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“Яңа Чыршылы авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге Советының 2016 елның 17 
ноябрендәге 19нчы санлы карары белән расланган “Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль районы “Яңа Чыршылы авылы җирлеге” муниципаль 
берәмлеге муниципаль хезмәте турындагы Нигезләмәне раслау турындагы”   
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Яңа Чыршылы авылы 
җирлеге” муниципаль берәмлеге муниципаль хезмәте турындагы нигезләмәгә 
үзгәрешләр кертү турында 
  

 
“Коррупциягә каршы тору турындагы Россия Федерациясе законнары 

үтәлешенә контрольне камилләштерү максатында Россия Федерациясенең аерым 
закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 2018 елның 21 октябрендәге № 382-ФЗ 
Федераль законы, Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Яңа 
Чыршылы авылы җирлеге” Уставы  нигезендә, “Яңа Чыршылы авылы җирлеге” 
муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРӘ: 

 
  1. “Яңа Чыршылы авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге Советының 2016 
елның 17 ноябрендәге 19нчы санлы карары белән расланган “Татарстан 
Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Яңа Чыршылы авылы җирлеге” 
муниципаль берәмлеге муниципаль хезмәте турындагы Нигезләмәне раслау 
турындагы” Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы “Яңа 
Чыршылы авылы җирлеге” муниципаль берәмлеге муниципаль хезмәте турындагы 
нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  
 

6 бүлекне түбәндәге эчтәлектәге 6.4. пункты белән тулыландырырга: 
«6.4 Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр, җирле үзидарә органнарында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында мөнәсәбәтләр 
конфликтын булдырмау максатында, әлеге җирле үзидарә органы профсоюзында, 
әлеге вазифаны биләгән чорда муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 
аппаратында  муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен кайгырта алмый”; 

 
7.1 пунктның 3нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3) Шәхсән яисә ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек белән шөгыльләнергә, 

коммерцияле яисә коммерцияле булмаган оешма белән идарә итәргә (искәрмә 
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буларак, сәяси партия белән идарә итүдә катнашу; түләүсез профессиональ союз 
органын идарә итүдә, шул исәптән җирле үзидарәдә оешкан беренчел профсоюз 
оешмасы органында, съезд (конференция) яисә иҗтимагый оешманың гомуми 
җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативы, милек хуҗалары 
товариществосы җыелышларында катнашу; түләүсез күрсәтелгән коммерцияле 
булмаган оешмалар белән идарә итүдә катнашу (искәрмә буларак, үзидарә 
органында оешкан сәяси партия һәм профсоюз органыннан тыш), эш бирүче вәкиле 
рөхсәте белән аерым башкарма орган яисә коллегияле идарә органы составына 
кергән сыйфатта; федераль закон белән каралган башка очракларда; 

 
 
2.Әлеге мәгълүмат турында мәгълүматны Яңа Чыршылы авылы җирлеге 

территориясендәге  Заречная ур.25, Центральная ур. 12а адреслары буенча 

урнашкан стендларда Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасы рәсми хокукый мәгълүмат порталында 

(pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга.  

 

4.  Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны үземә йөклим.  

 
 

 

 

  

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы “Яңа Чыршылы авылы 

җирлеге” муниципаль берәмлеге башлыгы                                                                                                                                                     

 

 

 М.З Закиров 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 
 

   


