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Татарстан Республикасы Зеленодольск муницип.uь

районы Олы Щэке ilвьш жирлеге Советьшrыц 2018
елньщ 1 июнендэге 110 Еомерлы карары белэн

раслаЕган (Олы Щэке авыл жирлеге Советыныц
2018 елнцц 16 августьшrдагы 119 номерлы,201'9
елньщ 10 апрелендэге 156 номерлы карары белэн
кортелгэн yзгэрешлэр белэн) Татарстан
Республикасы Зеленодольск м}.ниципаJь

районыньщ кОлы Щаке авыл щирлеге) муниципzljь
берэмлеге Уставына yзгэрешлэр KepTy турьrнда)

кРоссия Федерациясендэ }цирле Yзидарэ оештьIруныц гомуми IIринциIIлары

турында) 200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы, <<Муниципаль берамлеклэр

уставларын дэYлэт теркэвенэ апу турьшда> 2005 епЕыц 21 июлендэге 97-ФЗ номерлы

федераль"зz}коннар, <Татарстан РеспубликасыЕда }кирле Yзидарэ турындa> 2004 елньщ 28

июлендэге 45-трЗ номерлы Татарсталr Республикасы Законы нигезендэ Татарстан

РеспублиКасы ЗеленОдольск муниципzrль районьпrьщ Олы Щэке авыл жирлеге Советыныц
2018 елньщ 1 июнендэге 110 номерлы карары белэн расланган (Олы Щэке авыл пtирлеге

Советыныц 2018 елньщ 16 августындагы 119 номерлы,20|9 елныц 10 апрелендэге 156

номерJIы карары белэн кертелгаЕ yзгэрешлэр белэн) Татарстан Республикасы Зеленодольск

муниципаль районьшrьщ <олы Щэке авьш жирлеге) муIIиципаJIь берэмлеге Уставына
yзгореrrшэр KepTy турында)

татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Олы Щэке авыл щирлеге
СоветьпrЫц 2018 елньЩ 1 июнендЭге 110 номерлы карары белэн расланган (Олы Х{эке авыл

щирлеге Советыньщ 2018 елньщ 16 августьiндzгы 119 номерлы, 2019 елныц t0 апрелендэге

156 номерлы карары белэн кертелгQн Yзгарешлэр белан) Татарстан Республикасы
Зеленодольск муницип.}ль районыныц кОлы Щэке авьш жирлеге) муниципz}ль берэмлеге

Уставьтна Yзгэрешлэр KepTY турында) гавами тьщлаулар нэтип{элэрен исэпкэ €lJIып, олы

Щэке авыл щирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

l.
Татарстан Республикасы ЗеленоДольск муниципчrль районы олы Щэке авыJI }r(ирлеге

Советьrньщ 2018 елньщ 1 июнендэге 110 номерлы карары белан раслаЕган (Олы П(эке авьш

щирлgге Совотыньщ 2018 елньщ 16 августындчtгы 119 номерлы, 2019 елныц 10 апрелендэге

156 номерлы карары белэн кертелгэн Yзгэрешлэр белэн) Татарстан Республикасы

Зеленодолiсп ,у""ципаль раfrоньшьщ колы Щэке авыл жирлеге)) муниципi}ль берэмлеге

Уставьша Yзгарешлэр KepTY турьтнда) тубэндэге Yзгэрешлэрне кертергэ:: \

1) 17 статья:
1.1) 17 статьяныц 1 елеrпен ryбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
к1. кРоссия Федерациясендэ х(ирле Yзидаре оештыруныц гомуми принциплары

турындD 2003 елньщ б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 25.1 статьясында



2

каралган цражданнар жыены анда торак пунктта яки щирлектэ яшаYчелэрнец сайлау

хокукына иrI хrlпкъшIыц яртысыннilI артыграгы катнашканда вэкаJIэткэ ия була. Торак

пунктта элеге торtж rrунктта яшэlчелэрнец сайлау хокукына ия яртысыннан артыграк бер ук
вакытта кzrтнашу момкинлеге булмаса, гражданнар жыены алеге Устав нигезендэ этаплап,

граждаЕнар п(ыеньш{ Yткэрy турында Карар кабул ителгэн коннэн альш бер айдан да

артмаган вакыт эчендэ }.ткэрелэ, ул Татарстан Республикасы Зеленодольск м}.ниципаль

рЬо""r""щ Олы Щэке авыл щирлеге торак rrунктларьшда граждаЕнар хФIеIlын эзерлоу hэм

YtкэрY тэртибе турында нигезлэмЭ белэН раслангаН тэртиtIтЭ граждаЕнар )цыенын \цкэрY
турьшда карар кабул ителган коннэн бер айдан да артмьй. Шул ук вакытта элек гражданнар

щыенында катнашкан затлар тавыш бирулэ килэсе этiшларда катнашмый. Гражданнар

щыены карары, эгар жыенда катнiIшучыларныц яртысыЕнан артыгы аныц очен тавыш

биргэн булса, кабул ителгэн диrr санаJIа).
|.2) 17 статьяньЩ 3 олешеЕДэге аJIтьшчы шунктчасын тубэндэге редакцияда бэян

итэргэ:
(6) авылара территорияде урнашкан торiж пунктта яца тозелгэн щирлек булдыру

турьшда халык инициативасын KYpcaTY максатларындц шулай ук яца тозелгэн }кирлектэ,

эгэр аньщ сайлау хокукына ия халкы саны 300 кешедэн артмаса, яца тозелгэн щирлекнец
пqирле Yзидаре органЕары структурасьтн билгелэY мэсьэлэсе буенча;>;

2. олеге Карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэYлат теркэвенэ алУ очеН

щибэрергэ.
з. олеге карарны Татарстан Республикасы хокукъй МЭГЪJIYIIIат рэсми tIорталында

(http://pravo.tatarstan.ru) hэм Интернет челтэрендэ Татарстан Республикасы муниципаль

берэмлеклэре портrrлы составында Зеленодольск м},ниципаль районыныц мэьщмат
сайтьпrда урЕатптырыргЩ махсус мэгьлYмаТ стендларында

ryбэндэге адреслаР буенча халыкка }IgткерерГэ:олЫ Яке авылы, Мэктэп урамы, 1 йорт

(хqирлеК iцминистРациясе бинасы), олы Яке €lвыJIы, Мэктэп ураNIы, 1а йорт (авыл мэдэният

йортЫ бинасы), КаратмэН авьUIы, Ifuуб урамы, 2З йорТ (авыЛ клубЫ бинасы), Уразлы авыJIы,

Щусльп< урilп{ы, З йорт (авьтл клубы бинасы).

4. олеге Карар кРоссия Федерациясендэ я(ирле Yзидарэ оештыруЕьщ гом}ми
принциплары турынДаD 2003 еJIныЦ б октябреНдэге 131-ФЗ номерлы Федераль законньщ 44

статьясындагы 8 олеше Еигезендэ yз коченэ керэ дип билгелэргэ.
5. олеге Карарньщ !тэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасыныц

Зеленодольск районы олы Жэке авыл я(ирлеге башльгьrна йеклэргэ.

Щирлек баtrrлыгы,
совет Раисе Ф.А.Файзуллинаffid(ýi/.a$xffKr2xl:+


