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№ 127Юнчы декабрь 2019 нчы ел Яца Зареченск авылы

Нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту турында 
эзерлек Иэм уткэру тэртибе турында 
авылларда гражданнар жыены,
Яна Зареченск составына керуче 
Баулы авыл жирлеге башлыгы 
муниципаль район башлыгы 
Карары белэн расланган Татарстан 
Яна Зареченск авыл советы 
Баулы муниципаль районы 

район Советыньщ 2019 елнын 
18 октябрендэге 119 карары

«Россия Федерациясендэ жцрле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-03 номерлы Федераль закон нигезендэ 
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районыныц «Яна Зареченск авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставын, гражданнар ж;ыенын этаплап уздыру 
момкинлеген билгелэу олешендэ, Баулы муниципаль районыныц Яна Зареченск 
авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Яна Зареченск авыл жирлеге Советыныц 2019 елныц 18 октябрендэге 119 
номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 
районы Яна Зареченск авыл жирлеге составына керуче торак пунктларда 
гражданнар жыенын эзерлэу Ьэм уздыру тэртибе турындагы нигезлэмэгэ 
тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

2.5 пунктта. «(2 нче кушымта) » сузлэрен «(3 нче кушымта)» сузлэрен 
«(узара салым урнэгендэ 2 нче кушымта урнэген)» сузлэренэ алмаштырырга 
(узара салым урнэгендэ 3 нче кушымта урнэген)" (2 нче кушымта урнэге);

2.9.2 пунктында. «сузлэрен (№5,6 кушымта)» сузлэренэ алмаштырырга 
(узара салым урнэгендэ№5,6 кушымта урнэген);

3.3. тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"3.3. Сайлау хокукына ия торак пунктта яшэучелэр исемлегендэ 

тегэлсезлеклэр ачыкланган очракта, торак пунктта яшэучелэр, гражданин 
шэхесен раслаучы документлар булган очракта, муниципаль берэмлек башлыгы 
белэн жыенда катнашу рохсэт ителэ»;



3.8 пунктта «(7 нче кушымта) "сузлэрен «(7 нче кушымта урнэген узара 
салым мисалында)" сузлэренэ алмаштырырга);

4.2 пункт, тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«4.2. Жыенда кабул ителгэн карарлар муниципаль норматив хокукый актлар 

булып тора, ж;ыенда рэислек итуче зат тарафыннан имзалана Ьэм Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелергэ 
тиеш".

2. Элеге карарны Татарстан Республикасынын рэсми хокукый мэгълумат 
порталында бастырып чыгарырга (http://www.pravo.tatarstan.ru (Баулы 
муниципаль районы сайтында) Иэм (Яца Зареченск авыл ж;ирлеге сайтында) 
http://www.bavly.tatarstan.ru.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.

Яца Зареченск авыл ж;ирлеге 
Башкарма комитет ж;итэкчесе
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