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КАРАРЫ 

 

2019 елның    26  феврале                                                                         №    102                                                                                                        

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 20 апрелендәге «Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл җирлеге  муниципаль берәмлегендә  

“муниципаль хезмәт турында " гы 25 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

турында» 

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 Кирельск авыл җирлеге Советы 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 20 апрелендәге 25 номерлы карары белән 

расланган «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Кирельск авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турында 

Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

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

редакциядә: 

“1.2 Граждан контролҗ рәисе, рәисә урынбасары hәм аудитор вазыйфасына 

билиләнә алмый - муниципаль  берәмлекнең хисап органы, ә муниципаль 

хезмәткәр якын туганлык яки туганлык очрагында муниципаль бәрәмлекнең 

контроль – хисап органы Рэисе, Рәисе урынбасары hәм вазыйфаларын били 

алмый (ата-анасы, хатыны, балалары, абыйлары), муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органы рэисе, муниципаль берәмлек башлыгы, җарле администрация 

башлагы, тиешле муниципаль берщмлек территориясендщ урнашкан суд hәм 

хокук саклау органлары җитәкчеләре белән.” 

2) 13 маддәнең  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 итүдән 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;». 

2. Әлеге карарны  түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергә: 

 - Кирельск авылы, Гагарин урамы, 1 (административ бина) 

- Кирельск авылы  Гагарин ур., 14 (кибет «Раифа») 

- Кирельск авылы  Түбән урамы д. 6 (китапханә) 

- Ишем авылы, Үзәк урамы, 10 нчы йорт (авыл клубы), 

- Мордва Каратай авылы , Үзәк урамы, 7 нче йорт (бина КФҮ) шулай ук 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып 

чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

«Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Кирельск авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Кирельск авыл җирлеге 

Советы рәисе                                                                                     Ф.Я. Зиннәтуллин 

 


