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Исергәп авылы 

2019 ел 4 февраль  № 86 
 

Татарстан Республикасы Баулы муниципальрайонының «Исергәп авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан 

муниципаль хезмәткәрләр некоммерциячел булмаган оешмалар 

(сәясипартиядәнтыш) белән идарә итүдә түләүсез  нигездәкатнашу яки Баулы 

муниципаль районы Исергәп авыл җирлеге Советының 2017 елның 27 

сентябере 41номерлы карары белән расланган аларның коллегиал ьидарә итү 

органнары составына керү тәртибе турында Нигезләмәгә ( 2018 елның 26 

ноябрендәге 81/1 номерлы) түбәндәгеүзгәрешләр кертергә: 

«Коррупциягә каршы көрәштурында» 2008 елның 28 декабрендәге 273-

ФЗ номерлыФедераль закон, 30.10.2018 елдан 382-ФЗ номерлыфедераль закон, 

«Коррупциягәкаршы тору турында Россия 

Федерациясезаконнарыүтәлешенконтрольдәтотуныкамилләштерүмаксатларынд

а Россия Федерациясенеңаерым закон актларынаүзгәрешләркертүтурында» 

гыФедераль закон нигезендә Баулы муниципаль районы Исергәпавылҗирлеге 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципальрайонының 

«Исергәпавылҗирлеге» 

муниципальберәмлегендәмуниципальхезмәткәрләртарафыннанмуниципальхезм

әткәрләрнекоммерциячелбулмаганоешмалар (сәясипартиядәнтыш) 

беләнидарәитүдәтүләүсезнигездәкатнашу яки Баулы муниципаль районы 

Исергәпавылҗирлеге Советының 2017 елның 27 сентябере 41 

номерлыкарарыбеләнрасланганаларныңколлегиальидарәитүорганнарысоставын



акерүтәртибетурындаНигезләмәкертергә ( 2018 елның 26 ноябрендәге 81/1 

номерлы) түбәндәге үзгәрешләр: 

1 пунктнытүбәндәгередакциядәбәянитәргә:: 

«Әлегенигезләмә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районының» Исергәп авыл җирлеге «муниципаль берәмлеген дә муниципаль 

хезмәткәрләр тарафыннан аерымкоммерцияле булмаган оешмалар белән 

идарәитүдә (алгатаба - нигезләмә) түләүсез нигездәкатнашу өчен Эшкәалучы 

(эшбирүче) вәкиленеңрөхсәтеналутәртибетурында» Россия 

Федерациясендәмуниципальхезмәттурында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлыФедераль закон (алгатаба-Нигезләмә) нигезендәэшләнгән. - Федераль 

закон), 28.12.2008 елдагы 273-ФЗ номерлы «Коррупциягәкаршыкөрәштурында 

" Федераль закон нигезендәһәммуниципальхезмәткәрләртарафыннан 

коммерция оешмасыбеләнидарәитүдә яки 

коммерциялебулмаганоешмабеләнидарәитүдә (сәяси партия 

беләнидарәитүдәкатнашудантыш) катнашуөченЭшкәалучы (эшбирүче) 

вәкиленеңрөхсәталупроцедурасынрегламентлый; җирлеүзидарәорганында, 

муниципальберәмлекнеңсайлаукомиссиясеаппаратындатөзелгәнберенчел 

профсоюз оешмасыныңсайлау органы 

беләнидарәитүдәтүләүсезнигездәкатнашу; съездда (конференциядә) яисә башка 

иҗтимагыйоешманыңгомумиҗыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларында, күчемсезмилекчеләрширкәтлегендәкатнашу; 

күрсәтелгәнкоммерциячелбулмаганоешмаларбеләнидарәитүдә 

(сәясипартиядәнһәмһөнәри Союз органыннан, 

шулисәптәнҗирлеүзидарәорганында, 

муниципальберәмлекнеңсайлаукомиссиясеаппаратындатөзелгәнберенчел 

профсоюз оешмасыныңсайлапалуорганыннантыш) бертөрлебашкарма орган 

буларакяисәаларныңколлегиальидарәитүорганнарысоставынаэшкәалучы 

(эшбирүче) вәкилерөхсәтебеләнкергәнбуларактүләүсезнигездәкатнашу 

(муниципальхокукый акт беләнбилгеләнгәнтәртиптәалынган)), 

муниципальберәмлекидарәһәм ревизия 

комиссиясеорганнарындамуниципальберәмлекмәнфәгатьләрен, гамәлгәкуючы 



(акционер) түләүсез нигездә тәкъдим итүдән тыш, муниципаль берәмлек 

исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар яки 

идарәитүнегамәлгәкуючывәкаләтләренгамәлгәашырутәртибенбилгелиторганму

ниципальхокукыйактларнигезендә (устав капиталындакатнашуөлешләре); 

федеральзаконнардакаралган башка очраклар». 

2.Әлегекарарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

 

Башлык, Совет Рәисе 

Исергәп авыл җирлегебашлыгы                                  Әглиуллин А.А 


