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Татарстан Республикасы Яр
Чаллы
шґіґре
муниципаль
берґмлеге Уставына єзгґрешлґр
кертє турында
Шґіґр Советыныј «Татарстан Республикасы Яр Чаллы шґіґре
муниципаль берґмлеге Уставына єзгґрешлґр кертє турында» карар
проекты буенча гавами тыјлаулар нґтиќґлґрен карап тикшергґч, 2003
елныј 6 октябрендґге «Россия Федерациясендґ ¢ирле єзидарґне
оештыруныј гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль
законныј 28, 44 маддґлґре, Татарстан Республикасы Яр Чаллы шґіґре
муниципаль берґмлеге Уставыныј 92, 93, 94 маддґлґре нигезендґ
Шґіґр Советы
КАРАР бирде:
1. Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге вґкиллекле органыныј
2005 елныј 8 декабрендґге 6/5 санлы Карары белґн расланган (Шґіґр
Советыныј 2006 елныј 19 октябрендґге 15/4, 2007 елныј 4 июлендґге
23/4, 2007 елныј 25 декабрендґге 28/10, 2008 елныј 29 февралендґге
30/7, 2009 елныј 9 апрелендґге 40/6, 2009 елныј 10 сентябрендґге 42/7,
2010 елныј 31 мартындагы 47/7, 2010 елныј 27 декабрендґге 7/6, 2011
елныј 15 декабрендґге 15/7, 2012 елныј 5 июлендґге 19/15, 2012 елныј
20 декабрендґге 22/19, 2013 елныј 29 августындагы 26/17, 2014 елныј
21 февралендґге 29/17, 2014 елныј 16 октябрендґге 33/17, 2015 елныј
27 февралендґге 38/14 санлы Карарлары редакциясендґ) Татарстан
Республикасы Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Уставына
тєбґндґге єзгґрешлґрне кертергґ:
1) 9 мґддґнећ 1 šлеш 19 пунктында «физик культура» сєзлґреннґн
соћ «, мґктґп спорты» сєзлґрен їстґргґ;
2) 9.1 мґддґсенеј 1 šлешенґ тœбґндґге эчтґлектґге 15 пунктны
šстґргґ:
«15) шґŸґр
округы
территориясендґ
яшґœче
караучысыз
хайваннарны тотып алу Ÿґм карап тоту буенча чараларны гамґлгґ
ашыру.»;
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3) 10
мґддґ
1
šлеш
9.1 пунктына
тœбґндґге
сœзлґрне
šстґргґ: «, мґгариф турында Россия Федерациясе законнарында Ÿґм
муниципаль хезмґт турында Россия Федерациясе законнарында
каралган тґртиптґ муниципаль хезмґт šчен кадрлар хґзерлґœне
оештыру;»;
4) 28 маддґнећ 2 їлеше 71 пункты єз кїчен югалткан дип танырга;
5) 31 мґддґнеј 3 šлешен тœбґндґге редакциядґ бґян итґргґ:
«3. ШґŸґр Советыныј 23 депутаты бердґм сайлау округы буенча
Федераль закон нигезендґ сайлауларда катнашу хокукына ия сґяси
партия яки аныј Федераль законнар нигезендґ муниципаль сайлауларда
катнашу хокукына ия региональ бœлеге яисґ башка структур бœлекчґсе
(алга таба – сайлау берлґшмґлґре) тарафыннан тґкъдим ителгґн
депутатлыкка кандидатлар исемлеге буенча сайлана. Бердґм сайлау
округы муниципаль берґмлекнеј бšтен территориясен œз эченґ ала.
Депутат мандатларын бœлœгґ Ÿґркайсы сайлаучыларныј 5 процент
Ÿґм аннан да кœбрґк тавышын алган кандидатларныј теркґлгґн
исемлеклґре, мондый исемлеклґр икедґн ким булмаган Ÿґм бердґм
сайлау округы буенча тавыш бирœдґ катнашкан сайлаучыларныј
барлыгы 50 проценттан артык тавышы бирелгґн шартта кертелґ. Бу
очракта кандидатларныј башка исемлеклґре бердґм сайлау округы
буенча депутат мандатларын бœлœгґ кертелми.
Ґгґр Ÿґркайсы ґлеге маддґнеј 3 šлеше икенче абзацында
кœрсґтелгґн сайлаучылар тавышлары санын алган кандидатлар исемлеге
šчен бердґм сайлау округы буенча тавыш бирœдґ катнашкан
сайлаучыларныј барлыгы 50 проценттан артык тавышлары бирелсґ,
депутат мандатларын бœлœгґ Ÿґркайсы сайлаучылар тавышларыныј
кœрсґтелгґн санын алган, шулай ук сайлаучылар тавышлары саныныј
эзлекле рґвештґ кимœ тґртибендґ ґлеге маддґнеј 3 šлеше икенче
абзацында кœрсґтелгґннґн сайлаучылар тавышлары санын кимрґк алган
кандидатлар исемлеге кертелґ, депутат мандатларын бœлœгґ кертелгґн
кандидатлар исемлеге šчен бирелгґн тавышлар саны тавыш бирœдґ
катнашкан сайлаучылар тавышларыныј гомуми саныннан барлыгы 50
процентка артып киткґнчегґ кадґр.
Ґгґр бер кандидатлар исемлеге šчен бердґм сайлау округы буенча
тавыш бирœдґ катнашкан сайлаучыларныј 50 проценттан артык
тавышлары бирелсґ, ґ калган кандидатлар исемлеклґре ґлеге маддґнеј
3 šлеше 2 абзацында кœрсґтелгґннґн сайлаучылар тавышлары санын
кимрґк алса, депутат мандатларын бœлœдґ катнашуга шулай ук ґлеге
маддґнеј 3 šлеше 2 абзацында кœрсґтелгґннґн сайлаучылар
тавышларын кимрґк алган кандидатлар исемлеге арасында бердґм
сайлау округы буенча тавыш бирœдґ катнашкан сайлаучылар
тавышларыныј санын кœбрґк алган кандидатлар исемлеге дґ кертелґ.»;
6) 41 маддґдґ:
- 4 їлешнећ 13.5 пунктында «эшлґє» сєзеннґн соћ «, раслау» сєзен
їстґргґ;
- 9 šлешкґ тœбґндґге эчтґлектґге 14.6 пунктын šстґргґ:
«14.6) шґŸґр
округы
территориясендґ
яшґœче
караучысыз
хайваннарны тотып алу Ÿґм карап тоту буенча чараларны гамґлгґ
ашыру;».
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- 15
їлешкґ
тєбґндґге эчтґлектґге 3 пунктны їстґргґ:
«3) шґіґр округы территориясендґ физик культура, мґктґп спорты
іґм массакєлґм спорт єсешенґ шартлар тудыруны тґэмин итє;».
2. Ґлеге Карар матбугатта рґсми басылган кšннґн єз кšченґ керґ,
нигезлґмґлґр šчен єз кšченґ керє гамґлдґге законнар белґн башка
вакытта каралган.
3. Яр
Чаллы
шґіґре
Хакиме
вазифаларын
башкаручы
Ф.И. Андреевага ґлеге Карарны гамґлдґге законнарда билгелґнгґн
тґртиптґ дґєлґт теркґвенґ юнґлтергґ.
4. Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыныј
регламент, хокук тґртибе, законлылык іґм ќирле єзидарґ буенча даими
комиссиясенґ йšклґргґ.
Шґіґр Хакиме
вазифаларын башкаручы

Ф.И. Андреева
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