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“Коррупциягә каршы көрәш турында Россия Федерациясе законнарын камилләштерү 
максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 
хакында" 2019 елның 16 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Урмышлы авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге Уставы, «Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
Советы КАРАР БИРДЕ: 
  1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Урмышлы авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлегендә «Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 
районының «Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт 
турында нигезләмәне раслау хакында» 2016 елның 3 октябрендәге 16 номерлы 
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Урмышлы авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлегендә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
7 статьяда 
а) 7.1 өлешнең 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
2) муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү;: 
а) Россия Федерациясе дәүләт вазыйфасына йә татарстан Республикасы Дәүләт 
вазыйфасына сайлану яисә билгеләү, шулай ук дәүләт хезмәте вазыйфасына билгеләп 
куелганда; 
б) муниципаль вазыйфага сайлану яисә билгеләп кую;  
в) һөнәри берлек органында түләүле сайланулы вазыйфага сайлану, шул исәптән җирле 
үзидарә органында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органында, 
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында; 
3) коммерция яисә коммерциягә карамаган оешма белән идарә итүдә катнашу, түбәндәге 
очраклардан тыш: а) сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул 
исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 
аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан 
түләүсез нигездә катнашу, башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативлары съездында (конференциясендә) яисә гомуми җыелышында, күчемсез 
мөлкәт милекчеләре ширкәтендә катнашу; 
б) коммерциягә карамаган оешма идарәсендә (сәяси партия идарәсендә катнашудан 
тыш, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Урмышлы  авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлегендә «Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районының «Урмышлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә 
муниципаль хезмәт турында нигезләмәне раслау хакында» 2016 елның 03 

октябрендәге 16 номерлы карары белән расланган нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
турында 



 
 


