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Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Майна авыл жирлеге Советыныц 
Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы 
Майна авыл жирлеге составына 
керэ торган торак пунктларда 
гражданнар жыеннары уткэругэ 
эзерлек тэртибе турында 2018 елньщ 
20 сентябрендэге 74 санлы карарын 
раслау турында нигезлэмэгэ узгэрешлэр 
керту турында 

Гамэлдэге законнарга, шул исэптэн, «Россия Федерациясендэ жирле 
узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында «Федераль законга 
узгзрешлэр керту хакында " 2019 елныц 1 маендагы 87-ФЗ номерлы 
Федераль законный; 1 статьясындагы 13 пунктындагы 4 нче абзацка да 
туры китереп» 

Майна авыл жирлеге Советы карар итэ: 

1.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Майна 
авыл жирлеге Советынын, 2018 елныц 20 сентябрендэге 74 номерлы 
карары белэн расланган Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районы Майна авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда 
гражданнар жыеннарын эзерлэу тэртибе турындагы нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр кертергэ: 

1.6 пунктыныц 7 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
"Авыллар арасындагы территориялэрдэ урнашкан торак пунктларда, яца 
тозелгэн жирлек булдыру турында, шулай ук яца тезелгэн жирлектэ, эгэр 
дэ аныц сайлау хокукына ия кешелэре саны 300 дэн артык кеше булмаса, 
яца тозелгэн жирлекнец жирле узидарэ органнары структурасын билгелэу 
мэсьэлэсе буенча халык инициативасын тэкъдим иту максатларында; 

3.5 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
«3.5 Гражданнар жыены сайлау хокукына ия торак пункт халкыныц 

яртысыннан артыгы катнашса узарга хокуклы. Олеге торак пунктта 
яшэучелэрнец яртысыннан артыгы бер ук вакытта сайлау хокукына ия 
булган, составына элеге торак пункт керэ торган муниципаль берэмлек 



уставы нигезендэ гражданнар жыенын уткэру турында Карар кабул 
ителгэннэн сон, бер айдан артмаган вакытка этап лап уткэрелэ. Т Т Туп у к 
вакытта элегрэк гражданнар жыенында катнашкан затлар тавыш бирунен 
алдагы этапларында катнашмый». 

2. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ, жирлек сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль 
берэмлеклэре порталында урнаштырырга Ъэм Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районыныц Майна авыл жирлеге Советы 
бинасында махсус мэгълумат стендында халыкка житкерергэ. 

, 3 Карарныц утэлешен узем контрольдэ тотачакмын. 
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