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Ключи авылы «20» май 2019 ел

«Татарстан Республикасы 
Бегелмэ муниципаль районы 
«Ключи авыл я^ирлеге» 
муниципаль берэмлегендэ муниципаль 
хезмэт турындагы Нигезлэмэ турында»
2017 елныц 4 июлендэ кабул ителгэн 
Ключи авыл ащрлеге Советыныц 
XVIII сессиясенец 2нче карарына 
узгзрешлзр керту турында

«Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
турында» 2018 елныц 30 октябрендэ кабул ителгэн №382-Ф3, «Россия 
Федерациясе субъектларыньщ йэм муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап 
органнарын оештыруныц йэм аларныц эшчэнлегенец гомуми принциплары 
турында» Федераль законныц 7 маддэсенэ узгэрешлэр керту хакында» 2018 
елныц 27 декабрендэ кабул ителгэн №559-ФЗ Ьэм «Россия Федерациясендэ 
муниципаль хезмэт турында» Федераль законныц 13 маддэсенэ таянып, шулай ук 
муниципаль хезмэт турында 2013 елныц 25 июнендэ кабул ителгэн №50-ТРЗ 
Татарстан Республикасы Кодексы нигезендэ

Ключи авыл жирлеге Советы 

КАРАР БИРДЕ:

1. Ключи авыл жцрлеге Советыныц 2017 елныц 4 июлендэ булып узган 
XVIII сессиясендэ кабул ителгэн «Татарстан Республикасы Бегелмэ муниципаль 
районы «Ключи авыл жцрлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
турындагы Нигезлэмэ турында»гы 1нче карарына тубэндэге узгэрешлэрне 
кертергэ:

1.1. 13 маддэне яца 4 кэм 5 елегилэр белэн тулыландырырга:
«4. «Ключи авыл эцирлеге» муниципаль берэмлеге башлыгы (башкарма 

комитет щггэкчесе) белэн якын туганлык яисэ узлеклэр менэсэбэтендэ (атасы- 
анасы, хатыны, балалары, бертуганнар, сецеллэре, абыйлары шулай ук, иренец 
яки хатыныныц ата-анасы, бертуганнары, сецеллэре, балалары) булганда,



гражданин муниципаль берэмлекнец тикшеру-хисап органы рэисе, рэис 
урынбасары йэм аудиторы вазыйфасына, о муниципаль хезмэткэр муниципаль 
берэмлекнец тикшеру-хисап органы рэисе, рэис урынбасары Иэм аудиторы 
вазыйфасына билгелэнэ алмый.

5. Ж^итэкче булган муниципаль хезмэткэр элеге вазыйфаны билэгэн чорда 
жцрле узидарэ органында, муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе аппаратында 
мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмау максатларында, элеге ж;ирле узидарэ 
органыныц сайлап куела торган профсоюз органында, муниципаль берэмлекнец 
сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль хезмэткэрлэрнец мэнфэгатьлэрен 
яклый алмый.».

2. Элеге карарны ж;ирлек территориясендэге мэгълумат стендларында 
халыкка игълан итэргэ йэм «Интернет» челтэрендэ -  Бегелмэ муниципаль 
районыныц рэсми порталында урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уз естемдэ калдырам.

«Ключи авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге башлыгы
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