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Татарстан Республикасы Мамадыш муницип€tль районы Урманчы авыл
х{ирлеге Советыныц " Татарстан Республикасы Мамадыш муниципtllrь районы
Урманчы авыл х{ирлеге" муницип€шъ берэмлегендэ муницип€шь
хезмэткэрлэрнец вэкиленэ (эш биручесенэ) коммерциянеке булмаган
оешм€Lпар белэн (сэяси партиядэн тыш) тYлэYсез нигезда бер генэ идарэче
башкарма орган сыйфатында идара итyдэ катнашуга яки аларныц коллеги€tпь
идарэ органнары составына керyгэ рохсэт .Lлу тэртибе турындагы Нигезлэмэне

раслау хакындагы" 2017 елныц 25 авryстында кабул ителгэн 2-26 нче санлы
карарына yзгарешлар hэм остэмэлэр kepTy турында

2007 елныц 2 мартында кабул ителгэн ((Россия Федерациясендэ
муницип€tJIь хезмет турында)>гы 25-ФЗ санлы федералъ закон, 2018 елныц 3

августындагы 307 нче санлы <Коррупцияга каршы корэш турында Россия
Федерацияае законнары yтэлешен контрольдэ тотуны камиллаштерy
максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлар
KepTy хакындa>) закон нигезендэ, Татарстан Республикасы Мамадыш
муницип€lль районы Урманчы авыл )цирлеге Советы
КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

l. Мамадыш муниципаль районы Советыныц "Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл хlирлеге" муниципztль
берэмлегендэ муницип€Lль хезмэткарлэрнец вэкилена (э- бируrесенэ)
коммерциянеке булмаган оешм€LIIар белэн (саяси партиядэн тыш) тYлэYсез
нигездо бер генэ идарэче башкарма орган сыЙфатында идаро итyдэ катнашуга
яки €Llrарныц коллеги€tпь идарэ органнары составына керyгэ рехсэт алу тартибе
турындагы Нигезлэмэне раслау хакындагы" 2017 елныц 25 авryстында кабул
ителган 2-26 нче санлы карарына (20.11.2018 ел, 2-40 санлы карары

редакциясендэ) тубэндэге yзгэрешлэр hэм остэмэлэр кертергэ:
[.1. "Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы

авыл хlирлеге"' муниципаJIь берамлегендэ муниципаль хезматкэрлэрнец
вэкиленЬ (эш биручесенэ) коммерциянеке булмаган оешмапар белан (сэяси
партиядэн тыш) тyлаyсез нигездэ б.р генэ идарэче башкарма орган



сыйфатында идара итyдэ катнашуга яки аларныц коллеги€uIь идарэ органнары
составына керyгэ рохсэт €lлу тэртибе турындагы Нигезлэманец 1 пунктын
тубэндэге редакциядэ баян итэргэ:

<<Олеге Нигезлэмэ "Татарстан"Республикасы Мамадыш муницип€Lль районы
Урманчы авыл Щирлеге" муницип€tJIь берэмлегендэ муницип€tль
хезмэткэрлэр тарафыннан коммерцияле булмаган оешмzLлар (сэяси партиядэн
тыш) белэн идарэ итyдэ тyлэyсез нигезда катнашу очен Эшкэ ал1..rы (эш
бируче) вэкиленец рохсэте алу тэртибе турында яки аJIарныц коллеги€Lпь идара
органнары составына Kepy (алга таба - нигезлэмэ, муниципсLль хезмэткэрЛэР)
<<Россия Федерациясендэ муниципапь хезмэт турында) 2007 елныц 2

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законныц 14 статьясындагы 1 олешенец
3 пункты нигезендэ эшланган heM муницип€lJIь хезмэткарлэр тарафыннан эшке
€Lпучы (эш бируrе) вэкиленец их{тимагый оешма, торак, торак-тозелеш, гараж
кооперативы, кr{емсез милек милекчелэр ширкэте (алга таба-коммерцияле
булмаган оешма белэн идарэ итyдэ муницип€Lль хезмэткарлэрнец бушлай
катнашуы), элеге Нигезлэмэ белэн билгелэнгэн тартипта, муниципtUIь
берэмлек идарэ органнарында hэм Ревизия комиссиясендэ муниципzLпь
берэмлек мэнфэгатьлэрен тyлэyсез нигездэ тэкъдим итyдэн тыш (гамэлга
куючы (акционер) муницип€Lпь берамлек булган муницип€Lль хокукый актлар
нигезенда муницип€UIь милектэ булган оешм€Lлар яки идарэ итyне гамэлгэ
куючы вэк€Lпэтлэрен (устав капит€Lпында катнашу олешлэре) гамэлга ашыру
тэртибен билгели торган муницип€Lль хокукый актлар нигезендэ €Lлынган;

федераль законнарда кар€Lпган башка очракларда).
2. елеге карар расми рэвештэ басылып чыккан коннэн yз коченэ кера. Элеге

карарны авыл х(ирлегенец мэьлyмат стендларында, Мамадыш муницип€Lль

районы расми сайтында,
челтэрендаге Татарстан

"Интернет" мэгьлyмати- коммуникацион
Республикасыныц муниципаlrь берэмлеклэр

адресы буенча hэм Татарстан

.Ильин

Порталында http://mamadysh.tatarstan.ru/ веб-
Республикасы хокукый мэьлyматыныц рэсми порт€rлында(рrачо.tаtаrstап.ru).
иьлан итэргэ.

3. Олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны Мамадыш муницип€tль

районы Урманчы авыл хtирлеге башлыгы А.Я.Илъинга йеклэргэ.

Урманчы авыл х(ирлеге
Совет рэисе
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