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Кызыл Бистә Советы карарына үзгәрешләр кертү турында Спас муниципаль районы  Татарстан 

Республикасы Спас муниципаль районы Краснослободский авыл җирлегендә муниципаль хезмәт 

турындагы нигезләмәне раслау хакында " 2018 елның 17 декабрендәге 66-1 номерлы Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары " 

РФ Хезмәт кодексы, «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» гы Федераль закон 

нигезендә, 02.03.2007 ел, № 25-ФЗ Федераль закон нигезендә, ТР Спас муниципаль районы Кызыл 

Бистәсе авыл җирлеге Советы 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Кызыл Бистәсе авыл җирлеге 

Советының 2018 елның 17 декабрендә кабул ителгән 61-1 номерлы " Татарстан Республикасы 

Спас муниципаль районы Кызыл Бистәсе авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Нигезләмәнең 12.1 пунктының 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«шәхсән яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнергә, коммерция 

оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга 

(сәяси партия белән идарәдә катнашудан тыш; һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән башлангыч һөнәр 

берлегенең сайлау органы белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашырга;; съездда 

(конференцияләрдә) яки башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашу; 

әлеге коммерциячел булмаган оешмалар (җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлек 

сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән сәяси партиядән һәм һөнәр берлеге органыннан тыш) 

белән идарә итүдә түләүсез нигездә яисә яллаучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәте белән, аларның 

коллегиаль идарә органнары составына керүдән тыш, ул муниципаль хокукый акт белән 

билгеләнгән тәртиптә алынган, яллаучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән алынган, ), муниципаль 

хокукый актлар нигезендә, муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган 

акцияләр (устав капиталында катнашу өлешләре) белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә кую 

тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә, гамәлгә куючы (акционер, 

катнашучы) оешма һәм ревизия комиссиясе мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшырудан тыш, 

федераль законнарда каралган башка очраклар;». 

1.2. 16.3 пунктның 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәчәк: 

«6) «индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында, шул исәптән электрон 

документ формасында теркәлүне раслаучы документ;". 

1.3. 26.9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



 

 

 

 



  


