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№ 166       2019 елның 24 июне 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 15 июнендәге «Алабуга муниципаль районы 

Яковлево авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне 

раслау хакында " 195 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмәт турында 

2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы, 

Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставы нигезендә ул Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль 

районы Яковлево авыл җирлеге Советы 

Карар: 

 

1.Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 15 июнендәге 195 номерлы карары белән 

расланган Алабуга муниципаль районы Яковлево авыл җирлегендә 

муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1. Нигезләмәнең 15 статьясына тулыландырырга өлеше 2.1. киләсе 

редакциядә:  

«2.1 Гражданин алмый итеп вазыйфаларына рәисе, рәисе урынбасары 

һәм аудитора контроль-счетного органы муниципаль берәмлеге, ә 

муниципаль хезмәткәр алмый бетерергә вазыйфасын рәисе, рәисе 

урынбасары һәм аудитора контроль-счетного органы муниципаль берәмлек 

очракта, якын туганлык яки үзлекләре (әти-әнисе, хатыны, балалары, 

абыйлары, апалары, шулай ук абыйлары, апалары, әти-әниләре, балалар-

хатынлы һәм хатынының бала) рәисе муниципаль берәмлекнең вәкиллекле 

органы, муниципаль берәмлек башлыгы, Башкарма комитет җитәкчесе, 

җитәкчеләре, суд һәм хокук саклау органнары, территориясендә урнашкан 

муниципаль берәмлек». 

1.2. Нигезләмәнең 16 статьясындагы 1 өлешенең 2 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:: 

"2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле 



булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә 

итүдән тыш; түләүсез нигездә һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле 

үзидарә органында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы 

белән идарә итүдә катнашу; съездда (конференцияләр) яисә башка 

иҗтимагый оешма, торак, төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез 

милекчеләр ширкәте гомуми җыелышында катнашу; әлеге коммерцияле 

булмаган оешмалар белән идарә итүдә түләүсез җирле үзидарә органында 

төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлап алу органы сыйфатында 

яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары составына муниципаль 

хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган эшкә алучы (эш бирүче) 

вәкиле рөхсәте белән керүдән тыш), муниципаль хокукый актлар нигезендә 

авыл җирлеге мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә идарә итү һәм ревизия 

комиссиясе әгъзаларында тәкъдим итүдән тыш (гамәлгә куючы (акционер) 

муниципаль хокукый актлар нигезендә авыл җирлеге булган авыл җирлеге 

мәнфәгатьләрен тәкъдим итүдән тыш, муниципаль берәмлек исеменнән 

муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталында катнашу 

өлешләре) оештыру яки идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен 

билгеләүче; Федераль законнарда каралган башка очракларда»; 

2. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам.  

 

 
 

Рәис            О. В. Козырева 


