
Решение 

Совета муниципального образования 

«поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района» 

 

«24» сентября  2018 г.        № 89 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района» 

от 31.08.2017 № 52/1 «О Положении «О статусе депутата 

Совета муниципального образования 

«поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско- 

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»» 

 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Совет муниципального образования «Поселок городского 

типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о статусе депутата Совета муниципального 

образования «Поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-

Устьинского муниципального района», утвержденное решением Совета 

муниципального образования «Поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района» от 31.08.2017 № 52/1, 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 



садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

        - пгт. Куйбышевский Затон, ул. Ульяновское шоссе, д.8, 

        - пгт. Куйбышевский Затон, ул. Больничный переулок д.4; 

 - пгт. Куйбышевский Затон, ул. Парковая  

а также разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района»                          Н.Б. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карар 

Муниципаль берәмлек Советы карары Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы Кама Тамагы муниципаль районы» 

 

«24» сентябрь 2018 ел                                                                    № 89 

 

Совет карарына үзгәрешләр кертү турында 

муниципаль берәмлеге башлыгы 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы 

Кама Тамагы муниципаль районы» 

депутат статусы турында «Положение турында " 

 31.08.2017 ел, № 52/1 

Муниципаль берәмлек Советы карары 

шәһәр тибындагы бистә 

Кама Куйбышев Затоны- 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законга үзгәрешләр кертү сәбәпле, гамәлдәге законнарга туры 

китерү максатыннан «Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев 

Затоны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге советын 

гамәлдәге законнарга туры китерү турында Карар кабул ителде.: 

 

1. «Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 2017 елның 31 

августындагы 52/1 номерлы карары белән расланган «Кама Тамагы 

муниципаль районы Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» 

муниципаль берәмлеге Советы депутаты статусы турындагы нигезләмәгә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1. 11 статьяның 1 өлешендәге 1 пунктчасын киләсе редакциядә бәян 

итәргә: 

Эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле 

булмаган оешма белән идарә итүдә (Татарстан Республикасы Муниципаль 

берәмлекләре советы идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка 

берләшмәләрендә, сәяси партиядә катнашудан, съезд (конференциядә) яки 

башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, 



бакчачылык, бакча, дача кулланучылар кооперативлары, күчемсез милек 

хуҗалары ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашуыннан тыш) 

катнашырга;), моннан тыш, оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә 

Россия Федерациясе Президенты яисә Россия Федерациясе Хөкүмәте акты 

нигезендә бушлай нигездә катнашудан тыш; муниципаль берәмлек 

исеменнән гамәлгә куючысы яисә муниципаль милектә булган акцияләргә 

(устав капиталында катнашу бурычлары) вәкаләтләрен гамәлгә кую тәртибен 

билгеләүче муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек 

башкарма комитеты һәм оешманың идарә итү органнарында, гамәлгә куючы 

(катнашучы) булып торган муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен кире 

кайтарып бирү; федераль законнарда каралган башка 

очракларда;»муниципаль берәмлек муниципаль берәмлек муниципаль 

берәмлек исеменнән муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль хокукый 

актлар нигезендә муниципаль берәмлек башкарма 

2. Адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда әлеге карарны 

халыкка җиткерү: 

         Түбән Кама ш.т. п. Куйбышев Затоны, Ульяновск шоссесы ур., 8, 

         Түбән Кама ш.т. п. Куйбышев Затоны, Больничный тыкрыгы ур., 4; 

        Түбән Кама ш.т. п. Куйбышев Затоны, Парковая урамы  

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтында «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы 

Кама Тамагы муниципаль районы»                                             Н.Б. Ефимов 


