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Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы 

Буревестник авыл җирлеге Советы  

Карары 

 
2019 елның 11 ноябре                                                                                       № 66-124    
 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник 
авылы җирлеге Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Яңа 
Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлеге составына керүче торак 

пунктта гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәгә 
өстәмәләр кертү хакында 10.10.2019, № 65-122 

  
 Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1 

статьясын, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 35 статьясын, 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының «Буревестник авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставының 22 һәм 81 статьяларын, Татарстан 

Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Буревестник авыл җирлеге 

Советы, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Буревестник 

авыл җирлеге 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл 

җирлеге Советының 2019 елның 10 октябрендәге 65-122 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник 

авыл җирлеге составына керүче торак пунктта гражданнар җыенын әзерләү һәм 

уздыру тәртибе турындагы Нигезләмәнең 3.13 пунктына «ачык» яисә ябык (яшерен) 

сүзләрдән соң өстәргә. Тавыш бирү формасы турында карар гражданнар җыены 

этабында кабул ителә» 

2. Тулыландырырга. 3.20 Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль 

районы Буревестник авыл җирлеге составына керүче торак пунктта гражданнар 

җыенын әзерләү һәм уздыру тәртибе турында Татарстан Республикасы Яңа Чишмә 

муниципаль районы Буревестник авыл җирлеге Советының 10.10.2019 ел, № 65-

122 карары белән расланган «әгәр граждан җитди сәбәпләр аркасында 

(сәламәтлеге, инвалидлыгы һ. б. буенча) катнаша алмаса, гражданнар җыенында 

аның шәхси гаризасы нигезендә, гражданнар җыенын оештыручы исеменә шәхси 

гаризасы нигезендә,, гражданинның фамилиясе, исеме һәм атасының исеме, яшәү 

урыны адресы, аның гражданнар җыенында катнаша алмавының сәбәбе, шулай ук 

аның гражданнар җыенына чыгарыла торган үзара салым акчаларын кертү һәм 

куллану мәсьәләсенә турыдан-туры мөнәсәбәте булганда, граждан тавышы 

гражданнар Җыенының йомгаклау хисабында исәпкә алына». 
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