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]ф 54-2Красный Бор авылы

Татарстан Республикасы Огерхqе муниципutль

раЙоныныц <<КрасныЙ Бор авыл хtирлеге)
муницип€tль берэмлегендэ муницип€rль хезмэт
турында Татарстан Республикасы Огерхqе
муниципutль районы Красный Бор авыл щирлеге
Советыныц 31.01 .2019 Ns 47-| карары белэн
расланган Нигезлэмагэ yзгэрешлэр KepTy
хакында

КИТеРY Максатларында, Татарстан Республикасы Эгерще муниципzLль
Красный Бор авыл хqирлеге Советы к а р а р и т т е:

турында)) 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 46
сТаТЬясы нигезендо, муниципЕLIIь хокукыи актларны гамэлдэге законнарга

]УRы

<<Россия ФедерациrIсендэ хtирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары

1. Татарстан Республикасы Огерхtе муниципаль районыныц <Красный Бор
аВЫЛ Х(иРЛеГе>> муниципаль берэмлегендэ муницип€lJIь хезмэт турында Татарстан
РеспУбликасы Огерще муниципаль районы Красный Бор авыл х{ирлеге Советыныц
31.01.20|9 J\Ъ 47-1 карары белэн расланган Нигезлэмэгэ тубэндэге yзгэрешларне
кертергэ:

|.l. |1.2 пунктына тубандоге эчталекле абзац остаргэ:
(11.2. Граждан муниципаль берэмлекнец контроль-хисап органы рэисе, Рэисе

УРынбасары hэм аудиторы вазыйфаларьJна билгелэнэ алмый, а мунициrт€lль
хеЗмэткэр муниципutль берамлек территориясендэ урнашкан муниципаь
берэмлекнец вэкиллекJIе органы рэисе, муниципztль берэмлек башлыгы, п{ирле
аДМИНИСТРация башлыгы, суд hэм хокук саклау органнары х(итакчелэре белэн якын
ТУГанлык яисэ yзлеклэре (ата-ан€шары, хЬтыннары, балалары, абыйлары, ап€шары,
ИРе ЯКи хатынынц ата-анапары, абыйлары, апапары, балалары) очрагында
МУНИЦИПatПЬ берэмлекнец контроль-хисап органы рэисе, рэисе урынбасары hэм
аудиторы вазыйфа_гrарын били алмый.>>

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

нэТип{асендэ щирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча билэуrе
ЗаТНЫЦ "РОСсия Федерациясендэ муницип€шъ х'езмэт турында" Федераль закон,
"ЩЭУЛЭт.вазыйфаларын билэlче затларныц hэм башка затларныц чыгымнарыныц
аларныц керемнэренэ туры килyен тикшереп тору турында" 20|2 елныц З

раионы



ДеКабРеНДэге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "Аерым категориrI затларныц аерым
КаТеГОриrIлэренэ Россия Федерациясе территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил
баНКЛарында счетлар (кертемнэр) ачу hэм €шарга ия булу, кулдагы акчаларны haM
КыЙммэтлэрне саклау, чит ил финанс инструментларына иябулу hэм (яки) алардан
фаЙдалануны тыю турында" 201З елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон
белэн билгелэнгэн чикJIэyлэрне, тыюларны yтэмэy фактларын ачыклаганда,
Татарстан Республикасы Президенты контракт буенча х{ирле администрация
башлыгы вазыйфасын билэlче затныц вэк€tлэтлэрен вакытыннан €Llrда туктату яисё
аЦа карата башка дисциплинар }цэза б"рy турында гариза белэн тиешле карар кабул
итэрге вэк€LгIэтле щирле Yзидарэ органына яисэ судка морэ)цэгать итэ.>)

2. Олеге карарны Красный Бор авыл х(ирпегенец мэьлyмат стендларына
УРНаШТЫРУ Юлы белэн, шулаЙ ук Татарстан Республикасы муниципilJIь
берэмлеклэре порт€tлы составында http:llagryz.tatarstan.ru веб-адресы буенча hэм
ТаТаРСтан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълyмат хорталында
http ://pravo.tatarstan. ru веб- адресы буенча игълан итергэ.

3. Олеге карарныц yталешен контрольдэ тотуны yз остемэ алам.

Авыл х(ирлеге башлыгы i'
Совет рэисе ,' 

] А.н. лАзАрЕв


