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Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Лашман авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

Татарстан Республикасы Чирмешән  

муниципаль районы Лашман авыл  

җирлеге Советының 2018 елның  

30 мартындагы 90 номерлы "Татарстан  

Республикасы Чирмешән муниципаль  

районының "Лашман авыл җирлеге"  

муниципаль берәмлегендә муниципаль 

 хезмәт турындагы нигезләмәне раслау 

 хакында " карарына үзгәрешләр һәм  

өстәмәләр кертү турында 

 

"Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" 2007 елның 2 мартындагы  

№25- ФЗ  федераль законнар нигезендә 20. 10. 2018  №382 - ФЗ " Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында 27. 12.2018  

№559 - ФЗ  "Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль 

берәмлекләрнең контроль - хисап органнарын оештыруның һәм аларның 

эшчәнлегенең гомуми принциплары турында "  Федераль законның 7 статьясына 

һәм "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль законның 13 

статьясына  "Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы"    

муниципаль берәмлеге Уставы белән Чирмешән муниципаль районы Советы 

КАРАР ИТТЕ : 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Лашман авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 30 мартындагы 90 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы  "Лашман авыл җирлеге"  

муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турында нигезләмәгә  (авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 24 апрелендәге №95, 2018 елның 24 августындагы №104 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне һәм 

өстәмәләрне кертергә: 



1.1. 3 өлеш.  Муниципаль хезмәткәрнең  хокукый урыны (статусы). 

- 4. 3. 3. пунктчаны тулыландырырга : "Граждан муниципаль берәмлекнең 

контроль-хисап органы рәисе, рәис урынбасары һәм аудиторы вазыйфасына 

билгеләнә алмый, ә муниципаль хезмәткәр рәис, рәис урынбасары һәм аудитор 

вазыйфаларын били алмый- әгәр ул  муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы 

рәисе, муниципаль берәмлек башлыгы, җирле администрация башлыгы, әлеге  

муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау органнары 

җитәкчеләре белән якын туганлык яисә туганлык очрагында (ата-аналар, ирле-

хатынлы, балалар, абыйлы-сеңелләре, шулай ук  иренең яки хатынының апалары, 

ата-аналары, балалары). 

- 3.6.1.  нче пунктчада "гараж" сүзеннән  соң “кооперативларның, бакчачылык, 

яшелчәчелек, дача кулланучыларының” сүзтезмәсен  төшереп калдырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) һәм интернет челтәрендәге  Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Лашман авыл җирлеге Советының даими 

комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Башлык,  Лашман авыл  

җирлегеСоветы  рәисе                                                                           Р.Г. Фәттәхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


