


 

 

 

Зәй муниципаль районы Сармаш-Баш 

авыл җирлеге Советы 2019 елның  

28 февралендәге 139 номерлы карарына 

кушымта  

 

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Сармаш-Баш авыл 

җирлегендә муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә 

үзгәрешләр 

 

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районының Сармаш-Баш авыл 

җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1. 15 нче статьяда: 

а) 2.1 өлешенә түбәндәге эчтәлекне өстәргә: 

«2.1. 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, тиешле муниципаль берәмлек 

территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре итеп 

билгеләнә алмый »; 

б) 4 өлешкә түбәндәге эчтәлекне өстәргә:  

«4. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр 

конфликтын бетерү максатларында әлеге җирле үзидарә органының сайлау 

профсоюз органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 

аппаратында муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен әлеге вазыйфаны 

биләгән чорда яклый алмый.»; 

       2. 16 статьяның 1 өлешендәге 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«3) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән 

идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә итүдә катнашудан тыш; 

түләүсез нигездә һөнәри Союз органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы белән идарә итүдә катнашу; съездда 

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

кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында 

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;». 


