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Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районы 

Түбән Кәминкә авыл җирлеге Советы 

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Советының 2018 елның 24 сентябрендәге 

 100 номерлы «Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Түбән Кәминкә авыл җирлеге составына 

 керүче торак пунктларда гражданнар 

 җыенын үткәрүгә әзерлек тәртибе турында»гы  

карарына үзгәрешләр кертү турында 

  

 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”  Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында "  2019 

елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы   “Түбән Кәминкә авыл 

җирлеге "  муниципаль берәмлеге Уставы, Чирмешән районы прокурорының 

2019 елның 23 маендагы 397-р номерлы « Түбән Кәминкә авыл җирлеге 

составына керүче торак пунктларда гражданнар җыеннарын үткәрү тәртибе 

турында " гы Нигезләмәгә протестын карап,  Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Түбән Кәминкә авыл җирлеге Советы 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1.Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Түбән 

Кәминкә авыл җирлеге Советының 2018 елның 24 сентябрендәге 100 



номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Түбән Кәминкә авыл җирлегендә гражданнар җыенын 

әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында» Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1.1. Нигезләмәнең 3.5 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: «3.5. 

Гражданнар җыены торак пункт яки җирлек халкының сайлау хокукына ия 

булган яртысыннан артык кеше катнашында хокуклы. Әгәр торак пунктта 

әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең яртысыннан артыгы бер үк вакытта сайлау 

хокукына ия булган булса, авыл җирлеге Уставы нигезендә гражданнар 

җыены гражданнар җыенын үткәрү турында Карар кабул ителгәннән соң бер 

айдан артмаган вакытка этаплап үткәрелә.Шул ук вакытта элегрәк 

гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүнең алдагы этапларында 

катнашмый. Гражданнар җыены карары әгәр аның өчен халык җыенында 

катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсә,кабул ителгән дип 

санала ". 

 1.2.  4.1 пунктын бәян итәргә: «Гражданнар җыены карары, әгәр аның 

өчен 3.5 пункты нигезләмәләрен исәпкә алып, сайлау хокукына ия 

гражданнар җыенында катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш бирсә, 

кабул ителгән дип санала». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга (pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районының рәсми сайтында Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 

 

    ТР Чирмешән муниципаль районы  

Түбән Кәминкә авыл җирлеге Башлыгы                                 Р. Р. Халиков 

 
 


