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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Ямаш авыл 
Советыньщ 2019 елньщ 15 мартеннэге 
«Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районы Ямаш авыл Советы 
>цирлегенэ керуче торак пунктларында 
гражданнар >кыенын эзерлэу Иэм уздыру 
тэртибе турында нигезлэмэ хакында»гы 82 
номерлы карарына узгэрешлэр керту 
турында

«Россия Федерациясендэ >цирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль законньщ 25.1 
статьясын, «Татарстан Республикасында ж;ирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыньщ 35 статьясын 
Иэм Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Ямаш авыл >кирлеге 
Уставыньщ 13.1 статьясын гамэлгэ ашыру максатларында

Ямаш авыл Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Ямаш авыл 
Советыньщ 2019 елньщ 15 мартендэге «Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Ямаш авыл >цирлеге составына керуче торак пунктларда 
гражданнар жыенын эзерлэу Иэм уздыру тэртибе турында нигезлэмэ хакында»гы 
82 номерлы карарына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. 2.5. пунктта «(2 нче кушымта)» сузлэрен «(узара салым мисалында
2 нче кушымта урнэге)» сузлэренэ алмаштырырга, «(3 нче кушымта)» сузлэрен 
«(узара салым мисалында 3 нче кушымта урнэге)» сузлэренэ алмаштырырга;

1.2. 2.9.2. пунктында пунктында «(5, 6 нчы кушымталар)» сузлэрен «(узара 
салым мисалында 5 нче, 6 нчы кушымта урнэклэре)» сузлэренэ алмаштырырга;

1.3. 3.1 пунктыньщ беренче щемлэсен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3.1. >Цыенга килгэн гражданнар >цыенны оештыручы тарафыннан теркэлэ

Иэм торак пунктта яшэучелэр Иэм >цыенда катнашырга хокуклы затлар исемлеге 
белэн чагыштырыла»

1.4. 3.3. пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3.3. Исемлектэ тегэлсезлеклэр барлыгы ачыкланган очракта сайлау 

хокукына ия булган торак пунктта яшэуче граждан шэхесен раслый торган 
документлар нигезендэ >кыенда катнаша ала»;

1.5. 3.8. пунктында «(7 нче кушымта)» сузлэрен «(узара салым мисалында 
7 нче кушымта урнэге)» сузлэренэ алмаштырырга;

1.6. 3.17. пунктында ж;эя эчендэге (14 нче беркетмэ) сузлэрен (14 нче 
кушымта) сузлэренэ алмаштырырга;

1.7. 3.18 пунктта «>кирлек башлыгы тарафыннан имзалана торган» 
сузлэрен тешереп калдырырга;



1.8. 4.2. пунктын тубэндэге редакцияда баян итаргэ:
«4.2. >Кыенда кабул ителган карарлар муниципаль норматив хокукый актлар 

булып тора, гражданнар >цыенында рэислек итуче тарафыннан имзалана hawi 
Татарстан Республикасыньщ муниципаль норматив хокукый актлары регистрына 
кертелергэ тиеш.»

1.9. 4.5. пунктында «(узара салым мисалында 15 нче кушымта урнэге)» 
сузлэрен естэргэ;

1.10. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Ямаш авыл 
Советыньщ 2019 елныц 15 мартендэге 82 номерлы карарына кушымтаны элеге 
карарга 15 нче кушымта белэн тулыландырырга.

1.11. Нигезлэмэгэ кушымталарда «Иванова Светлана Ивановна - ФАП 
медире», «Иванов Иван Ивановичны», «Петрова Полина Петровнаны» сузлэрен 
тешереп калдырырга.

2. Элеге карарны Ямаш авылы Совет урамы, 109а йорты; Зэй-Чишмэ авылы, 
Верхняя урамы, 186 нчы йорт; Березовка авылы, Узэк урам, 10 нчы йорт 
территориясенда урнашкан махсус магълумат стендларында халыкка игълан 
итаргэ, Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълуматлар рэсми порталында 
(PRAVO.TATARSTAN.RU), Э л м э т  муниципаль районы сайты «Интернет» 
челтэрендэ урнаштырырга.

3. Элеге карарньщ утэлешен тикшерудэ тотуны авыл >цирлеге башлыгына 
йекпарга.

Ямаш авыл >к;ирлеге 
Башлыгы вазыйфаларын башкар А.И. Чуркин



Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Ямаш 
авыл Советыньщ 2020 елньщ
03 мартындагы 102 номерлы 
карарына кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы___________авыл
>цирлегенен ______________торак пунктында гражданнар >цыены нэти>кэлэре

турындагы карары

__________20 ел №.......

«Россия Федерациясендэ >кирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» Федераль законньщ 25.1, 56 статьялары, «Татарстан Республикасында 
>цирле узидарэ турында» 2004 елньщ 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законыньщ 35 статьясы, 20____елньщ "____"___________
___ сэгать 00 минутта, 20____елньщ "____"___________ ____ сэгать
00 минутта узган гражданнарньщ этаплы >цыен нэтищэлэре нигезендэ тубэндэге
сораулар буенча -------------- ----------------------—----------------------------------------- ------
----- ------------------------................ гражданнар жыены беркетмэсе тезелде

«РИЗА» «КАРШЫ»

Гражданнар >цыеныныц нэти>кэлэре турындагы беркетмэ нигезендэ:
Сайлау хокукына ия булган >кыенда катнашучылар исемлегенэ____кеше

кертелгэн, тавыш бирудэ катнашкан гражданнар саны____кеше, бу___% тэшкил
итэ.

Тавыш биру нэти>кэлэре буенча гражданнар >цыенында катнашучыларньщ 
тавышлары тубэндэгечэ буленде:

гражданнар >цыенында катнашучыларньщ _____ "РИЗА" позициясе ечен
тавыш бирде; гражданнар >цыенында катнашучыларньщ _____ "КАРШЫ"
позициясе ечен тавыш бирде.

Бэян ителгэннэр нигезендэ, гражданнар >кыены карар бирэ:
1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы __________ авыл

>цирлегенек  _______________  торак пунктында гражданнар х^ыенын узган дип
танырга, гражданнар >цыеныньщ нэти>кэлэре - чынбарлыкка туры килэ.

2.Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы_______ авыл
>кирлегенец________________авылында яшэу урыны буенча теркэлгэн, даими
яшэуче булган Ьэр балигъ булган кешедэн узара салым средстволарын _____
елда_____сум кулэмендэ кертергэ.

3. >^ыелган узара салым средстволарын >кирле эИэмияттэге тубэндэге
эшлэрне башкаруга юнэлдерергэ:________________________________________ .

4. Элеге карарны______________________  территориясендэ урнашкан
махсус мэгълумат стендларында халыкка игьлан итэргэ, "Татарстан 
Республикасыньщ хокукый мэгълуматлар рэсми порталында" 
(PRAVO.TATARSTAN.RU), Элмэт муниципаль районы сайты "Интернет" 
челтэрендэ урнаштырырга.



5. Элеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый 
актлары регистрына керту ечен >кибэрергэ.

Гражданнар >цыенында рэислек итуче


