
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МОСЛИМ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ УРЭЗМЭТ А ВЫЛ Щ1РЛЕГЕ СОВЕТЫНЫЦ 

III ЧАКЫРЫЛЫШ Ы1 УТЫРЫШЫ
КАР АР № 1

Урэзмэт “13” январь 2020 ел

Татарстан Республикасы Мес л им муниципаль 
районы Урэзмэт авыл ж;ирлеге составына керуче 
торак пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм 
уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэгэ узгэрешлэр 
керту хакында

«Россия Федерациясендэ :ж;ирле узидарэ оештырунын, гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы 
Урэзмэт авыл жцрлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Мослим муниципаль районы Урэзмэт авыл ж;ирлеге Советы 
К АР АР БИРДЕ:

1. Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Урэзмэт авыл 
ж;ирлеге Советыныц 2009 елныц 14 октябрендэге 103 номерлы карары белэн 
расланган Татарстан Республикасы Мослим муниципаль районы Урэзмэт 
авыл жцрлеге составына керуче торак пунктларда гражданнар ж;ыенын 
эзерлэу Ьэм уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэгэ (алга таба - Нигезлэмэ) 
тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. Нигезлэмэнец преамбуласында (шэЬэр округы) сузлэрен тошереп 
калдырырга;

1.2. 2.2., 2.5. пунктларында «(1 нче кушымта)», «(2 нче кушымта)», 
«(3 нче кушымта)» сузлэрен «(узара салым мисалында 1 нче кушымта 
урнэге)», «(узара салым мисалында 2 нче кушымта урнэге)», (узара салым 
мисалында 3 нче кушымта урнэге) сузлэренэ алмаштырырга;

1.3. 2.9.2 пунктында «(№5,6 кушымта)» сузлэрен «(узара салым 
мисалында №5,6 кушымта урнэге)» сузлэренэ алмаштырырга);

1.4. 3.1 пункттагы беренче ж;омлэне тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

«3.1. Жыенга килгэн гражданнар ж;ыенны оештыручы тарафыннан 
теркэлэ Ьэм торак пунктта яшэучелэр исемлегенэ кертелгэн Ьэм сайлау 
хокукына ия булган ж;ыенда катнашучы затлар исемлеге белэн 
чагыштырыла.»

1.5. Нигезлэмэнец 3.3 пунктыц тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшэучелэрнец исемлегендэ

тегэлсезлеклэр барлыгы ачыкланган очракта, торак пунктта яшэуче граждан 
шэхесен раслый торган документлар булганда ж;ыенда катнашырга рехсэт 
ителэ.»;



1.6. 3.5 пунктта «муниципаль берэмлек башлыгы» сузлэрен «жыенда 
рэислек итуче» сузлэренэ алмаштырырга;

1.7. З.7., 3.13 пунктлардагы икенче жвмлэлэлэрне тубэндэге
редакциядэ бэян итэргэ:

«Тавыш биру формасы турында Карар гражданнар жыены 
тарафыннан кабул ителэ»;

1.8. 3.17 пунктагы жэялэр эчендэге (14 номерлы беркетмэ) сузен 
жэялэр эчендэ (14 номерлы кушымта) сузенэ алмаштырырга.

1.9. 3.18 пунктында «жирлек башлыгы тарафыннан имзалана торган» 
сузлэрен тешереп калдырырга.

1.10. 3.21 пунктта «муниципаль берэмлек башлыгына» сузлэрен 
«рэислек итуче затка имза салуга» сузлэренэ алмаштырырга;

1.11. 4.2 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«4.2. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль норматив хокукый 

актлар булып тора, муниципаль берэмлек башлыгы яисэ жыенда башка 
рэислек итуче зат тарафыннан имзалана йэм Татарстан Республикасыныц 
муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ тиеш»;

1.12. 4.5 пунктта «(узара салым мисалында 15 нче кушымта урнэге)» 
сузлэрен остэргэ;

1.13. 1.13. Нигезлэмэгэ кушымталарда «проект», «Иванова Светлана 
Ивановна - ФАП медире», «Иванова Иван Ивановича», «Петрова Полина 
Петровнаны» сузлэрен тешереп калдырырга.

1.14. Нигезлэмэгэ тубэндэге эчтэлекле 15 нче кушымтаны остэргэ:

Меслим муниципаль районы 
Урэзмэт авыл жирлеге Советыныц
___________20____№___ карарына
15 нче кушымта

ГРАЖДАННАР ЖЫЕНЫ КАР АРЫ

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Урэзмэт
авыл жирлеге____________торак пунктында узган гражданнар жыены
нэтижэлэре турында

__________ 20 №

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» Федераль законный 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында жирле 
узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законыныц 35 статьясы нигезендэ,



.____________________________ соравы буенча «__ » ____________, 20__елда 00 сэгать
00 минутта, «__» __________ , 20__елда 00 сэгать 00 минутта уткэрелгэн гражданнар
жыеннарыныц этаплы нэтижэлэре белэк беркетмэ тозелде.

«РИЗА» «КАРИ ТЫ»

Гражданнар жыены нэтижэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия жыенда катнашучылар исемлегенэ _____ кеше кертелгэн,

гражданнар жыенында тавыш бирудэ катнашучылар саны_____, бу____ % тэшкил итэ.
Тавыш биру нэтижэлэре буенча гражданнар жыенында катнашучыларньщ 

тавышлары тубэндэгечэ буленде:
«РИЗА» позициясе ечен _____, «КАРШЫ» позициясе ечен _____ гражданнар

жыенында катнашучы кеше тавыш бирде.
Бэян ителгэннэрдэн чыгып, гражданнар жыены карар итте:

1. Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Урэзмэт авыл жирлеге
_______________ торак пунктында гражданнар жыенын узган, гражданнар жыены
пзтижэлэрен -  дерес дип танырга.

2. Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц Урэзмэт авыл жирлеге
_________________ торак пункт территориясендэ яшэу урыны буенча теркэлгэн Ьэм
даими яшэуче Ьэр балигъ булган кешедэн_____елда_____ сум кулэмендэ узара салым
кертергэ.

3. Алынган акчаларны жирле эЬзмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча тубэндэге 
эшлэрне башкаруга жибэрергэ:

4. Олеге карарны мэгьлумат стендларында, Татарстан Республикасы Мослим 
муниципаль районыныц Урэзмэт авыл жирлегенец рэсми сайтында Ьэм Татарстан 
Республикасыныц хокукый мэгьлуматныц рэсми порталында урнаштыру юлы белэн 
бастырып чыгарырга.

5. Олеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары 
Регистрына керту ечен жибэрергэ.

Гражданнар жыенында рэислек итуче

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц 
рэсми порталында тубэндэге веб-адрес буенча Ьпр://рга\'0.1а1агз1ап.ги Ьэм Татарстан 
Республикасы Меслим муниципаль районы Урэзмэт авыл жирлегенец рэсми сайтында 
бастырырга.


