
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  
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Кама Тамагы муниципаль районы  Иске Казиле авыл җирлеге Советының  

2017 елның 29 декабрендәге е  "Кама Тамагы муниципаль районы  Иске 

Казиле авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында” гы Нигезләмә 

хакындагы 65  номерлы  карарга үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законга 

үзгҽрешлҽр кертү сҽбҽпле, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Иске Казиле авыл җирлеге Советы гамҽлдҽге законнарга туры китерү 

максатында КАРАР БИРДЕ: 

 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 29 декабрендҽге 65 номерлы карары белҽн 

расланган “Иске Казиле авыл җирлеге Советы депутаты статусы турындагы 

нигезлҽмҽ”гҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.1. 11 статьяның 1 өлешендҽге 1 пунктчасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян 

итҽргҽ: 

"1) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн 

шөгыльлҽнергҽ, коммерция оешмасы белҽн идарҽ итүдҽ яки 

коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашу  (Татарстан 

Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽр Советы идарҽсендҽ, 

муниципаль берҽмлеклҽрнең башка берлҽшмҽлҽрендҽ, сҽяси партиядҽ, 

съездда (конференция) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-

төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчҽчелек, дача 

кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчелҽр ширкҽтлҽре 

гомуми жыелышында катнашудан тыш), Россия Федерациясе 

Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмҽте акты нигезендҽ 

оешманың коллегиаль органы эшчҽнлегендҽ түлҽүсез катнашудан тыш; 

муниципаль берҽмлек исеменнҽн оешма оештыручы һҽм муниципаль 

милектҽ булган акциялҽр (устав капиталында катнашу өлешлҽре) белҽн 

идарҽ итү вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру гамҽлгҽ куючы тҽртибен 

билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ оешманын 

идарҽ органнарында һҽм ревизия комиссиясендэ оештыручы  

(акционер, катнашучы) булган муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен 

түлҽүсез нигездҽ тҽкъдим итүдэн тыш; федераль законнарда каралган 

башка очраклардан тыш;».  



 

3. Ҽлеге карарны адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати стендларда халыкка 

җиткерү: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Караталга 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзҽк урамы, 14; 

шулай ук  Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

урнаштырырга. 

   

1. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземдҽ калдырам. 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге” 

башлыгы, “Татарстан                                                      

Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге” 

Советы рҽисе                                                                                   И.Х.Сҽгдиев 

 


