
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ 
«КРУГЛОЕ ПОЛЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЕ БЕРЭМЛЕК СОВЕТБ1 

КАРАР 

20.04.2019 ел №49/2 

Татарстан Республиксы Тукай муниципаль районы «Круглое Поле авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Советыныц 2017 елныц 26 сентябрендэге 29/4 

санлы карары белэн расланган «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлегендэ муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан эшкэ алучы (эш бируче) 

вэкиленнэн коммерциясез оешмалар (сэяси партиядэн тыш) белэн бер генэ 
кеше идарэ итэ торган башкарма орган сыйфатында идарэ итудэ тулэусез 

нигездэ катнашу яки аларныц коллегиаль идарэ органнары составына керу 
очен рохсэт алу тэртибе турында нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында 

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 
мартындагы 25-ФЗ санлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Тукай 
муниципаль районы «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Советы, 

КАРАР БИРДЕ: 

1. Татарстан Республиксы Тукай муниципаль районы «Круглое Поле авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлеге Советыныц 2017 елныц 26 сентябрендэге 29/4 
санлы карары белэн расланган «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлегендэ муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан эшкэ алучы (эш бируче) 
вэкиленнэн коммерциясез оешмалар (сэяси партиядэн тыш) белэн бер генэ кеше 
идарэ итэ торган башкарма орган сыйфатында идарэ итудэ тулэусез нигездэ 
катнашу яки аларныц коллегиаль идарэ органнары составына керу очен рехсэт алу 
тэртибе турында нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ: 

1.1. Элеге Нигезлэмэнец 1 ©лешен яца редакциядэ бэян итэргэ: 
«1. «Круглое Поле авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль 

хезмэткэрлэр тарафыннан эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленнэн коммерциясез 
оешмалар (сэяси партиядэн тыш) белэн бер генэ кеше идарэ итэ торган башкарма 
орган сыйфатында идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу яки аларныц коллегиаль 
идарэ органнары составына керу ечен рехсэт алу тэртибе турында элеге нигезлэмэ 
(алга таба - нигезлэмэ) «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 
елныц 2 мартындагы 25-ФЗ санлы Федераль законныц 14 маддэсе 1 елеше 3 пункты 
нигезендэ эшлэнгэн Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан Ьенэри союз органы, 
шул исэптэн жирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе 
аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органы белэн идарэ 
итудэ тулэусез нигездэ катнашу ©чен эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленнэн рехсэт 
алу; съездда (конференциядэ) яки башка ижтимагый оешманыц, торак, торак-



тезелеш, гараж кооперативлары, кучемсез милек милекчелэре ширкэтлегенец 
гомуми ж;ыелышында катнашу (алга таба - коммерцияле булмаган оешма белэн 
идарэ итудэ муниципаль хезмэткэрлэрнец катнашуы) процедурасын 
регламентлый.». 

2.Олеге карарны авыл ж;ирлегендэ, мэгълумати стендларда урнаштырырга. 
3. Элеге карарны Татарстан Республикасыньщ рэсми порталында Ьэм районныц 

рэсми сайтында урнаштырырга. 
4. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны законлылык, хокук тэртибе, 

милли мэсьэлэлэр Ьэм халык куркынычсызлыгы буенча даими комиссиягэ йеклэргэ. 

Круглое Поле авыл ж;ирлегеБашлыгь: 
Совет Рэисе Э.Р. Низамиева 


