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Татарстан Республикасы егерже муницип€tль

раЙоныныц <<Яr\а Бэзэкэ авыл я{ирлеге>
муниципаль берэмлегендэ муниципаJIь хезмэт
турында Татарстан Республикасы Эгерже
муниципаль районь{ Яца Бэзэкэ авыл щирлеге
Советыныц З1.0i "2019 ]\Ъ 50-1 карары белэн

расланган Нигезламэгэ yзгэрешлар kepTy
хакында

(Россия Федерациясенда щирле yзидарэ оештыруныц гOмуми приНЦипЛаРЫ
турында> 200З елныц б октябрендэге 1Зl-ФЗ номерлы Федераль законныц 46
статьясы нигезендэ, мyницип€шь хокукый актларны гамалдэге законнарга Туры
китерy максатларында, Татарстан Республикасы Огерхýе муниципаль районы ЯЦа
Бэзакэ авыл х{ирлеге Советы к а р ар ит т е:

1. Татарст,ан Республикасы егерще муниципаль районыныц <Яца Бэзакэ аВыЛ

щирлеге) п{униципаль берэмлегендэ муниципаль хезмат турында Татарстан
Республикасы Огерlлqе lr4униципаль районы Яца Бэзэкэ авыл щирлеге Советыныц
31.01 .20|9 JrГs 50-1 карары белэн расланган Нигезлэмэгэ тубэндэге yзгарешларне
кертергэ:

1.1. 11.2 гlунктыца тyбандаге эчталекле абзац 0старга:
<<\|.2. Граrкдан муниципа,чь берамлекнец контроль-хисап органы рэисе, РаиСе

урынбасары hаьд аудиторы вазыйфаларына билгелэнэ аJIмый, о мУНициПаJIЬ

хезметкар муниципаJIь берэмлек территориясендэ урнашкан муниЦиП€LПЬ

берамлекнец вакиллекле органы рэисе, мун}lципаль берамлек башлыгы, Щирле
администрац!lя башлыгы, сiд haM хокук саклаy органнары щитэкчелэре белэн якыН
туi-анльlк яиQе yзлекJrаре (ата-аналары, хатыннеры, балалары, абыйлары, ап€Lпары,

ире яки хатынынц ата-аналары, абыйлары, апаJIары, балалары) очрагында
муниципаль берэмлекнелi контроль-хисап органы рэисе, рэисе урынбасары hЭМ

аудиторы вазыйфагrарын били алмый.>>

1.2. 15нче булекнец 15.14 пунктын т,убандаге редакцияда баян итарГа:
<15.14. ёлсге бу.пекнец 15.1З пунктчасы нигезенда бап-ткарылган тикшерy

натижэсендэ щI4рле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча билаlче
затныц "Россия Федерациясенде муниципаць хезмэт турындаl' Федераль Закон,

",Щэулэт вазыйфаларын билэуче затларныц hам башка затларныц чыгымнарыныц



аJIарныц керемнэрена тYрьi килYен тикшереп тору турында" 2012 елныц З

Декабрендэге 230-ФЗ номерлы ФедераJIь закон, "Аерым категория затларныц аерым
КаТеГорИялэренэ Россия Федерациясе территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил
банкларында счетлар (кертемнэр) ачу hэм апарга ия булу, кулдагы акчаларны hэм
кыЙммЭтлорне саклау, чит ил финанс инструментларына ия бупу hэм (яки) аларлан

файдалануны тыю турын,ца" 201З елныi{ 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон
белэн билгелэнган чиклэyлэрне, тыюларны yтэмоy фактларын ачыклаганда,
Татарстан Республикасьi Президенты контракт буенча }qирле администрация
башлыгы вазыйфасьiн билауче затныц вакалэтлэре}{ вакытыннан аJIда туктату яисэ
аца карата башка д}lсциплинар )цаза б"рy турында гариза белэн тиецIле карар кабул
итарго вэкаJIэтле щирле yзидаре органына яиса судка меражагать итэ.>>

2. Олеге Kapapнbi Яilа Бэзэкэ авыл )r(ирлегенец мэгълyмат стендларына
урнаштыру юлы бе-чэн, шулай ук Татарстан Республикасы муниципчlJIь
берамлеклэре порталы составында http.llagtyz,tatarstart.ru веб-адресы буенча hэм
Татарстан Респ\zбликаOыныц рэсми хокукый мэгъл,умат порт€tлында
http://pravO.tatarstan.ru веб-алресьi буенча игълан Lrтэргэ.

З. Элеге Kapapнbil{ yтэлецlед.щонтрольда тотуны yз остемэ алам.
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