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Татарстан Республикасы
0ЛМ8Т муниципаль районыныц
«0лм8т шэЬюре» муниципаль
берэмлегендэ гражданнар
Жыенын эзерлэу Иэм уздыру
тэртибе турында нигезлэмэ
хакында
«Россия
Федерациясендэ жирле узидарэне
оештыруньщ
гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль
законны, «Татарстан Республикасында ж;ирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамэлгэ ашыру
максатларында
Элмэт шэИэр Советы КАРАР БИРЭ:
1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ «Элмэт
шэЬэре» муниципаль берэмлегендэ гражданнар жыенын эзерлэу Иэм уздыру
тэртибе турында нигезлэмэне расларга (1 нче кушымта).
2. Район Башкарма комитетыньщ Хокук идарэсенэ (Ханнанова Э.Б.)
элеге карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга,
«Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыньщ рэсми порталында»
(PRAVO.TATARSTAN.RU),
«Интернет»
мэгълумат-телекоммуникация
челтэренец в л м эт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.
3. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан сон уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны торак-коммуналь
хужалык Иэм тезеклэндеру мэсьэлэлэре буенча шэИэр Советыньщ даими
комиссиясенэ (Зотс
ШэИэр башлыгы

Т.Д. Нагуманов

Зак. № 1352-200
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Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы
0лм8т шэИэр Советы
2021 ел 15 ноябрь №52
карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц «Элмэт шэИэре»
муниципаль берэмлегендэ гражданнар >к;ыенын эзерлэу Иэм уздыру тэртибе
турында нигезлэмэ
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц «Элмэт шэИэре»
муниципаль берэмлегендэ гражданнар ж;ыенын эзерлэу Иэм уздыру тэртибе
турында
элеге
Нигезлэмэ
«Россия
Федерациясендэ
жирле узидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131ФЗ номерлы Федераль законный 25.1 статьясы, «Татарстан Республикасында
жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц 35 статьясы Иэм Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыныц «Элмэт шэИэре» муниципаль берэмлеге уставыныц
14.1 статьясы нигезендэ эшлэнде.
1.

Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Гражданнар ж;ыены гомуми, тигез 1пэм турыдан-туры ихтыяр белдеру
нигезендэ уздырыла.
1.2.Гражданнар жыенында элеге торак пунктта яшэу урыны буенча
теркэлгэн Иэм сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшэучелэр катнашырга
хокуклы.
1.3.Гражданнар ж;ыенында катнашу ирекпе Иэм ирекпе булып тора.
1.4. Гражданнар ж;ыенда шэхсэн катнаша, Ьэм аларныц Иэркайсы бер
тавышка ия.
1.5. Гражданнар >к;ыены турыдан-туры ж;ирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне
хэл иту максатларында уздырыла.
1.6. Торак пунктта элеге торак пунктта яшэучелэрнец сайлау хокукына ия
булган яртысыннан артыгыныц бер ук вакытта бергэ булу мемкинлеге булмаган
очракта, Устав нигезендэ гражданнар >к;ыены гражданнар >к;ыенын уткэру
турында карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да артмаган срокта этаплап
уздырыла. Шул ук вакытта злек гражданнар жыенында катнашкан затлар тавыш
бирудэ катнашуныц алдагы этапларында катнашмыйлар.
Гражданнар ж;ыены вэкалэтлэре
1.7. Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ
мемкин:
торак пунктта курсэтелгэн торак пункт территориясен башка ж;ирлек
территориясенэ кертугэ китерэ торган, составына курсэтелгэн торак пункт керэ
торган шэЬэр >к;ирлеге чиклэрен узгэрту мэсьэлэсе буенча;
шушы торак пункт территориясендэ гражданнарныц узара салым
акчаларын керту Иэм куллану мэсьэлэсе буенча;
ж;ирлек составына керуче торак пункт территориясе елешендэ Татарстан
Республикасы Законы нигезендэ торак пункт территориясенец элеге елешендэ
гражданнарныц узара салым акчаларын керту Иэм куллану мэсьэлэсе буенча.
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Гражданнар жыенын матди Иэм оештыру ягыннан тээмин иту
1.8. Ж^ыенны Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ
«Элмэт шэ1пэре» муниципаль берэмлеге башлыгы уткэрэ.
1.9. Ж|ыенга эзерлек Ьэм аны уткэру белэн бэйле чыгымнар Татарстан
Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ «Элмэт шэИэре» муниципаль
берэмлеге бюджеты хисабына башкарыла.
2. Гражданнар жыенын чакыру тэртибе
Гражданнар жыенын уздыру инициативасы
2.1.
Торак
пунктта
гражданнар
жыенын
уткэру
инициативасы
тубэндэгелэрнеке:
- Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлеге башлыгы (алга таба - муниципаль берэмлек
башлыгы);
- гражданнар жыенында катнашу хокукы булган, сайлау хокукына ия,
кимендэ 10 кеше булган торак пунктта (торак пункт территориясенец тиешле
елешендэ) яшэучелэр теркеме (ягъни элеге торак пунктта теркэлгэн, 18 яшькэ
Житкэн, яшэу урыны буенча торак пунктта (торак пункт территориясенец тиешле
елешендэ) теркэлгэн, шулай ук торак пункт территориясендэ (торак пункт
территориясенец елеше) даими яисэ башлыча яшэуче Иэм жирле узидарэне
Россия Федерациясенец халыкара шартнамэлэре Ьэм федераль законнар
нигезендэ хокукларга ия чит ил гражданнары.
2.2.
Торак
пунктта
яшэучелэрнец
инициативасы
(торак
пункт
территориясенец бер елеше) кул кую кэгазьлэре (1 нче кушымта) яисэ
гражданнар жыенын уткэру инициативасын тэкъдим иту турында карар кабул
итуче
инициатив
теркем
жыелышыныц
беркетмэсе
рэвешендэ
рэсмилэштерелергэ тиеш, аларда тубэндэгелэр курсэтелгэн булырга тиеш:
гражданнар жыенына чыгарыла торган мэсьэлэлэр;
гражданнар жыенын уткэрунец тэкъдим ителэ торган сроклары;
фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туу датасы; гражданнар жыенын
чакыру турындагы инициативаны, яшэу урыны адресын хуплаган Иэр
гражданныц паспортыньщ яисэ аны алмаштыручы документыньщ сериясе Иэм
номеры; аныц имзасы Иэм имзасын кую датасы.
2.3. Ж|ыен уткэру инициативасын хуплап жыелырга тиешле имзалар саны
торак пункт территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн сайлау хокукына ия
гражданнар саныньщ 3 процентын тэшкил итэ, эмма 10 имзадан да ким була
алмый.
2.4. Имзалар кэгазьлэре имзалар жыюны гамэлгэ ашыручы зат
тарафыннан таныклау датасын, фамилиясен, исемен, атасыныц исемен, туу
датасын, паспортыныц яисэ аны алмаштыручы документыныц номерын Иэм
сериясен, яшэу урыныныц адресын курсэтеп таныкпана Ьэм муниципаль
берэмлек башлыгына жибэрелэ.
Гражданнар жыенын уткэру турында карар кабул иту тэртибе
2.5. Инициатив теркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар жыены
муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары белэн (узара салым
урнэгендэ 2 нче кушымта урнэге), э муниципаль берэмлек башлыгы
инициативасы белэн - муниципаль берэмлек башлыгы карары белэн (узара
салым урнэгендэ 3 нче кушымта урнэге) барлык кирэкле документлар кергэн
кеннэн алып 30 кен эчендэ билгелэнэ.
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Торак пункт территориясенен элеге елешендэ гражданнарныц узара
салым акчаларын керту Иэм куллану мэсьэлэсе буенча торак пункт
территориясенец бер елешендэ гражданнарныц жыены кимендэ 10 кеше
яшэгэн торак пункт территориясенец тиешле елешендэ яшэуче халык теркеме
инициативасы
буенча
муниципаль
берэмлекнец
вэкиллекле
органы
тарафыннан чакырылырга мемкин.
Гражданнарныц узара салым акчаларын керту Иэм алардан файдалану
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыены уткэрелэ торган торак пункт
территориясенец бер елеше чиклэре Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районы Советы (алга таба - муниципаль берэмлекнец вэкиллекле
органы) тарафыннан жирле эЬэмияттэге тиешле мэсьэлэне хэл итудэ торак
пункт территориясенец курсэтелгэн елешендэ яшэучелэрнец мэнфэгатьлэре
бердэмлеге критериеннэн чыгып билгелэнэ. Гражданнарныц узара салымын
керту Иэм алардан файдалану мэсьэлэлэре буенча жыеннар уткэрелергэ
мемкин булган торак пункт территориясенец бер елешенец чиклэре,
территориянец элеге елеше чиклэрендэ урнашкан торак пункт чиклэреннэн
чыгуга юл куймыйча, езелмэгэн булырга тиеш.
Территориянец
бер
елеше
чиклэрен
билгелэу
критерийлары
тубэндэгелэр:
- теркэлгэн гражданнарныц яшэу территориясе: купфатирлы йортныц
подъезды (подъезды), купфатирлы йорт, торак йорт, йортлар теркеме, урамнар
(урамнар), торак микрорайон, квартал, территориаль иж;тимагый узидарэ
территориясе чиклэре;
- торак пункт территориясенец бер елешендэ теркэлгэн халык ечен ж;ирле
эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту ечен гражданнарныц узара салым
акчаларыннан файдалануныц гомуми максаты;
- гражданнар жыенын уткэрунец техник Иэм территориаль мемкинлеклэрен
исэпкэ алып, кимендэ 10 кеше торак пункт территориясе елешендэ яшэу h.6. (4
нче кушымта урнэге узара салым урнэгендэ). Шул ук вакытта узара салым
мэсьэлэсе буенча Ьэм торак пунктныц калган территориясендэ гражданнар
ж;ыенын уздыру мемкин.
Торак пункт территориясенец бер елешендэ гражданнарныц узара салым
акчаларын керту Иэм куллану мэсьэлэсе буенча ж;ыенны этаплап уткэру
кануннарда каралмаган.
2.6. Муниципаль берэмлек башлыгы яисэ муниципаль берэмлекнец
вэкиллекле органы максатка ярашсызлыгы мотивлары буенча гражданнар
ж;ыенын уткэрудэн баш тартырга хокуклы тугел.
2.7. Гражданнар жыенына чыгарылган (гражданнар жыеныныц этаплары)
мэсьэлэ Россия Федерациясе законнарына Иэм Татарстан Республикасы
законнарына каршы килергэ тиеш тугел. Гражданнар >к;ыены мэсьэлэсе аныц
купсанлы
ацлатмасын
биру
мемкинлеген
юкка
чыгарырлык
итеп
формалаштырылырга тиеш, ягъни аца бер мэгънэле генэ жавап бирергэ
мемкин булыр иде. Гражданнар ж;ыенына жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэр генэ
чыгарыла.
2.8. Гражданнар жыенын билгелэу турындагы карарны рэсми бастырып
чыгару (халыкка житкеру) тэртибе, аны кучеру муниципаль берэмлек уставы
белэн билгелэнэ Ьэм муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару (халыкка
ж;иткеру) ечен муниципаль берэмлек уставында каралган тэртиптэ бастырып
чыгарыла (халыкка >к;иткерелэ).
Муниципаль берэмлек башлыгы карарында яисэ гражданнар ж;ыенын
уздыру турында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карарында
тубэндэгелэр курсэтелэ: гражданнар >к;ыенына чыгарыла торган мэсьэлэ;
гражданнар жыенын уздыруныц вакыты Ьэм урыны (адресы) турында
мэгълумат; муниципаль берэмлек органыныц структур булекчэсе - ж;ыенда
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катнашучы затларны теркэу ечен вэкалэтле зат жыенны оештыру турында
белешмэлэр.
2.9. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлеге башкарма комитеты муниципаль берэмлек
башлыгыныц яисэ муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары
нигезендэ гражданнар жыенын уздыру турында карар нигезендэ сайлау
хокукына ия торак пунктта яшэучелэрнец исемлеклэрен тези (узара салым
урнэгендэ 5 нче кушымта урнэге); мэгълумат материалларын гражданнар
жыенына эзерли; муниципаль берэмлек халкына массакулэм мэгълумат
чараларында Иэм гражданнар жыены турында башка ысуллар белэн хэбэр итэ.
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыныц «Элмэт шэИэре»
муниципаль берэмлеге башкарма комитеты гражданнар жыенын уздыру ечен
территория яисэ урын эзерли.
2.9.1. Гражданнарныц этаплап жыенын уздырганда торак пунктта
яшэучелэр исемлеген булу Иэм гражданнар жыенын уздыру датасын билгелэу
территориаль, вакыт билгелэре буенча, шулай ук башка очракларда мемкин.
2.9.2. Торак пунктта яшэучелэр исемлеген булу тэртибен сайлау тэртибе
муниципаль актта гражданнар жыенын билгелэу турында курсэтелэ (узара
салым урнэгендэ 6,7 нче кушымталар урнэклэре).
2.9.3. Торак пунктта яшэучелэр гражданнар жыеныныц (гражданнар жыены
этаплары) вакыты Иэм уздыру урыны турында алдан ук хэбэр ителэ.
Гражданнар жыенын (гражданнар ж;ыены этапларын) билгелэу турындагы
карар, гражданнар жыенын (гражданнар жыены этапларын) уздыру вакыты Ьэм
урыны, гражданнар жыенын (гражданнар жыены этапларын) уткэру кененэ
кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча, мэжбури басылып чыгарга (халыкка
житкерергэ) тиеш. Гражданнар жыены этапларын уздыру вакыты Иэм урыны
бер карарда яисэ гражданнар жыенын билгелэу турындагы карарда курсэтелэ.
2.9.4. Гражданнар жыены этаплап уткэрелгэн очракта, жыен гражданнар
Жыенын уздыру турында карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да артмаган
срокта этаплап уздырыла. Гражданнар жыены этаплары кучерелгэн очракта,
гражданнар жыенын кучеру турындагы карар жыенны уздыру билгелэнгэн
датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча Ьэм кануннар нигезендэ жыен
уткэрелергэ тиешле айлык чорны исэпкэ алып кабул ителергэ тиеш.
2.9.5. Гражданнар жыенында катнашучы Иэр кеше, гражданнар жыенын
уткэру датасына кадэр 5 кеннэн дэ соцга калмыйча, Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районыныц «Элмэт шэИэре» муниципаль берэмлеге
Башкарма комитетында гражданнар жыены карарына чыгарыла торган
материаллар белэн танышырга, шулай ук аларныц кучермэлэрен алырга
хокуклы.
2.10. Гражданнар жыены турындагы Нигезлэмэ нигезендэ гражданнар
жыенын уздыру датасы соцрак вакытка кучерелергэ мемкин. Гражданнар
Жыеныныц датасын кучеру турындагы карар жыенны уздыру билгелэнгэн
датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш.

3. Гражданнар >к;ыенын уткэру тэртибе
3.1.
>^ыенга килгэн гражданнар торак пункт халкы исемлегенэ кертелгэн
Иэм сайлау хокукына ия булган жыенда катнашучы затларны теркэу ечен
муниципаль берэмлекнец вэкалэтле башлыгы тарафыннан теркэлэ (узара
салым урнэгендэ 5 нче кушымта урнэге). Исемлектэ гражданныц фамилиясе,
исеме, атасыныц исеме, туган елы, яшэу урыны адресы, паспортыныц сериясе
Иэм номеры, граждан имзасы курсэтелэ.
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3.2. >1^ыенга шулай ук хэлиткеч тавыш хокукыннан башка ж;ыенда
катнашырга телэк белдергэн башка гражданнар, оешма, предприятие
ж;итэкчелэре, ж;ыелышта тикшерелэ торган мэсьэлэлэрне хэл иту аларныц
эшчэнлеге белэн бэйле булса, матбугат Иэм башка массакулэм мэгълумат
чаралары вэкиллэре дэ рехсэт ителэ. Элеге затларныц жыенда булуы
турындагы карар гражданнар >к;ыенында катнашучы халыкныц тавыш биру юлы
белэн билгелэнэ.
3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшэучелэрнец исемлеклэрендэ
тегэлсезлеклэр барлыгы ачыкланган очракта, торак пунктта яшэуче граждан
шэхесен раслый торган документлар булганда, ж;ыенда катнашуга рехсэт
ителэ.
3.4. Язмаларныц тегэлсезлеген раслау гражданныц шэхесен раслый
торган документ булырга мемкин (Россия Федерациясе гражданы паспорты,
хэрби билет, чит ил гражданы паспорты, Россия Федерациясендэ яшэугэ
рехсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыча яшэугэ рехсэт биру h.6.).
3.5. Гражданнарньщ >к;ыены анда сайлау хокукына ия торак пунктта
яшэучелэрнец яртысыннан артыгы (яисэ аныц территориясенец бер елеше)
катнашканда хокуклы.
3.6"' Гражданнарньщ этаплап ж;ыены уздырылган очракта гражданнар
ж;ыены ж;ыеныныц аерым этапларында гражданнарньщ телэсэ кайсы килуенэ
хокуклы, элеге нигезлэмэнец 3.5 п. утэлуе шартларында барлык уздырылган
этаплар нэтиж;элэре буенча тавыш санау Иэм бердэм >к;ыен булып кала.
3.7. Гражданнар ж;ыенында тавыш биру ачык яки яшерен булырга мемкин.
Тавыш биру формасы турындагы карар гражданнар >к;ыены тарафыннан
кабул ителэ.
3.8. Яшерен тавыш биру уздырганда гражданнар >цыенында катнашу ечен
теркэлгэн гражданга тавыш биру бюллетене (узара салым урнэгендэ 8 нче
кушымта урнэге) бирелэ. Бюллетеньнэр алу гражданнар ж;ыенында теркэлгэн
катнашучылар исемлегендэ граждан имзасы белэн таныклана.
3.9. Гражданнар ж;ыенында муниципаль берэмлек башлыгы яисэ тавыш
биру юлы белэн гражданнар ж;ыенында теркэлгэн катнашучылар саныннан гади
купчелек тавыш белэн сайланган башка зат рэислек итэ ала. рэислек итуче
кандидатураларын гражданнар ж;ыенында катнашучылар тэкъдим итэргэ
хокуклы.
3.10. Гражданнар ж;ыены (гражданнар >к;ыеныныц этабы) секретарьне Иэм
хисап комиссиясен сайлый. Хисап комиссиясе эгъзалары саны еч кешедэн дэ
ким була алмый.
Хисап комиссиясенэ рэислек итуче керэ алмый.
Хисап комиссиясе:
1)
ж;ыенга килгэн торак пунктта яшэучелэрне теркэунец дереслеген,
аларныц гражданнар >кыены эшендэ катнашу хокукы кирэк булганда;
2)
гражданнар ж;ыеныныц кворумын билгели (гражданнар >к;ыены
этапларын уздырудан тыш);
3)
тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар бирэ;
4) тавышларны саный Ьэм тавыш биругэ йомгаклар ясый (гражданнар
>к;ыены этапларын уздырудан тыш);
5)
тавыш биру йомгаклары турында беркетмэ (гражданнар ж;ыены
йомгаклары буенча) (узара салым урнэгендэ 9нчы кушымта урнэге) тези;
6) рэислек итучегэ тавыш биру нэтиж;элэре булган материалларны
(беркетмэ, >кыенда катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.
3.11.
©стэмэ сораулар гражданнар ж;ыеныныц кен тэртибенэ рэислек итуче,
муниципаль берэмлек башлыгы, гражданнар >к;ыенында катнашу хокукы булган
гражданнар тарафыннан кертелергэ мемкин. Кен тэртибенэ мэж;бури рэвештэ
гражданнар ж;ыены инициаторлары керткэн мэсьэлэлэр кертелэ. Курсэтелгэн
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мэсьэлэлэр беренче чиратта карала. Эгэр аныц ечен жыенда теркалгэн
гражданнарньщ кимендэ яртысы (узара салым мисалында 10,18 нче
кушымталар урнэклэре) тавыш бирсэ, естэмэ мэсьэлэлэрне гражданнар
Жыеныныц кен тэртибенэ керту турындагы карар кабул ителгэн дип санала.
3.12. Этаплап гражданнар жыенын уздырганда, муниципаль берэмлек
башлыгы яисэ гражданнар жыенында теркэлгэн катнашучылар саныннан гади
купчелек тавыш белэн ачык тавыш биру юлы белэн сайланган шулай ук башка
зат рэислек итэ ала. Рэислек итуче кандидатураларны жыенда катнашучылар
тэкъдим итэргэ хокуклы.
3.13. Гражданнарньщ этаплап уздырган жыенында тавыш биру ачык яки
ябык (яшерен) булырга мемкин.
Тавыш биру формасы турындагы карар гражданнар жыеныныц Иэр
этабында кабул ителэ.
3.14. Гражданнарньщ этаплап жыенын уздырганда гражданнарньщ ачык
тавыш биру нэтижэлэре буенча хисап комиссиясе саныннан hap этапта кворум
Иэм йомгаклау тавышларын санаганда гомуми комиссия составында эшлэячэк
санау комиссиясенец берэр эгъзасы сайлана.
3.15. >^ыелышны рэислек итуче тарафыннан гражданнар жыены ачыла.
Вэкалэтле вэкил гражданнар жыенында гражданнар жыенын уздыруны
оештыра, тэртип урнаштыра, хисап комиссиясе эшен координацияли, фикер
алышына торган мэсьэлэлэр буенча чыгыш ясау ечен суз бирэ, билгелэнгэн
тавыш биру тэртибен тээмин итэ.
3.16. Гражданнар жыенында секретарь тарафыннан беркетмэ алып
барыла, анда тубэндэгелэр курсэтелэ: гражданнар жыенын уздыру датасы,
вакыты Иэм урыны (адресы), сайлау хокукына ия торак пунктта теркэлгэн
гражданнар саны (торак пункт территориясендэ) шунда катнашучылар саны,
кен тэртибе, карала торган мэсьэлэлэр буенча тавыш биргэн гражданнар саны
(узара салым урнэгендэ 11 нче кушымта урнэге).
3.17. Гражданнар жыенын этаплап уздырганда гражданнар жыеныныц
Иэр этабында беркетмэлэр (узара салым мисалында 12,13 нче кушымталар
урнэклэре) уткэрелэ, алар алга таба гражданнар жыеныныц уткэрелгэн
этаплары йомгаклары буенча жыенныц бер йомгаклау беркетмэсенэ (узара
салым урнэгендэ 14 нче кушымта урнэге), шулай ук Хисап комиссиясе
беркетмэлэренэ (узара салым урнэгендэ 15,16 нчы кушымталар урнэклэре)
рэсмилэштерелэ, алар шулай ук гражданнар жыеныныц Иэр этабында
тавышларны санау нэтижэлэре буенча Хисап комиссиясенец бер йомгаклау
беркетмэсендэ рэсмилэштерелэ (узара салым урнэгендэ 17 нче кушымта
урнэге).
3.18. Гражданнар жыеныныц йомгаклау беркетмэсендэ (узара салым
урнэгендэ 14 нче кушымта урнэгендэ) гражданнар жыеныныц Иэр этабын
уздыру кене, урыны Иэм вакыты турында белешмэлэр, кен тэртибе, гражданнар
Жыены этапларында катнашкан гражданнарньщ 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 житкерелгэн)
карарын рэсмилэштеру ечен нигез булып тора.
3.19. Беркетмэгэ жыенда рэислек итуче зат, жыен секретаре имза сала
Иэм муниципаль берэмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмэгэ жыенда
теркэлгэн катнашучыларныц исемлеге кушып бирелэ.
3.20. Гражданнар жыеныныц уздырылган этаплары йомгаклары буенча
Хисап комиссиясенец йомгаклау беркетмэсендэ гражданнар жыены этапларын
уздыру датасы, урыны Иэм вакыты турында белешмэлэр, кен тэртибе,
жыелышныц уздырылган этаплары саны, гражданнар жыеннары этаплары
буенча Хисап комиссиясе беркетмэлэре саны, жыен уткэру ечен билгелэнгэн
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территориядэ теркэлгэн Пэм алар эшендэ катнашу хокукына ия гражданнарныц
гомуми саны, ж;ыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми саны, «риза»,
«каршы» дип бирелгэн тавышларныц гомуми саны турында белешмэлэр бар.
3.21.
Йомгакпау беркетмэсенэ Хисап комиссиясе рэисе Иэм Хисап
комиссиясе эгъзалары имза сала Иэм муниципаль берэмлек башлыгына
тапшырыла.
4. Гражданнар жыены карарлары
4.1. Эгэр гражданнар жыеныныц карары ечен сайлау хокукына ия
гражданнар жыенында катнашучыларныц яртысыннан кубрэге тавыш бирсэ,
кабул ителгэн дип санала.
4.2. Ж^ыенда кабул ителгэн карар муниципаль хокукый акт булып тора,
муниципаль берэмлек башлыгы тарафыннан имзалана Иэм Татарстан
Республикасыныц муниципаль
норматив хокукый актлары
регистрына
кертелергэ тиеш (узара салым урнэгендэ 19 нчы кушымта урнэге).
4.3. Ж^ирле узидарэ органнары Иэм ж;ирле узидарэнец вазыйфаи затлары
алар арасында ж;ирлек уставында билгелэнгэн вэкалэтлэр булешу нигезендэ
гражданнар жыенында кабул ителгэн карарларныц утэлешен тээмин итэлэр.
4.4. Ж^ыенда кабул ителгэн карар жыенда башка карар кабул иту юлы
белэн юкка чыгарылырга яисэ узгэртелергэ мемкин яисэ суд тэртибендэ
гамэлгэ яраксыз дип танылырга мемкин.
4.5. Гражданнар жыенында кабул ителгэн карарлар рэсми рэвештэ
басылып чыгарга (халыкка ж;иткерелергэ) Иэм муниципаль хокукый актлар
талэплэре нигезендэ рэсмилэштерелергэ тиеш.
4.6. Эгэр торак пунктта яшэучелэрне турыдан-туры ихтыяр белдеру юлы
белэн кабул ителгэн карарны гамэлгэ ашыру ечен муниципаль хокукый акт
кабул иту (бастырып чыгару) естэмэ талэп ителсэ, компетенциясенэ
курсэтелгэн актны кабул иту (бастырып чыгару) кергэн жирле узидарэ органы
яисэ жирле узидарэнец вазыйфаи заты гражданнар жыенында кабул ителгэн
карар уз кеченэ кергэн кеннэн алып 15 кен эчендэ тиешле муниципаль хокукый
актны эзерлэу Иэм (яисэ) кабул иту вакытын билгелэргэ тиеш. Курсэтелгэн срок
еч айдан арта алмый.

Гражданнар жыены карарларын утэу
4.7.
Ж^ыенда кабул ителгэн карар торак пункт территориясендэ (торак
пункт территориясе елешендэ) Иичшиксез утэлергэ тиеш Иэм нинди дэ булса
дэулэт хакимияте органнары, аларныц вазыйфаи затлары яисэ ж,ирле узидарэ
органнары тарафыннан раслануга мохтаж тугел.
4.8. >К;ыенда каГ
карарларны утэмэу законнар нигезендэ
жаваплылыкка китерэ.
ШэИэр башлыгы

Т.Д. Нагуманов
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэЬэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар ж;ыенын эзерлэу Ьэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
1 нче кушымта
Имза кэгазе
Без, тубэндэгелэр, _________ муниципаль районы _________________
>цирлеге («______________ шэЬэре» муниципаль берэмлеге) торак пунктында
(торак
пункты
территориясе
елешендэ)
гражданнар
жыенын
уткэру
инициативасын тэкъдим итэбез.

Гражданнар

№
№
п/п

Фамилия,
исем,
атасыньщ
исеме

ж;ыенын

Туу датасы

уткэру

Яшэу урыны
адресы

сроклары

куз

Паспортыньщ
яисэ аны
алмаштыручы
документыньщ
сериясе,
номеры

алдында

тотыла

Имза
кую
датасы

Имза

Имзалар кэгазен таны клы йм_________________________________________
(имзалар жыюны гамэлгэ ашыручы затньщ,
фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме, яшэу урыны, паспортыньщ яисэ аны
алмаштыручы документньщ сериясе 1пэм номеры)

(имза Иэм дата)
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
2 нче кушымта
Проект (инициатив теркем
инициативасы буенча гражданнар
жыены чакырылган очракта)
КАРАР
20

ел.

№ ____

_______________ муниципаль районньщ _____________________ торак
пунктында (торак пункт территориясе елешендэ) гражданнар жыенын
уздыру Ьэм гражданнарньщ узара салымы чараларын куллану мэсьэлэсе
буенча билгелэу турында
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруньщ гомуми
принциплары турында» 2003 елньщ 06 октябрендэге 131-ФЭ номерлы
Федераль законньщ 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында
жирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясы, жирлек Уставыньщ
___________________ статьясы нигезендэ

______ муниципаль районньщ ___________________
карар бирэ:

жирлеге советы

1.
муниципаль районыньщ_________ торак пунктында (торак
пункт территориясендэ) узара салым керту мэсьэлэсе буенча 20______ елньщ
____________ 00 сэгать _____ минутта гражданнар жыенын билгелэргэ.
(«________ шэИэре» муниципаль берэмлеге)
2.
муниципаль районыньщ ________ торак пунктында (торак
пункт территориясендэ) узара салым керту мэсьэлэсе буенча 20______ елньщ
____________ 00 сэгать ______минутта гражданнар жыенын билгелэргэ.
(«________ шэЬэре» муниципаль берэмлеге)
3. Гражданнар жыенына чыгарыла торган сорауны расларга:
(узара салымнан азат ителгэн гражданнар категориясен курсэтергэ) Иэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэрудэн тыш, 20 _____ елда _____ муниципаль
районы («___________ шэИэре»муниципаль берэмлеге) __________ торак
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булмаган
кешедэн _________ сум кулэмендэ узара салым керту белэн килешэсезме?:
«РИЗА»
«КАРШЫ»
4.
Элеге
карарны
бастырып
чыгарырга
(халыкка
игълан
итэргэ)
_________________ Ь эм ________ сайтта урнаштырырга, кабул ителгэн______ кен
эчендэ урнаштырырга.
5. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
Муниципаль берэмлек башлыгы

И.О. Фамилия

11
Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
3 нче кушымта
Проект
Татарстан Республикасы_____________муниципаль районы _______________
авыл жирлеге муниципаль берэмлеге башлыгы карары («_______ шэИэре»
муниципаль берэмлеге)
_____ 20___ ел. №__
«________ муниципаль районыньщ_________ торак пунктында (торак пункт
территориясендэ) гражданнарныц узара салым акчаларын керту Иэм куллану
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын билгелэу турында».
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЭ номерлы
Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле
узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц 35 статьясы, _______ муниципаль районыньщ
_________ ж;ирлеге Уставыныц ____ статьясы нигезендэ («_______ шэИэре»
муниципаль берэмлеге)
____________
муниципаль
районыньщ
______________
жирлеге
муниципаль берэмлеге башлыгы («_______ шэИэре» муниципаль берэмлеге)
КАРАР БИРЭ:
1.
____________муниципаль районныц ________________ жирлегенец
_______________ торак пунктында узара салым керту мэсьэлэсе буенча
гражданнар жыенын билгелэргэ («_______ шэИэре» муниципаль берэмлеге).
2.
(узара салымнан азат ителгэн гражданнар категориясен курсэтергэ) Иэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэрудэн тыш, 20_____ елда _____ муниципаль
районы («__________
шэЬэре»муниципаль берэмлеге) __________ торак
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булмаган
кешедэн _________ сум кулэмендэ узара салым керту белэн килешэсезме?:
«РИЗА»
«КАРШЫ»
3. Элеге карарны бастырып чыгарырга (халыкка игълан итэргэ)
_________________ И эм ________ сайтта урнаштырырга, кабул ителгэн______ кен
эчендэ урнаштырырга.
4. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
Муниципаль берэмлек башлыгы

И.О. Фамилия
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыныц «Элмэт
шэНэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
4 нче кушымта
Проект (теркем инициативасы буенча
торак пункт территориясенец бер
елешендэ гражданнар жыены чакырылган
очракта)

КАРАР
20

ел.

№

_______________ жирлеге составына керуче ________________ торак
пункты территориясенец бер елеше чиклэрен билгелэу турында торак пункт
территориясенец элеге елешендэ гражданнарньщ узара салым акчаларын
керту Иэм куллану мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын уткэру ечен
Россия
Федерациясендэ жирле узидарэне
оештыруныц
гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЭ номерлы
Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле
узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц 35 статьясы, _______ муниципаль районыныц
_________ жирлеге Уставыныц____ статьясы
_____ муниципаль районы _______ жирлеге Советы КАРАР БИРЭ:
1.
Гражданнарньщ яшэвенец тубэндэге территориялэре чиклэрендэ торак
пункт территориясенец шушы елешендэ гражданнарньщ узара салымы
чараларын керту Иэм алардан файдалану мэсьэлэсе буенча гражданнар
жыенын уздыру ечен территориянец бер елешенец чиклэрен билгелэргэ:
(мэсэлэн): торак йортлар: ур. ___ ж©п й о р тл а р ________ , так йортлар ___

тыкрыкпар: урамнар

____ _, ;

ТОС № ___ - торак йортлар: № № __ , __ у р ._____ ;
№№
У Р - _______________________;
2.Элеге карар уз кеченэ ке р э ____________.
3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны йеклэргэ:
Муниципаль берэмлек башлыгы

И.О. Фамилия
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
5 нче кушымта
Яшэучелэр

исемлеге

(торак

пункт

территориясе

елешендэ

яшэучелэр)

(торак пункт исеме) (жирлек исеме)
_________________________________ , сайлау хокукына ия булучылар
(муниципаль район, муниципаль берэмлек исеме «____ шэИэре»)
«
»
20
ел

№№
пп

Фамилиясе, исеме,
атасыньщ исеме

Туган елы
(18 яшьтэ туу саны,
туган ае)

Яшэу урыны
адресы

Серия,
паспорт
номеры

Имза

Гражданнар жыенында рэислек итуче_______ ________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Г ражданнар жыены секретаре_____
(имза)

___________________________________
(имзаны расшифровкалау)
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыныц «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
6 нчы кушымта
Проект (гражданнар жыенын
этаплап уздыру очрагында)
Татарстан Республикасы_____________муниципаль районы _______________
авыл жирлеге муниципаль берэмлеге башлыгы карары («_______ шэИэре»
муниципаль берэмлеге)
_____ 20___ ел. №__
«________ муниципаль районыньщ_________ торак пунктында (торак пункт
территориясендэ) гражданнарньщ узара салым акчаларын керту Иэм куллану
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын билгелэу турында».
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 06 октябрендэге 131-ФЭ номерлы
Федераль законныц 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле
узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыныц 35 статьясы, _______ муниципаль районыныц
_________ жирлеге Уставыныц ____ статьясы нигезендэ («_______ шэИэре»
муниципаль берэмлеге)
____________
муниципаль
районыныц
______________
жирлеге
муниципаль берэмлеге башлыгы («_______ шэИэре» муниципаль берэмлеге)
КАРАР БИРЭ:
1.
муниципаль районыныц_________ торак пунктында (торак пункт
территориясендэ) узара салым керту мэсьэлэсе буенча 20______ елныц _
__________ 00 сэгать ______ минутта гражданнар жыеныныц беренче этабын
билгелэргэ.
(«________ шэИэре» муниципаль берэмлеге)
2 .
муниципаль районы ны ц_________ торак пунктында (торак пункт
территориясендэ) узара салым керту мэсьэлэсе буенча 20______ елныц _
__________ 00 сэгать ______ минутта гражданнар жыеныныц беренче этабын
билгелэргэ.
(«________ шэИэре» муниципаль берэмлеге)
3. Гражданнар жыенын уткэру ечен торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген
булуне сайлау тэртибе (территориаль, вакытлыча яисэ башка билгелэр буенча)
муниципаль берэмлек башлыгыныц гражданнар жыенын билгелэу турындагы
карарында курсэтелэ
4. Гражданнар жыенына чыгарыла торган сорауны расларга:
(узара салымнан азат ителгэн гражданнар категориясен курсэтергэ) Иэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэрудэн тыш, 20_____ елда _____ муниципаль
районы («__________
шэНэре»муниципаль берэмлеге) __________ торак
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булмаган
кешедэн _________ сум кулэмендэ узара салым керту белэн килешэсезме?:
«РИЗА»
«КАРШЫ»
5.
Элеге
карарны
бастырып
чыгарырга
(халыкка
игълан
итэргэ)
_________________ И эм ________ сайтта урнаштырырга, кабул ителгэн______ кен
эчендэ урнаштырырга.
6. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
Муниципаль берэмлек башлыгы

И.О. Фамилия
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар ж;ыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
7 нче кушымта
Проект инициатив теркем инициативасы
буенча гражданнар жыенын уздырган
очракта (этаплап гражданнар жыены)
КАРАР
_______ 20_____ел.

№ ____

«________ муниципаль районыньщ_________ торак пунктында (торак пункт
территориясендэ) гражданнарньщ узара салым акчаларын керту Иэм куллану
мэсьэлэсе буенча гражданнар жыенын билгелэу турында».
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруньщ гомуми
принциплары турында» 2003 елньщ 06 октябрендэге 131-Ф3 номерлы
Федераль законньщ 25.1, 56 статьясы, «Татарстан Республикасында жирле
узидарэ турында» 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыньщ 35 статьясы, _______ муниципаль районыньщ
_________ >цирлеге Уставыньщ ____ статьясы нигезендэ («_______ шэЬэре»
муниципаль берэмлеге)
____________
муниципаль
муниципаль берэмлеге Советы

районыньщ

______________

ж;ирлеге

КАРАР БИРЭ:

1.

муниципаль районыньщ_________ торак пунктында (торак пункт
территориясендэ) узара салым керту мэсьэлэсе буенча 20______ елньщ
_____________ 00 сэгать 00 минутта гражданнар жыеныньщ беренче
этабын билгелэргэ.
2.
муниципаль районыньщ_________ торак пунктында (торак пункт
территориясендэ) узара салым керту мэсьэлэсе буенча 20______ елньщ
_____________00 сэгать ______ минутта гражданнар жыеныньщ икенче
этабын билгелэргэ.
3. Торак пунктта яшэучелэр исемлеген булу тэртибен (территориаль,
вакытлыча яисэ башка билгесе буенча) гражданнар жыенын билгелэу
турында муниципаль актта курсэтэ.
4. Гражданнар жыенына чыгарыла торган сорауны расларга:
(узара салымнан азат ителгэн гражданнар категориясен курсэтергэ) Иэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча ж;ирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны ж;ибэрудэн тыш, 20_____ елда _ _ _ муниципаль
районы («__________
шэЬэре»муниципаль берэмлеге) __________ торак
пункты территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн (пэр балигъ булмаган
кешедэн _________ сум кулэмендэ узара салым керту белэн килешэсезме?:
«РИЗА»
«КАРШЫ»
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Элеге
карарны
бастырып
чыгарырга
(халыкка
игълан
_________________ И эм ________ сайтта урнаштырырга, кабул ителгэн
эчендэ урнаштырырга.
6. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
Муниципаль берэмлек башлыгы

___________________

итэргэ)
кен

И.О. Фамилия

17
Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
8 нче кушымта
Проект
БЮЛЛЕТЕНЬ
Татарстан Республикасы_____________муниципаль районыньщ
________________ жирлеге составына (торак пункт территориясе елешендэ)
(«________ шэИэре» муниципаль берэмлеге) керуче торак пунктта
гражданнарньщ узара салым акчаларын керту Иэм куллану мэсьэлэсе буенча
яшерен тавыш биру бюллетене

«Риза»

Яшерен тавыш биругэ куелган сорауньщ эчтэлеге

«Каршы»
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
9 нчы кушымта
Проект

Татарстан Республикасы_____________муниципаль районы _______________
торак пунктта тавыш бирунец нэтижэлэре турында гражданнар жыеныныц
хисап комиссиясе беркетмэсе («_______ шэ1пэре» муниципаль берэмлеге)
«___» _____________ 20__ел

_____________________________________
(торак пунктныц исеме)

Халык жыены эшендэ катнашу хокукы булган Иэм торак пунктта теркэлгэн
гражданнар са н ы ___ кеше.
>Цыелышта катнашкан гражданнар сан ы _____ кеше.
Гражданнар жыеныныц кен тэртибе мэсьэлэсе буенча тавыш биру йомгаклары:
«20__ елда узара салымны торак пункт территориясендэ (торак пункт
территориясе
елешендэ)
теркэлгэн
Ьэр
балигъ
булган
кешедэн
____________________________________________________
муниципаль
район
территориясендэ
яшэу
урыны
буенча
теркэлгэн,
моца
________________________ Жирлектэн (узара салымнан азат ителэ торган
гражданнарньщ категориялэрен курсэтергэ) Ьюм тубэндэге эшлэрне башкару
буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны жибэру
буенча
гамэлгэ
ашыруда
сез
риза
буласызмы:-

«Риза»__________ тавыш
«Каршы»_______ тавыш
Хисап комиссиясе рэисе
Хисап комиссиясе эгъзалары:

_________ __________________
(имза)
(имзаны расшифровкалау)
_________ __________________
(имза)
(имзаны расшифровкалау)
(имза)

(имзаны расшифровкалау)
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
10 нчы кушымта
Проект

Татарстан Республикасы_____________муниципаль районы ______________
торак пунктта тавыш бирунен нэтижэлэре турында гражданнар жыеныныц
хисап комиссиясе беркетмэсе («_______ шэИэре» муниципаль берэмлеге)

«___ » _____________ 20__ел

_________________________________________
(торак пунктныц исеме)

Торак пунктта теркэлгэн Иэм жыен эшендэ катнашырга хокукы булган
гражданнар са н ы ______ кеше.
>К;ыенда катнашкан гражданнар с а н ы ____ кеше.
Гражданнар жыеныныц кен тэртибе мэсьэлэсе буенча тавыш биру йомгаклары:
«20__ елда _______
муниципаль районыныц ______ (торак пункт
территориясе елешендэ) торак пункт территориясендэ теркэлгэн Иэр балигъ
булган ке ш е д эн _____ сум кулэмендэ узара салым жыюга, _______ тыш (узара
салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ), Иэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:
».

Сорау яисэ узара салым суммасы узгэргэн очракта, беренче кен тэртибе
буенча тавыш биру нэт ижэлэре курсэтелгэннэн соц, гражданнар жыенын
уздырганда, узгэргэн кен тэртибенен асылын шулай ук тавыш биру
нэтижэлэре белэн курсэтергэ кирэк:
«20___ елда _________ муниципаль районыныц _______ ж;ирлегенец
торак пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ яшэу
урыны буенча теркэлгэн hep балигъ булган кешедэн _____ сум кулэмендэ
узара салым кертугэ, ______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган
гражданнар категориялэрен курсэтергэ), hdM тубэндэге эшлэрне башкару
буенча жирле э/пэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны
жибэругэ ризалыгыгыз бармы:
».
«Р иза»__________ тавыш
«Каршы»_______ тавыш
Хисап комиссиясе рэисе
(имза)

(имзаны расшифровкалау)

20
Хисап комиссиясе эгъзалары:

_________ __________________
(имза)
(имзаны расшифровкалау)
(имза)

(имзаны расшифровкалау)
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
11 нче кушымта
Проект
Татарстан Республикасы_____________муниципаль районы _______________
торак пунктта (торак пункт территориясенец бер елеше) гражданнар жыены
беркетмэсе
«___» _____ 20__ е л ___ сэг. _ минут

Халык ж ы ены н________ ж,ирлеге башлыгы
ж,ибэрэ.

_________________
Уткэру урыны
_ Ф И О _______________ ачып

Торак пунктта теркэлгэн Ьэм ж;ыен эшендэ катнашырга хокукы булган
гражданнар саны ______ кеше.
Алардан гражданнар ж;ыенында____ кеше бар.
Гоажданнар ж,ыенын рэислек итучене сайлау тэкъдим ителэ
жыенныц рэислек итучесе сайлана:
1.

ФИО _____________________ - вазыйфасы, эш уры ны _______________

Тавыш биру нэтижэлэре:
"Риза" - карш ы _____ кеше
"Карш ы "________ кеше
жыен секретаре сайлана:
Рэислек итуче: жыен секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?
>Цыен секретаре итеп сайлау тэкъдиме дэ бар: ФИО _____________________ вазыйфасы, эш уры н ы _______________ .
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_____ кеше
"Карш ы "________ кеше
Рэислек итуче: кен тэртибен расларга кирэк. Кен тэртибенэ тубэндэге мэсьэлэ
буенча гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм алардан файдалану
турындагы мэсьэлэне кертергэ тэкъдим итэм: «20___ елда _________
муниципаль районыньщ _______ жирлегенец торак пункты (торак пункт
территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр
балигъ булган ке ш е д эн _____ сум кулэмендэ узара салым ке р тугэ,______ тыш
(узара салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ),
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Ьэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хал
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:

«РИЗА»

«КАРШЫ»

Башка тэкъдимнэр булачакмы?
Юк икэн, тавыш бирергэ тэкъдим итэм
Кем «Риза» «Каршы»
Кен тэртибе раслана.
Рэислек итуче: кен тэртибен исэпкэ алып, гражданнар жыены кворумын
билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацпатмалар биру, тавышларны
санау Иэм тавыш биру нэтижэлэрен ясау, тавыш биру нэтижэлэре турында
беркетмэ тезу ечен хисап комиссиясен сайларга кирэк.
Ж;ЫЕННЫН ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:
Хисап комиссиясе рэисе итеп сайлау турында тэкъдим килде:
ФИО _____________________ - вазыйф асы_________

1.
2.

хисап комиссиясе эгъзалары:
ФИО _____________________ -вазы й ф а сы ________
ФИО
____________________-вазы й ф а сы _________
ФИО _____________________ - вазыйфасы, эш урыны
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_____ кеше
"Карш ы "________ кеше
Хисап комиссиясе составы расланды.
Рэислек итуче: кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын
билгелэргэ кирэк. Тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга мемкин.
Нинди тэкъдимнэр булачак?
Кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш бирунец______ (ачык, яшерен)
формасын билгелэу тэкъдиме килде.
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_____ кеше
"Карш ы "________ кеше
к е н ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыцладылар:
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(кыскача чыгыш яисэ доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)
Чыгыш ясадылар: 1 ._____________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ)
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h. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...
Рэислек итуче: килешугэ кучэбез.
«20___ елда _________ муниципаль районыньщ _______ жирлегенен торак
пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча
теркэлгэн Иэр балигъ булган кешедэн _____ сум кулэмендэ узара салым
кертугэ, ______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган гражданнар
категориялэрен курсэтергэ), Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле
эИэмияттэге
мэсьэлэлэрне
хэл
итугэ
алынган
акчаларны
жибэругэ
ризалыгыгыз бармы:
_____________________________________________________________________________ »

Кем «РИЗА»? Тавыш бируегезне сорыйм (тавышларны санау)
КАРШЫ» (тавышларны санау)
(Тавыш биру
рэсмилэштеру)

нэтижэлэре

турында

хисап

комиссиясе

беркетмэсен

Хисап комиссиясе рэисе Хисап комиссиясенец тавыш биру нэтижэлэре
турында беркетмэсен игълан итэ (кушымта итеп бирелэ).
Рэислек итуче: хисап комиссиясе беркетмэсен расларга кирэк.
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Риза"
кеше
"Каршы"________ кеше
Рэислек итуче: «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми
принциплары турында» гы 131-ФЭ номерлы Федерал ь законньщ 25
статьясындагы 6 елеше нигезендэ, гражданнар жыенын хэл иту мэсьэлэсе
буенча ««20___ е л д а __________ муниципаль районы ньщ _______ жирлегенец
торак пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган кеш едэн_____ сум кулэмендэ узара салым
кертугэ, ______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган гражданнар
категориялэрен курсэтергэ), Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле
эИэмияттэге
мэсьэлэлэрне
хэл
итугэ
алынган
акчаларны
жибэругэ
ризалыгыгыз бармы:
______________________________________________________________________________________________________________ _ »

кабул ителгэн дип санала
Рэислек итуче: тагын чыгышлар, тэкъдимнэр бармы?
Халык жыены ябыкдип игълан ителэ.
Халык жыенында рэислек итуче _________ __________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Халык жыены секретаре
_________ __________________
(имза) (имзаны расшифровкалау).
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
12 нче кушымта
Проект (гражданнар жыенын
этаплап уздыру очрагында)
ХАЛЫК >КЫЕНЫНЫИ БЕРЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ
(торак пункт исеме)

«___» _____________ 20__ ел 00 сэгать 00 минут

№ 1

Халык жыенын жирлек б а ш л ы гы _______________________________ (яки аны
алмаштыручы зат) ача
Ф И О ______________ .
Торак пунктта теркэлгэн Иэм жыен эшендэ катнашырга хокуклы гражданнар
сан ы __кеше
Алар арасыннан халык ж ы ены нда____ кеше катнаша.
Халык жыенына рэислек итуче итеп сайлау тэкъдим ителэ
ЖЫЕННЫЦ РЭИСЕ САЙЛАНА:
1.

И сем _____________________ - вазыйфасы, эш уры ны __________

Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_______ кеше
"Карш ы "______ кеше

Ж.ЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:
Рэислек итуче: жыен секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?
>К;ыен секретаре итеп сайлау тэкъдиме дэ бар: ФИО - вазифа, эш урыны -

Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_______ кеше
"Карш ы "______ кеше
Рэислек итуче : кен тэртибен расларга кирэк. Кен тэртибенэ тубэндэге мэсьэлэ
буенча гражданнарныц узара салым акчаларын керту Иэм куллану турындагы
мэсьэлэне кертергэ тэкъдим итэм: «20___ елда _________ муниципаль
районыньщ _______ жирлегенец торак пункты (торак пункт территориясе
елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган
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кешедэн _____ сум кулэмендэ узара салым кертугэ, ______ тыш (узара
салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ), Ьэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:

«РИЗА»

«КАРШЫ»

Башка тэкъдимнэр булачакмы?
Юк икэн, тавыш бирергэ тэкъдим итэм
Кем «РИЗА»____ , «КАРШЫ»___
Кен тэртибе раслана.
Рэислек итуче: кен тэртибен исэпкэ алып, гражданнар жыены кворумын
билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар биру, тавышларны
санау Иэм тавыш биру нэтижэлэрен ясау, тавыш биру нэтижэлэре турында
беркетмэ тезу ечен хисап комиссиясен сайларга кирэк.
Ж;ЫЕННЬЩ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:
Хисап комиссиясе рэисе итеп сайлау турында тэкъдим килде:
_____ ФИО -вазыйф а_____________ :
хисап комиссиясе эгъзалары:
1.
ФИО____________-Вазы йф а________
2.
ФИО____________-Вазы йф а________
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_______ кеше
"Карш ы "______ кеше
Хисап комиссиясе составы расланды.
Рэислек итуче: кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын
билгелэргэ кирэк. Тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга мемкин.
(Вариант буларак: тавыш биру формасы гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ)
Нинди тэкъдимнэр булачак?
Кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш бирунец ачык, яшерен) формасын
билгелэу тэкъдиме килде.
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_____ кеше
"Карш ы "________ кеше
КОН ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыцладылар:
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(кыскача чыгыш яисэ доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)
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Чыгыш ясадылар: 1
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(чыгышныц кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирела)
h. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...
Рэислек итуче: килешугэ кучэбез.
««20___ е л д а __________ муниципаль районыныц________ жирлегенец
торак пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган кеш едэн_____ сум кулэмендэ узара салым
кертугэ,______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган гражданнар
категориялэрен курсэтергэ), Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле
эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны жибэругэ
ризалыгыгыз бармы:

____________________________________________________________________________ »

Кем «РИЗА»? Тавыш бируегезне сорыйм (тавышларны санау)
КАРШЫ» (тавышларны санау)
(Тавыш биру нэтижэлэре турында хисап комиссиясе беркетмэсен
рэсмилэштеру)
Хисап комиссиясе рэисе Хисап комиссиясенец тавыш биру нэтижэлэре
турында беркетмэсен игълан итэ (кушымта итеп бирелэ).
Рэислек итуче: хисап комиссиясе беркетмэсен расларга кирэк.
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_____ кеше
"Карш ы "________ кеше

Рэислек итуче: йомгаклау карары нэтижэсе, гражданнар >Цыеныныц
уткэрелгэн этапларыныц тавышларын санау нэтижэлэре буенча,
жирлекнец____ Уставы нигезендэ, рэсми рэвештэ басылып чыгачак.
Халык жыенында рэислек итуче _________ __________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Халык жыены секретаре
_________ ________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
13 нче кушымта
Проект (гражданнар жыенын
этаплап уздыру очрагында)
ХАЛЫК >КЫЕНЫНЫН ИКЕНЧЕ ЭТАБЫ ПРОТОКОЛЫ
(торак пункт исеме)

«___» _____________ 20

ел 00 сэгать 00 минут

№2

Халык жыенын жирлек б а ш л ы гы _______________________________ (яки аны
алмаштыручы зат) ача
Ф И О ______________ .
Торак пунктта теркэлгэн Ьэм жыен эшендэ катнашырга хокуклы гражданнар
саны __кеше
Алар арасыннан халык жы ены нда____ кеше катнаша.
Халык жыенына рэислек итуче итеп сайлау тэкъдим ителэ
ЖЫЕННЫН РЭИСЕ САЙЛАНА:
1.

И сем _____________________ - вазыйфасы, эш уры н ы __________

Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_______ кеше
"Карш ы "______ кеше

Ж.ЫЕН СЕКРЕТАРЕ САЙЛАНА:
Рэислек итуче: жыен секретарей сайларга кирэк. Нинди тэкъдимнэр булачак?
>Цыен секретаре итеп сайлау тэкъдиме дэ бар: ФИО - вазифа, эш урыны -

Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_______ кеше
"Карш ы "______ кеше
Рэислек итуче : кен тэртибен расларга кирэк. Кен тэртибенэ тубэндэге мэсьэлэ
буенча гражданнарныц узара салым акчаларын керту Иэм куллану турындагы
мэсьэлэне кертергэ тэкъдим итэм: «20___ елда _________ муниципаль
районыньщ _______ жирлегенец торак пункты (торак пункт территориясе
елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган
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кешедэн _____ сум кулэмендэ узара салым кертугэ, ______ тыш (узара
салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ), Иэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:

«РИЗА»

«КАРШЫ»

Башка тэкъдимнэр булачакмы?
Юк икэн, тавыш бирергэ тэкъдим итэм
Кем «РИЗА»____ , «КАРШЫ»___
Кен тэртибе раслана.
Рэислек итуче: кен тэртибен исэпкэ алып, гражданнар жыены кворумын
билгелэу, тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар биру, тавышларны
санау Иэм тавыш биру нэтижэлэрен ясау, тавыш биру нэтижэлэре турында
беркетмэ тезу ечен хисап комиссиясен сайларга кирэк.
>КЫЕННЫЦ ХИСАП КОМИССИЯСЕ САЙЛАНА:
Хисап комиссиясе рэисе итеп сайлау турында тэкъдим килде:
_____ ФИО-вазыйф а_____________ :
хисап комиссиясе эгъзалары:
1.
ФИО____________-Вазы йф а________
2.
ФИО____________-Вазы йф а________
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_______ кеше
"Карш ы "______ кеше
Хисап комиссиясе составы расланды.
Рэислек итуче: кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш биру формасын
билгелэргэ кирэк. Тавыш биру ачык яисэ ябык (яшерен) булырга мемкин.
(Вариант буларак: тавыш биру формасы гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ)
Нинди тэкъдимнэр булачак?
Кен тэртибендэге мэсьэлэ буенча тавыш бирунец ачык, яшерен) формасын
билгелэу тэкъдиме килде.
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_____ кеше
"Карш ы "________ кеше
K0H ТЭРТИБЕ БУЕНЧА ЭШ:
Беренче сорау буенча тыцладылар:
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)
(кыскача чыгыш яисэ доклад тексты (кушымта итеп бирелэ)
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Чыгыш ясадылар: 1
(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)
(чыгышньщ кыскача язмасы яки чыгыш тексты (кушымта итеп бирелэ)
h. б. (чыгыш ясаучы гражданнар саны буенча)...
Рэислек итуче: килешугэ кучэбез.
««20___ е л д а __________ муниципаль районыньщ________ жирлегенец
торак пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кеш едэн_____ сум кулэмендэ узара салым
кертугэ,______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган гражданнар
категориялэрен курсэтергэ), Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле
эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны жибэругэ
ризалыгыгыз бармы:

____________________________________________________________________________ »

Кем «РИЗА»? Тавыш бируегезне сорыйм (тавышларны санау)
КАРШЫ» (тавышларны санау)
(Тавыш биру нэтижэлэре турында хисап комиссиясе беркетмэсен
рэсмилэштеру)
Хисап комиссиясе рэисе Хисап комиссиясенец тавыш биру нэтижэлэре
турында беркетмэсен игълан итэ (кушымта итеп бирелэ).
Рэислек итуче: хисап комиссиясе беркетмэсен расларга кирэк.
Тавыш биру нэтижэлэре:
"Р иза"_____ кеше
"Карш ы "________ кеше

Рэислек итуче: йомгаклау карары нэтижэсе, гражданнар жыеныныц
уткэрелгэн этапларыныц тавышларын санау нэтижэлэре буенча,
жирлекнец____ Уставы нигезендэ, рэсми рэвештэ басылып чыгачак.
Гражданнар жыенында рэислек итуче _________ _________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Гражданнар жыены секретаре
_________ __________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
14 нче кушымта
Проект

Татарстан Республикасы__________ муниципаль районы __________
авыл жирлегенец______________ торак пунктында гражданнар жыеныньщ
беренче, икенче Иэм______ (h.6.) этаплары нэтижэлэре буенча
х а л ы к ж ;ы е н ы н ы ц ЙОМГАКЛАУ ПРОТОКОЛЫ
«______ » _______ 20__ ел

________________________________
(торак пункт исеме)

>Цыенныц уткэрелу датасы, вакыты Иэм урыны:
1 этап - ______ 20__ е л ,____ с э г .______м инут,____________________ ;
2 этап - ______ 20__ е л ,____ с э г .______м инут,____________________ ;
Татарстан Республикасы _________ муниципаль районыньщ _______ авыл
жирлеге ______ торак пунктында халык жыены этаплары протоколлары
нигезендэ, Халык жыеныньщ беренче, икенче этаплары нэтижэлэре буенча
тавыш биру нэтижэлэре турында Татарстан Республикасы______ муниципаль
районыньщ _______ авыл ж и р л е ге ________ торак пунктыньщ хисап комиссиясе
беркетмэсе нигезендэ, гражданнар жыеныньщ беренче, икенче Ь эм ______ (h.6.)
этаплары билгелэнде:
- гражданнар жыенын уткэру ечен билгелэнгэн территориядэ теркэлгэн h9M
Жыен эшендэ катнашырга хокуклы гражданнарныц гомуми саны:_____ ;
- жыенда катнашкан гражданнарныц гомуми саны____ ;
- гражданнар жыенына кертелгэн «Риза» бирелгэн тавышларныц гомуми саны
- гражданнар жыенына кертелгэн сорауга «Каршы» бирелгэн тавышларныц
гомуми саны____ .
Югарыда бэян ителгэннэр нигезендэ «карар кабул иттелде»: Россия
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында»
гы 131-Ф3 номерлы Федераль законныц 25 статьясындагы 6 елеше нигезендэ,
гражданнар жыенын хэл иту мэсьэлэсе буенча ««20___ елда _________
муниципаль районыньщ _______ жирлегенец торак пункты (торак пункт
территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр
балигъ булган ке ш е д э н _____ сум кулэмендэ узара салым кертугэ, ______ тыш
(узара салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ),
Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:
____________________ _ ____________________________________________________ »

дигэн сорау буенча карар кабул ителгэн дип санала.
Гражданнар жыены этапларын рэислек итучелэр:
(имза) (имзаны расшифровкалау)
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(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Гражданнар >цыены этаплары секретарьлэре:
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)

Беркетмэ тезелде

«_____ »

20

ел
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
15 нче кушымта
Проект
Татарстан Республикасы__________ муниципаль районы __________ авыл
жирлегенец______________ торак пунктында тавыш биру нэтижэлэре турында
гражданнар жыеныныц беренче этабы хисап комиссиясе беркетмэсе
«___ » _____________ 20__ел

_________________________________
(торак пунктныц исеме)

________ торак пунктында теркэлгэн Иэм жыен эшендэ катнашырга хокуклы
гражданнар са н ы ____ кеше.
Халык жыенында катнашкан гражданнар с а н ы _____ кеше.
Гражданнар жыеныныц беренче этабыныц кен тэртибе буенча тавыш биру
нэтижэлэре:
«20___ елда _________ муниципаль районыныц _______ жирлегенец
торак пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган кеш едэн_____ сум кулэмендэ узара салым
кертугэ, ______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган гражданнар
категориялэрен курсэтергэ), Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле
эИэмияттэге
мэсьэлэлэрне
хэл
итугэ
алынган
акчаларны
жибэругэ
ризалыгыгыз бармы:
»
«РИЗА»
__________ тавыш
«КАРШ Ы »_______ тавыш
Хисап комиссиясе рэисе

_________ _____________
(имзаны расшифровкалау)

Хисап комиссиясе эгъзалары:
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэЬэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
16 нчы кушымта
Проект
Татарстан Республикасы__________ муниципаль районы __________ авыл
жирлегенец______________ торак пунктында тавыш биру нэтижэлэре турында
гражданнар жыеныньщ икенче этабы хисап комиссиясе беркетмэсе
«___» _____________ 20__ел

_________________________________
(торак пунктньщ исеме)

_______ торак пунктында теркэлгэн Иэм жыен эшендэ катнашырга хокуклы
гражданнар с а н ы ____ кеше.
Халык жыенында катнашкан гражданнар са н ы _____ кеше.
Гражданнар жыеныныц беренче этабыныц кен тэртибе буенча тавыш биру
нэтижэлэре:
«20___ елда _________ муниципаль районыньщ _______ жирлегенец
торак пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган кеш едэн_____ сум кулэмендэ узара салым
кертугэ, ______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган гражданнар
категориялэрен курсэтергэ), Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле
эИзмияттэге
мэсьэлэлэрне
хэл
итугэ
алынган
акчаларны
жибэругэ
ризалыгыгыз бармы:
»
«РИЗА»
__________ тавыш
«КАРШ Ы »_______ тавыш
Хисап комиссиясе рэисе

_________ _____________
(имзаны расшифровкалау)

Хисап комиссиясе эгъзалары:
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
17 нче кушымта
Проект
Татарстан Республикасы__________ муниципаль районы __________авыл
жирлегенец______________ торак пунктында тавыш биру нэтижэлэре турында
гражданнар жыеныньщ беренче, икенче_____ (h.6.) этаплары хисап комиссиясе
беркетмэсе
«___» _____________ 20__ел

_________________________________
(торак пунктньщ исеме)

Гражданнар жыеныньщ беренче, икенче (h. 6.) этапларыньщ тавыш биру
нэтиж элэре___________________________________________________________
(муниципаль берэмлек территориясенец яисэ
аныц елешенец исеме)
Гражданнар жыены этапларын уздыру датасы Иэм вакыты:
1 этап - ______ 20___ е л ,____ с э г .____ минут,__________________________ ;
2 этап - _____ 20____ е л ,____ с э г ._____ м инут,_________________________ ;
Кен тэртибендэге мэсьэлэлэр буенча гражданнар жыены этапларында
тавыш биргэндэ тавышларны санау нэтижэсендэ: «20___ елда _________
муниципаль районыньщ _______ жирлегенец торак пункты (торак пункт
территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн (пэр
балигъ булган ке ш е д эн _____ сум кулэмендэ узара салым ке р ту гэ,______ тыш
(узара салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ),
Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:

__»,

хисап комиссиясе ачыклады:
1.
Гражданнар жыенында уткэрелгэн этаплар с а н ы _______ ;
2.
Гражданнар жыенында уткэрелгэн этапларныц хисап комиссиялэре
беркетмэлэре саны______ ;
3.
>Цыенны уткэру ечен билгелэнгэн территориядэ теркэлгэн Иэм жыен
эшендэ катнашырга хокуклы гражданнарныц гомуми саны________ ;
4.
Ж,ыен эшендэ катнашкан гражданнарныц гомуми с а н ы _____________;
5.
Гражданнар жыенында кертелгэн «РИЗА» бирелгэн тавышларныц
гомуми са н ы _____ ;
6.
Гражданнар
жыенына
кертелгэн
сорауга
«КАРШЫ»
бирелгэн
тавышларныц гомуми саны______ .
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Карар бирелде: тавыш биру нэтижэлэрен расларга. Кен тэртибендэге мэсьэлэ
буенча гражданнар жыены карары: «20___ елда _________ муниципаль
районыньщ _______ жирлегенец торак пункты (торак пункт территориясе
елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган
кешедэн _____ сум кулэмендэ узара салым кертугэ, ______ тыш (узара
салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ), Иэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:
________________________________________________________________________________»

кабул ителде дип санарга.
Гражданнар жыены этапларын рэислек итучелэр:
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Гражданнар жыены этаплары секретарьлэре:
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)

Беркетмэ тезелде

«_____ »

20

ел
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу h9M
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
18 нче кушымта
Проект (кен тэртибе узгэргэн
очракта)

Татарстан Республикасы__________ муниципаль районы __________ авыл
жирлегенец______________ торак пунктында тавыш биру нэтижэлэре турында
гражданнар жыеныныц беренче, икенче_____ (h.6.) этаплары хисап комиссиясе
беркетмэсе
«___ » _____________ 20__ел

_________________________________
(торак пунктныц исеме)

Гражданнар жыеныныц беренче, икенче (h. б.) этапларыныц тавыш биру
нэтижэлэре ___________________________________________________________
(муниципаль берэмлек территориясенец яисэ
аныц елешенец исеме)
Гражданнар жыены этапларын уздыру датасы Ьэм вакыты:
1 этап - ______ 20___ е л ,____ с э г .____ минут,__________________________ ;
2 этап - _____ 20____ е л ,____ с э г ._____ м инут,_________________________ ;
Кен тэртибендэге мэсьэлэлэр буенча (Беренче сорау Ьэм эш терлэре
курсэтелэ) гражданнар жыены этапларында тавыш биргэндэ тавышларны
санау нэтижэсендэ: «20___ елда __________ муниципаль районы ньщ _______
жирлегенец торак пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ
яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кеш ед эн_____ сум кулэмендэ
узара салым кертугэ, ______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган
гражданнар категориялэрен курсэтергэ), Ьэм тубэндэге эшлэрне башкару
буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган акчаларны
жибэругэ ризалыгыгыз бармы:
__________ ___ ________________________________________________________________ »,

Хисап комиссиясе ачыклады:
1.
Гражданнар жыеныныц уткэрелгэн этаплар са н ы _______ ;
2.
Гражданнар жыенында уткэрелгэн этапларныц хисап комиссиялэре
беркетмэлэре с а н ы _____ ;
3.
>К;ыенны уткэру ечен билгелэнгэн территориядэ теркэлгэн Иэм жыен
эшендэ катнашырга хокуклы гражданнарньщ гомуми саны_________ ;
4.
Ж,ыен эшендэ катнашкан гражданнарньщ гомуми са н ы ______________;
5.
Гражданнар
жыенына
кертелгэн
сорауга
«Каршы»
бирелгэн
тавышларныц гомуми са н ы ______ ;
6.
Гражданнар жыенында узгэреш булган очракта, кен тэртибендэге
узгэртелгэн мэсьэлэ курсэтелэ: жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне утэу ечен
эшлэр суммасы яки исемлеге: ««20___е л д а __________ муниципаль районыньщ
_______ Жирлегенец торак пункты (торак пункт территориясе елеше)
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территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган кешедэн
_____ сум кулэмендэ узара салым кертугэ, ______ тыш (узара салымнан азат
ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ), Иэм тубэндэге эшлэрне
башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итугэ алынган
акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:
_________________________________________________________________________________________________________________________________ » .

7.
Гражданнар жыенында кертелгэн «Риза» бирелгэн тавышларныц гомуми
саны (узгэртелгэн)_____ ;
8.
Гражданнар жыенына кертелгэн «Каршы» сорауга (узгэртелгэн) бирелгэн
тавышларныц гомуми с а н ы ____ .
Карар бирелде: тавыш биру нэтижэлэрен расларга. Кен тэртибендэге мэсьэлэ
буенча (узгэртелгэн) гражданнар жыены карары: «20___ елда _________
муниципаль районыньщ _______ жирлегенец торак пункты (торак пункт
территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр
балигъ булган ке ш е д эн _____ сум кулэмендэ узара салым ке р ту гэ,______ тыш
(узара салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ),
Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:
_____________________________________________________________________________ »

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законныц 25
статьясындагы 6 елеше нигезендэ кабул ителгэн дип санарга.

Гражданнар жыены этапларыныц хисап комиссиялэре рэислэре
(имза)

(имзаны расшифровкалау)

(имза)

(имзаны расшифровкалау)

Хисап комиссиясе эгъзалары:
(имза) (имзаны расшифровкалау)
(имза) (имзаны расшифровкалау)

Беркетмэ тезелде

«_____ »

20

ел
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районыньщ «Элмэт
шэИэре» муниципаль берэмлегендэ
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм
уздыру тэртибе турында нигезлэмэгэ
19 нчы кушымта
Проект

Татарстан Республикасы __________ муниципаль районы
______________ торак
пунктында
авыл
жирлегенец
(торак пункт территориясе елешендэ) гражданнар жыены карары
20

ел.

№

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елньщ 06 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль законньщ
25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында»
2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законыньщ 35 статьясы нигезендэ «20___ елда _________ муниципаль
районыньщ _______ жирлегенец торак пункты (торак пункт территориясе
елеше) территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булган
кешедэн _____ сум кулэмендэ узара салым кертугэ, ______ тыш (узара
салымнан азат ителэ торган гражданнар категориялэрен курсэтергэ), Иэм
тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
итугэ алынган акчаларны жибэругэ ризалыгыгыз бармы:
1 ) ______________ ;
2 ) ______________ сорау буенча 20__________ , ________ , ___________узган
(у з га н _______ ) гражданнар жыены нэтижэлэре белэн гражданнар жыеныньщ
йомгаклау беркетмэсе тезелде.
Халык жыены нэтижэлэре турында беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия жыенда катнашучылар исемлегенэ гражданнар жыенында
______
катнашучы, тавыш бирудэ катнашкан
гражданнар жыенында
катнашучылар са н ы ______ кеше кертелгэн.
Тавыш биру нэтижэлэре буенча гражданнар жыенында катнашучыларныц
тавышлары тубэндэгечэ буленде:
«РИЗА» позициясе ечен гражданнар жыенында катнашучыларныц ____
гражданы тавыш бирде; «КАРШЫ» позициясе ечен жыенда катнашучыларныц
_________ гражданы тавыш бирде.
Бэян ителгэннэр нигезендэ гражданнар жыены карар кылды:
1.
муниципаль районы _ _ _ _ _ _
авыл жирлегенец
_____________ торак пунктында (торак пункты территориясе елешендэ)
гражданнар жыены булып узды, халык жыены нэтижэлэре гамэлдэ дип
танырга.
2. «20___ елда _________ муниципаль районыньщ _______ жирлегенец
торак пункты (торак пункт территориясе елеше) территориясендэ яшэу урыны
буенча теркэлгэн Ьэр балигъ булган кеш едэн_____ сум кулэмендэ узара салым
кертугэ, ______ тыш (узара салымнан азат ителэ торган гражданнар
категориялэрен курсэтергэ), Иэм тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле
эИзмияттэге
мэсьэлэлэрне
хэл
итугэ
алынган
акчаларны
жибэругэ
ризалыгыгыз бармы:
1 )______________ ;
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сораулар буенча карар кабул ителгэн дип танырга.
3. 20______ елда Татарстан Республикасы__________ муниципаль районы
_________ авыл жирлеге ______ торак пункты территориясендэ (торак пункт
территориясе елешендэ), ____ тыш (ташламалар категориясен язарга), яшэу
урыны буенча теркэлгэн Иэр балигъ булмаган Иэр кешедэн _____ сум
кулэмендэ узсалым кертергэ.
4. Тубэндэге эшлэрне башкару буенча жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне
хэл итугэ алынган акчаларны жибэрергэ:________________________________ .
5. Гражданнар жыеныныц элеге ка рар ы н__________ бастырып чыгарырга,
_______________ урнаштырырга.
6. Элеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый
актлары регистрына керту ечен жибэрергэ..

Гражданнар жыенында рэислек итуче,
__________ муниципаль районы
______ жирлек (шэИэр) башлыгы
(имза)

(имзаны расшифровкалау)

