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Тәртибе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында  
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан алу  
"Кырым-Сарай авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге- 
Баулы муниципаль районы» Иске Икшермә авыл җирлеге "  
муниципаль берәмлеге башлыгы 
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары 
яллаучы вәкиле (эш бирүче)) 
Идарәдә бушлай катнашу өчен- 
коммерцияле булмаган оешмалар ФТИ (ФТИ) 
сыйфатында единоличного  
башкарма орган яки составына керү  
аларның коллегиаль идарә органнары, утверж- 
Кырым-Сарай авыл Советы денное карары  
нче тоташу ноктасына кадәр уза  
2017 елның 21 августындагы 48 номерлы  
(2018 елның 20 ноябрендәге 93 номерлы редакциядә)) 
 
 

«Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 28 декабрендәге 273-
ФЗ номерлы Федераль закон, 30.10.2018 ел, №382-ФЗ Федераль закон, 
«Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнары үтәлешен 
контрольдә тотуны камилләштерү максатларында Россия Федерациясенең 
аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында " гы Федераль закон, Баулы 
муниципаль районы Кырым-Сарай авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 
 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Кырым-
Сарай авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр 
тарафыннан муниципаль хезмәткәрләрне коммерциячел булмаган оешмалар 
(сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен Эшкә 
алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәте алу тәртибе турында Нигезләмә кертергә; 
2018 елның 20 ноябрендәге 93 )түбәндәге үзгәрешләр: 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районының» Кырым-Сарай авыл җирлеге «муниципаль берәмлегендә 
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан аерым коммерцияле булмаган оешмалар 
белән идарә итүдә (алга таба - нигезләмә) түләүсез нигездә катнашу өчен Эшкә 
алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәте» Россия Федерациясендә муниципаль 



хезмәт турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендә эшләнгән (алга таба-нигезләмә). - Федераль закон), 28.12.2008 елдагы 
273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы көрәш турында " Федераль закон 
нигезендә һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан коммерция оешмасы 
белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси 
партия белән идарә итүдә катнашудан тыш) катнашу өчен Эшкә алучы (эш 
бирүче) вәкиленең рөхсәт алу процедурасын регламентлый; җирле үзидарә 
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 
беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы белән идарә итүдә түләүсез 
нигездә катнашу; съездда (конференциядә) яисә башка иҗтимагый оешманың 
гомуми җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларында, 
күчемсез милекчеләр ширкәтлегендә катнашу; күрсәтелгән коммерциячел 
булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән һәм һөнәри Союз 
органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең 
сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының 
сайлап алу органыннан тыш) бертөрле башкарма орган буларак яисә аларның 
коллегиаль идарә итү органнары составына эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле 
рөхсәте белән кергән буларак түләүсез нигездә катнашу (муниципаль хокукый 
акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган)), муниципаль берәмлек идарә һәм 
ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен, 
гамәлгә куючы (акционер) түләүсез нигездә тәкъдим итүдән тыш, муниципаль 
берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар яки идарә итүне 
гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган 
муниципаль хокукый актлар нигезендә (устав капиталында катнашу өлешләре); 
федераль законнарда каралган башка очраклар да каралган.». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 
калдырам.  
 
 
 

Башлык, Совет Рәисе  
Кырым-Сарай авыл җирлеге башлыгы                                 Д. А. Шакирҗанов 
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