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Баулы муниципаль районы 

Потапово-Томбарлы авыл җирлеге Советының 

 2019 елның 18 октябрындагы 109 номерлы 

 карары белән расланган «Татарстан 

 Республикасы Баулы муниципаль районы 

 Потапово-Томбарлы авыл җирлегенә 

 керүче торак пунктларда гражданнар җыенын 

 әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы  

 нигезләмәгә үзгәрешләр» керту турында 

 

 

        «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының 

«Потапово-Томбарлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын, 

Потапово-Томбарлы авыл җирлеге советын этаплап уздыру мөмкинлеген 

билгеләү өлешендә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының 

Потапово-Томбарлы авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

   1. Потапово-Томбарлы авыл җирлеге Советының 2019 елның 18 

октябрындагы 109 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы Потапово-Томбарлы авыл җирлегенә керүче торак 

пунктларда гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү тәртибе турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.5 пунктта. 2 нче кушымта)» сүзләрен «(3 нче кушымта)» сүзләрен «(үзара 

салым үрнәгендә 2 нче кушымта үрнәген)» сүзләренә алмаштырырга (үзара 

салым үрнәгендә 3 нче кушымта үрнәген) " (2 нче кушымта үрнәге)); 

2.9.2 пунктында. «сүзләрен (№5,6 кушымта)» сүзләренә алмаштырырга (үзара 

салым үрнәгендә№5,6 кушымта үрнәген)); 

3.3. түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшәүчеләр исемлегендә төгәлсезлекләр 

ачыкланган очракта, торак пунктта яшәүче кеше, гражданның шәхесен 

раслаучы документлар булган очракта, муниципаль берәмлек башлыгы белән 

җыенда катнашу рөхсәт ителә»; 



3.8 пунктта «(7 нче кушымта) "сүзләрен «(7 нче кушымта үрнәген үзара салым 

мисалында)" сүзләренә алмаштырырга); 

4.2 пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«4.2. Җыенда кабул ителгән карарлар муниципаль норматив хокукый актлар 

булып тора, җыенда рәислек итүче зат тарафыннан имзалана һәм Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергә 

тиеш". 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат 

порталында бастырып чыгарырга (http://www.pravo.tatarstan.ru (Баулы 

муниципаль районы Потапово-Томбарлы авыл җирлеге сайтында 

)http://www.bavly.tatarstan.ru). 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.  

 

 

 

 

Башлык, Совет Рәисе 

Потапово-Томбарлы  

авыл җирлеге башлыгы                                                      С.А. Козлова 


