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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

 муниципаль районы Олы Салтык авыл  

җирлеге Советының 2016 елның 21 апрелендәге 

 «Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге 

 муниципаль берәмлегендә «муниципаль хезмәт турында» 

 гы 19 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 

 

 

     "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законы, Татарстан Республикасының 

муниципаль хезмәт турында Кодексы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл җирлеге Советы КАРАР 

ЧЫГАРДЫ: 

 

    1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Салтык авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 21 апрелендәге 19 номерлы карары белән 

расланган «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы 

Салтык авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турында 

Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

1) 12 маддәне  1.2 пункты белән түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

1.2. Гражданин муниципаль берәмлекнең тикшерү-хисап органы рәисе, рәис 

урынбасары һәм аудиторы вазыйфасына билгеләнә алмый, муниципаль 

хезмәткәрләр якын туганлык яисә туганлык үзлекләре булганда (ата-анасы, 

хатыны, балалары, бертуган, сеңелләре, шулай ук бертуган, сеңелләре, ата-

аналары, балалары  муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы рәисе, 

муниципаль берәмлек башлыгы, җирле администрация башлыгы, тиешле 

муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау органнары 

җитәкчеләре белән муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы рәисе, рәис 

урынбасары һәм аудиторы вазыйфаларын били алмый.» 

 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергә: 

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Салтык авылы, Свердлов урамы, 126; 

- ТР, Кама Тамагы районы, Олы Мәрәтхуҗа авылы, Ленин урамы, 61; 

- ТР, Кама Тамагы районы, Даныш авылы, Кооператив урамы, 71 йорт, шулай ук 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып 



чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

«Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Олы Салтык авыл җирлеге Советы рәисе                                        Х.Х. Ибәтов 

 

 

 

 

 


