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Татарстан Республикасы Огерlке
муницип€tль районыныц "Яца Бэзэкэ
авыл щирлегеll муницип€tлъ

берэмлеге Уставына yзгэрешлэр hэм
остэмэлэр KepTY турында

Татарстан Республикасы Огерще районы прокуратурасыныц 2020 елныц 20
гыйнварыннан 02-08-01/42 номерлы <<Яца Бэзэкэ авыл х{ирлеге Уставыныц аерым
нигезлэмэлэренэ карата протесты)н }.тэy йезеннэн, ,,Коррупциягэ каршы тору
турында Россия Федерациясе законнарын камиллэштерY максатларында Россия
Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлэр KepTy хакында) 2019 елныц 16

декабрендеге 4З2-ФЗ номерлы Федер€tль закон нигезендэ, Татарстан Республикасы
Огерхtе муниципulль районыныц "Яца Бэзэкэ авыл щирлегеi' муницип€шь берэмлеге
Уставына т€uIнып, Татарстан Республикасы Огеря{е муниципаль районы Яца Базакэ
авыл х{ирлеге Советы К А РА Р И Т ТЕ:

1. Татарстан Республикасы Огерхqе муниципztль районыныц <<Яца Бэзэкэ авыл
х{ирлеге) муницип€rль берэмлеге Уставына yзгэрешлэр hэм остэмэлэр KepTy
проектын беренче укылышта кабул итэргэ (кушымта итеп бирелэ).

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы Огертtе муниципаль районы Яца
Бэзэкэ авыл х{ирлеге Советыныц мэгьJц/мат стендларындц
телекоммуникация челтэрендэ Татарстан Республикасы

<Интернет) мэьл!мат-
Огерх{е муницип€tль

районыныц рэсми сайтында http:llagryz.tatarstan.ru веб-адресы буенча; Татарстан
Республикасы хокукый мэьл!мат рэсми портzLIIында http:llpravo.tatarstan.ru веб-
адресы буенча урнаштыру юлы белэн бастырып чыгарырга (халыкка }r{иткерергэ).

3. Тубандэге составта карар проекты буенча кергэн тэкъдимнэрне исапкэ ыпу,
гомумилэштерy hэм карау буенча эшче торкем тозергэ:

Ногманов М.М. - Ofepxqe муниципаль районы Яца Бэзэкэ авыл )цирлеге
Советы Рэисе, Огерlлtе муниципаль районы Яца Базэкэ авыл щирлеге башлыгы;

Кэрэмиев
депутаты;

И.М.- Огерже муницип€tль районы Яца Бэзэкэ авыл щирлеге

Гыйльмегаянов И.Ю. *"Огерхqе муницип€tllь районы Яца Бэзака авыл х(ирлеге

депутаты;
Са-пихов

депутаты;
Кэрэмиев

депутаты.

м.с.

и.Ф.

4. Элеге карарныц ачык тыцлауларын 2020 елныц \7 февралендэ сагать



2

10:00да Татарстан Республикасы Огерже муниципаль районы Яца Бэзэкэ авыл

жирлеге Яца Бэзэкэ авыл клубы бинасында yткэрергэ.
5. Эшче торкемга Татарстан Республикасы Огерхiе муниципалъ районыныц

..Яца Бэзэкэ авыл х{ирлеге) муницип€rль берамлеге Уставына yзгэрешлар hэм
остэмалэр кертy проектына карата Огерх{е муниципаль районы Яца Бэзэкэ авыл

жирлеге Советы депутатлары hэм гражданнарныц тэкъдимнэрен ейрэнерга hэм
гомумилэштерергэ, Татарстан Республикасы Огерхqе муниципаль районыныц Яца
Бэзэкэ авыл )t(ирлеге Советына карауга чыгарырга.

6. Олеге карарныц yтэлешен контрольда тотуны карар проекты буенча кергэн
тэкъдимнэрне исапкэ шу, гомумилэштерy hэм карау буенча эшче торкемга
иокJIэрга.

Совет Рэисе,
Авыл х{ирлеге башлыгы м.м. ногмАнов



Татарстан Республикасы
Огерхtе муниципалъ районы
Яца Бэзэкэ авыл х(ирлеге Советыныц
07.02.2020 J\b 59-1
карарына кушымта

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц <<Яца

Базака авыл щирлеге>> муниципаль берамлеге Уставына yзгарешлар haM
остемалар кертy проекты

29нчы статьяныц 7нче олешен яца редакцияда баян итарга: ..

<<J. Yз вэка_гtэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы депутатлар хокукJIы
тYгел:

<1) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша
шогыльлэнергэ;

2) коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итyдэ
катнашырга, тубэндэге очраклардан тыш:

а) сэяси партия, hенэр берлеге органы, шул исэптэн х{ирле yзидарэ органында,
муниципuшь берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел
профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан, башка и}цтимагый оешманыц,
торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, кlчемсез милек милек
милекчелар ширкэтенец гомуми пtыелышында (конференция) тyлэyсез катнашу;

б) коммерцияле булмаган оешма белэн тyлэyсез идарэ итyдэ (сэяси партия,

берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн
оешмасыныц сайлау органы, башка их{тимагый оешманыц,
гараж кооперативларыныц, к!чемсез милек милекчелэр

hонэри берлек органы, пryл исэптэн п1ирле yзидарэ органында, муницип€Lltь
беренчел профсоюз

торак, торак-тозелеш,
ширкэтенец гомуми

)цыелышында (конференция) катнашудан тыш), Россия Федерациясе субъекты
законы белэн билгелэнгэн тэртиптэ яллаучы вэкиле рохсэте белан катнашу;

в) Россия Федерациясе субъектыныц муницип€lль берэмлеклэре советында,
башка муниципаль берэмлекJIэрнец берлэшмэлэрендэ, шулай ук ЕLIIарныц идарэ
органнарында муницип€tль берэмлек мэнфэгатьлэрен ryлэyсез нигезде тэкъдим
итy;

г) муниципаль берэмлек исеменнэн, муницип€tлъ хокукый актлар яки
муниципапь милектэ булган акциялар (устав капит€Lпында олешлэр) белэн идарэ
итy тэртибе нигезендэ муниципаль берэмлекне гамэлгэ куючы (акционер, анда
катнашучы), оешманы гамэлгэ куючы вэк€tлэтлэрен гамэлгэ ашыру тартибен
билгелэуче булган идарэ органнарында"hэм оешманыц ревизия комиссиясенде,
муниципаль берамлек мэнфэгатьлэрен яклау;

д) федера[ь законнарда" караllган башка очракJIар,

3) башка тyлеyле эшчэнлек белан шогыльлэнерга, могЕLгIлимлек, фэнни hэм
башка ищади эшчэнлектан тыш. Шул ук вакытта мог€шлимлек, фанни hэм башка
их{ади эшчэнлек бары тик чит ил дэyлатлэре, х€Lлыкара hэм чит ил оешм€Lltары, чит
ил |ражданнары hэм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына



финанслана алмый, эгэр Россия Федерациясенец х€tлыкара килешi,ендэ яки Россия
Федерациясе законнарыЕда башкача кар€rлмаган булса;

4) идарэ органнары, попечительлеК яки кyзэтчелек советлары, Россия
Федерациясе территориясендэ эшлаlче чит ил коммерцияле булмаган хок!мэтнеке
булмаган hэм аларныц структур булек,.rэлэре составына керергэ, эгар Россия
Федерациясенец х€rлыкара килешyендэ яки Россия Федерациясе законнарында
башкасы кар€rпмаган булса.

7.1. Гражданин контракт буенча жирле администрация баrrrлыгы вазыйфасына
билгелэнэ алмый, э муницип€Lпь хезмэткэр, муницип€lль берэмлек башлыгы белэн
якын туганлык яки туганлык (ата-аналар, ир белэн хатын, бшtалар, абыйлы-энеле,
апалы-сецелле, шулай ук ире-хатыныныц берryганнары, апа-сецел4эре, ата-
аналары, балалар) очрагында, контракт буенча пqирле администрация башлыгы
вазыйфасын били алмый.>>.


