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РЕШЕНИЕ
«12» март 2021 ел

КАРАР
№21

«Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Яцгул авыл
жирлеге» муниципаль берэмлеге составына керуче торак пунктларда
гражданнар жыенын эзерлэу тэртибе турында» Нигезлэмэгэ узгзрешлэр керту
хакында
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» Федераль законга узгзрешлэр керту хакында» 2020 елнын, 20 июлендэге
236-ФЗ номерлы Бэм «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында» Федераль законга узгзрешлэр керту хакында» 2019 елныц
1 маендагы 87-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендэ, Яцгул авыл жирлеге
Советы карар бирде:
1.
Яцгул авыл жирлеге Советыныц 2019 нчы елныц 21 октябрендэ 108 нче
номерлы карары бел эн расланган «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районы «Яцгул авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге составына керуче торак
пунктларда гражданнар жыенын эзерлэу тэртибе турында» Нигезлэмэгэ тубэндэге
узгэрешлэрне кертергэ:
2.
1.6 пунктны тубэндэге эчтэлекле абзац белэн тулыландырырга:
«инициативалы проектларны тэкъдим иту, эзерлэу, сайлап алу Ьэм тормышка
ашыру мэсьэлэлэре буенча муниципаль берэмлекнен вэкиллекле органы
вэкалэтлэре гражданнар жыены тарафыннан гамэлгэ ашырыла торган жирлектэ»;
3.
Ебпунктныц 7 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«жирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта, яца оешкан жирлекне
булдыру турында, шулай ук яца оешкан жирлектэ, эгэр аныц сайлау хокукына ия
халкы саны 300 кешедэн дэ артмаган булса, яца оешкан жирлекнец жирле узидарэ
органнары структурасын билгелэу мэсьэлэсе буенча халык инициативасын тэкъдим
иту максатларында;»;
4. 3.5 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3.5. Гражданнар жыены, анда торак пунктньщ яки жирлекнец сайлау хокукына
ия халкыныц яртысыннан артыгы катнашса, тулы хокуклы санала. Элеге торак
пунктта яшэучелэрнец сайлау хокукына ия яртысыннан кубрэге бер ук вакытта
торак пунктта бергэ булу момкинлеге булмаган очракта, составына курсэтелгэн
торак пункт кергэн муниципаль берэмлек уставы нигезендэ гражданнар жыены

гражданнар ж;ыенын уздыру турында карар кабул ителгэн кеннэн бер айдан да
артмаган вакытта этаплап уздырыла. Шул ук вакытта элегрэк гражданнар ж;ыенында
катнашкан затлар тавыш бирудэ катнашунын, алдагы этапларында катнашмый.
Гражданнар ж;ыенында катнашучыларнын яртысыннан артыгы риза дип тавыш
бирса, халык ж;ыены карары кабул ителгэн дип санала.»;
5. Элеге карарны pravo.tatarstan.ru «Татарстан Республикасы хокукый
мэгълуматыныц рэсми порталы»нда бастырып чыгарырга Ьэм Балтач муниципаль
районыныц baltasi.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн халыкка
ж;иткерергэ.
6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тбтуны уз естемэ алам.
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Яцгул авыл ж;ирлеге башлагы

Р.Ф.Г абдрахманов

