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Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге Советыныц 
2009 нчы елньщ 11 нче декабрендэ кабул 
ителгэн 20 нче номерлы «Татарстан 
Республикасы Саба муниципаль районы Олы 
Шьщар авыл >кирлеге Советы 
Регламентын раслау турында” 
карарына узгэрешлэр керту турында»

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы прокуратурасыньщ 2019 нчы 
елньщ 10 нчы сентябрендэ бирелгэн 02-01-20-2019 нчы номерлы хаты нигезендэ 
Олы Шьщар авыл ж;ирлеге Уставына туры китереп, Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге Советы Карар бирэ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл >кирлеге 
Советыньщ 11.12.2009 елгы №20 карары белэн расланган Олы Шьщар авыл 
>кирлеге Советы Регламентына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
1.1 Регламентные 6 нчы булеген тубэндэге эчтэлекпе 34.1 статья белэн 
тулыландырырга:
“Статья 34.1

1. Олы Шьщар авыл >кирлеге башлыгы, район прокуроры, шулай ук Олы Шьщар 
авыл ж;ирлеге Уставы, закончалык белэн вэкалэтле вазыйфаи затлар, Советньщ 
ачык Иэм ябык утырышларында катнашырга хокуклы.

2. Советньщ ачык утырышларында Олы Шьщар авыл >кирлегендэ яшэучелэр h9M 
массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэре катнаша ала.

3. Совет тарафыннан аларньщ эшчэнлегенэ караган сорауларны Караганда, 
башкарма комитет эшчелэре ачык утырышларда катнашырга хокуклы.

4. Эгэр гомуми депутатларньщ купчелеге тарафыннан хупланса, Совет ж;ирле 
узидарэнец вазыйфаи затларыньщ утырышта катнашуын талэп итэргэ хокуклы.

Катнашу турында талэп, утырышка кадэр еч кеннэн дэ соцга калмыйча, Совет 
утырышына чакырылучы вазыйфаи затка утырышньщ кене, вакыты, урыны, 
утырышка куелган сораулар турында Совет рэисе тарафыннан хэбэр ителергэ тиеш.

5. Утырышны ачар алдыннан, Совет рэисе Совет депутатлары булып тормаучы, 
утырышта катнашучы затлар турында игълан итэ.
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6. Утырышка чакырылган Иэм катнашучы затлар Совет эшенэ тыкшынырга 
хокуклы тугел. (чыгыш ясарга, белдеру эшлэргэ, хуплау яки ризасызлык белдерергэ)

7. Совет карары нигезендэ, чакырылганнарга элеге Регламент кысаларында 
чыгыш ясау ечен суз бирелергэ мемкин.”
2. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ, карарны Татарстан 
Республикасы рэсми хокукый мэгълумат порталында «Интернет» челтэрендэ 
h ttp: //р г а уо. tata rsta п. г и адресы буенча Ьэм Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Олы Шьщар авыл >цирлеге рэсми сайтында 
http://sabv.tatarstan.ru/rus/shinar адресы буенча h9M ж;ирлекнен мэгълумати 
стендларында бастырып чыгарылырга тиеш.
3. Карарньщ утэлешен тикшереп торуны уз естемдэ калдырам.
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