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Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Кармыш авыл җирлеге советы утырышы 

КАРАРЫ 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән 

 муниципаль районы Кармыш авыл 

 җирлеге Советының  2018 ел 12.03.  59 номерлы 

 «Татарстан Республикасы Чирмешән  

муниципаль районының « Карамыш авыл  

җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль  

хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында " 

 карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 02.03.2007 № 25-ФЗ Федераль 

законнар, «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2018 елның 20 октябрендәге 382-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясенең 

аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында «2018 елның 27 декабрендәге 559-

ФЗ номерлы  "Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең 

контроль-хисап органнарын оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми 

принциплары турында" Федераль законның 7 статьясына һәм «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " Федераль законның 13 статьясына», 

Чирмешән муниципаль районы «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Чирмешән муниципаль районы 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кармыш авыл җирлеге 

Советының карары белән расланган Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының « Кармыш авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт 

турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында " 2008 ел, 12.03., № 59 карары 



(авыл җирлеге Советының  2018 ел 25.04 №64,  2018 ел 27.08. №73 карары белән 

кертелгән үзгәрешләр белән  ) түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләркертергә: 

 

1.1. «Муниципаль хезмәткәрнең хокукый хәле (статусы)» 3 өлешкә түбәндәге 

эчтәлекле пунктчалар өстәргә:: 

- «3.4.3. Граждан муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы рәисе, рәис  

урынбасары һәм аудиторы вазыйфасына, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык 

яисә үзлекләре (ата-анасы, хатыны, балалары, бертуган, сеңелләре, шулай ук 

бертуган, сеңелләре, ата-аналары, балаларының балалары), муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органы рәисе, муниципаль берәмлек башлыгы, җирле администрация 

башлыгы, әлеге муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан суд һәм хокук 

саклау органнары җитәкчеләре итеп билгеләнә алмый»; 

- «3.4.5. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр, җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр конфликтын 

бетерү максатларында, әлеге җирле үзидарә органының сайлау профсоюз органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль 

хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен әлеге вазыйфаны биләгән чорда яклый алмый». 

- 3.6.1 пунктчасы. яңа редакциядә бәян итәргә: 

« - шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнергә, 

коммерция оешмасы белән яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 

(сәяси партия белән идарә итүдә катнашудан тыш) катнашырга; 

-һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 

оешмасының сайлау органы белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу; 

-съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында 

(конференция) катнашу; 

- күрсәтелгән коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән 

һәм һөнәри  союз органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 

оешмасының сайлап алу органыннан тыш) бертөрле 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 

(устав капиталында катнашу өлешләре) муниципаль берәмлек булып тора; 



- федераль законнарда каралган башка очраклар 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы 

(pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында бастырып 

чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Чирмешән муниципаль районы 

Кармыш авыл җирлеге башлыгы урынбасарына, Совет Рәисе урынбасарына йөкләргә. 

 

Башлык  урынбасары, 

Кармыш авыл җирлеге Совет 

рәисе урынбасары                                                                             И. Х. Мубирдин 

 

  

 


