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КАРАР         
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Иске Казиле 

авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставына үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 

маддҽсе, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 маддҽсе, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске Казиле авыл 

җирлеге  муниципаль берҽмлеге Уставының 88, 89, 90 матдҽлҽре  нигезендҽ 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге  муниципаль берҽмлеге Уставына түбҽндҽге үзгҽрешлҽр кертергҽ:»: 

а) 24.маддҽсенҽ  түбҽндҽге эчтҽлекле 9 пункт өстҽргҽ:: 

«9. «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

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

маддҽсендҽ  каралганча гражданнар җыены торак пункт яки җирлектҽ яшҽүчелҽрнең 

сайлау хокукына ия булган  граңданнарның яртысыннан артыграгы катнашуы 

вҽкалҽтле.  Торак пунктта ҽлеге торак пунктта сайлау хокукына ия кешелҽрнең 

яртысыннан артыгы бер үк вакытта бергҽ булу мөмкинлеге булмаса, ҽлеге Устав 

нигезендҽ гражданнар җыены гражданнар җыенын үткҽрү турында карар кабул 

ителгҽн көннҽн бер айдан да артмыйча, этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элек 

гражданнар җыенында катнашкан затлар тавыш бирүдҽ килҽсе этапларда 

катнашмый. Эгҽр җыенда катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш биргҽн 

булса Гражданнар җыены карары кабул ителгҽн дип санала.»; 



б) 32 маддҽнең  9 пунктында «җирлек Советы депутаты» сүзлҽреннҽн соң «яисҽ аңа 

карата башка җаваплылык чараларын куллану " сүзлҽрен өстҽргҽ»; 

в) 87 маддҽдҽ: 

1 пунктның беренче абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

«1. Муниципаль финанс контроле авыл җирлеге бюджетыннан физик затларга 

башка түлҽүлҽр буенча гавами норматив йөклҽмҽлҽр һҽм йөклҽмҽлҽр бирҽ торган 

хокукый актлар, шулай ук муниципаль контрактлар, бюджеттан акча бирү турында 

килешүлҽр (килешүлҽр) шартларын үтҽүне тҽэмин итү максатларында гамҽлгҽ 

ашырыла.»; 

2 пунктта «бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽре өлкҽсендҽ» сүзлҽрен төшереп калдырырга; 

3 пункт " сүзлҽрен төшереп калдырырга. 

3. Ҽлеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсеннҽн  алынганнан соң түбҽндҽге адреслар буенча 

урнашкан мҽгълүмат стендларында халыкка игълан итҽргҽ: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле авылы, 

Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал авылы, 

Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай авылы, Үзҽк 

урамы, 14;  һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында 

бастырып чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рҽсми сайтында «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге башлыгы, 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге Советы Рәисе                                        И.Х. Сагьдиев 

 


