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Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаJIь районы Коек-Ерыкса авыл
я{ирлеге Советыныц 11 .09.2018 ел, 4-З4 санлты карарына

Yзгэрешлэр hэм остэмэлэр KepTY турында

((Россия Федерациясенде я{ирле yзидарэ оештыруныцгомумипринциплары
турында)> Федераль законга yзгорешлэр KepTy хакында)) 2019нче елныц 1

МаенДаГы В7-ФЗ номерлы Федераль закон, ((Татарстан Республикасы
VIамадыш муниципаль районы Кеек-Ерыкса авыл щирлеге)) муниципаль
беромлеге Уставы нигезенда, Мамадыш муницип€Lпь районы Коек-Ерыкса
авыл жирлеге Советы
КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1.Татарстан Республикасы }r'Iамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
щирлеге Советыныц 2018 елныц 17 сентябрендэге 4-34 номерлы карары белан

расланган <Татарстан Республикасы I\{амадыш муниципапь раЙоны Коек-
Е,рыкса авыл п{ирлеге составынакерyче торак пунктларда гражданнар
щыеннарын озерлэу hoM YткэрY тортибе турындагы>> Нигезлэмэгэ тYбэндэге
yзгэрешлэр haM остэмэлэр кертергэ: .
|.\,4.1 пунктын тyбэндеге редакциядэ баян итаргэ:
(4.1. Олеге статьяда каралган гражданнар я{ыены торак пункт яки я(ирлек
халкыныц саЙлау хокукына ия булган яртысыннан артык кеше катнашында
хокуклы. Огэр торак пунктта алеге торак пунктта яшэYчелэрнец яртысыннан
артыгы бер ук вакытта саЙлау хокукына ия булган булса, авыл я{ирлеге Уставы
нигезендэ гражданнар щыены гражданнар )щыенын yткэрy турында Карар
кабул ителгэннен соц, бер айдан артмаган вакытка этаплап yткерелэ. Шул ук
вакытта элегрэк гражданнар х{ыенында катнашкан затлар тавыш бирунец
алдагы этапларында катнашмый. Гражданнар щыены карары, эгэр аныц очен
халык )цыенында катнашучыларныц яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, кабул
ителгэн дип санала));

|.2. |.6 пунктыныц 7 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэрга:
((-авыллар арасындагы территориялэрдэ урнашкан торак пунктта яца тозелган
п{ирлек булдыру турында, шулаЙ ук яца тозелген п{ирлектэ, эгэр дэ аныц
саЙлау хокукына ия кешелоре саны З00 дэн артмаса, яца тозелгэн )цирлекнец
)цирле yзидарэ органнары структурасын билгелэу мэсьэлэсе буенча халык
инициа"гивасын тэкъдим итY максатларында; ).



2. Олеге карарны Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы авыл
х{ирлеге стендларында урнаштырырга,Мамадыш муниципаль районы рэсми
сайтында, "Интернет" меьлyмати- коммуникацион челтэрендаге Татарстан
Республикасыныц муниципаль берэмлеклэр Порталында
http://mamadysh.tatarstan.rul веб- адресы буенча hэм Татарстан Республикасы
хокукьiй мэгълyматыныц рэсми портыIында (pravo. tatarstan.ru) иьлан итэргэ.
3.Олеге карарныц yтэлешен контрольде тотуны Коек-Ерыкса авыл хtирлеге
башлыгы Ф.Р.Шэйхетдиновка йеклэргэ.

Татарстан Республикасы
N{амадыш муниципаль районы
Кеек-Ерыкса авыл )цирлеге башлыгы,
Совет рэисе /Ф.Р.Шэйхетдинов/
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