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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Норма авыл жирлеге 
Советыныц 2010 елныц 15 декабрендэге «Татарстан Республикасы Балтач 

муниципаль районы Норма авыл жирлеге Советы регламентын раслау 
турында " гы 16 номерлы карарына узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 
Республикасында жирле узидарэ турында» 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районыныц Норма авыл жирлеге Уставы нигезендэ, Норма авыл 
жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Норма авыл жирлеге 
Советыныц 2010 елныц 15 декабрендзге карары белэн расланган Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Норма авыл жирлеге Советы 
регламентына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. Регламентныц 4 статьясын яца редакциядэ бэян итэргэ: «Жирлекнец 
даими комиссиялэре алдан жирлек Советы утырышларында карау ечен 
сораулар эзерли йэм карый»;

1.2 регламентныц 5 статьясын яца редакциядэ бэян итэргэ: «Жирлек советы, 
аньщ даими комиссиялэре, жирлек Советы депутатлары, жирлек 
башлыгы - жирлек Советы Рэисе (алга таба -  жирлек башлыгы) Ьэм 
аныц урынбасары эшчэнлеген хокукый тээмин иту жирлек Советы 
тарафыннан башкарыла, шулай ук жирлек Советы, аныц даими 
комиссиялэре, жирлек Советы депутатлары, жирлек башлыгы йэм аныц 
урынбасары эшчэнлеген оештыру, документаль, мэгълумати, матди -  
техник яктан тээмин итэ»;

1.3 22 статьяныц 1 пунктында «айга бер тапкыр» сузен «оч айга бер 
тапкыр» сузлэре белэн алмаштырырга:

1.4 22 статьяныц 2 пунктында «жирлек Советы депутатларыныц 
билгелэнгэн саныннан очтэн икесе» сузен «Сайланган депутатларныц 
билгелэнгэн саныннан 50 процент» сузлэре белэн алмаштырырга;

1.5 22 статьяныц 3 пунктында «депутатлар саныннан очтэн икесе» сузен 
«Сайланган депутатларныц билгелэнгэн саныннан 50 процент» сузлэре белэн 
алмаштырырга;

1.6 25 статьяныц 1 нче пуктындагы «анын юклыгы очрагында» сузеннэн 
сон «утырышны алып бара» сузлэрен стэргэ;



1.7 29 статьяныц 1 пунктында «сэгать 9дан 12 сэгатькэ кадэр» сузлэрен 
«эш вакытында» сузлэре белэн алмаштырырга;

1.8 37 статьяныц 7 пунктына «йэм дорес тугел дип таныла» сузлэрен 
естэргэ;

1.9 63 статьяныц 2 пунктында «район Советы» сузлэрен «Ж^ирлек Советы» 
сузлэре белэн алмаштырырга;

1.10 66 статьяныц 2 пунктын «Конкурс комиссиясе эгъзаларыныц яртысы 
яцирлек Советы, а икенче яртысы -  Балтач район башкарма комитеты 
якитэкчесе тарафыннан билгелэнэ» сузлэре белэн тулыландырырга;

1.11 Регламентныц 75 статьясын яца редакциядэ бэян итэргэ «Ж^ирлек 
Советыньщ hap карарында, кагыйдэ буларак, эцирлекнец аньщ уталешен 
контрольдэ тоту йоклэнгэн вазыйфаи заты курсэтелэ»;

1.12 76 статьяныц 1 пунктында «Ьэм авыл эцирлеге башкарма комитеты 
эшчэнлеге» сузен тешереп калдырырга;

1.13 76 статьяныц 2 пунктында «яки аныц урынбасары» сузен тешереп 
калдырырга;

1.14 76 статьясына 4 пункт естэргэ: «Авыл эцирлеге башкарма комитеты 
житэкчесе елга бер тапкыр я?ирлек советына уз эшчэнлеге турында хисап 
тапшыра».

2. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
3. Элеге карарны Балтач муниципаль районыныц рэсми baltasi.tatarstan.ru 

сайтында урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ.
4. Элеге карар утэлешен контрольдэ тотуны Норма авыл ж;ирлеге башлыгына 

йеклэргэ.


