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РЕШЕНИЕ КАРАР

2019 елныц 25 июленнэн № 16

Сосновка авыл жирлеге Советыныц 
2005 елныц 30 декабрендэге 12 номерлы 
карары бел эн расланган Татарстан Республикасы 
Тубэн Кама муниципаль районы Сосновка авыл 
жирлеге Советы депутаты статусы турында 
Нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасыныц «Татарстан Республикасында муниципаль берэмлекнец 
вэкиллекле органы депутаты, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле 
узидарэнец сайланулы вазыйфа изаты вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру гарантиялэре 
турында» 2009 елныц 12 февралендэге 15-ТРЗ номерлы Законы, Татарстан 
Республикасы Тубэн Кама муниципаль районыныц «Сосновка авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Сосновка авыл жирлеге Советы карар 
бирэ:

1. Сосновка авыл жирлеге Советыныц 2005 елныц 30 декабрендэге 12 
номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль 
районы Сосновка авыл жирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезлэмэгэ 
(алга таба -  Нигезлэмэ) тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

1.1. 7 статьяныц 1 пунктындагы 3 пунктчасында «, оештыру-хокукый 
формаларына бэйсез рэвештэ оешмалар житэкчелэренэ, ижтимагый берлэшмэлэргэ» 
сузлэрен тешереп калдырырга;

1.2. Нигезлэмэнец 11 статьясын тубэндэге редакциядэ бэя нитэргэ:
«Депутат узэшчэнлеге мэсьэлэлэре буенчаТубэн Кама муниципаль районы

Сосновка авыл жирлеге жирле узидарэ органнарыныц вазыйфаи затлары 
тарафыннан беренче чиратта кабул иту хокукыннан файдалана.»;

1.3. Нигезлэмэнец 12 статьясында «, муниципаль предприятиелэр йэм 
учреждениелэр Ьэм аларныц вазыйфаи затлары» сузлэрен тешереп калдырырга;
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1.4. Нигезлэмэнец 13 статьясындагы 1 пунктында «оештыру хокукый 
формаларына бэйсез рэвештэ оешмалар, ижтимагый берлэшмэлэр» сузлэрен 
тешереп калдырырга;

1.5. Нигезлэмэнец 13 статьясындагы 2 пунктында «муниципала 
предприятиелэр йэм учреждениелэр 1зэм аларныц вазыйфаи затлары» сузлэрен 
тешереп калдырырга;

1.6. Нигезлэмэнец 13 статьясындагы 4 пунктында «оештыру хокукый 
формаларына бэйсез рэвештэ оешмалар, ижтимагый берлэшмэлэр тарафыннан» 
сузлэрен тешереп калдырырга;

1.7. Нигезлэмэнец 13 статьясындагы 5 пунктында «, муниципала 
предприятиелэр йэм учреждениелэр тарафыннан» сузлэрен тешереп калдырырга;

1.8. Нигезлэмэнец 14 статьясындагы 1 пунктында «, муниципала 
предприятиелэр Ьэм учреждениелэр» сузлэрен тешереп калдырырга;

1.9. Нигезлэмэнец 17 статьясындагы 1 пунктыныц 1 пунктчасын тубэндэге 
редакциядэ бэя нитэргэ:

«шэхсэн яки ышанычлы вэкиллэр аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн 
шегыльлэнергэ, коммерцияле оешма белэн идарэ итудэ яки коммерцияле булмаган 
оешма белэн идарэ итудэ катнашырга (билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн Татарстан 
Республикасы муниципала берэмлеклэр Советы, башка муниципала берэмлеклэр 
берлэшмэлэре, сэяси партия, профсоюз идарэсендэ катнашудан тыш, съездда 
(конференциядэ) яки башка ижтимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж 
кооперативлары, кучемсез милек милекчелэр ширкэтлэренец гомуми жыелышында 
катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе 
Хекумэте акты нигезендэ оешманыц коллегиаль органы эшчэнлегендэ тулэусез 
катнашудан тыш; муниципаль берэмлек исеменнэн оешманы гамэлгэ куючы яки 
муниципаль милектэ булган акциялэр (устав капиталында катнашу елеше) белэн 
идарэ иту вэкалэтлэрен гамэлгэ кую тэртибен билгели торган муниципаль 
хокукыйактлар нигезендэ, гамэлгэ куючы (акционер, катнашучы) муниципаль 
берэмлек булган оешманыц идарэ йэм ревизия комиссиясе органнарында 
муниципаль берэмлекмэн фэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим иту; федераль 
законнарда каралган башка очракларда;

1.10. Нигезлэмэнец 18 статьясындагы 2 пунктында «, аларныц оештыру- 
хокукый формаларыннан йэм жирле узидарэ гамэлгэ ашырыла торган тиешле 
территория чиклэрендэ урнашкан милек формаларына бэйсез рэвештэ, 
предприятиелэр, учреждениелэр, оешмалар тарафыннан» сузлэрен тешереп 
калдырырга.

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль 
районыныц «Сосновка авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставында 
билгелэнгэн тэртиптэ бастырып чыгарырга, шулай уканы «Интернет» мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ Дирлекнец рэсми сайтында урнаштырырга.

3. Олеге карарныц утэлешен тикшереп тор

Сосновка авыл жирлеге башлыгы


