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Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 

Кукмара муниципаль районы  

муниципаль хезмәт эшчәнлеге турында расланган 

Кукмара муниципаль районы Советының 

2013 елның 28 гыйнварындагы 2 нче номерлы карары 

 

«Гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып 

бару һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2017 нче елның 29 нчы июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендә Кукмара муниципаль районы Советы карар чыгарды: 

1.Кукмара муниципаль районы Советының 2013 нче елның 28 нче 

гыйнварындагы 2 нче номерлы карары белән расланган Кукмара муниципаль 

районында муниципаль хезмәт турында нигезләмәгә (Кукмара муниципаль 

районы Советының 2013 нче елның 8 нче ноябрендәге 54 нче номерлы, 2014 

нче елның 25 нче июлендәге 36 нчы номерлы, 2016 нчы елның 29 нчы 

мартындагы 32 нче номерлы, 2016 нчы елның 26 нчы маендагы 43 нче 

номерлы, 2016 нчы елның 9 нчы сентябрендәге 58 нче номерлы, 2016 елның 

18 нче ноябрендәге 67 нче номерлы, 2017 нче елның 20 нче гыйнварындагы 

78 нче номерлы, 2017 нче елның 14 нче июлендәге 104 нче номерлы, 2018 

нче елның 27 нче июлендәге 169 нчы номерлы, 2018 нче елның 16 нчы  

ноябрендәге 182 нче номерлы) түбәндәге үзгәрешләр: 

9 нчы бүлекнең 1 нче пунктындагы 2 нче пункт астын киләсе редакциядә 

бәян итәргә: 

“2)шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле 

булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә 

итүдә катнашудан тыш);җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең 

сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз берлеге 

оешмасының сайлау органы, шул исәптән сайлау органы белән идарә итүдә 



түләүсез нигездә катнашу;съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый 

оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр 

ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашу;күрсәтелгән коммерцияле 

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 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 акцияләр 

(устав капиталында катнашу өлешләре) белән идарә итүче вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар 

нигезендә муниципаль берәмлек булып тора);федераль законнарда каралган 

башка очракларда;". 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының 

рәсми сайтында һәм Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга. 

 

 

Район башлыгы                                             С. Д. Димитриев  

 


