары:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО
Ь.б.
Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия булган __________
граждан катнаша (-ты).
Гражданнар жыеныныц икенче этабыныц кон тэртибендэге сорау
буенча сайлау нэтиж;элэре:

РИЗА
КАРШЫ

тавыш
тавыш

Хисап комиссиясе рэисе:
Хисап комиссиясе эгъзалары:

ФИО
ФИО

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Нигезлэмэгэ
12 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ж; ЫЕНЫНЫЦ ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ БУЕНЧА
ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМЭСЕ
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы ___________ авыл
жирлеге составына керуче ___________ торак пунктындагы сайлау
нэтижэлэре турында
«_____ » _______ 2019 ел

№2

Татарстан республикасы Спас муниципаль районы_____________авыл
Жирлеге торак пункты атамасы
Катнашалар: Хисап комиссиясе эгъзалары:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО
h.6.
Гражданнар жыенында сайлау хокукына ия булган __________
граждан катнаша (-ты).
Гражданнар жыеныныц икенче этабыныц кон тэртибендэге сорау
буенча сайлау нэтижэлэре:
« __________________________________________________________________________________
________ »

РИ ЗА ___________ тавыш
КАРШЫ

Хисап
ФИО
Хисап
ФИО

тавыш

комиссиясе

комиссиясе

рэисе:

эгъзалары:

Татарстан
Республикасы
Спас
муниципаль
районыныц
«Болгар
шэЬэре» муниципаль берэмлегенец
торак
пунктларында
гражданнар
жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе
турында Нигезлэмэгэ
13 нче куш ымта

ХИСАП КОМИССИЯСЕ БЕРКЕТМЭСЕ
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы_______
авыл жирлегенец беренче, икенче Иэм (т.б.) гражданнар жыены
этапларыныц тавыш биру йомгаклары (нэтижэлэре) турында

«___»

_____________

20

ел

(торак пункты атамасы)
(муниципаль берэмлек яки аныц елешенец территориясендэ
Территориясе атамасы)

уткэрелгэн
гражданнар
жыеныныц
этапларыныц тавыш биру нэтижэлэре.

беренче,

икенче

(Ь.б.)

Гражданнар жыенын уткэру датасы Нэм вакыты:________________
______________20__ ел.
Тубэндэге сорау (-лар) буенча
бирулэрнец гомуми саны нэтижэсендэ:

гражданнар

ж;ыенында

тавыш

Хисап комиссиясе билгелэде:
1. Халык жыеныныц уткэрелгэн этаплары саны
2.Гражданнар >кыены этапларыныц
беркетмэлэренец тэкъдим ителгэн саны

уткэрелгэн

хисап

комиссиясе

3.Жыенны_уздыру очен билгелэнгэн территориядэ яшэуче Ьэм жыен
эшендэ
катнашырга
хокуклы
гражданнарныц
гомуми
саны_________
;
4.
Жыен
эшендэ
катнашкан
гражданнарныц
гомуми
саны

5.
бирелгэн
саны

Гражданнар жыенына кертелгэн мэсьэлэ(-лэр) ечен РИЗА дип
тавышларнын
гомуми

6.Гражданнар жыенына кертелгэн сорауга (-лар) КАРШЫ бирелгэн
тавышларнын гомуми саны

Карар иттелэр:
1. _______________________ соравы буенча тавыш биру нэтижэлэрен
расларга,«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми
принциплары турында» 131-03 номерлы Федераль законный 25
статьясындагы 6 елеше нигезендэ, ________________ соравыньщ карарын
кабул ителгэн дип санарга.

Хисап комиссиясе р э и с е _____________________________
(фамилия, инициаллар) (имза)
Хисап комиссиясе эгъзалары 1.______ ________________________
(фамилия, инициаллар) (имзалар)
2.________________________

Беркетмэ тезелгэн «___»

20

ел

