
КУКМАРА МУНИIД4ГIАЛЬ РАЙОНЫ

КОРКОYЧ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

кАрАры
2019 нчы ел 17 нче май м11

Муниlдипаrrь хезмет турындагы нигезлэмэгэ yзгэрешлэр

kepTy хакьшда Кэркэу,r авыл жирлеге Советы карары белэн расланган
Кукмара муниципаль районы Кэркэу.r авыл я(ирлеге Советы 2018 нче ел27 алрель J\Ъ13.

"Россия Федерациясендэ муниципаJIь хезмэт турьшда" 2007 елныц 2 мартындагы 25-Фз
номерлы Фелераль закон, Муниципаль хезмат турында', 2013 елныц 25 июнендэге 50-трз
номерлы Татарстан Республикасы кодексы нигезендэ, муниципаль хезмэт турындагы

положениене кире кайтару максатларында Каркэуr авыл жирлеге Кукмара муниципаль

районы Кэркэуr авыл х(ирлеге Советы карары:

l. Муниuипаль хезмэт турындагы нигезламэгэ кертергэ Каркэlлт авыл х{ирлеге

Советы карары белэн расланган Кукмара муниципаль районы 27 нче апрель 2018

нче елныц Ns 1з( 31 нче октябрь 2018 нче ел J\Ъ33 карар белэн кертелгэн

yзгэрешлэр белэн), тубэндэге yзгэрешлэр:

2. булек 8 тyбэндэге эчтэлекле 2.1. килэсе эчтэлек:

к2.1.граждан муниципаль берамлекнец контроль-хисап органы рэисе, рэис
урынбасары hэм аудиторы вазыйфасына, э муниципаль хезмэткэр муниципаль

берэмлекнец контроль-хисаrr органы Рэисе урынбасары hэм аудиторы, муниципаJIь

берэмлеК башлыгыо lt(ирле администрациЯ башлыгы, муниципаль берэмлек

территориясендэ урнашкан сул hэм хокук саклау органнары )Itитэкчелэре белэн якын

туганлыК яки т}.гаНлык очрагында (ата-анасы, хатыны, ИР9, бертуган абыйлары,

сецеллэре шулай }к хатыныныц/ иренеЦ абый-сецеллэре, ата-анасы, балалары haM

балаларыныц балалары) муниципаль берэмлекнец контроль-хисап органы Рэисе, Рэисе

урынбасары hэм аудиторы вазыйфаларын били алмый.>:

9 булекнец 1 пунктындагы 2 подlтуктын тубэндэге редакциядэ бэян итэрга:

к2) шэхси яки ышаньr.Iлы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шогыльлэнергэ,

коммерциЯ оешмасЫ яки коммерцияле булмагаН оешма белэн идарэ итэргэ (сэяси

партия белэн идарэ итYдэ катнашудан тыш; Жирле Yзидарэ органындц муници11шIь

берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелган беренчел профсоюз

оешмасыныц сайлау органы белэн идарэ итyдэ тyлэyсез нигездэ катнашудан тыш;



съездда (конференциялэрдэ) яисэ башка ищтимагый оецтма, торак, тозелеш, гараж

кооперативлары, кrIемсез милекчелэр ширкэтенец гомуми щыелышында катЕашудан

тыш; элеге коммерциячел булмаган ОешмаJ'Iар белэн идарэ итyдэ тyлаyсез катнашу

(сэяси IIартиядэн hэм hенэри берлек оргtlныннан, шул исэптэн жирле yзидарэ

органынд3, муниципаль берамлекнеч сайлау комиссиясе аппаратында тозелган

беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органыннан тыш)) муниципаль берэмлек,

гамэлгэ куючы (катнашучы) буларак, муниципаль берэмлек идарэ органнарында hэм

ревизия комиссиясендэ муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тyлэyсез нигездэ

тэкъдим итYдэн тыш, муниципаль хокукыЙ актлар нигезендэ муниципаль берэмлек

гамэлгэ куючы (муниuипаль берэмлек) исеменнэн муниципаль хокукый актлар

нигезендэ муниципаJIь берэмлек гамалгэ куючы вэкалэтлэрен гамэлга ашыру тэртибен

билгелИ торган м}.ниципаJIь хокукый актлар нигезенда; ООмуниципаль милектэ булган

акциялэр (устав каIIитаJIында катнашу олеше) белэн идарэ итy вэкалэтлэрен гамэлгэ

ашыру тартибен билгели торган Муниципа,IIь хокукый актлар нигезендэ;ll,

2. олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьл\мат рэсми порталында

бастырып чыгарырга hэм махсус мэгъJцrмат стендларында урнаштырырга,

Кэркэl,ч авылы a-""d М.Ф.Зэйнетдинов


