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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Олы Кариле авыл 

җирлеге Советының  «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Олы Кариле авыл җирлеге 

муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләр тарафыннан коммерциячел 

булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) 

белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу 

өчен эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең 

рөхсәт  алу тәртибе турындагы 

нигезләмәсен  раслау хакында» 2017 елның 

8 сентябрендәге 60 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

   Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Кариле 

авыл җирлеге Советы муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 

кодексының 15 һәм 16 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында 2018 елның 

20 декабрендәге 106-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә карар бирде: 

   1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Олы Кариле 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Олы Кариле авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан коммерциячел булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән тыш) түләүсез нигездә 

катнашу өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен коммерциячел 

булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән тыш) катнаштыру 

тәртибе турында нигезләмәне раслау хакында» 2017 елның 8 сентябрендәге 

60 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

    карар исеме «сәяси партиядән тыш» сүзләреннән соң "һәм һөнәри Союз 

органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 

оешмасының сайлау органыннан" сүзләрен өстәргә»; 

   1 нче пунктта: 

   «сәяси партиядән тыш» сүзләреннән соң «һәм һөнәри Союз органыннан, 

шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау 



комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 

органы " сүзләрен өстәргә»; 

   "бакчачылык, яшелчәчелек, дача кулланучылар кооперативы" сүзләрен 

төшереп калдырырга. 

   2. Әлеге карарны 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. 
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