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Татарстан Республикасы 
Минзэлэ Муниципаль районы 
Николаевка авыл жирлеге Советы

КАРАРЫ
№1 16.09.2019 ел.

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы 
Николаевка авыл жирлеге Советыныц 

“Татарстан Республикасыныц Минзэлэ муниципаль районы 
“Николаевка авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге Уставына

узгэрешлэр керту турында”

Татарстан Республикасыныц Минзэлэ муниципаль районы “Николаевка 
авыл жирлеге” муниципаль берэмлеге Уставы, 2003 елныц 6 октябрендэге 
“Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары 
турында’Уы №131-Ф3 Федераль законы, Татарстан Республикасыныц 2018 
елныц 16 мартындагы “Татарстан Республикасыныц 2004 елныц 28 июлендэге 
“Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында’Ты №45-ЗРТ” Законына 
узгэрешлэр керту турындагы № 10-ЗРТ Законы нигезендэ, Татарстан 
Республикасыныц Мннзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлеге 
Советы

КАР АР ЧЫГАРДЫ:

1. Татарстан Республикасыныц Минзэлэ муниципаль районы
“Николаевка авыл жирлеге ” муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр 
кертергэ:



/

1.1 22 маддэсенец 3 елешен ,10 п. пунктынын тубэндэге редакциядэ бэян
итэргэ:

10) яцадан барлыкка килгэн жирлек булдыру турында халык 
инициативасын тэкъдим иту максатларында, шулай ук сайлау хокукына ия булган 
халык саны 300 дэн кубрэк булса, яцадан барлыкка килгэн жирлекнец жирле 
узидарэ органнары структурасын билгелэу мэсьэлэлэре буенча авыл арасындагы 
территориядэ урнашкан торак пунктта; , *

1.2 19 маддэсенец 1 елешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
“1. Жирле эйэмияттэге мэьэлэлэр буенча муниципаль норматив-хокукый 

актлар проектларын тикшеру ечен Жирлектэ яшэучелэр, Жирлек Советы, Жирлек 
Башлыгы, Жирлек Башкарма комитеты катнашында ачык тыцлаулар
уздырылырга мемкин”.

1.3 19 маддэсенец 2 елешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2. Ачык тыцлаулар халык яисэ Жирлек Советы, Жирлек Башлыгы, жирлек 

Башкарма комитеты инициативасы буенча уздырыла.
Халык яисэ Жирлек Советы инициативасы буенча уздырыла торган ачык 

тыцлаулар Жирлек Советы тарафыннан билгелэнэ, Жирлек Башлыгы 
инициативасы буенча -  Жирлек Башлыгы, э Жирлек Башкарма комитеты 
инициативасы буенча -  Жирлек Башкарма комитеты”.

1.4 29 маддэне тубэндэге эчтэлектэге 3 пункт белэн тулыландырырга:
«п.З.Жирлек халкы саныныц артуы яисэ кимуе белэн бэйле рэвештэ Жирлек 

Советы депутатлары санын арттыручы яисэ киметуче узгэрешлэр курсэтелгэн 
узгэрешлэрне керту турындагы муниципаль норматив хокукый актны кабул иткэн 
Жирлек Советы вэкалэтлэре чыгу белэн кеченэ керэ”.

2. Гамэлдэге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгыныц 
Татарстан Республикасы буенча Идарэсенэ жибэрергэ.

3. Гамэлдэге карар 2003 елныц 6 октябрендэге “Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында”гы №131-Ф3 
Федераль законыныц 44 маддэсендэ каралган тэртиптэ кеченэ керэ.

Т атарстан Республикасыныц 
Минзэлэ муниципаль районы 
Николаевка авыл жирлеге Башлыгы А.МНуриев


