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Шушмабаш авыл жирлеге Советы 
КАР АРЫ 

апрель , 2019 ел » № 116 

2018 елнын 20 нче декабрендэге ПО номерлы Шушмабаш авыл жирлеге 
Советы карары белэн расланган Арча муниципаль районы «Шушмабаш 

авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт турында 
Нигезлэмэгэ у з г э Р е ш л э р керту турында 

2018 елныц 27 декабрендэге 559-ФЗ номерлы Федераль закон белзн «Россия 
Федерациясе субъектларыньщ Ьэм муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап 
органнарын оештыруныц пэм аларныц эшчэнлегенец гомуми принциплары 
турында»гы Федераль законныц 7 нче маддэсенэ, «Россия Федерациясендэ 
муниципаль хезмэт турында»гы Федераль законныц 13 нче маддэсенэ узгэрешлэр 
кертелу сзбэпле Шушмабаш авыл жирлеге Советы карар чыгарды: 

1. 2018 елнын «20» декбрендэге 110 номерлы Шушмабаш авыл жирлеге 
Советы карары белэн расланган Арча муниципаль районы «Шушмабаш авыл 
жирлеге» муниципаль берзмлегендэ муниципаль хезмэт турында Нигезлэмэгэ 
тубэндэге узгэрешлэрые кертергэ. 

1) 10 нчы булекнец 10.5 нче пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
«10.5 муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы рэисе, муниципаль 

берэмлек башлыгы, жирле хакимият башлыгы, билгелэнгэн муниципаль берэмлек 
территориясендэ урнашкан суд Ьэм хокук саклау органнары житэкчелэре белэн 
якын туганлык менэсэбэтлэрендэ (эти-энилэре, хатыны, ире, балалары, абыйлары, 
апалары, энелэре, сецеллэре, хатыны яки иренец эти-энисе, аларныц балалары. 
балаларыныц ире яки хатыны) торган очракта гражданин муниципаль 
берэмлекнен контроль-хисап органы рэисе, рэисе урынбасары пэм аудиторы 
вазыйфаларына билгелэнэ, э муниципаль хезмэткэр муниципаль берэмлекнен 
контроль-хисап органы рэисе, рэисе урынбасары пэм аудиторы вазыйфаларын 
алыштыра алмый»; 

2) 11 нче булекнец 11.1 пункты 2 нче подпунктында «кооперативлар, бакча, 
яшелчэ бакчасы, дача кулланучылар» сузлэрен алып ташларга. 

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында (pravo.tatarstan.ru) пэм Арча муниципаль районыныц рэсми сайтында 
«Жирлеклэр» (arsk.tatarstan.ru) булегендэ бастырырга. 

3. Элеге карарньпуу^^^щёй^щкшереп торуны уз естемэ алам. 

Шушмабаш авыл 
Жирлеге башлыгы В.В.Сэгыйтов 
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