
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

 

2019 елның   14 нче   феврале                                                                      № 100                                                                                                           

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 20 апрелендҽге «Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге  муниципаль 

берҽмлегендҽ  “муниципаль хезмҽт турында " гы 23 номерлы карарына 

үзгҽрешлҽр кертү турында» 

2018 елның 20 декабрендҽге 106-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендҽ «муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы 

кодексының 15 һҽм 16 статьяларына үзгҽрешлҽр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге 

Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 20 апрелендҽге 23 номерлы карары белҽн 

расланган «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске 

Казиле авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт турында 

Нигезлҽмҽгҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1) 13 маддҽнең  1 өлешендҽге 3 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

"3) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн 

шөгыльлҽнергҽ, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белҽн 

идарҽ итүдҽ катнашырга (сҽяси партия белҽн идарҽ итүдҽн тыш; түлҽүсез 

нигездҽ һөнҽри Союз органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгҽн беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы белҽн идарҽ итүдҽ катнашу; съездда 

(конференциядҽ) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативлары, күчемсез милекчелҽр ширкҽтлҽренең гомуми җыелышында 

катнашу; күрсҽтелгҽн коммерциячел булмаган оешмалар белҽн идарҽ итүдҽ 

(сҽяси партиядҽн һҽм һөнҽри Союз органыннан, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ 

органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгҽн 

беренчел профсоюз оешмасының сайлап алу органыннан тыш) бертөрле 

башкарма орган буларак яисҽ аларның коллегиаль идарҽ итү органнары 

составына эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле рөхсҽте белҽн кергҽн буларак 

түлҽүсез нигездҽ катнашу (муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

алынган)), муниципаль берҽмлек идарҽ һҽм ревизия комиссиясе органнарында 

муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен, гамҽлгҽ куючы (акционер) түлҽүсез 

нигездҽ тҽкъдим итүдҽн тыш, муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль 

милектҽ булган оешмалар яки идарҽ итүне гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 



ашыру тҽртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ (устав 

капиталында катнашу өлешлҽре); федераль законнарда каралган башка 

очраклар;». 

2. Ҽлеге карарны  түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергҽ: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске 

Казиле авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

           3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзҽк урамы, 14  шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат 

рҽсми порталында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ рҽсми сайтында урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге Советы рҽисе                                        И. Х. Сҽгдиев 

 


