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                                    КАРАР №6 

Кече Урыссу ав.                                   2019 елның 29 апреленнән 

 

          Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районының Ташкичү  

авыл җирлегендә муниципаль хезмәт 

турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр 

           кертү хакында 

               

               2018 елның 3 августындагы «Коррупциягә каршы тору турында 

Россия Федерациясе законнары үтәлешен контрольдә тотуны камилләштерү 

максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр 

кертү хакында» 307-ФЗ номерлы Федераль закон, 2018 елның 6 октябрендәге 

«Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 16 һәм 

33 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 64-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә,  Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл 

җирлеге Советы  

               КАРАР ИТТЕ: 

              1.Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге Советының 

2017 елның 7 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы Ташкичү авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы 

нигезләмәне раслау хакында”гы №12  карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

 

   1.1. 13 бүлекнең  1 пункты 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:  

 «эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яисә коммерциячел 

булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә 

итүдә катнашудан тыш; җирле үзидарә органында, түләүсез нигездә 

профсоюз органы, шул исәптән башлангыч профсоюз оешмасының 

сайланулы органы белән идарә итүдә катнашудан тыш, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында катнашудан тыш; яки башка 

иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез 

милекчеләр ширкәтләренең съездларында (конференцияләрендә) гомуми 

җыелышында катнашудан тыш; күрсәтелгән коммерциячел булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән һәм профсоюз органыннан, 

шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау 

комиссиясе аппаратында төзелгән башлангыч профсоюз оешмасының сайлап 

алу органыннан тыш) шәхсән башкарма орган буларак яисә аларның 

коллегиаль идарә итү органнары составына эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле 



рөхсәте белән кергән буларак түләүсез нигездә катнашу (муниципаль 

хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган  муниципаль берәмлек 

идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек 

мәнфәгатьләрен, гамәлгә куючы (акционер) түләүсез нигездә тәкъдим итүдән 

тыш, муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар 

яки идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен 

билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә яки муниципаль 

милектә булган акцияләр белән идарә итү (устав капиталында катнашу 

өлешләре); федераль законнарда каралган башка очракларда». 

    

       2.  Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» http://pravo.tatarstan.ru  веб-адресы буенча урнаштырып һәм 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Ютазы муниципаль 

районының www.yutaza.tatar.ru рәсми сайтында урнаштыру юлы белән 

халыкка җиткерергә.  

      3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан 

ителгәннән соң) үз көченә керә. 

  

 

  Ташкичү авыл җирлеге башлыгы:                                               Р. К. Валеев. 


