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Татарстан Республикасы 3еленодольск
муниципаль районы <Олы Ачасыр авыл

жирлеге> муниципаль берэмлеге Уставына
yзгэрешлар KepTy турында (Олы Ачасыр авыл
щирлеге Советыныц 201В елныц 'lб

августындагы 166, 2018 елныц 10 апрелендоге
201 номерлы карарлары белан кертелган
yзгарешлэр белэн)

2003 елныц б октябрендаге Федераль законнар нигезендэ Ns 131-Ф3 кРоссия
Федерациясендэ щирле Vзидаро оештыруныц гомуми принциплары турында> 2005
елныц 21 июлендэге 97-Ф3 номерлы, <Муниципаль берэмлеклэр уставларын дэYлат
теркэвена алу турында) 2оо4 елныц 28 июлендаге 45-тр3 номерлы Татарстан
РеспубликасЫ 3аконы, кТатарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы
<олы Дчасыр авыл жирлеге> муниципаль берэмлеге Уставына y3гэрешлар kepтy
турында (Олы Дчасыр авыл жирлеге Советыныц 2018 елныц 16 авryстындагы ,l66, 2018

епныЦ 10 апрелендаге 2О'| номерлЫ карарлары белан кертелган Yзгэрешлэр белан)>

карары буенча халык тыцлаулары нэти)цэлэрен исапкэ алып, олы Ачасыр авыл жирлеге
Советы карар итте:

'1. Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы колы Ачасыр авыл
}цирлеге) муниципаль берэмлеге Уставына (Олы Ачасыр авыл щирлеге Советыныц 20'18

елныЦ 16 аЙryстындагы 166,2018 елныц 10 апрелендэге 201 номерлы карарлары белэн
кертел гэ н yз гэре шлар белэ н) > тубандэге yз гарешлэр кертер гэ :

1) 17 статья.:
1,1) 17 статьяныц 1 олешен тубандаге редакциядэ бэян итэрга:
<1. <РосСия ФедеРациясенДэ жирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары

турында> 2003 елныц б октябрендэге 131-Фз номерлы Федераль законныц 25,1

статьясында каралган граж,даннар жыены анда торак пунктта яки щирлектэ
яшэYчелэрнец сайлау хокукына ия халкыныц яртысыннан артыграгы катнашканда
вакалэтко ия була. Торак пунктта элеге торак пунктта яшэyчелэрнец сайлау хокукына
ия яртысыннан артыграк бер ук вакытта катнашу мемкинлеге булмаса, гращданнар

жыены олеге Устав нигезендэ этаплап, гращцаннар щыенын YTKapy турында Карар кабул

ителгон коннан алып бер айдан да артмаган вакыт эчендэ Yткэрело, ул Татарстан
РеспублИкасы 3еленодольсК муниципаль районыныц Олы Ачасыр авыл щирлеге торак

пунктларында гращцаннар }кыенын эзерлау hэм yткорy тэртибе турында нигезлома
бьлан расланган тэртипта гращданнар щыенын yTkapy турында карар кабул ителгэн

коннэн бер айдан да артмый, Шул ук вакытта элек гракцаннар )+{ыенында катнашкан

затлар тавыш бируда киласе этапларда катнашмый. Грахqцаннар цыены карары, агэр
)цыенда катнашучЫларныЦ яртысынНан артыгЫ аныЦ очен тавЫш бирган булса, кабул

ителгэн дип санала).
1.2) 17 статьяныц 3 олешендэге алтынчы пунктчасын тубандэге редакцияДэ бэяН

итаргэ:



(6) авылара территориядэ урнашкан торак пунктта яца то3елгэн ){ирлек булдыру

турында халык инициативасын kypcaTy максатларында, шулай ук яца тезелгэн жирлекта,

эгэр iнь,ц саЙлау хокукына ия халкы саны 300 кешедан артмаса, яца тезелган

)цирлекнец жирле Yзидара органнарЫ структурасын билгелэу мэсьэласе буенча;>;

2. олеге Карарны законнарда билгеланган тартипта дэyлат теркэвено алу очен

>цибэрергэ.
з. олеге карарнЫ ИнтернеТ челтэренеЦ Татарстан Республикасы хокукый

могьлYмат росми 
'порr"пr,rда (http://pravo.tatarstan.ru) hoM Татарстан РеспубликасЫ

,уrrцйп"ль берэмлекларе составындагы Зеленодольск муниципаль районы магьлyмат

.iИrrirдч (http://zelenodolsk,tataistan.ru), шулаЙ ук олы Дчасыр авыл щирлегенец

мэгьлYмаТ стендларында: олы Дчасыр авылы, Yзэк урам, 46 йорт (цирлек

администрчцr"."'бинасы), олы дчасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорт (мадэният

йорты бинасы) адреслары буенча урнаштырырга,
4. олеге Карар <<Россия Федерациясендэ щирле Yзидарэ оештыруныц гомуми

принципларЫ rурr,"д"п 2003 елныЦ б окгябрендэге 13,t_Ф3 номерлы Федераль

законныц 44 статьясындагы 8 елеше нигезендэ Yз кечена керэ дип билгелэргэ,

5. олеге карарныц yталешен контрольда тотуны Олы Дчасыр авыл )t{ирлеге

башлыгы Гатиятуллин Марат Гомэр улына йекларгэ,

Олы Ачасыр авыл жирлеге
башлыгы, Совет раисе М.Г. Гатиятуллин


