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Карар
08.10.2020 ел

Татарстан Республикасы N{амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
я{ИрЛеГе Советыныц (Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл х(ирлеге составына керyче торак пунктларда гражданнар
ЩЫеНЫН ЭЗеРлоy hэм уткэру тэртибе турындагы нигезломэне раслау.хакында)
2019 еЛныЦ 14 октябрендэге ]\Ъ 2-46 карары белэн расланган Татарстан
Республикасы IV{амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл щирлеге
составына керr{е торак пунктларда гражданнар я(ьiенын эзерлэy haM уткэру
Тэртибе турындагы нигезлэмэгэ yзгэрешлэр hoM остемэлэр KepTy хакында

<<Россия Федерациясендэ щирле yзидарэ оештыруныц гомуми
IIринциплары турында <Федералъ законга haM> Россия Федерациясе
субъектлары дэyлэт хакимиятенец закон чыгару (вэкиллекле) hэм башкарма
органнарын оештыруныц гомуми принциплары турында <Федераль законныц
26.IЗ статьясына yзгэрешлэр кертy хакында)) 2020 елныц 9 ноябрендаге 370-ФЗ
номерлы Федералъ закон, <Татарстан Республикасында )цирле yзидарэ турында
<Татарстан Республикасы Законьiныц 20 Еэм З5 статьяларына yзгэрешлэр KepTy
хакында)> 2021 елныц 5 маендагы 29-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законынигезендо, Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль раЙоны
Кеек-Ерыкса авыл }кирлеге Советы КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1.Татарстан Республикасы }r'lамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса
авыл я{ирлеге Советыныц <Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
раЙоны Коек-Ерыкса авыл }кирлеге составына керyче торак пунктларда
ГРаЖДаННаР Я(ыенын эЗерлэY hэм уткэру тэртибе турындагы нигезлэмэне раслау
Хакында)) 2019 елныц \4 октябрендэге ЛЪ 2-46 карары белэн расланган
(17.1|.2020 ел, М 4-2 карары редакциясенда) Татарстан Республикасы
N{амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл я{ирлеге составына керr{е
торак пунктларда гражданнар х(ыенын эзерлаy hэм уткэрy тэртибе турындагы
нигезлэмэгэ тубэндэге yзгорешлэр haM остэмолэрне кертергэ:
1.1 1.7 пунктына тубэндэге эчталекле абзац остэргэ:
<<I.] . Гражданнар щыены тубэндэге мэсьэлалэр буенча yткорелергэ
момкин:

1) авыл х{ирлеге (муниципалъ район) чиклэрен yзгэртy мэсьэлэсе буенча
торак пунктта кyрсэтелгэн торак пункт территориясен башка х(ирлек

(муниципаль район)территориясено кертyге китерэ торган кyрсэтелгэн торак
пункт кергон я(ирлек (муниципаль район) чиклэрен yзгэртy мэсьэлэсе буенча;
2) ((муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы вэкалэтлэре гражданнар
щыены тарафыннан инициатив проектларны кyрсэтy, эзерлэу, сайлап алу hэм

гамелге ашыру мэсьэлэлэре буенча гамолгэ ашырыла торган

я{ирлек

составындагы торак пунктта) ;
З) авьiл торак пунктында авыл х{ирлеге старостасы кандидатурасын токъдим
итy, шулай ук авыл я{ирлеге торак пункты старостасыныц вэкалотлерен
вакытыннан апда туктату месьолосе буенча;
4) авыл торак пунктында гражданнар я(ыены шулай ук муниципаль хезмэт
турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда муниципаль
хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс yткэргэндэ конкурс комиссиясе составына
кандидатуралар такъдим итy макс атларында yткэрелерге момкин.
5) авыл х{ирлеге составына керyче торак пункт территориясе олешендэ торак
пунктныц елеге олешендэ гражданнарныц yзара салым акчаларын керту hэм
куллану мэсьолосе буенча фикер алышу буенча>;
\.2.2.1 пунктта "Торак пунктта яшэyчелор торкеме" сyзлэреннэн соц <(яисэ
аньiц территориясенец бер олеше)>сузлэрен остэргэ;
1.З. З.5 пунктта ((торак пункт хаJIкы)) сyзлареннэн соц <(яисэ аныц
территориясенец бер олеше)> сузлэрен осторгэ.
2.Олеге карарны KoeK-EpbiKca авыл х{ирлегенец мэгълyмат стендларында,
1\{амадыш муниципалъ районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан
Республикасы хокукый мэгълyмат рэсми порталында (рrачо.tаtаrstап.ru.)
урнаштыру юлы белан халыкка )циткерергэ.
4. Олеге карарныц yтэлеше буенча )цаваплылыкны Татарстан Респуб.]Iикасы
N4амадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса авыл l*(ирлеге башлыгына

йоклэргэ.
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Башлык,
N4амадыш муниципаль районы
Коек-Е,рыкса авыл я(ирлеге
Советы реисе

.Р.Шайхетдинов/

