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Татарстан Республикасы Огертqе муницип€Lпь

раЙоныныц (Кадрэк авыл )цирлеге) муницип€Lль
берэмлегендэ муницип€rль хезмэт турында
Татарстан Республикасы Огерще муницип€rль

раЙоны Кадрэк авыл х{ирлеге Советыныц
31.01 .2О19 J\Ъ 49-| карары белэн расланган
Нигезлэмэга yзгэрешлар KepTy хакында

(Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында>) 2003 елныц б октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы Федераль законныц 46
статьясы нигезендэ, муниципurль хокукыи актларны гамэлдэге законнарга туры
китерY максатларында, Татарстан Республикасы Огерrце муниципаль раЙоны Кадрэк
авыл х(ирлеге Советы к а р ар ит т е:

1. Татарстан Республикасы Огерхqе муниципаль районыныц <<Кадрэк авыл
хtирлеге) муниципЕLIIь берэмлегендэ муниципztль хезмэт турында Татарстан
Республикасы Огерх<е муницип€rль районы Кадрак авыл я(ирлеге Советыныц
31.01 .20|9 J\Ъ 49-1 карары белэн расланган Нигезлэмэгэ тубэндэге yзгарешлерне
кертергэ:

1.1.11.2 пунктына тубандаге эчталекле абзац остарга:
к11.2. Граждан муниципаль берэмлекнец контроль-хисап органы рэисе, Рэисе

урынбасары haM аудиторы вазыйфаrrарына билгелэнэ алмый, э муницип€Llrъ
хезмэткэр муницип€lль берэмлек территориясендэ урнашкан муниципсLлъ
берэмлекнец вэкиллекле органы рэисе, муницип€шь берэмлек башлыгы, х(ирле
администрация башлыгы, суд hэм хокук саклау органнары х(итэкчелэре белан якын
туганлык яисе Yзлеклэре (ата-ан€шIары, хатыннары, ба-rrалары, абыЙлары, апапары,
ире яки хатынынц ата-анЕLлары, абыЙлары, ап€Lпары, балалары) очрагында
муниципzLль берэмлекнец контроль-хисап _органы рэисе, рэисе урынбасары hэм
аудиторы вазыйфаrrарын били алмый. >>

1.2. 15нче булекнец 15.14 пунктын тубандаге редакцияда баян итарга:
<15.14. Олеге булекнец 15.13 пунктчасы нигезендэ башкарылган тикшерy

нэтищэсендэ х(ирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча билэуrе
затныц "Россия Федерациясендэ муниципаь хезмэт турында" Федераль закон,
",Щаулэт вазыйфаларын билэуlе затларныц hэм башка затларныц чыгымнарыныц
€lпарныц керемнэренэ туры килyен тикшереп тору турында" 20|2 елныц З

декабрендэге 230-ФЗ номерлы ФедераJIь закон, "Аерым категориrI затларныц аерым



категориялэрена Россия Федерациясе территориясеннэн читте урнашкан чит ил
банкларында счетлар (кертемнэр) ачу hэм аларга ия булу, кулдагы акчапарны hэм
кыйммэтлэрне сакJIау, чит ил финанс инструментларына ия булу hэм (яки) аrrардан

файдалануны тыю турында" 2013 елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон
белэн билгелэнгэн чиклэyлэрне, тыюларны yтэмэy фактларын ачыкJIаганда,

А.А.мижЙлов

Татарстан Республикасы Президенты контракт буенча я(ирле администрация
башлыгы вазыйфасын билэ!че затныц вакuшэтлэрен вакытыннан алда туктату яисэ
аца карата башка дисциплинар х(эза б"рy турында гариза белан iиешле карар кабул
итэргэ вэк€lлэтле щирле yзидарэ органына яисе судка морэщагать ита.>>

2. Олеге карарны Кадрак авыл )цирлегенец мэгьлр{ат стендларына урнаштыру

составында http : l l agryz. tatarstan. ru веб-адресы буенча hэм Татарстан
юлы белэн, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берэмлекjIаре портЕtлы

;
yз остема алам.

Республикасыныц рэсми хокукый магьлyмат порт€tлында htф:фravo.tatarstan.ru веб-
адресы буенча иьлан итергэ.

3. Олеге карарныц yтэлешен контрольде тотуны

Авыл щирлеге башлыгы
Совет рэисе


