
      

КАРАР                                                                                                  Решение 
02.09.2019                                                                                            № 27 

 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы “Киров авыл 

җирлеге” муниципаль берәмлек Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында 

 
 “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, “Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турындагы 
Федераль законга үзгәрешләр кертү турында” 2019 елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы 
Федераль Закон, “Хайваннар белән җаваплы эш итү һәм Россия Федерациясенең 
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 2018 елның 27 декабрендәге 498 
санлы Федераль закон нигезендә Киров авыл җирлеге Советы   

карар бирә: 
1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авыл җирлеге 

Советының 13.05.2011 ел № 6 санлы карары белән расланган “Киров авыл җирлеге” 
муниципаль берәмлеге Уставына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 1.1. 7 статьяның 1 пунктындагы 13 пунктчасында "Күзәтүчесез хайваннарны 
аулау һәм карап тоту чаралары" сүзләрен " Хуҗасыз яшәүче хайваннар белән эш итү 
буенча эшчәнлек" сүзләренә алмаштырырга"; 

 1.2. 25.1 статьяның 3 пунктындагы 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә: 

- “6) авыл җирлегендә урнашкан торак пунктта, яңа төзелгән җирлек булдыру 
турында халык инициативасын тәкъдим итү  максатларында, шулай ук яңа оешкан 
җирлектә, сайлау хокукына ия булган кешеләр саны 300 дән артмаган булса, яңа 
төзелгән җирлекнең җирле үзидарә органнары структурасын билгеләү мәсьәләсе 
буенча;"; 

1.3. “Гражданнар җыены” 25.1 статьясына түбәндәге эчтәлекле 4 нче пункт 
өстәргә: 

- “4. “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 
статьясында каралганча, гражданнар җыены, анда торак пункт яки җирлектә 
яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашканда вәкаләтле. 
Торак пунктта әлеге торак пунктта яшәүчеләрнең сайлау хокукына ия яртысыннан 
артыгы бер үк вакытта булу мөмкинлеге булмаса, гражданнар җыены әлеге Устав 
нигезендә этаплап, гражданнар җыенын үткәрү турында карар кабул ителгән көннән 
алып бер айдан да артмаган вакыт эчендә үткәрелә, торак пунктларда гражданнар 
җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турында Нигезләмә белән расланган тәртиптә 
гражданнар җыенын үткәрү Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы  
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