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Татарстан  Республикасы  Әгерҗе  муниципаль
районының  «Иж-Бубый  авыл  җирлеге»
муниципаль  берәмлегендә  муниципаль  хезмәт
турында  Татарстан  Республикасы  Әгерҗе
муниципаль  районы  Иж-Бубый  авыл  җирлеге
Советының  31.01.2019  №  43-1   карары  белән
расланган  Нигезләмәгә  үзгәрешләр  кертү
хакында

«Россия  Федерациясендә  җирле үзидарә  оештыруның гомуми принциплары
турында»  2003  елның  6  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы  Федераль  законның  46
статьясы  нигезендә,  муниципаль  хокукый  актларны  гамәлдәге  законнарга  туры
китерү максатларында, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Иж-
Бубый авыл җирлеге Советы к а р а р  и т т е:

1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Иж-Бубый авыл
җирлеге»  муниципаль  берәмлегендә  муниципаль  хезмәт  турында  Татарстан
Республикасы  Әгерҗе  муниципаль  районы  Иж-Бубый  авыл  җирлеге  Советының
31.01.2019  № 43-1  карары белән  расланган  Нигезләмәгә  түбәндәге  үзгәрешләрне
кертергә:

1.1. 11.2 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«11.2. Граждан муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы рәисе, Рәисе

урынбасары  һәм  аудиторы  вазыйфаларына  билгеләнә  алмый,  ә  муниципаль
хезмәткәр  муниципаль  берәмлек  территориясендә  урнашкан  муниципаль
берәмлекнең  вәкиллекле  органы  рәисе,  муниципаль  берәмлек  башлыгы,  җирле
администрация башлыгы, суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре белән якын
туганлык яисә үзлекләре (ата-аналары, хатыннары, балалары, абыйлары, апалары,
ире  яки  хатынынң  ата-аналары,  абыйлары,  апалары,  балалары)  очрагында
муниципаль  берәмлекнең  контроль-хисап  органы  рәисе,  рәисе  урынбасары  һәм
аудиторы вазыйфаларын били алмый.»

1.2. 15нче бүлекнең 15.14 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«15.14.  Әлеге  бүлекнең  15.13  пунктчасы  нигезендә  башкарылган  тикшерү

нәтиҗәсендә җирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча биләүче
затның  "Россия  Федерациясендә  муниципаль  хезмәт  турында"  Федераль  закон,
"Дәүләт  вазыйфаларын биләүче  затларның һәм  башка  затларның чыгымнарының
аларның  керемнәренә  туры  килүен  тикшереп  тору  турында"  2012  елның  3
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KareroprrJ{JrepeHe Poccrax @egepaqrurce repplropusceHHeH qr,rrre ypHarrKaH rrur I4r
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6e:ren 6r,r:rre:resreH qrrKneynepHe, TbrroJrapHbr l,reuey Qaxr:rapbrH aqbrKJraraHAa,
Tarapcran Pecrry6nuracrr flp*ugenru KoHTpaKT 6yeuua 4raple aaMlrHucrparlut
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2, Orere rapapnsr I{N-Ey6r,rfi asHr Xr{pnereHeri MerbJrluar creH.{napbrHa
ypHaurlrpy ro:ru 6enen, ruy:rai yr Tarapcran Pecny6:ruracrr MyHr4rrunarrE
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