
«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы «шәһәр тибындагы 

Куйбышев Затон поселогы» муниципаль  

берәмлеге Советы карарына үзгәрешләр 

кертү турында» 2016 елның 11 апреленнән 

№ 23 «Муниципаль берәмлектә муниципаль 

хезмәт турында Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы «шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы» 

 

 

2018 елның 20 декабрендәге 106-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә «Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 15 һәм 

16 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль 

берәмлек Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Куйбышев Затон поселогы» Муниципаль берәмлектә муниципаль хезмәт 

турындагы нигезләмәгә кертергә » «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы Куйбышев Затон поселогы» муниципаль 

берәмлек Советының карары белән расланган нче 11.04.2016 № 23, киләсе үзгәртү: 

1) 12 статьяга түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 1.2 пунктны түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«1.2. Граждан муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе, Рәисе 

урынбасары һәм аудиторы вазыйфасына, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык 

яисә үзлекләре (ата-анасы, хатыны, балалары, бертуган, сеңелләре, шулай ук 

бертуган, сеңелләре, ата-аналары, балаларының балалары), муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органы рәисе, муниципаль берәмлек башлыгы, җирле администрация 

башлыгы итеп билгеләнә алмый., тиешле муниципаль берәмлек территориясендә 

урнашкан суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре.». 

2. Әлеге карар түбәндәге адреслар буенча мәгълүмат стендларында рәсми 

рәвештә басылып чыгарга (халыкка җиткерелергә) тиеш: 



 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Ульяновск шоссесы ур., 8, 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Больничный тыкрыгы ур., 4; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Паркая ур. 

 

Шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы» 

муниципаль берәмлек Советы Рәисе 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы»                                                                Н.Б. Ефимов  

 

 

 


