
 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

АПАС ШҼҺҼР ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

КАРАР 
 

2020 ел, 20 гыйнвар                                                           №230 
 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Апас шҽһҽр җирлеге Советы 
депутаты статусы турында нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү хакында 

 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турындагы" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Апас шәһәр җирлеге Советы карар 
итте: 

1.Апас шәһәр җирлеге Советының 2017 елның 07 августындагы 78 номерлы карары 
белән расланган Апас шәһәр җирлеге Советы депутаты статусы турындагы Нигезләмәгә 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

11 статьяның 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

3. Үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы депутат түбәндәге гамәлләр кылырга 
хокуклы түгел: 

1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 
шөгыльләнергә; 

2) түбәндәге очраклардан тыш, коммерцияле яки коммерциячел булмаган оешма 
белән идарә итүдә катнашырга: 

- сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле 
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 
оештырылган беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан түләүсез 
катнашу, башка иҗтимагый оешманың, торак, төзелеш, гараж кооперативларының, 
күчемсез милек хуҗалары ширкәтләренең съездында (конференциядә) яки гомуми 
җыелышында катнашу; 

-коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри берлек 
органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау 
комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы 
тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында 
катнашу (конференция), Татарстан Республикасының югары вазыйфаи затына (Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) алдан хәбәр 
итеп, катнашу; 

- Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләр Советында, Муниципаль 
берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә органнарында 
муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә яклау; 

- муниципаль берәмлекне гамәлгә куючы (акционер, катнашучы) муниципаль 
берәмлек булган, муниципаль берәмлек исеменнән оешма вәкаләтләрен гамәлгә кую 
тәртибен йә муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталындагы өлешләр белән) 
белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә, 
оешманың идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек 
мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү (устав капиталында өлешләр); 



- федераль законнарда каралган башка очраклар; 

3) мөгаллимлек, фәнни һәм башка иҗат эшчәнлегеннән тыш бүтән түләүле 
эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылык, фәнни һәм башка иҗади 
эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе 
законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил 
оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына 
гына финанслана алмый;  

4), Әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яисә Россия Федерациясе 
законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары, Попечительләр яки 
Күзәтчелек советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган 
оешмаларының һәм Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган структур 
бүлекчәләрнең составына керергә. 

2.Әлеге карарны мәгълүмати стендларда, Татарстан Республикасының хокукый 
мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм җирлек бүлегендә Апас 
муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район башлыгы урынбасары Т.Н. 
Исмәгыйлевага йөкләргә. 

 

«Апас шҽһҽр тибындагы поселогы», 
муниципаль берҽмлек Башлыгы 
Апас шҽһҽр җирлеге  
Советы Рҽисе                                      Р. Ф. Хисамутдинов 


