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Решение                                                                                              Карар 

от “29” апреля 2019 г.                                                                 №2-41 

 

 

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Келәүш авыл 

җирлеге Советының  “ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы 

Келәүш авыл җирлеге”  муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләрнең 

вәкиленә (эш бирүчесенә) коммерциянеке булмаган оешмалар белән (сәяси 

партиядән тыш) түләүсез нигездә бер генә идарәче башкарма орган сыйфатында 

идарә итүдә катнашуга яки аларның коллегиаль идарә органнары составына 

керүгә рөхсәт алу тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау хакындагы”  2017 

елның 25 августында кабул ителгән 2-23 нче санлы карарына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында  

 

               2007 елның 2 мартында кабул ителгән «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында»гы 25-ФЗ санлы федераль закон, 2018 елның 3 

августындагы 307 нче санлы «Коррупциягә каршы көрәш турында Россия 

Федерациясе законнары үтәлешен контрольдә тотуны камилләштерү 

максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

хакында» закон нигезендә, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 

районы  Келәүш авыл җирлеге Советы      К А Р А Р      К А Б У Л    И Т Т Е:   

 

      1. Мамадыш муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы 

Мамадыш муниципаль районы Келәүш авыл җирлеге”  муниципаль берәмлегендә 

муниципаль хезмәткәрләрнең вәкиленә (эш бирүчесенә) коммерциянеке булмаган 

оешмалар белән (сәяси партиядән тыш) түләүсез нигездә бер генә идарәче 

башкарма орган сыйфатында идарә итүдә катнашуга яки аларның коллегиаль 

идарә органнары составына керүгә рөхсәт алу тәртибе турындагы Нигезләмәне 

раслау хакындагы”  2017 елның 25 августында кабул ителгән 2-37 нче санлы 

карарына (20.11.2018 ел, 2-42 санлы карары редакциясендә)  түбәндәге  

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:  

1.1. “Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Келәүш авыл 

җирлеге”  муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләрнең вәкиленә (эш 

бирүчесенә) коммерциянеке булмаган оешмалар белән (сәяси партиядән тыш) 

түләүсез нигездә бер генә идарәче башкарма орган сыйфатында идарә итүдә 

катнашуга яки аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәт алу 

тәртибе турындагы Нигезләмәнең 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

  «Әлеге Нигезләмә “Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 

районы Келәүш авыл җирлеге”    муниципаль берәмлегендә муниципаль 

  

 

  
 

 

СОВЕТ КЛЯУШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Октябрьская, д.16, д.Пойкино, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422142 

 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ КЕЛӘҮШ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
         Октябрь ур., 16 нче йорт, Пойкино авылы,  

Мамадыш районы,  

Татарстан Республикасы,422142 
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