
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «КРУГЛОЕ ПОЛЕ АВЫЛ Ж;ИРЛЕГЕ» 
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КАР АР 
20.04.2019 ел №49/3 

«Татарстан Республикасы Тукай униципаль районы «Круглое Поле авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Советыныц 2006 елныц 24 январендэге 
«Тукай муниципаль районы «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль 

берэмлеге Советы депутаты статусы турында нигезлэмэне раслау хакында» 
3/2 санлы карарына узгэрешлэр керту турында» 

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ санлы, «Коррупциягэ каршы керэш 
турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЭ санлы, «Россия Федерациясендэ 
муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ санлы Федераль 
законнар нигезендэ Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге Советы 

КАРАР БИРДЕ: 

1. Тукай муниципаль районы «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге Советыныц 2006 елныц 24 январендэге 3/2 санлы карары белэн расланган 
Тукай муниципаль районы «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Советы депутаты статусы турында нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ: 

1.1 Элеге Нигезлэмэнец 17 маддэсе 4 елеше 2 пунктын яца редакциядэ бэян 
итэргэ: 

«2) шэхси яки ышанычлы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн 
шегыльлэнергэ, коммерция оешмасы белэн идарэ итудэ яки коммерцияле булмаган 
оешма белэн идарэ итудэ катнашырга (сэяси партия белэн идарэ итудэ катнашудан 
тыш); Ьенэр оешма органы белэн, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыныц сайлау органы белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу; 
башка ижтимагый оешма, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативлары, кучемсез 
милекчелэр ширкэтлэренец съездында (конференциядэ) яки гомуми жыелышында 
катнашу; эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленнэн муниципаль актта билгелэнгэн 
тэртиптэ алынган рехсэт белэн коммерциясез оешмалар (сэяси партия Ьэм Ьенэри 
берлек органыннан, шул исэптэн жирле узидарэ органында, муниципаль 
берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз 
оепщасыныц сайлау органыннан тыш) белэн бер генэ кеше идарэ итэ торган 
башкарма орган сыйфатында идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу яки аларныц 
коллегиаль идарэ органнары составына керу, муниципаль берэмлек исеменнэн 
оешманы гамэлгэ куючы вэкалэтлэрен башкару яки муниципаль милектэ булган 
акциялэр (устав капиталында катнашу елешлэре) белэн идарэ иту тэртибен 



билгелэуче муниципаль хокукый актлар нигезендэ муниципаль берэмлек гамэлгэ 
куючы (акционер) булып торган оешманыц идарэ органнарында йэм ревизия 
комиссиясендэ муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим 
итудэн тыш;» 

2. Элеге карарны Круглое Поле авыл жирлегендэ, мэгълумати стендларда 
урнаштырырга. 

3. Элеге карарны Тукай муниципаль районыныц рэсми сайтында Ьэм 
Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында 
урнаштырырга. 

4. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ. 

Муниципаль берэмлек Башлыгы 
Совет Рэисе Э.Р. Низамиева 


