
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯШЕЛ Y36H МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

е й ш э  а в ы л  ж;и р леге  СОВЕТЫ 

КАРАР

2019 елньщ 1 ноябре № 238

Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы «Эйииэ авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Уставына узгэрешлэр керту турында 
(бйша авыл ж;ирлеге Советыньщ 2018 
елньщ 16 августындагы 189 номерлы, 
2019 елньщ 10 апрелендэге 223 
номерлы карарлары белан кертелгэн 
узгэрешлэр)

2003 елньщ 6 октябрендэге Федераль законнар нигезендэ № 131-ФЗ «Россия 
Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында», 2005 
елньщ 21 июлендэге 97-ФЗ номерлы, «муниципаль берэмлеклэр уставларын 
дэулэт теркэвенэ алу турында» 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районыньщ 0йшэ авыл жщрлеге Советыньщ «0йшэ авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр керту турында «гы карары 
(узгэрешлэр белэн) буенча гавами тьщлаулар нэтижэлэрен исэпкэ алып,, 0йшэ 
авыл жирлеге Советыньщ 2018 елньщ 16 августындагы 189 номерлы, 2019 елньщ 
10 апрелендэге 223 номерлы карарлары белэн кертелгэн " 0йшэ авыл жирлеге 
Советы карар чыгарды:

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районыньщ «0йшэ авыл
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына (0йшэ авыл жирлеге Советыньщ 2018 
елньщ 16 августындагы 189 номерлы, 2019 елньщ 10 апрелендэге 223 номерлы 
карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэр белэн) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1)17 статья.:

1.1) 17 статьяньщ 1 елешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«1. «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законньщ 25.1 
статьясында каралган гражданнар жыены анда торак пункт яки жирлектэ 
яшэучелэрнец сайлау хокукына ия яртысыннан артыграгы катнашуда вэкалэтле. 
Торак пунктта элеге торак пунктта яшэучелэрнец яртысыннан артыграгы бер ук 
вакытта сайлау хокукына ия булган гражданнарньщ бер ук вакытта булу мемкинлеге 
булмаса, гражданнар жыены элеге Устав нигезендэ этаплап, гражданнар жыенын 
уткэру турында Карар кабул ителгэн кеннэн алып бер айдан да артмаган вакыт 
эчендэ уткэрелэ, ул Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы



Эйшэ авыл ж;ирлеге торак пунктларында гражданнар ж;ыенын эзерлэу Иэм уткэру 
тэртибе турында Нигезлама белэн расланган тэртиптэ гражданнар ж;ыенын уткэру 
турында Карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да артмый. Шул ук вакытта элек 
гражданнар ж;ыенында катнашкан затлар тавыш бирудэ килэсе этапларда 
катнашмый. Гражданнар ж;ыены карары кабул ителгэн дип санала, эгэр аньщ ечен 
тавыш биргэн булса, ж;ыенда катнашучыларньщ яртысыннан артыгы тавыш 
бирде.»;

1.2) 17 статьяньщ 3 елешендэге алтынчы пунктчасын тубэндэге редакциядэ баян 
итэргэ:

»6) яка оешкан ж;ирлек булдыру турында халык инициативасын тэкъдим иту 
максатларында, яца тезелгэн авыл ж;ирлегендэ, сайлау хокукына ия булган 
кешелэр саны 300 дэн артмаган очракта, яца тезелгэн ж;ирлекнец ж;ирле узидарэ 
органнары структурасын билгелэу мэсьэлэсе буенча;".

2. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэулэт теркэве ечен 
ж;ибэрергэ.

3. Элеге карарны, дэулэт теркэвенэ алынганнан сон, Татарстан Республикасы 
хокукый мэгълумат рэсми порталында урнаштырырга .http://pravo.tatarstan.ru 
Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталы составындагы 
Зеленодольск муниципаль районыныц мэгълумат сайтында 
http://zelenodolsk.tatarstan.ru («Интернет» мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ, шулай ук Эйшэ авыл ж;ирлегенец мэгълумат стендларында тубэндэге 
адреслар буенча урнашкан: Советньщ административ бинасы (Эйшэ авылы, 
Яшьлэр урамы, 60 йорт), Эйшэ урта мэктэбе бинасында. ур. Якты, 1 нче йорт, район 
мэдэният йорты бинасында.Краснояр теп гомуми белем биру мэктэбе бинасында 
Баязитова с.Эйшэ авылы, Яшьлэр урамы, 60 а йорты, Мэктэп урамы, 1А йорт.

4. Элеге карар 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законный 44 
статьясындагы 8 елеше нигезендэ уз кеченэ керэ дип билгелэргэ

"Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында».

5. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны Эйшэ авыл ж;ирлеге башлыгы Р.М. 
Галэвиевкэ йеклэргэ.

Эйшэ Башлыгы 

авыл ж;ирлеге башлыгы, 

Совет рэисе

http://pravo.tatarstan.ru
http://zelenodolsk.tatarstan.ru

