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2019 елны ң 25 ию леннән

КАРАР

№ 12

Түбән У ратма авыл җ ирлеге Советының
2005 елның 30 декабрендәге 13 номерлы
карары белән расланган Татарстан Республикасы
Түбән К ама м униципаль районы Түбән У ратма авыл
җирлеге Советы депутаты статусы туры нда
Н игезләмәгә үзгәреш ләр кертү хакында
«Россия Ф едерациясендә җирле үзидарә оеш ты руны ң гомуми принциплары
турында» 2003 елны ң 6 октябрендәге 131-Ф3 номерлы Ф едераль закон, Татарстан
Республикасы ны ң
«Татарстан
Республикасы нда
муниципаль
берәмлекнең
вәкиллекле органы депутаты , җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле
үзидарәнең сайланулы вазыйфа изаты вәкаләтләрен гамәлгә аш ыру гарантияләре
турында» 2009 елның 12 февралендәге 15-ТРЗ номерлы Законы, Татарстан
Республикасы Түбән К ам а муниципаль районы ны ң «Түбән У ратма авыл җирлеге»
муниципаль берәм леге У ставы нигезендә, Түбән У ратма авыл җирлеге Советы карар
бирә:
1.
Түбән У ратм а авыл җирлеге Советыны ң 2005 елны ң 30 декабрендәге 13
номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән К ама муниципаль
районы Түбән У ратм а авыл җирлеге Советы депутаты статусы туры нда Н игезләмәгә
(алга таба - Н игезләмә) түбәндәге үзгәреш ләр кертергә:
1.1. 7 статьяны ң 1 пункты ндагы 3 пунктчасы нда «, оеш тыру-хокукый
формаларына бәйсез рәвеш тә оеш малар җитәкчеләренә, иҗ тимагы й берләш мәләргә»
сүзләрен төш ереп калдырырга;
1.2. Н игезләмәнең 11 статьясын түбәндәге редакциядә бәя нитәргә:
«Д епутат үзэш чәнлеге мәсьәләләре буенчаТүбән К ама м униципаль районы
Түбән Уратма авыл җ ирлеге җирле үзидарә органнары ны ң вазыйфаи затлары
тарафы ннан беренче чиратта кабул итү хокукы ннан файдалана.»;
1.3. Н игезләм әнең 12 статьясы нда «, м униципаль предприятиеләр һәм
учреж дениеләр һәм аларны ң вазыйфаи затлары» сүзләрен төш ереп калдырырга;

1.4. Н игезләмэнең 13 статьясындагы 1 пункты нда «оеш тыру хокукый
формаларына бәйсез рәвеш тә оеш малар, иҗ тимагы й берләш мәләр» сүзләрен
төш ереп калдыры рга;
1.5.
Н игезләмәнең
13
статьясындагы
2
пункты нда
«муниципаль
предприятиеләр һәм учреж дениеләр һәм аларны ң вазы йф аи затлары» сүзләрен
төш ереп калдырырга;
1.6. Н игезләм әнең 13 статьясындагы 4 пункты нда «оеш тыру хокукый
формаларына бәйсез рәвеш тә оеш малар, иҗ тимагы й берләш м әләр тарафы ннан»
сүзләрен төш ереп калдыры рга;
1.7. Н игезләм әнең 13 статьясындагы 5 пункты нда «, муниципаль
предприятиеләр һәм учреж дениеләр тарафы ннан» сүзләрен төш ереп калдырырга;
1.8. Н игезләм әнең
14 статьясындагы
1 пункты нда «, муниципаль
предприятиеләр һәм учреж дениеләр» сүзләрен төш ереп калдырырга;
1.9. Н игезләм әнең 17 статьясындагы 1 пункты ны ң 1 пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәя нитәргә:
«ш әхсән яки ыш анычлы вәкилләр аш а эш м әкәрлек эш чәнлеге белән
ш өгыльләнергә, коммерцияле оеш ма белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган
оеш ма белән идарә итүдә катнаш ы рга (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән Татарстан
Республикасы м униципаль берәмлекләр Советы, баш ка муниципаль берәмлекләр
берләш мәләре, сәяси партия, профсою з идарәсендә катнаш удан тыш , съездда
(конференциядә) яки баш ка иҗ тимагы й оеш маның, торак, торак-төзелеш , гараж
кооперативлары, күчем сез милек милекчеләр ш иркәтләренең гомуми җ ы елы ш ы нда
катнаш удан тыш ), Россия Ф едерациясе П резиденты яки Россия Ф едерациясе
Хөкүмәте акты нигезендә оеш маны ң коллегиаль органы эш чәнлегендә түләүсез
катнаш удан тыш ; муниципаль берәмлек исеменнән оеш маны гамәлгә куючы яки
муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталы нда катнаш у өлеш е) белән
идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә кую тәртибен билгели торган муниципаль
хокукыйактлар нигезендә, гамәлгә куючы (акционер, катнаш учы ) муниципаль
берәмлек булган оеш м аны ң идарә һәм ревизия комиссиясе органнары нда
муниципаль берәмлекмән фәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү; федераль
законнарда каралган баш ка очракларда;
1.10. Н игезләм әнең 18 статьясындагы 2 пункты нда «, аларны ң оеш тырухокукый формалары ннан һәм җирле үзидарә гамәлгә аш ы ры ла торган тиеш ле
территория
чикләрендә
урнаш кан
милек
ф ормалары на
бәйсез
рәвеш тә,
предприятиеләр, учреж дениеләр, оеш малар тараф ы ннан» сүзләрен төш ереп
калдырырга.
2.
Әлеге карарны Татарстан Республикасы Түбән К ама муниципаль
районы ның «Түбән У ратм а авыл җ ирлеге» муниципаль берәмлеге У ставында
билгеләнгән тәртиптә бастыры п чыгарырга, ш улай уканы «И нтернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә Җ ирлекнең рәсми сайты нда урнаш тырырга.
3. Әлеге кара]
тикш ереп торуны үз өстемдә калдырам.
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