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Татарстан            Республикасы 

Балык    Бистәсе     муниципаль 

район   Советының 2013 елның  

4 апрелендәге XXVI-3 номерлы  

карары          белән     расланган 

Татарстан             Республикасы 

Балык    Бистәсе      муниципаль  

районында   муниципаль хезмәт  

турындагы               Нигезләмәгә  

үзгәрешләр  кертү  хакында 

 

           Муниципаль  норматив хокукый актларны законнарга  яраклаштыру  

максатларында  2018 елның 30  октябрендәге  “ Россия  Федерациясенең  аерым 

закон актларына үзгәрешләр кертү турында”гы 382-ФЗ  номерлы Федераль законга 

таянып, Татарстан     Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы 

нигезендә Татарстан     Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район Советы 

КАРАР БИРӘ: 

           1. Татарстан     Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район    Советының  

2013 елның 4 апрелендәге  XXVI-3 номерлы  карары белән расланган Татарстан     

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы 

Нигезләмәгә (Татарстан     Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  район 

Советының  2013 елның 22 июлендәге XXVII-6 номерлы, 2014 елның 14 

августындагы XXXIX-3 номерлы,  2014 елның 13 декабрендәге  ХLII-8 номерлы, 

2015 елның  14 ноябрендәге V-3 номерлы,  2016 елның 23 апрелендәге Х-8 номерлы, 

2016 елның 16 ноябрендәге ХIII-9 номерлы, 2017 елның  29 маендагы XIX-9 

номерлы , 2017 елның 23 октябрендәге  XXII-6 номерлы,2018 елның 24 июлендәге 

XXXII-4  номерлы,  2018 елның 19 ноябрендәге  XXXVI-5 карарлары нигезендә 

кертелгән үзгәрешләр белән)  түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1) 6 маддәне  түбәндәге эчтәлектәге  6.4 өлеше белән тулыландырырга: 

6.4.Җитәкче булып торган муниципаль  хезмәткәр  җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең  сайлау комиссиясе аппаратында  мәнфәгатьләр низагына 

юл калдырмау максатларында  күрсәтелгән вазыйфаны алмаштыру чорында әлеге 

җирле үзидарә органының, муниципаль берәмлекнең  сайлау комиссиясе 

аппаратының  сайлап куелган һөнәри берлек  органында  муниципаль 

хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен  яклап эш йөртә алмый. 

2) 7 маддәнең 7.1 өлеше  3 пунктын “сәяси  фирка” сүзләреннән соң  “җирле 

үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең  сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 

һөнәри берлек органы, шул исәптән  башлангыч һөнәри оешманың сайлап куела 



торган органы белән идарә итүдә  түләүсез нигездә катнашу;” сүзләре белән 

тулыландырырга, “сәяси фиркадән тыш” сүзләреннән соң  “ һәм һөнәри берлек 

органы, шул исәптән җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең  сайлау 

комиссиясе аппаратында төзелгән  башлангыч һөнәри оешманың сайлап куела 

торган органы” сүзләре белән тулыландырырга. 

2. Карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  

Интернет челтәрендәге рәсми сайтында һәм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы 

буенча мәгълүмати-телекоммуникацион  Интернет челтәрендәге  “Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне законлылык, хокук тәртибе, 

муниципаль милек һәм җирле үзидарә буенча даими комиссиягә йөкләргә.  

 

Татарстан Республикасы  

Балык  Бистәсе муниципаль район  

Башлыгы                                                                                                   И.Р. Таҗетдинов           

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

