
совЕт
сизинского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrIАрскогощрМоrтд
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Школьная, д. 1, с.Смак-Корса,

Арский муниципzlльrшй район, 422025

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЪ РАЙОНЫ

9ЕжЕ
АВЫЛ }КИРЛЕГЕ

совЕты
Мэкгэп 1ралш, l йорт, Курса Почплак aBbLIы,

Арча муrпшuпrа.ть рйоrш, 422а5

Тел. (843 66)9З - | -24, факс (84З 66)9З - | -24. E-mail : Smk.Ars@tatar.ru

Сеще авыл fl{ирлеге Советы
кАрАры

апрель, 2019 ел Nь 88

(Арча муниципаль районы (<Се}це авыл ?цирлеге>> муниципаль берамлегенда
муниципаль хезматкарларнец берданбер башкарма орган буларак тyлаyсез

нигезда коммерцияле булмаган оешмалар (саяси партиядан тыш) белан
идара итyга яки аларныц коллегиаль идара органнары составыIrа l(epyeHa

эшка алучы (эш бируче) вакиленнан рохсат алу тартибе ryрында Нигезлема

раслау турында> ?fl17 елъаьlý114 *ентябренд*r* 42 номерлы Се}це авыл
я{ирлеге Советы Карарына yзгарешлер KepTy турында

(Россия ФедерациrIсендэ муниципaлъ хезмат турында)> 2007 елныц 2

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законга туры китерy максатында Сех{е

авыл х(ирлеге Советы карар чыгарды:
1.2S17 елньiаq 14 сентябре*эд*ге 42 номерлы Сех(е авыл х(ирлеге Советы

Карары белэн расланган Арча муницип€tль районы <<Сех(е авыл х(ирлеге)

муницип.lль берэмлегендэ муницип€lJIь хезмэткэрлэрнец бердэнбер башкарма

орган буларак ryлэyсез нигездэ коммерциrIле булмаган оешмалар (сэяси

партиядан тыш) белэн идарэ итyгэ яки €шарныц коллеги€Llrь идарэ органнары

составына керyенэ эшкэ €tлу{ы (эш бируче) вэкиленнэн рохсэт алу тэртибе

турында Нигезлэмэнец 1 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
(1. Олеге Арча муницип€tль районы <<Сехlе авыл х{ирлеге) муницип€tлъ

берэмлег9ндэ муницип€lJIь хезмэткэрлэрнец бердэнбер башкарма орган буларак

ryлэyсез нигездэ коммерциlIле булмаган оешмuLлар (сэяси партиядэн тыш) белэн

идарэ итYгэ яки €Lларныц коллегиuUIь идарэ органнары составына керYенэ эшкэ
ztл)чы (эш бируче) вэкиленнэн рехсэт €Lлу тэртибе турында Нигезлэме (шrга таба

- Нигезламэ, муницип€шь хезмэткэрлэр) <<Россия Федерациясендэ муницип€tль

хезмэт турында>> 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законыныц

|4 маддэсе 1 булеге З пунктына нигезлэнеп эшлэнде hэм муницип€lJIь

хезмэткэрлэрнец ryлэyсез нигездэ их(тимагый оешмш&р, торак, торак-тозелеш,

гараж кооперативлары, торак милекчелэре ширкэтлэре белэн,идарэ итyгэ (алга

таба - муниципuulъ хезмэткэрлэрнец тyлэyсез нигездэ коммерцияле булмаган

оешмалар белэн идарэ итyдэ катнашуы) эшкэ €tлучы (эш бируrе) вэкиленнэн

рохсэт €tJIу тэртибен билгели.



2. Олеге Карарны Татарстан Республикасы
порт€uIында (http:pravo.tatarstan.ru) бастырырга

рэсми сайтында х€Lлыкка }qиткерергэ.
3. Олеге карарныц yтэлешен тикшереп

к€rлдырам.

хокукыи мэьлlматыныц расми
hэм Арча муниципЕuIь районы

торуны уз х(авапчылыгымда
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