
 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Советы 

                                                               КАРАРЫ 

 

    2018 елның  15  декабре                                                                                         №  95      

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  районы Иске Казиле  авыл 

җирлеге”муниципал берәмлеге Советының “Муниципаль хезмәт турында” 

Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

«Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 

25-ФЗ номерлы Федераль законы, Муниципаль хезмҽт турында Татарстан 

Республикасы кодексы, Кама Тамагы муниципаль районы Уставы нигезендҽ "Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  Иске Казиле авыл җирлеге» 

муниципаль берҽмлеге Советы карар чыгарды: 

1.  «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советының 2016 елның 20 апрелендҽге 23 номерлы 

карары белҽн расланган «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт турында 

нигезлҽмҽгҽ (алга таба-нигезлҽмҽ) түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ:: 

1) 13 статьяның 1 өлешендҽге 3 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

"3) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шөгыльлҽнергҽ, 

коммерция оешмасы белҽн идарҽ итүдҽ яки коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ 

итүдҽ катнашырга (сҽяси партия идарҽсендҽ катнашудан тыш; съездда (конференция) 

яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

бакчачылык, яшелчҽчелек, дача кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчелҽр 

ширкҽтлҽре гомуми җыелышында катнашу; күрсҽтелгҽн коммерциячел булмаган 

оешмалар белҽн идарҽ итүдҽ (сҽяси партиядҽн тыш), муниципаль берҽмлек идарҽ һҽм 

ревизия комиссиясе ҽгъзаларында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез 

тапшырудан тыш (муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган эшкҽ 

алучы (эш бирүче) вҽкиле рөхсҽте белҽн, бер үк башкарма орган буларак яисҽ аларның 

коллегиаль идарҽ итү органнары составына керүдҽн тыш) түлҽүсез нигездҽ катнашудан 

тыш (гамҽлгҽ куючы (акционер), муниципаль берҽмлек, муниципаль берҽмлек 

исеменнҽн муниципаль милектҽ булган оешмалар яки идарҽ итүне гамҽлгҽ куючы 



вҽкалҽтлҽрен (устав капиталында катнашу бурычлары) гамҽлгҽ ашыру тҽртибен 

билгелҽүче муниципаль хокукый актлар нигезендҽ; федераль законнарда каралган 

башка очраклар;»; 

2) 28.1 статьяның 3 өлешендҽ түбҽндҽге эчтҽлекле 2.1 пункт өстҽргҽ: 

«2.1) коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

бүлекчҽсе докладлары, анда аны башкаруның факттагы шартлары һҽм бары тик аның 

ризалыгы белҽн генҽ һҽм коррупциячел хокук бозу фактын тану шарты белҽн генҽ 

муниципаль хезмҽткҽрне язмача аңлатулары бҽян ителҽ (ышанычны югалтуга бҽйле 

рҽвештҽ эштҽн азат ителү рҽвешендҽ түлҽтүдҽн тыш);». 

2. Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат стендлар 

аша халыкка белдерергҽ: 

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 Республикасы хокукый 

мҽгълүмат рҽсми порталында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет»мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ рҽсми сайтында урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуын үз өстемҽ алам. 

 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге 

Советы Рәисе                                                                                   И.Х. Сәгдиев 
 


