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Татарстан Рёспубликасы Саба районы
Шёкше авь!л жирлеrе Советы рёгламёнтын
раслау ryрында " 2009 ел, 21 нче декабрь, 16 нчы номерлы
карары белэн расланlан Шекше авыл хирлеге Советы
Регламентына Yзгарецлэр керry ryрь:нда>
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Татарстан Республикасы Саба районы прокуратурасынын 2019 нчы елныц 10 нчы
сентябренда кабул ителгэн 02-01_20-19 нчы номерлы хаты нигезенда, Шекце авыл
жирлеге Советы

КАРАР ИТТЕ:

1.Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы ШекUJе авыл жирлеге
Советы тарафыннан 2009 нчы елныц 21 нче декабренда кабул ителган 16 нчы
номерлы регламентнын б булеген ryбандоге эчталектэге 34.1 статья белан
ryлыландырырга:

'1.Шекше авыл я{ирлеIе бацлыгы, район прокуроры, шулай ук, Шекше авыл
цирлеlе Уставь] haM закон белан вакалатле башка вазыйфаи затлар советныц
ачык hэм ябык рырышларында катнашырга хокуклы.
2, Советныц ачык уть]рь]tllларында Шекше авыл жирлеге8да яшаyчелар haм

массакYлам мэгьлYмат чараларь] вэкилларе KaTHall]a ала.
3, БачJкарма комитет хезматкарлэре Совет тарафыннаti алар карамагь]iа

караган масьалаларне караaанда ачык уrырыцларда kaTнalub:pIa хокукль].
4. Огэр бу тэкьдим депутатларныц гомуми санынваN абсолют кYпчелеaе

тарафыннан кабул ителсэ, Совет утырыulында жирле Yзидаране{ вазыЙфаи
заfлары катнацуын талап итарга хокуклы.

Талэп кименда оч коннан да соцIа калмыйча угырышка кадар Совет рёисе
тарафыннан, уIырыш}lь: уздыру вакытын, урынь!н кYрсэтеп, чакырылган вазыйфаи
затныц белешмэлэренэ, L]Jулай ук кYрсателrан вазыйфаи затныц Совет угырышына
чакь!ртыла торган мэсьэлэсена циткерелэ_

5. Совет рэисе угырыш ачылыр алдыннан угь]рыll.tта катнаtлучь: Совет
депугатлары булмаган затлар турында хэбэр итэ.



6. Утырыцта катнашучьiлар haМ чакырылган затлар Совет эuJенs кысылырlа
хокукlы ryгел (чыгыш ясарIа, aариза ясарга, хуплау яиса канагатьсезлек
белдерергэ).

7. Совет карары буенча чакырылган затларга реrламент кысаларь]ýда чыъtlrl
ясау очен сyз бирелерrc момкин.

8.Олеге карарны Татарстан Республикасы расми хокукый мэгьлYмат
порталында <ИнтернётD челтарендэ http://Dravo.tatarstan,ru адресы буенча hэм
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге расми
сайтында htto://Sabv,tatafslan. ru/ shikshi адресы буенча haм цирлекнец магьлYмати
стендларында бастырырга.

9, Олеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн Yз кечена кера.
10, Карарныц VталеLlJен тикшереп торуны Yз остемда калдырам.

Шек!е авыл цирлеге Р,Р,Хэйртдинов
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