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иске Исаково авылы

<<Татарстан Республикасы
Бегелма мунпципаль районы
<<Иске Исаково авыл )цирлеге>)
мунпцппаль беремлегенде мунпцппаль
хезмат турындагы IIигезлеме турындD>
20t7 елныц 3 пюлепде кабул птелган
Иске Исаково авыл щпрлеге Советыныц
ХХПI сессиясенец 1нче карарына
Yзгэрешлар KepTY турышда

(20) май 2019 ел

<<Россия Федерациясенец аерым закон актларына yзrcрешпэр KepTy

турында>> 2018 елныц 30 октябрендэ кабул ителгэн }19382-ФЗ, <<Россия

Федерациясе субъектларыныц hэм муниципапь берэмлектlэрнец конц)оль-хисап
органнарын оештьцруныц hэм апарныц эпнэнпегенец гомуми принциплары
турындa>) Федератlь законныц 7 мяц/{эсенэ yзгэрепшэр кертy хакындa>> 2018

елныц 27 декабрендэ кабул ителгэн }ф559-ФЗ hэм <<Россия ФедерациrIсенде

муниципапь хезмэт турындa> Федераль законныц 13нче маддэсена таянып, шryлай

ук муниципапь хезмат турында 20tЗ елныц 25 июнендэ кабул ителгэн М5O-ТРЗ
Татарстшr Ресrryбликасы Кодексы нигезендэ

Иске Исаково авыл щирлеге Советы

КАРАР БИРЩЕ:

1. Иске Исаково авыл щирлеге Советыныц 2017 елныц 3 шолендэ булып

Узган ХЖII сессиясендэ кабул ителган <<Татарстан Ресгryбликасы Бегелмэ
tvrуниципапь районы <<Иске Исаково авыл щцрлеге) муниципапь берэмлегендэ
tvtуниципЕlпь хезмэт турындагы FIигезлэмэ турындa>)гы 1нче карарына тубэндэге
yзгэрешлэрне кертергэ :

1. 1" 13нче MaddaHe яryа 4 haM 5нче олешлар белан mулыланdырьtреа:



<<4. <<Иске Исаково авыл щцрлеге) IчЦ/НИЦИПаПь берамлеге башлыгы
(башкарма комитет житэкчесе) белан якын туганлык яисе yзлеклэр монесэбэтендэ
(атасы-аНасы, хаТыны, багrа.гrары, бертуганнар, сецеллэре, абыйлары шrулай ук,
иренеЦ яки хатЫныныЦ ата-анасЫ, бертуганнары, сецеJIпэре, баrrалары) булганда,
|ражданин муниципаль берамлекнец тикшерy-хисап орг€лны рэисе, рэис
УРЫНбаСаРЫ hЭм аудиторы вазыйфасына, э муниципапъ хезмэткэр муницип€}лъ
беРЭМЛеКНец тикшерy-хисап оргаЕы рэисе, рэис урынбасары hэм аудиторы
вазыйфасына билгелэнэ алмый.

5. Щитэкче булган муниципаль хезмэткэр элеге вазыйфаны билэгэн чорда
ЩИРЛе yЗидарэ органынд4 муниципалъ берэмлек сайлау комиссиясе аппаратында
мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмау максатларындq элеге щирле yзидарэ
ОРГаНЫНЫЦ СаЙлап куела торган профсоюз органыIца, муниципалъ берэмлекнец
СаЙЛаУ КОМиссиясе аппаратында муIrицип€tпь хезмэткэрлэрнец мэнфэгатьларен
яклый шrмый.>>.

2. ОЛеге карарны х(ирлек территориясендэге маьлyмат стендларында
ХаПЫККа игьлан итаргэ hэм <<Интернео> челтэрендэ Богелмэ муниципаль
районыныц рэсми порт€rпында урнаштцрырга.

З. Олеге карарныц угэлещqцq к итlне lз остемда к€tпдырам.
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