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Рещение
<<21>> март 2019 ел.

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Сонавыл"чýjЬ?ж"J:}та"ii"'"',,',ff 

ii,iЁ;I',ii;ffi .ътJз:,о:iт-расланган
Сон авыл щирлегендэ муниципаль хезмэт ryрындагы

нигезломога yзгэрещлэр hэм естамэлэр керry ryрында

"муниципаль хезмэт ryрында Татёрстан Республикасы кодексыныц 15 hэги 16
статьяларына Vзгэрешлар керry ryрында" 2018 елныц 20 декабрендэге 106 _тр3 санлы
татарстан Республикасы 3аконы , "татарстан Республикасы Мамадыu.l муниципаль
районы Сон авьlл жирлеге муниципаль берэмлеге УGтавы" нигезендэ, Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл щирлеге Советы кдрдр кАБул
ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл жирлеге
Советыныц 03.03.2016 ел, 1-7 санлы карары белан расланган Татарстан Республикасы
мамадыш муниципаль районы Сон авыл жирлеге Советыныц муниципаль хезмэт
турындагы Нигеэлэмэго (1В.11.20'tб ел, Ne 2-17, t5,05,2017 ел, Ng 1-22, 28.а7"2оlв ел,
Ns 3-23, 14,11.2017 ел, Ns 2-17,05.06,20't8 ол, Ns2-23, 13.08.20,!В ёл, l.,ls 2-34,
2а,11.201В ел, NЧ 3,37, 14.12.2а18 Ns2-38 редакциядэге yзгорешлорне исапкэ алып)
ryбэндэге yзгорешлар hэм естэмалэр кертергэ:

1,8, 7 пУНктНЫ ryбэндэге эчтэлектэ rе 7,4. пунктчасы белон ryлыландырырга:
"7.4. )Щитакче булып эшлаyче муниципаль хезматкар, tиуниципаль берамлекнец

х{ИРле Y3идаРе ОргаНында, саЙлау комиссиясе аппаратында мэнфагатьлар каршылыгын
булдырмау максатларында, tсуроэтелган вазыйфаны билоу чорында муниципаль
берамлекнец элеге жирле yзидарэ органыныц hенэр берлеге органында муниципаль
хезмэткёрлэр манфагатен кайгырта алмый."

1.9. В.1. пункrында:
" сэяGи партия белэн;" сY3лэреннан соц "ryлэYсез нигездэ hенэр берлеге органы,

шул исэптан муниципаль берэмлекнец жирле vзидара органында тезелган башлангыч
hенэр берлегенец сайланулы органыннан " сузларе белэн тулыландырырга,;

"бакчачылык, яшелч9челек, дача кулланучылыр кооперативы," сyзларен тешереп
калдырырга;

"сэяси партиядон башка" сyзлэреннан соц hэм heHop берлеге органыннан шул
исэптан муниципаль берамлекнец щирле Yзидаро органында тезелгон башлангыч hенэр
берлегенец сайланулы органыннан" сyзлэрен остэрга.

2. олеге карарны муниципаль берэмлек Советыныц магълyмат стендларында,
Мамадыш муниципаль районы гпаmаdуsh.tаtаrstап"ru сайтында, Татарстан
Республикась! хокукый мэгълYмат рэс.ми пgЖЛЦfiДЗ{Рrачо.tаtаrstап.rч,) урнаштырырга"

башлыгы М.Ф.Салаховка йеi<лэрга.

Мамадыш муниципаль районы
Сон авыл жирлеге башлыгы,
Совет председателе

Карар
Ns ,1-40

/ М.Ф.Салахов/


