
Татарстан Республикасы олки муниципалъ районы

Чуваш Борнае авыл х{ирлеге советы Карары

2Оlt9 нчы елныц 2 нче август

Чуваш Борнае авыл п(ирлеге Советыныц

2018 нче елныц 24 нче авryстындагы 19 номерлы

14jф

"Татарстан Республикасы Элки муниципыIъ

районы Чуваш Борнае авыл х(ирлеге торак

пунктларында гражданнар х{ыенын эзерлеy

hэм уткэру тэртибе турында Нигезлэмэ"

карарына Yзгэрешпэр KepTY турында

20:19 нчы еJIЕыц 1 нче маендагы 87-Фз номерлы "россия Федерациясендэ

х{ирЛеYЗиДарэоештырУныцгоМУМиПринципЛарыryрында''ФедералЬЗакоНГа

YзгарешЛэр KepTY хакында" Федерациясе Федералъ законыныц 1 статъясындагы 13

,rу"пr"r"ыц а, б .rу"пr,rасы,2004 нче елныц 28 нче июлендэге 45-ЗРТ номерлы

''татарстан Республикасында х(ирпе yзидарэ турында" Татарстан Республикасы

законы нигезеЕдэ hэм Татарстан Республiлкасы олки муниципаль районыныц

''Чуваш Борнае авыл яlирлеге" муницип€IJIъ берамлеге Уставына таянып, Чуваш

Борнае авыл п(ирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

ЧуваШ Борнае авыЛ х(ирлеге СоветыНыц 2018 нче елныЦ 24 нче августындагы

19 номерлы "Татарстан Республикасы олки муниципаrrь районы Чуваш Борнае

авыл х{ирлеге торак пунктларында гражданнар хФIенын эзерлэy hэм уткэру тэртибе

турында Нигезлэмэ" карарына тубэндеге yзгэрешлэрне кертергэ:

1.6 пунктында:

5 абзацта ''федераЛь аhэмиЯттеге," сYзлэреНнан соц "муницип€tJIь округ,"

сyзлэрен остэргэ;

1.6 пунктыныц б абзацын тубэндэге редакцияда бэян итэргэ:

авылара территориядэ урнашкан торак пунктта яца тозелгэн х(ирлек булдыру

турында х€tJIык инициативасын алга copY максатларында, шулай ук яца тозелгэн

п(ирлекта, эгар сайлау хокукына ия булган хаJIык саны 300 кешедэн артмаган яца

тозелгэн щирлекнец п{ирле yзидарэ органнары структурасын билгелэу мэсьэлэсе

буенча;
3.5 пунктын тубэндэге редакциядэ баян итаргэ:

З.5халыкя{ыеныТоракПУнкТякихtирлекх€шкыныцсайлаУхокУкынаия
булган кешеларнец яртысыннан артыгы анда катнашканда хокуклы, Торак пунктта

элеге торак пункт хаJIкыныц сайлау хокукына ия булган кешелэрнец яртысыннан

артыгы бер ук вакытта берга буrrу момкинлеге булмаса, кyрсэтелгэн торак пункт

кергэн << Чуваш Борнае авыл х(ирлеге) муниципалъ берэмлеге Уставы нигезендэ

гражданнар пФIены этапJIап гражданнар )цыенын Yткэрy турында Карар кабул

ителгэн коннэн бер айдан да артмаган вакытта yткэрелэ, Шул ук вакытта эjIек



гражданнар пФIенында катнашкан затлар алдагы этапларда тавыш бирудэ
катнашмый. Гражданнар х(ыены карары, эгэр аныц очен цражданнар )щыенында

катнаш}п{ыларныц яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала".

2.Олеге карар расми басылып чыккан мизгелдэн yз коченэ керэ.

3.Аныц yтэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы Олки
муниципа_гlь районы Чуваш Борнае авыл х{ирлеге башлыгына йеклэрга.

Совет раисе,
Олки муниципа-пъ районы
Чуваш Борнае авыл }цирлеге башлыгы: И. Г. Зарипов

чаЭе


