
Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Советы

КАРАР

№ 95 05.11.2019ел.

Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Советыныц 2018 елнын 
26 декабрендзге 79 номерлы карарын уз кочен югалткан дип тану Ьэм 
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц «Савруш авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмзткэрлэрнец яллаучы 
(эш бируче) вэкиленец шзхси башкарма орган буларак тулэусез нигездэ 
идарэ итудэ катнашу рохсэтен алу тэртибе турындагы нигезлэмэгэ 
узгэрешлзр керту турында яки аларнын коллегиаль идарэ органнары 
составына керу турында. (Савруш авыл жирлеге Советынын 20.09.2017 ел, № 
39 карары белэн расланды)

2008 елныц 28 декабрендзге «Коррупциягэ каршы тору турында» 273- 
ФЗ номерлы Федераль закон, 2018 елныц 3 августындагы 307-ФЭ номерлы 
Федераль закон, «Россия Федерациясенец аерым закон актларына 
коррупциягэ каршы тору турындагы законнарны утэуне контрольдэ тотуны 
камиллэштеру максатларында узгэрешлзр керту турында» Ьэм 2018 елныц 27 
декабрендзге 559-ФЗ номерлы федераль закон нигезендэ, Аксубай 
муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Аксубай муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Советыныц 
"Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц «Савруш 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмзткэрлэрнец 
яллаучыныц (эш бирученец) вэкиленец шэхси башкарма орган буларак 
Идарэдэ (сэяси партиядэн тыш) тулэусез катнашу рохсэтен алу тэртибе 
турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлзр керту хакында» 2018 елныц 26 
декабрендзге 79 номерлы карарын уз кочен югалткан дип санау танырга 
(Савруш авыл жирлеге Советынын 20.09.2017 ел, № 39 карары белэн 
расланды).

2. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц «Савруш авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмзткэрлэрнец» 
яллаучы (эш бируче) вэкиленен коммерциячел булмаган оешмалар белэн 
идарэ итудэ (сэяси партиядэн тыш) тулэусез катнашу яки аларныц 
коллегиаль идарэ органнары составына керу рохсэтен алу тэртибе 
турындагы нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ (Аксубай



муниципаль районы Савруш авыл жирлеге Советыныц 2017 елньщ 20 
сентябрендзге 39 номерлы карары белэн расланган):

3. 1 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц «Савруш авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэткэрлэрнец аерым 
коммерцияле булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ 
катнашу очен яллаучы (эш бируче) вэкиленец рехсэтен алу тэртибе турында 
элеге нигезлэмэ (алга таба-нигезлэмэ) «Россия Федерациясендэ муниципаль 
хезмэт турында» 2007 елнын 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон 
(алга таба - Федераль закон), «Коррупциягэ каршы тору турында» 2008 
елныц 28 декабрендзге 273-ФЭ номерлы Федераль закон Ьэм «коррупциягэ 
каршы тору турында Россия Федерациясенен аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту хакында " 2018 елнын 3 августындагы 307-Ф3 номерлы 
Федераль закон кабул ителу белэн бэйле рэвештэ Россия Федерациясенец 
аерым закон актларына коррупциягэ каршы тору турында Россия 
Федерациясе законнары утэлешен контрольдэ тотуны камиллэштеру 
максатларында» НИГЕЗЕНДЭ ЭШЛЭНГЭН ЬЭМ муниципаль хезмэткэрлэр 
тарафыннан коммерция оешмасы белэн идарэ итудэ яки коммерцияле 
булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашу очен яллаучы (эш бируче) 
вэкиле рехсэте алу процедурасын регламентный (сэяси партия белэн идарэдэ 
катнашудан тыш); тулэусез нигездэ Ьонэри берлек органы, шул исэптэн 
жирле узидарэ органында, муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе 
аппаратында тозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайланулы органы 
белэн идарэдэ катнашу; бутэн ижтимагый оешма, торак, торак-тозёлеш, 
гараж кооперативлары, кучемсез милек хужалары ширкэтлэренец съездында 
(конференциядэ) яки гомуми жыелышында катнашу; курсэтелгэн 
коммерцияле булмаган оешмалар (сэяси партиядэн Ьэм Ьонэри берлек 
органыннан, шул исэптэн жирле узидарэ органында, муниципаль берэмлек 
сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц 
сайланулы органыннан тыш) белэн идарэ итудэ тулэусез катнашу яисэ 
аларныц коллегиаль органнары составына яллаучы (эш бируче) вэкиле 
рехсэте белэн керу, ул муниципаль хокукый акт белэн билгелэнгэн тэртиптэ 
алынган), муниципаль берэмлек тарафыннан муниципаль милектэ булган 
оешманы яки идарэ итуне гамэлгэ куючы (устав капиталында катнашу 
олешлэре) вэкалэтлэрен муниципаль берэмлек исеменнэн гамэлгэ кую 
тэртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ гамэлгэ 
куючы (Акционер) оешманын идарэ Иэм ревизия комиссиясе органнарында 
муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим итудэн тыш 
алу процедурасын регламентлаштыра.

4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 
Савруш авыл жирлеге Уставы белэн билгелэнгэн тэртип нигезендэ Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында Ьэм махсус 
мэгълумат стендларында бастырып чыгарырга.



5.Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ. 

б.Элеге карарнын утзлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам

Татарстан Республикасы Аксубай му 

Савруш авыл жирлеге башлыгы, Сов А.Г. Кузьмин.


