
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
ПОЛЯНКА АВЫЛ >КИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

КАРАР

№ 78-1 15.01.2020 ел.

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 
Полянка авыл ж;ирлеге Советыньщ «Татарстан Республикасы 
Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлегендэ муниципаль 

хезмэт турындагы нигезлэмэне раслау хакында» 2018 елньщ 
3 декабрендэге 59-1 номерлы карары белэн расланган Татарстан 
Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлегендэ муниципаль 
хезмэт турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр Иэм естэмэлэр 
керту турында (2019 елньщ 10 июнендэге 66-2 номерлы узгэрешлэр белэн)

«Коррупциягэ карты керэш турында Россия Федерациясе законнарын 
камиллэштеру максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту хакында» 2019 елньщ 16 декабрендэге 432-ФЗ номерлы 
Федераль законный, 7 статьясындагы 1 пункты, Татарстан Республикасы Спас 
муниципаль районыньщ Полянка авыл >к;ирлеге советы нигезендэ

КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Спас» муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге 

Советыньщ «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл 
ж;ирлегендэ муниципаль хезмэт турындагы нигезлэмэне раслау хакында» 2018 
елньщ 3 декабрендэге 59-1 номерлы карары белэн расланган Татарстан 
Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлегендэ муниципаль 
хезмэт турындагы нигезлэмэгэ (2019 елньщ 10 июнендэге 66-2 номерлы 
узгэрешлэр белэн) тубэндэге узгэрешлэр Иэм естэмэлэр кертергэ:

1.1. Нигезлэмэнец 12.1 пунктындагы 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

«2) тубэндэге очраклардан тыш, коммерция яисэ коммерциягэ карамаган 
оешма идарэсендэ катнашырга:

а) сэяси партия белэн идарэ итудэ, Иенэри берлек органы, шул исэптэн ж;ирле 
узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында 
тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыньщ сайланулы органы тарафыннан 
тулэусез нигездэ катнашу, башка ихугимагый оешма, торак тезелеше, гараж 
кооперативлары съездында (конференциясендэ) яисэ гомуми ж;ыелышында, 
кучемсез мелкэт милекчелэре ширкэтендэ катнашу;

б) коммерциягэ карамаган оешма идарэсендэ (сэяси партия белэн идарэ 
итудэ катнашудан тыш, Иенэри берлек органы, шул исэптэн ж;ирле узидарэ 
органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн 
беренчел профсоюз оешмасыньщ сайланулы органы тарафыннан, башка 
иж;тимагый оешманьщ, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативларыньщ, кучемсез 
мелкэт милекчелэре ширкэтлэренец съездында (конференциясендэ) яисэ гомуми 
ж;ыелышында катнашу, яллаучы вэкиленец Татарстан Республикасы законында 
билгелэнгэн тэртиптэ алынган рехсэте белэн;

в) Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре Советында, 
муниципаль берэмлекпэрнец башка берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларньщ идарэ 
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тапшыру;

г) муниципаль берэмлек муниципаль берэмлекне гамэлгэ куючы (катнашучы) 
муниципаль берэмлек булган оешма идарэ органнарында Иэм ревизия



комиссиясендэ оешманы гамэлгэ куючы (акционер) тарафыннан оешманы гамэлгэ 
куючыньщ вэкалэтлэрен муниципаль берэмлек исеменнэн гамэлгэ ашыру тэртибен 
йэ муниципаль милектэге акциялэр (устав капиталындагы елешлэр) белэн идарэ 
иту тэртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ тулэусез 
нигездэ тапшыру;

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;";
12.1 пунктына тубэндэге эчтэлекле 2.1 пунктча белэн естэргэ:
«2.1) эшкуарлык эшчэнлеге белэн шэхсэн яисэ ышанычлы затлар аша 

шегыльлэнергэ;». *'
2. Элеге карарны Полянка авыл ж;ирлегенец мэгълумат стендларында, Спас 

муниципаль районыныц рэсми сайтында (http:/ www.spasskiy.tatarstan.ru), Иэм 
хокукый мэгълумат сайтында (http:pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

Полянка ав 
>к;ирлеге ба Г.Г. Сибгатуллина

http://www.spasskiy.tatarstan.ru

