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О'Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы 66Сеrлqе авыл
я{ирлеге" муниципаль берамлеге

составына керyче торак пунктларда гражданнар }кыенын yTltapyHe
азерлаy тартибе турында " Нигезламага yзгарешлар кертy хакында

оештыруныц гомуми принциплары турында"
законныц 25.| статъясын, 2004 елныц
Республикасында )цирле yзидарэ турында"
Ресгrубликасы законыныц 35 статьясын hэм Татарстан Республикасы Арча
МУНИЦИПаЛЬ раЙоны "Сехlе авыл }цирлеге" муниципаJIь берамлеге Уставы
СТаТЬЯПаРын Тормышка ашыру максатында Се>це авыл яtирлеге Советы КАРАР
бирде:

1. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Сеще авыл щирлеге
СОВетыныц 2018 елныц 22 нче октябрендэге "Татарстан Республикасы Арча
МУНИЦИПалъ раЙоны "Сех(е авыл хtирлеге" муницип€шь берэмлеге составына
керyче торак пунктларда гражданнар щыенын yткэрyне азерлэy тартибе
ТУРЫнДа l| гы 73 нче номерлы карары белэн расланган Нигезлэмэгэ тубэндэге
yзгарешлэрне кертергэ :

1)1.6. пунктыныц 7 абзацьш тубэндаге редакциядэ бЙрергэ:
(){(ирлекара территориядэ урнашкан торак пунктта яца я{ирлек тозy

турында хzlltык инициативасын алга сорy максатларында, шулай ук яца
ТоЗелГэн х{ирлектэ, эгэр саЙлау хокукына ия булган х€lJIык саны 300 кешедэн
артмаса, яца тозелгэн х{ирлекнец жирле yзидарэ органнары структурасын
билгелэу мэсьэлэсе буенча>;

2003 елныц б октябрендэге "Россия Федерациясендэ )цирле yзидарэ
131-ФЗ номерлы федераль
27июлендэге "Татарстан

45-ТРЗ номерлы Татарстан

2) З.5 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
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( з.5. Гражданнар щыены торак пункт яки х{ирлекта яшэyчелэрнец
яртысыннаН артыгЫ катнашканда хокукка ия. Торак пунк,гта элеге торак
пунктта яшэyчелэрнец сайлау хокукына ия булган кешелэрнец яртысыннан
артыгы бер ук вакытта бергэ х(ыелу момкинлеге булмu.u, .n..e торак пункт
кергэн мунициIIаль берамлек уставы нигезенда |ражданнар )щыены этаплап,
гражданнар ){(ыенын yткэрy турында карар кабул ителгэн коннэн бер айдан даартмаган срокта yткэрелэ. Шул ук вакытта элек гражданнар х(ыенында
катнашкан затлар €Lлдагы этапларда тавыш бирула катнашмый. Гражданнар
)цыены карары, эгэр аныц очен |ражданнар х{ыенында катнашучыларныц
яртысыннан артыгы тавыш бирсэ, кабул ителган дип санала.)).

2.олеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.
3.олеге карарны Татарстан Республикасы '.Интернет'; мэьлYмати-

телекоммуникация челтерендэге Хокукый мэьлyматлар рэсми порталында
htф:фravo.tatarstan.ru адресы hэм Арча муниципzшъ районыныц ..Интернет''
мэгъJц/мати-телекОммуникация челтэрендаге рэсми сайтында
http://arsk.tatarstan.ru веб-адресы буенча ур"Ъ-r"rру юлы бЪлан иьлан итэргэ.

4,КарарНыц YтэлешеН контролъда тотуны Turup.ruH Респубп"пu."i Дрча
мунициПаль райОны 'ОСеlЦе авыЛ хlирлеге" муниципаль берэмлеге башлыгына
йокларгэ.

кСех{е авыл х{ирлеге))
берэмлеге башлыгы Г.М.Гибадуллина


