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ИЛЛЕ ИКЕНЧЕ СЕССИЯ

кАрАр J\lb з

Зеленая Роща авылы

<<Татарстан Рес публикасы
Богелма муниципаль районы
<<Зеленая Роща авыл )цирлеге>

хезмат турындагы Нигезлама турында>
2017 елныц 3 июленда кабул ителган
Зеленая Роща авыл ?цирлеге Советыныц
XXVIII сессиясенец NЬl карарына
yзгарешлар кертy турында

<Россия Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлар KepTy
турында) 2018 елныц 30 октябрендэге Jф382-ФЗ Федераль законнарга таянып,
<<Россия Федерациясе субъектларыныц haM муницип€Lль берэмлеклэрнец
контроль-хисап органнарын оештыруныц hэм аларныц эшчэнлегенец гомуми
Принциплары турындD Федераль законныц 7 маддэсс)нэ Yзгэрешлэр KepTY
хакында>) 2018 елныц 27 декабрендаге J\Ь559-ФЗ haM кРоссия Федерациясендэ
муницип€Lль хезмэт турындa> Федераль законныц 13 маддэсена, шулай ук
муницип€Lль хезмэт турында 20lЗ елныц 25 июнендэге J\ЪsO-ТРЗ Татарстан
Республикасы Кодексы нигезендэ

Зеленая Роща авыл )цирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

l. <Татарстан Республикасы Богелмэ муниu;ипаль районы кЗеленая Роща
авыл )цирлеге) муницип€Lль берэмлегендэ муницип€Lпь хезмэт турындагы
Нигезлэма турында>> 2017 елныц 3 июлендэ кабул ителг()н Зеленая Роща авыл
щирлеге Советыныц ХХVПI сессиясенец Jф1 карарына тубандаге yзгарешлэр
кертергэ:

1.1.

<<4.

башлыгы

] 3 лtаddане яryа 4 haM 5 булеклар белан mульlлан<)ьtрьtрzа:

Гражданин кЗеленая Роща авыл щирлеге)) N,IуниципzLль берэмлеге
(Башкарма комитеты rt{итэкчесе) белэн якын тугilнлыкта булганда (ата-

анасы, хатыны, баlrа.пары, бертуганнар, сецеллэре, абьlйлары шулай ук, иренец
яки хатыныныц ата-анасы, бертуганнары, сецелларе, балалары) муницип€lJIь



берэмлекнец тикшерy-хисап органы рэисе, рэис урынбасары hэм аудиторы
ВаЗЫЙфасына, а муниципаль хезмэткар муниципаль беро,млекнец тикшерy-хисап
органы рэисе, рэис урынбасары hэм аудиторы вазыilфасына билгелэнэ алмый.

5. Х{итэкче булган муницип€lль хезматкар олеге вазыйфаны билаган чорда
}КИРЛе YЗиДарэ органында, муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе аппаратында
мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмау максатла]эындц элеге )цирле yзидара

сайлау профсоюз органында, муниципаль берэмлекнец
аппаратында муницип€Lль хезмэткэрлэрнец мэнфэгатьлэрен

органыныц
комиссиясе
алмый.>>.

саилач
яклыи

2. Элеге
халыкка иьлан
раионыныц рэсми порт€Lлында урнаштырырга.

З. Олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуI{ы yз €,стемэ апам.

<<Зеленая Роща авыл )ци
муниципаль берамлеге ба Д.М. Хикметов


