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Шушмабаш авыл жирлеге Советы карары 

"22" август 2019 ел №137 

"Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы "Шушмабаш авыл 
жирлеге" муниципаль берэмлеге 

составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын уткэруне эзерлэу 
тзртибе турында " Нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында 

2003 елныц 6 октябрендэге "Россия Федерациясендэ жирле у з и Д а Р э 

оештыруныц гомуми принциплары турында" 131-ФЗ номерлы федераль законный 
25Л статьясын, 2004 елныц 27июлендэге "Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында" 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законыныц 35 
статьясын Ьэм Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы "Шушмабаш авыл 
жирлеге" муниципаль берэмлеге Уставы статьяларын тормышка ашыру максатында 
Шушмабаш авыл жирлеге Советы КАР АР бирэ: 

1. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл жирлеге 
Советыныц 2018 елныц 22 нче октябрендэге "Татарстан Республикасы Арча 
муниципаль районы "Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге составына 
керуче торак пунктларда гражданнар жыенын уткэруне ззерлэу тэртибе турында " 
гы 97 нче номерлы карары белэн расланган Нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэрне 
кертергэ: 

1) 1.6. пунктыныц 7 абзацын тубэндэге редакциядэ бирергэ: 
«Жирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта яца жирлек тезу турында 

халык инициативасын алга серу максатларында, шулай ук яца тезелгэн жирлектэ, 
эгэр сайлау хокукына ия булган халык саны 300 кешедэн артмаса, яца тезелгэн 
жирлекнец жирле узидарэ органнары структурасын билгелэу мэсьэлэсе буенча»; 

2) 3.5 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
«3.5 . Гражданнар жыены торак пункт яки жирлектэ яшэучелэрнец яртысыннан 

артыгы катнашканда хокукка ия. Торак пунктта элеге торак пунктта яшэучелэрнец 
сайлау хокукына ия булган кешелэрнец яртысыннан артыгы бер ук вакытта бергэ 
Жыелу мемкинлеге булмаса, элеге торак пункт кергэн муниципаль берэмлек уставы 
нигезендэ гражданнар жыены этаплап, гражданнар жыенын уткэру турында карар 
кабул ителгэн кеннэн бер айдан да артмаган срокта уткэрелэ. Шул ук вакытта элек 
гражданнар жыенында катнашкан затлар алдагы этапларда тавыш бирудэ 
катнашмый. Гражданнар жыены карары, эгэр аныц ечен гражданнар жыенында 
катнашучыларныц яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала.». 

2.Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ. 
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3.Элеге карарны Татарстан Республикасы "Интернет" мэгълумати-
телекоммуникация челтэрендэге Хокукый мэгълуматлар рэсми порталында 
http://pravo.tatarstan.ru адресы Иэм Арча муниципаль районыныц "Интернет" 
мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэге рэсми сайтында http://arsk.tatarstan.ru 
веб-адресы буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ. 

4.Карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам. 
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