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(04) август 2021 ел

Карар
Jф 1-9

Татарстан Республикасы N{амадыш муниципаJIъ районы Кеек-Ерыкса авыл х{ирлеге
СоветыНыц 2018 нче епныЦ 17нче сентябренде кабУл ителгэн З-З4нче номерлы
(татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса авыл
п{ирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезлэмэ) турындагы карарына
YзгэрешJIэр hoM остэмэлэр KepTY турында

<россия Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлtэр kepTy турында)
каршы
2021, елныЦ 30 апреЛендэге }Ф 116_ФЗ Федераль закон hэм <Коррупциягэ
тору турында)) Федераль законныц 13_1 статъясы, <Татарстан Республикасы
vIамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл хtирлеге>) муниципаль берэмлеге
Уставы нигезенДэ, Татарстан Ресгtубликасы Мамадыш муниципzIJIь районы коекЕрыкса авыл х{ирлеге Советы карар кабул итте:

1.татарстан Республикасы vIамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
,ц"рп"i" Советыныц 201В нче елныЦ 17Hge сентябрендэ кабул ителгэн З-З4нче
номерлЫ <Татарстан РеспУбликасы Мамадыш мунициrтаJIь районы Коек-Ерыкса
авыл х{ирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезлэмэ>> турындагы карарына
(1s.09.2019ел, J\b 3-34 редакциядо) тубэндоге Yзгорешлэр hэм остэмэлэр кертергэ:
1.1 Нигезлэмэнец 4 статьясындагы 1 олешенец 7 пунктын тyбэндэге редакциядэ
бэян итергэ:
аныц
<<РоссиЯ ФедерацИясе граЖданлыгын туктату, чит ил гражданлыгын туктату нигезенде чит ил гражданы п{ирле yзидарэ органнарына сайланырга, аJIарга чит ил

гражданлыгъiн алырга яисэ аларга Рос9ия Федерациясе гражданыныц Россия
Федерациясе хаJIыкара шартнамэсендэ катнашу{ы булмаган чит ил дэyлэте
территориясендэ даимия шэy хокукын раслаучы чит ил гражданы яисэ башка
Россия
документ алу хокукына ия, аныц нигезендэ чит ил |ражданы булган
Федерациясе гражданы чит ил дэyлэте гражданлыгы булган Россия Федерациясе
гражданы, )цирле yзидарэ органнарына сайланырга хокуклы, эгар Россия
Федер ациясенец хаJIыкар а килешYендэ башкасы кар алмаган булса>>,

2. Олеге карарны я{ирлекнец махсус стендларында урнаштырырга, VIамадыш
муниципаIIь районы рэсми сайтында, "Интернет" мэгълyмати- коммуникацион
челтэрендэге Татарстан Республикасыныц муниципаль берэмлеклэр Порталында
http://mamadysh.tatarstan.rul веб- адресы буенча hэм Татарстан Республикасы
хокукый мэьлyматыныц рэсми порталында (pravo. tatarstan.ru) иьлан итэргэ.

3. Олеге карарныц yтолеше буенча я{аваплылыкны Мамадыш мунициrталь раЙОНЫ
Кеек-Ерыкса авыл я{ирлеге башлыгы ТIIайхетдинов Ф.Р. йоклоргэ.
IVIамадыш муниципаль районы
Коек-Врыкса авыл }цирлеге башлыгы,
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