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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КУТӘМӘ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ КАРАРЫ 

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы «Кутәмә авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

  

«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 25.1,56 статьясы, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарə турында» 2004 елның 28 июлендəге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законының 35 статьясы, Татарстан Республикасының «Чирмешəн муниципаль 

районының Кутəмə авыл җирлеге» муниципаль берəмлеге Уставы нигезендə Татарстан 

Республикасы Чирмешəн муниципаль районының Кутəмə авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы «Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə авыл җирлеге» 

муниципаль берəмлеге Уставына үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертергə: 

 1.1. 22 статьяга килəсе пунктны өстəргə: «3.1. «Россия Федерациясендə җирле үзидарə 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 25.1 статьясында каралган гражданнар җыены анда торак пункт яки җирлектə 

сайлау хокукына ия яшəүчелəрнең яртысыннан артыграгы катнашса вəкалəтле дип исəплəнə. 

Торак пунктта əлеге торак пунктта сайлау хокукына ия булган яртысыннан артыграк 

яшəүчелəрнең бер үк вакытта бергə булу мөмкинлеге булмаса, гражданнар җыены əлеге Устав 

нигезендə этаплап, гражданнар җыенын үткəрү турында карар кабул ителгəн көннəн алып бер 

айдан да артмаган вакыт эчендə, Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə 

авыл җирлеге торак пунктларында гражданнар җыенын əзерлəү һəм үткəрү тəртибе турында 

Нигезлəмə белəн расланган тəртиптə үткəрелə. Шул ук вакытта элек гражданнар җыенында 

катнашкан затлар тавыш бирүдə килəсе этапларда катнашмый.  Гражданнар җыены карары кабул 

ителгəн дип санала, əгəр җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы аның өчен тавыш биргəн 

булса». 

          1.2. 49 статьяның 2 өлешендəге 19 пунктчасын яңа редакциядə бəян итəргə: «Кулланучылар 

хокукларын яклау турында» 1992 елның 7 февралендəге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе 

Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамəлгə ашыра». 

1.3. 80 статьяны яңа редакциядə бəян итəргə: «1. Үзара салым акчалары дигəндə, 

гражданнарның җирле əһəмияттəге конкрет мəсьəлəлəрне хəл итү өчен бер тапкыр башкарыла 

торган  түлəүлəре аңлашыла. Гражданнарның үзара салымы күлəме, авыл җирлегендə (җирлек 

составына керүче торак пунктта)  яшəүчелəрнең гомуми саныннан 30 проценттан артмаган түлəү 

күлəме киметелергə мөмкин булган аерым категория гражданнардан тыш, барлык авыл (җирлек 

составына керүче торак пункт)  халкы өчен дə абсолют күлəмдə тигез билгелəнə. 

2. Әлеге статьяның 1 өлешендə күрсəтелгəн гражданнарның бер тапкыр башкарыла торган 

түлəүлəрен кертү һəм куллану мəсьəлəлəре җирле референдумда, ə 22 статьяның 2, 3 өлешендə 

каралган очракларда гражданнар җыенында хəл ителə». 

2. Әлеге карарны законнарда билгелəнгəн тəртиптə дəүлəт теркəве өчен җибəрергə. 

3. Дəүлəт теркəвеннəн соң əлеге карарны Татарстан Республикасының рəсми хокукый 

порталында (pravo.tatarstan.ru)  бастырып чыгарырга һəм Чирмешəн муниципаль районының 

рəсми сайтында Интернет челтəрендə урнаштырырга. 



4. Әлеге карар «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131 - ФЗ номерлы Федераль законның 44 статьясындагы 8 

өлеше, «Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə авыл җирлеге» 

муниципаль берəмлеге Уставының 87 статьясындагы 2 өлеше нигезлəмəлəрен исəпкə алып, рəсми 

басылып чыккан көненнəн үз көченə керə. 

5. Әлеге карарның үтəлешен контрольдə тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

Кутəмə авыл җирлеге  

Башлыгы, Совет рəисе                                                                                              А.Н.Аброськина 

 


