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КАР АР

«11» ноябрь, 2019 ел Мэлэкэс а. № 57/3

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирлег 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу йэм уздыр 

тэртибе турында нигезлэмэне раслау хакында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принципла] 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ санлы Федераль законньщ 2 ‘. 
маддэсе, «Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елньщ 
июлендэге 45-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы Законыньщ 35 маддэсе, Тук 
муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирлеге уставы нигезендэ Татарст 
Республикасы Тукай муниципаль районы «Мэлэкэс авыл жирлеге» муниципа 
берэмлеге Советы

КАР АР БИРДЕ:

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирле 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм узды 
тэртибе турында нигезлэмэне расларга.

2. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы «Мэлэкэс ав: 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Советыныц 2018 елньщ 19 сентябрь 45/2 сан 
карары белэн расланган «Татарстан Республикасы Тукай муниципаль райо 
Мэлэкэс авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар жыен: 
эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе турында нигезлэмэ» уз кочен югалткан дип танырга.

3. Олеге карарны авыл жирлегенец мэгьлумат стендларында урнаштыр: 
халыкка игълан итэргэ.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районын: 
рэсми сайтында «авыл жирлеклэре» булегендэ Ьэм Татарстан Республика 
хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында урнаштырырга.

5. Олеге карар рэсми игълан ителгэннэн соц уз коченэ керэ.
6. Олеге карар утэлешен контрольдэ тотуны Мэлэкэс авыл жирл< 

Башлыгына йеклэргэ.
А  -лЧ. ' 'y tilU H H 'H f VСч.

Муниципаль берэмлек Башлыгы, 
Совет рэисе
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Татарстан Республикасы Тут 
муниципаль районы «Мэлэ: 
авыл жирлеге» муницип; 
берэмлеге Советыныц 2019 елн 
11 ноябрь 57/4 санлы карарь 
кушымта

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл жирлег 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыр

тэртибе турында нигезлэмз

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Мэлэкэс авыл ж,ирл< 
составына керуче торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм узды 
тэртибе турында элеге нигезлэмз (алга таба -  Нигезлэмз) «Россия Федерациясег 
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 
октябрендэге 131-ФЗ санлы Федераль законныц 25.1 маддэсе, «Татарса 
Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ сан, 
Татарстан Республикасы Законыныц 35 маддэсе, Тукай муниципаль райо 
Мэлэкэс авыл жирлеге уставы нигезендэ эшлэнгэн.

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Гражданнар жыены гомуми, тигез Ьэм турыдан-туры ихтыяр белде 
нигезендэ уткэрелэ.

1.2. Гражданнар жыенында торак пункт территориясендэ даими яшэуче, ян 
урыны буенча элеге торак пунктта теркэлгэн Ьэм сайлау хокукына ия бул1 
кешелэр катнашырга хокуклы.

1.3. Гражданнар жыенында катнашу ихтыяри Ьэм ирекле.
1.4. Гражданнар жыенда шэхсэн катнаша Ьэм аларныц Ьэркайсы бер тавын 

ия.
1.5. Гражданнар жыены халык тарафыннан жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэр 

турыдан-туры хэл иту максатыннан уткэрелэ.
1.6. Торак пунктта элеге торак пунктта сайлау хокукына ия булган халыкн 

яртысыннан артыгы бер ук вакытта бергэ булу мемкинлеге булмаса, граждан! 
жыены этаплап уздырыла.

Гражданнар жыены вэкалэтлэре

1.7. Гражданнар жыены тубэндэге мэсьэлэлэр буенча уткэрелергэ мемкин: 
составына курсэтелгэн торак пункт кергэн жирлек чиклэрен узгэрту мэсьэл; 

буенча, курсэтелгэн торак пункт территориясенец башка жирлек (мунициш 
район) территориясенэ кертелуенэ китергэндэ;

жирлек составына керуче торак пунктта элеге торак пункт территориясеь 
узара салым акчаларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча;
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авыл торак пунктында авыл торак пункты старостасы кандидатурасын 
тэкъдим иту, шулай ук авыл торак пункты старостасы вэкалэтлэрен вакытыннан 
алда туктату мэсьэлэсе буенча;

авыл торак пунктында гражданнар ж;ыены, шулай ук муниципаль хезмэт 
турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда, муниципаль 
хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс уздырганда, конкурс комиссиясе составына 
кандидатуралар тэкъдим иту максатында уткэрелергэ мемкин.

Гражданнар жыенын матди Ьам оештыру ягыннан тээмин иту

1.8. Ж^ыенны уткэру муниципаль берэмлек Башлыгы тарафыннан тээмин
ителэ.

1.9. Ж̂ ыен эзерлэу Ьэм уткэру белэн бэйле чыгымнар жцрлек бюджеты 
хисабына башкарыла.

2. Гражданнар идыенын чакыру тэртибе

Гражданнар ж;ыены уткэру инициативасы
2.1. Торак пунктта гражданнар ж;ыенын уткэру инициативасы белэн чыга ала:
- муниципаль берэмлек Башлыгы;
- сайлау хокукына ия булган, торак пунктта яшэучелэрнец гражданнар 

ж;ыенында катнашырга хокуклы 10 кешедэн ким булмаган теркеме (ягъни торак 
пункт территориясендэ яшэуче, яшэу урыны буенча элеге торак пунктта теркэлгэн, 
18 яшькэ житкэн эшкэ сэлэтле Россия Федерациясе гражданнары, шулай ук торак 
пункт территориясендэ яшэуче Ьэм Россия Федерациясенец халыкара киленгулэре 
Ьэм федераль законнар нигезендэ ж;ирле узидарэне гамэлгэ ашырганда хокукларга 
ия чит ил гражданнары);

2.2. Торак пунктта яшэучелэрнец инициативасы имзалар кэгазе яисэ зцыен 
уткэру инициативасын чыгару турында карар кабул ителгэн инициатив теркем 
щяелышыныц беркетмэсе рэвешендэ рэсмилэштерелергэ, аларда тубэндэгелэр 
курсэтелгэн булырга тиеш:

- гражданнар ж;ыенына чыгарылучы сораулар;
- гражданнар ж;ыенын уткэрергэ тэкъдим ителгэн вакыт;
- гражданнар ж;ыенын чакыру турында инициативаны хуплаучы Бэр 

гражданныц фамилиясе, исеме, этисенец исеме, туган коне; паспорт яки аны 
алыштыручы документныц сериясе Ьэм номеры; имзасы Ьэм имза кую вакыты.

2.3. Ждген чакыру инициативасын хуплап ж;ыярга кирэкле имзалар саны торак 
пункт территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн, сайлау хокукына ия даими 
яшэуче гражданнар саныннан 5 процент тэшкил итэ, лэкин 10 имзадан да ким 
булырга тиеш тугел.

2.4. Язылу кэгазьлэре, таныклау датасын, фамилиясен, атасыныц исемен, 
туган кенен, паспорт яки аны алыштыручы документныц номерын Ьэм сериясен, 
яшэу урынын курсэтеп, имзалар ж;ыючы зат тарафыннан таныклана Ьэм муниципаль 
берэмлек Башлыгына жцбэрелэ.
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Гражданнар жыенын уткэру турында карар кабул иту тэртибе

2.5. Инициатив теркем тарафыннан чакырыла торган гражданнар жыены 
жирлек Советы карары белэн, э муниципаль берэмлек Башлыгы инициативасы 
буенча -  муниципаль берэмлек Башлыгы карары белэн барлык кирэкле документлар 
кергэн коннэн 30 кен эчендэ билгелэнэ.

2.6. Муниципаль берэмлек Башлыгы яисэ ждрлек Советы, максатка 
ярашсызлыгын сэбэп итеп, гражданнар жыенын уткэруцэн баш тартырга хокуклы 
тугел.

2.7. Гражданнар жыенына (гражданнар жыены этапларына) чыгарылган 
мэсьэлэ Россия Федерациясе законнарына Ьэм Татарстан Республикасы 
законнарына каршы килмэскэ тиеш. Гражданнар жыены соравы бер генэ мэгънэдэ 
ацларлык итеп формалаштырылырга тиеш.

2.8. Гражданнар жыенын билгелэу, аны кучеру турында карарны рэсми 
бастырып чыгару (халыкка житкеру) тэртибе авыл жирлеге уставы белэн билгелэнэ.

Муниципаль берэмлек Башлыгыныц яисэ жирлек Советыныц гражданнар 
жыенын уткэру турында карарында тубэндэгелэр курсэтелэ: гражданнар жыенына 
чыгарыла торган мэсьэлэ; гражданнар жыенын уткэру вакыты Ьэм урыны турында 
мэгълумат; жыенны оештыручы муниципаль берэмлек органыныц структур 
булекчэсе турында белешмэлэр.

2.9. Авыл жирлеге Башкарма комитеты муниципаль берэмлек Башлыгыныц 
яки жирлек Советыныц гражданнар жыенын уткэру турында карары нигезендэ 
сайлау хокукына ия булган торак пунктта яшэучелэр исемлеген тези; гражданнар 
Жыенына мэгълумати материаллар эзерли; гражданнар жыены турында муниципаль 
берэмлек халкына массакулэм мэгълумат чараларында Ьэм башка ысуллар белэн 
хэбэр итэ.

Авыл жирлеге Башкарма комитеты гражданнар жыенын уткэру ечен бина 
бирергэ тиеш.

2.9.1. Гражданнар жыенын этаплап уткэру барышында торак пунктта 
яшэучелэрнец исемлеген булу Ьэм халык жыенын уткэру датасын билгелэу 
территория, вакыт билгелэре буенча мемкин.

2.9.2. Торак пунктта яшэучелэрнец исемлеген булу тэртибе гражданнар 
жыенын билгелэу турында муниципаль актта курсэтелэ.

2.9.3. Торак пункт халкына гражданнар жыены (гражданнар жыены этаплары) 
вакыты Ьэм урыны турында алдан хэбэр ителэ. Гражданнар жыенын (гражданнар 
жыены этапларын) билгелэу турында карар, гражданнар жыенын (гражданнар 
жыены этапларын) уткэру вакыты Ьэм урыны гражданнар жыенын (гражданнар 
жыены этапларын) уткэру кененэ кадэр 10 коннэн дэ соцга калмыйча басылып 
чыгарга (халыкка житкерелергэ) тиеш. Гражданнар жыены этапларын уткэру 
вакыты Ьэм урыны гражданнар жыенын билгелэу турында бер карарда курсэтелэ.

2.9.4. Гражданнар жыенын этаплап уздыру очрагында, жыен гражданнар 
жыенын уздыру турында карар кабул ителгэн коннэн бер айдан да артмаган срокта 
этаплап уздырыла. Гражданнар жыены этапларын кучергэн очракта, гражданнар 
жыены этапларын кучеру турында карар гражданнар жыенын уздыру билгелэнгэн 
датага кадэр 10 коннэн дэ соцга калмыйча Ьэм Россия Федерациясенец Ьэм
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Татарстан Республикасыньщ гамэлдэге законнары нигезендэ ж;ыен уткэрелергэ 
тиешле айлык чорны исэпкэ алып кабул ителергэ тиеш.

2.9.5. Гражданнар ж;ыенында катнашучы Бэр кеше гражданнар жыенын уткэру 
датасына кадэр 5 кеннэн дэ соцга калмыйча, авыл ждрлеге Башкарма комитетында 
гражданнар ж;ыенына чыгарыла торган элеге нигезлэмэнец 2.9 пунктында 
курсэтелгэн материаллар белэн танышырга хокуклы.

2.10. Гражданнар ж;ыены турында нигезлэмэ нигезендэ гражданнар жыенын 
уткэру датасы соцрак вакытка кучерелергэ мемкин. Гражданнар ж;ыены датасын 
кучеру турында карар ж;ыенны уткэру билгелэнгэн датага кадэр 10 кеннэн дэ соцга 
калмыйча кабул ителергэ тиеш.

3. Гражданнар жыенын уткэру тэртибе

3.1. Жфюнга килгэн гражданнар муниципаль берэмлек Башлыгы тарафыннан 
торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ кертелгэн Ьэм сайлау хокукына ия булган 
жыенда катнашучы затларны теркэу ечен вэкалэтлэр бирелгэн зат тарафыннан 
теркэлэ. Исемлектэ гражданныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туган елы, яшэу 
урыны, паспорт сериясе Ьэм номеры курсэтелэ.

3.2. Жфгенда шулай ук хэлиткеч тавыш биру хокукыннан башка, телэк 
белдергэн бутэн гражданнарга, эгэр ж;ыенда фикер алышына торган мэсьэлэлэрне 
хэл игу аларныц эшчэнлеге белэн бэйле булса, предприятие, учреждение, оешма 
житэкчелэренэ, матбугат Бэм башка массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэренэ 
катнашырга рохсэт ителэ.

3.3. Торак пунктныц сайлау хокукына ия яшэучелэре исемлегендэ 
тегэлсезлеклэр ачыкланган очракта, торак пунктта яшэуче элеге муниципаль 
берэмлек башлыгы тарафыннан теркэлергэ Ьэм ж;ыенында катнашырга момкин.

3.4. Язмаларныц тогэлсезлеген (яки аларныц булмавын) гражданинныц 
шэхесен раслаучы документ булу раслый ала (Россия Федерациясе гражданы 
паспорты, хэрби билет, чит ил гражданы паспорты, Россия Федерациясендэ яшэугэ 
рохсэт, Россия Федерациясендэ вакытлыча яшэугэ рохсэт).

3.5. Гражданнар ж;ыены анда сайлау хокукына ия булган торак пунктта 
яшэучелэрнец яртысыннан артыгы катнашканда хокуклы. Кворум булмаганда, 
гражданнар ж;ыенын уткэрунец яца датасы муниципаль берэмлек Башлыгы 
тарафыннан билгелэнэ. Бу очракта гражданнар ж;ыены гражданнар ж;ыенын уткэру 
билгелэнгэн кеннэн соц ун коннэн дэ иртэрэк булмаган вакытта уткэрелергэ тиеш.

3.6. Гражданнар ж;ыены этаплап уздырылган очракта, аерым этапларында 
гражданнарныц килуе барлык уздырылган этаплар йомгаклары буенча тавышларны 
санап хокуклы була, ягъни бер ж;ыен буларак санала.

3.7. Гражданнар ж;ыенында тавыш биру ачык яисэ яшерен булырга мемкин.
Тавыш биру формасы турында карар гражданнар ж;ыены тарафыннан кабул

ителэ.
3.8. Яшерен тавыш биру уздырганда, гражданнар ж;ыенында катнашу ечен 

теркэлгэн гражданга тавыш биру ©чен бюллетень бирелэ.
3.9. Гражданнар ж;ыенында муниципаль берэмлек Башлыгы яисэ теркэлгэн 

гражданнар ж;ыенында катнашучылар саныннан ачык тавыш биру юлы белэн гади
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купчелек тавыш белэн сайланган башка зат рэислек итэ ала. Рэислек итуче 
кандидатураларын гражданнар жыенында катнашучылар тэкъдим итэргэ хокуклы.

ЗЛО. Гражданнар жыены секретарь йэм хисап комиссиясен сайлый. Хисап 
комиссиясе эгъзалары саны еч кешедэн ким була алмый.

Хисап комиссиясенэ рэислек итуче йэм секретарь керэ алмый.
Хисап комиссиясе вэкалэтлэре:
1) гражданнар жыенына килгэн халыкньщ дорес теркэлуен, кирэк булган 

очракта аларныц гражданнар жыены эшендэ катнашуга хокукларын тикшерэ;
2) гражданнар жыены (йомгаклау) кворумын билгели (гражданнар жыены 

этапларын уткэрудэн тыш);
3) тавыш биру мэсьэлэлэре буенча ацлатмалар бирэ;
4) тавышларны саный йэм тавыш биругэ йомгак ясый (гражданнар жыены 

этапларын уткэрудэн тыш);
5) тавыш биру йомгаклары турында беркетмэ тези (гражданнар жыены 

этаплары йомгаклары буенча);
6) рэислек итучегэ тавыш биру нэтиж;элэре белэн материалларны (беркетмэ, 

жыен этапларында катнашучы гражданнар исемлеге) тапшыра.
3.11. Гражданнар жыенын этаплап уткэру вакытында муниципаль берэмлек 

Башлыгы яисэ теркэлгэн гражданнар жыенында катнашучылар саныннан ачык 
тавыш биру юлы белэн гади купчелек тавыш белэн сайланган башка зат рэислек итэ 
ала. Рэислек итуче кандидатураларын жыенда катнашучылар тэкъдим итэргэ 
хокуклы.

3.12. Жцген этапларында тавыш биру ачык яисэ яшерен булырга мемкин.
Тавыш биру формасы турында карар гражданнар жыены этабында кабул

ителэ.
3.13. Гражданнар жыенын этаплап уткэргэндэ Ьэр этапныц хисап комиссиясе 

арасыннан гражданнарньщ ачык тавыш биру нэтижэлэре буенча хисап 
комиссиясенен, бер эгъзасы сайлана, алар кворумны Ьэм йомгаклау тавышларын 
санаганда комиссия составында эшлэячэк.

3.14. Гражданнар жыены авыл жирлеге Башлыгы тарафыннан ачыла. 
Гражданнар жыенында рэислек итуче гражданнар жыенын уткэруне оештыра, 
тэртип саклый, хисап комиссиясе эшен кейли, фикер алышына торган мэсьэлэлэр 
буенча чыгыш ясау очен суз бирэ, тавыш бирунец билгелэнгэн тэртибен тээмин итэ.

3.15. Гражданнар жыенында секретарь тарафыннан беркетмэ алып барыла, 
анда тубэндэгелэр курсэтелэ: гражданнар жыенын уткэру датасы, вакыты Ьэм 
урыны, торак пунктта яшэуче гражданнарньщ гомуми саны, сайлау хокукына ия 
гражданнар саны, катнашучылар саны, кен тэртибе, чыгышларныц кыскача 
эчтэлеге, карала торган мэсьэлэлэр буенча тавыш биргэн гражданнар саны.

3.16. Гражданнар жыенын этаплап уткэргэндэ, беркетмэ Ьэр этапта алып 
барыла, соцыннан алар уткэрелгэн гражданнар жыены этаплары йомгаклары буенча 
жыенньщ бер йомгаклау беркетмэсенэ рэсмилэштерелэ, шулай ук хисап 
комиссиясенец беркетмэлэре гражданнар жыеныньщ Ьэр этабында тавышларны 
санау нэтижэлэре буенча хисап комиссиясенец бер йомгаклау беркетмэсенэ 
рэсмилэштерелэ.
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3.17. Гражданнар ж;ыеныныц йомгаклау беркетмэсе гражданнар ж;ыены 
этапларын уздыру датасы, урыны Ьэм вакыты турында, гражданнар ж;ыены 
этапларында катнашкан гражданнарньщ гомуми саны турында, гражданнар ж;ыены 
этаплары нэтиж;элэре буенча тавыш бирунец йомгаклау нэтижрлэре турында 
белешмэлэрне уз эченэ ала.
Йомгаклау беркетмэсе жцрлек башлыгы кул куя торган гражданнар ж;ыены карарын 
рэсмилэштеру очен нигез булып тора, ул махсус мэгълумати стендларда: Мэлэкэс 
авылы, Яшьлэр ур., 20 й. (административ бина); Мэлэкэс авылы, Узэк ур., 27А й. 
(авыл клубы бинасы); Иске Жирекле авылы, Дуслык ур., 25А.Й. (авыл клубы 
бинасы); Яца Жирекле авылы, Узэк ур., 1 й.;Куаклы авылы, Узэк ур.,7 й.

Ьэм Тукай муниципаль районыныц рэсми сайтында «авыл ящрлеклэре» 
булегендэ (http://tukay.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълуматыныц рэсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белэн 
халыкка жцткерелэ.

3.18. Беркетмэгэ ж;ыенда рэислек итуче, ж;ыен секретаре тарафыннан кул 
куела Ьэм ул муниципаль берэмлек башлыгына тапшырыла. Беркетмэгэ жыенда 
катнашучылар исемлеге теркэлэ.

3.19. Уткэрелгэн гражданнар ж;ыены этапларыныц нэтиж;элэре буенча хисап 
комиссиясенец йомгаклау беркетмэсе гражданнар ж;ыены этапларын уткэру датасы, 
урыны Ьэм вакыты, кен тэртибе, уткэрелгэн ядыен этапларыныц саны, гражданнар 
ж;ыеннарыныц уздырылган этаплары буенча хисап комиссиясе беркетмэлэре саны, 
ж;ыенны уздыру очен билгелэнгэн территориядэ яшэуче Ьэм аларныц эшендэ 
катнашырга хокукы булган гражданнарньщ гомуми саны, ж;ыен эшендэ катнашкан 
гражданнарньщ гомуми саны, тавышларныц гомуми саны турында белешмэлэрне уз 
эченэ ала.

3.20. Йомгаклау беркетмэсенэ хисап комиссиясе рэисе Ьэм хисап комиссиясе 
эгьзалары тарафыннан кул куела Ьэм ул муниципаль берэмлек Башлыгына 
тапшырыла.

4. Гражданнар жыены карарлары

4.1. Гражданнар ж;ыены карары, эгэр аныц очен сайлау хокукына ия булган 
ж;ыенда катнашучыларныц яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип 
санала.

4.2. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль хокукый акт булып тора, 
муниципаль берэмлек Башлыгы тарафыннан имзалана Ьэм Татарстан Республикасы 
муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш.

4.3. ЖиРле узидарэ органнары Ьэм ж;ирле узидарэнец вазыйфаи затлары 
жирлек уставы белэн билгелэнгэн вэкалэтлэрне булешу нигезендэ гражданнар 
ж;ыенында кабул ителгэн карарларныц утэлешен тээмин итэлэр.

4.4. Жыенда кабул ителгэн карар ж;ыенда башка карар кабул иту юлы белэн 
юкка чыгарылырга яки узгэртелергэ мемкин яисэ суд тэртибендэ гамэлдэ тугел дип 
танылырга мемкин.

http://tukay.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
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4.5. Гражданнар ж;ыенында кабул ителгэн карарлар махсус мэгълумати стендларда: 
Мэлэкэс авылы, Яшьлэр ур., 20 й. (административ бина); Мэлэкэс авылы, Узэк ур., 
27А й. (авыл клубы бинасы); Иске Жирекле авылы, Дуслык ур., 25А.Й. (авыл клубы 
бинасы); Яда ЖиРекле авылы, Узэк ур.,1 й.;Куаклы авылы, Узэк ур.,7 й.

йэм Тукай муниципаль районыньщ рэсми сайтында «авыл ж;ирлеклэре> 
булегендэ (http://tukay.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы хокукьп 
мэгълуматыныц рэсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белэг 
халыкка ждткерелергэ тиеш Иэм муниципаль хокукый актлар ечен талэплэ| 
нигезендэ рэсмилэштерелэ.

Гражданнар ж;ыены карарларын утэу

4.7. ЖыенДа кабул ителгэн карарлар торак пункт территориясендэ мэщбур! 
утэлергэ тиеш h9M нинди дэ булса дэулэт хакимияте органнары, аларныц вазыйфа! 
затлары яисэ ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан раслауга мохтаж; тугел.

4.8. ЖыенДа кабул ителгэн карарларныц утэлмэвенэ закон нигезенд: 
ж;аваплылык каралган.

http://tukay.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru

