
РЕШЕНИЕ                                                  КАРАР 

5 август  2019 ел                                    № 90 

Карашай-Саклау авыл җирлеге Советының 2018 нче елның 21 нче августа  кабул ителгән  

“Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау авыл җирлеге 

территориясендә гражданнар җыенын үткәрү тәртибе турында "Положениене раслау 

турында" гы 43 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында" 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында 

"Федераль законга, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының" Карашай-

Саклау авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына, Карашай-Саклау авыл җирлеге 

советына үзгәрешләр кертү хакында» 2011 елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә, "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында" Федераль законга, "Карашай-Саклау авыл җирлеге" муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында " 2010 елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы: 

1. “Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Карашай-Саклау авыл җирлеге 

территориясендә гражданнар җыенын үткәрүгә әзерлек тәртибе турында "Нигезләмәне 

раслау хакында" Карашай-Саклау авыл җирлеге Советының  2018 елның 21 август  43 

номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1) п. 4.1. 4 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.1.Гражданнар җыены торак пункт яки җирлек халкының сайлау хокукына ия булган 

яртысыннан артык кеше катнашында хокуклы. Торак пунктта әлеге торак пунктта 

яшәүчеләрнең яртысыннан артыгы бер үк вакытта сайлау хокукына ия булган, составына 

әлеге торак пункт керә торган муниципаль берәмлек уставы нигезендә 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. Әгәр аның өчен яртысыннан артык халык 

сайласа гражданнар җыены карары кабул ителгән дип санала». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында " 

урнаштыру (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы «Сарман муниципаль районы»муниципаль 

берәмлегенең рәсми сайтында. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

Карашай-Саклау  авыл җирлеге Советы рәисе:                               В.В.Хосниева 
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