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Яр Чаллы шґіґре муниципаль 
берґмлеге Шґіґр Советы депутаты 
статусы турында Нигезнамґгґ 
єзгґрешлґр кертє хакында  
 

2003 елны¼ 6 октябрендґге «Россия Федерациясендґ ¢ирле 
єзидарґне оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 

Федераль закон нигезендǝ 
Шǝhǝр Советы 
  

КАРАР бирде: 
 
1. Шґіґр Советыныћ 2011 елныћ 26 маендагы 12/7 санлы Карары 

белґн расланган Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлеге Шґіґр 

Советы депутаты статусы турында Нигезнамґгґ (Шǝhǝр Советыныӊ  

2016 елныӊ 07 апрелендǝге   7/20, 2018 елныӊ 21 февралендǝге 23/12 

санлы Карарлары редакциясендǝ) тєбґндґге єзгґрешлґр кертергґ:  

1) 4 маддǝдǝ:  
-  3 пунктныӊ   1 пунктчасын гамǝлдǝн чыккан дип танырга;  

- 3 пунктныӊ 2 пунктчасын түбǝндǝге эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ: 
«2) Шǝхсǝн үзе яйсǝ ышанычлылылар аша  эшмǝкǝрлек белǝн 

шөгыльлǝнү,  коммерцияле оешма белǝн идарǝ итү яки аныӊ идарǝсендǝ 
катнашу (Татарстан Республикасы  муниципаль берǝмлеклǝре советы 

идарǝсеннǝн, муниципаль берǝмлеклǝрнеӊ башка берлǝшмǝлǝреннǝн, 

сǝяси партиялǝрдǝ,  башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, 

гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең  съездында 

(конференциясендә) яки гомуми җыелышында катнашудан башка), 

Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте 
акты нигезендә, оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез 
катнашудан; муниципаль берәмлек исеменнǝн оешманы гамǝлгǝ кую  

hǝм идарǝ итү вǝкалǝтлǝрен башкару тǝртибен билгелǝүче  муниципаль-

хокукый актлар  нигезендǝ гамǝлгǝ куючысы (акционеры, 

катнашучысы)  муниципаль берǝмлек булган оешманыӊ идарǝ 
органында яйсǝ ревизия комиссиясендǝ  муниципаль берǝмлек 



2 

мǝнфǝгатьлǝрен түлǝүсез башкарудан,  федераль законнарда каралган 
башка очраклардан тыш;»; 

- 4 пунктта «гражданнар» сүзеннǝн соӊ «, административ» сүзен 

өстǝргǝ;  
2) 11 маддǝдǝ: 
 - 3 өлештǝ «оештыру-хокукый формасына карамастан, 

оешмаларда hǝм иҗтимагый берлǝшмǝлǝр» сүзлǝрен төшереп 
калдырырга; 

- 5 өлештǝ «оешмалар» сүзеннǝн соӊ «аларныӊ оештыру-хокукый 

формасына карамастан» сүзлǝрен өстǝргǝ;  
3) 15 маддǝне түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«15 маддǝ. Депутатныӊ вазыйфаи затлар тарафыннан кабул 

ителүгǝ хокукы  
Депутат Яр Чаллы шґіґре территориясендґ єз   эшчґнлеге 

мґсьґлґлґре буенча ¢ирле єзидарґ органнарыны¼ вазыйфаи затлары, 
оештыру рґвеше т¿рле булган оешмалар ¢итґкчелґре тарафыннан  
чиратсыз кабул ителє хокукыннан файдалана»; 

4) 16 маддǝне түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«Депутат Шǝhǝр Советы каравындагы мґсьґлґлґр буенча  ¢ирле 

єзидарґ органнарына, ¢ирле єзидарґ органнарыныӊ вазыйфаи 

затларына, муниципаль предприятие hǝм учреждение ¢итґкчелґренґ 

язмача мөрǝҗǝгать итү хокукына ия.». 

2. Əлеге Карар, гамǝлгǝ керү вакыты гамǝлдǝге законнар белǝн 

билгелǝнгǝн аерым нигезлǝмǝлǝреннǝн тыш, рǝсми бастырылган көннǝн 

үз көченǝ керǝ.  
3. Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыны¼ 

регламент, хокук тґртибе іґм халык иминлеген тґэмин итє мґсьґлґлґре 
буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ.  

 
 

Шґіґр Хакиме                                           Н.Г. Мґідиев 

 

 


