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Кукмара муниципаль районы Чарлы авыл жирле

Советыныц 2018 нче елныц 27 апрелендэ 07 нче

номерлы карары белэн расланган

муниципаль хезмэт турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр

керту хакында

"Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында" 2007 елньщ 2 мартындагы 25-ФЗ

номерлы Федералъ закон. Муниципаль хезмэт турында" 2013 елньщ 25 июнендэге 50-ТРЗ

номерлы Татарстан Республикасы кодексы нигезендэ, муниципаль хезмэт турындагы

Положениене кире кайтару максатларында Кукмара муниципаль районы Чарлы авыл

жирле Советы карары:

1. Кукмара муниципаль районы Чарлы авыл жирле Советынын 2018 нче елньщ 27

апрелендэ 07 нче номерлы карары белэн расланган Муниципаль хезмэт турындагы

нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

2. булек 8 гэ губэндэге эчтэлекле 2.1. килэсе эчтэлек:

«2.1.Граждан муниципаль берэмлекнец контроль-хисап органы рэисе. рэис

урынбасары Ьэм аудиторы вазыйфасына, э муниципаль хезмэткэр муниципаль

берэмлекнец контроль-хисап органы Рэисе урынбасары Ьэм аудиторы, муниципаль

берэмлек башлыгы. жирле администрация башлыгы. муниципаль берэмлек

территорияеендэ урнашкан суд Ьэм хокук саклау органнары жигэкчелэре белэн якын

туганлык яки тутанлык очрагында (ата-анасы. хатыиы. ире. бертуган абыйлары.

сецеллэре шулай ук хатыныныц/ иренец абый-сецеллэре. ата-анасы. балалары Ьэм

балаларыныя балалары) муниципаль берэмлекнец контроль-хисап органы Рэисе. Рэисе

урынбасары Ьэм аудиторы вазыйфаларын били алмьтй.»:

9 булекнен 1 пунктындагы 2 подпукгын губэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«2) шэхеи яки ышанычлы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шегыльлэнергэ,

коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итэргэ (сэяси

партия белэн идарэ итудэ катнашудан тыш; жирле у з и Д а Р э органында, муниципаль

берэмлекнен сайлау комиссияее аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз

оешмасынын сайлау органы белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашудан тыш;



съездда (конференциялэрдэ) яисэ башка ижтимагый оешма. торак, тезелеш, гараж

кооперативлары. кучемсез милекчелэр ширкэтенен гомуми жыелышында катнашудан

тыш; элеге коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ тулэусез катнашу

(сэяси партиядэн Ьэм Ьенэри берлек органыннан, шул исэптэн жирле узидарэ

органында. муниципаль берэмлекнен сайлау комиссияее аппаратында тезелгэн

беренчел профсоюз оешмасынын сайлау органыннан тыш)) муниципаль берэмлек.

гамэлгэ куючы (катнашучы) буларак, муниципаль берэмлек идарэ органнарьтнда Ьэм

Ревизия комиссиясендэ муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ

тэкъдим итудэн тыш, муниципаль хокукый актлар нигезсндэ муниципаль берэмлек

гамэлгэ куючы (муниципаль берэмлек) иссменнэн муниципаль хокукый актлар

нигезендэ муниципаль берэмлек гамэлгэ куючы вэкалэтлэрсн гамэлгэ ашыру тэртибен

билгели торгам муниципаль хокукый акглар нигезендэ; "муниципаль милектэ булган

акциялэр (устав капиталында катнашу елеше) белэн идарэ иту вэкалэтлэрен гамэлгэ

ашыру тэртабен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ:".

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлумат рэсми порталында

бастырглп чыгарырга Ьэм махсус мэгьлумат стендларында урнаштырырга.

Чарлы авыл жирлеге Башлыг^оо Э.Н.Козлов


