
СОВЕТ ЕРЫКЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ 
ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ ЖИР ЛЕТЕ 

СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

16.01.2019 с. Ерыкла № 87

Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлегендэ 
Муниципаль хезмэт турындагы 
Нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту турында

Гамэлдэге законнарга, шул исэптэн “Гражданнарньщ уз ихтыяждары ечен 
бакчачылык Ьэм яшелчэчелекне алып бару йэм Россия Федерация сенецаерым 
закон актларынаузгэрешлэр керту турында’Ты 29 июль, 2017 ел, 217-ФЗ санлы 
Федераль закон Нигезлэмэлэренэ туры китеру максатында

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле 
авыл жирлегендэ муниципаль хезмэт турындагы Нигезлэмзгэ Татарстан 
Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлегенец 19 
сентябрь, 2018 ел, 75 нче Карары белэн расланган тубэндэге эчтэлектэге 
узгэрешлэрне кертергэ:

12.1 пунктныц 2 пунктчасын тубэндэге редакция дэбэянитэргэ: 
2)эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар 

ашашегыльлэнергэ, коммерция оешмасына яки коммерциячел булмаган 
оешмага идарэ итудэ катнашырга (сэяси партия гэидарэ итудэ катнашудан, 
бушлай нигездэ жирле узидарэ органында булдырылган башлангыч профсоюз 
оешмасыныц сайлап куела торган органына идарэитудэ катнашудан, 
муниципаль берэмлек сайлау комиссия сеаппаратына идарэ итудэ катнашудан, 
съездда (конференциядэ) катнашудан яки иждимагыйоешма, торак, торак- 
тезелеш, гараж кооперативы, бакчачылык, яшелчэчелек, дача кулланучылар 
кооперативы, кучемсез молкэт милекчелэре ширкэтенец гомуми жыелышында 
катнашудан, бушлай нигездэ курсэтеп кителгэн коммерциячел булмаган

Зирекле авыл жирлеге Советы карарбирде:



оешмаларга (сэяси партия Ьэмпрофессиональ берлекорганыннан, шулисэптэн 
Жирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе 
аппаратында булдырылган башлангыч профсоюз оешмасыннан кала) идарэ 
итудэ бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында катнашырга яки 
тулэусез нигездз катнашу гаяисэаларныц коллегиаль органнары составын 
аяллаучы вэкилнец (эшбирученец) муниципаль хокук акты билгелэгэн тэртиптэ 
алынган рехсэте белэн керу.

2.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлегенец 17 ноябрь, 2018 ел, 80 нче Карарын кочен югалткан дип санарга.

З.Элеге карарны Зирекле авыл жирлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгълума тпорталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Зирекле авыл жирлеге Советы бинасындагы мэгълумат 
порталына урнаштырырга.

2. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уземдэ калдырам.

Алексеевск муниципаль районы
Зирекле авыл жирлеге башль
Совет рэисе В.А.Данилова


