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Щэке авыл жирлеге> муниципаль
берэмлегенда муниципаль хезмэткэрлор
тарафыннан яллаучы (эш бируче) вокиленец
коммерцияле булмаган оешмалар (саяси
<<Олы

партиядэн тыш) белэн идарэ итyдо

катнашуга

:

яисэ аларныц коллегиаль идарэ органнары
составына керyга яисэ яллаучы (эш бируче)
вЬкиленец рохсэтен алу тэртибе турындагы
Нигезлэманец yз. кочен югалryын тану хакында;

авryстындагы 76 номерль1
Зеленодольск муниципаль районы Олы )(аке

2017 елныц

29

авыл щЙрпеге Советыныц карары (20'|9 елныц
июлендэге 164 номерлы yзгэрешлэр белэн)

11

Муниципаль хокукый актлар системасын акryальлаштерy максатыннан, Яшел
Yзон муниципаль районы Олы Щэке авыл жирлеге Советы карар итте:

}(оке авыл щирлеге Советыныц <Олы Щаке авыл )цирлеге муниципаль
берамлегенда муниципаль хезмэткэрлар тарафыннан Бердам башкарма оргаН
1. .Qлы

буларак яллаучы (саяси партиядэн тыш) булмаган оешмалар белан идарэ итyдэ яисо
аларныц коллегиаль органнары составына керyга бушлай нигездэ катнашу ечеН
яллаучы (эш бируче) вокиленец рохсэтен алу тэртибе ryрындагы нигезламэне раслаУ
хакында)) 2017 елныц 29 авryстындагы 76 номерлы карары yз кечен югалткан дип
танырга.
2. Олы Щаке авыл жирлеге Советыныц <<Татарстан Республикасы Яшел Yзэн
муниципаль районыныц <<<<Олы Щаке авыП жирлеге> муниципаль берэмлегендэ
муниципаль хезмэткэрлор тарафыннан яллаучы (эш бируче) вэкиленец коммерцияле

булмаган оешмалар (саяси партиядэн тыш) белэн цдарэ итyда катнашуга яисэ
аларныц коллегиаль идарэ органнары составына керyг€ яисэ яллаучы (эш бируче)
вэкиленец рохсэтен алу тэртибе ryрындагы Нигезламэнец Vз кечен югалтуын тану
хакында; 2017 елныц 29 авryстындагы 76 номерлы 3еленодольск муниципаль районы
Олы }Щаке авыл )цирлеге Советыныц карары (2019 елныц 11 июлендэге 'l64 номерлы
yзгерешлар белан)
3. Олеге карарны Интернет челтэренец Татарстан Республикасы хокукый
мэгълyмат рэсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы

муниципаль беромлеклэре составындагы 3еленодольск муниципаль районы

могълyмат сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), шулай

ук

магьлyмат
(администрация
Олы
бинасы),
йорт
1
Макгэп
стендларында: Олы Яке авылы,
урамы,
Яке авылы, Мэкгэп урамы, 1а йорт (зур )Щэке КФY бинасы), Каратмэн авылы ]fuУб
бинасы), Уразла авылы ,Щуслык урамы, 3
урамы, 23 нче йорт (Каратмон а
нче йорт (Уразлы авыл клубы
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