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Татарстан Республикасы Эгерхtе
муницип€rль районыныц "красный
Бор авыл хqlrрлеге" муницип€LlIь
беремлеге Уставына yзгарешлэр hэм
остэмэлэр керту турында

Татарстан Республикасы Огерхqе районы прокуратурасыныц 2020
елныц 20 гыйнварыIrнан 02-08-01/31 номерлы <<Красный Бор авыл х(ирлеге

Уставыныц аерым нигезлэмэлэрене карата протестъD)н yтэy йозеннэн,
<Коррупц}uIгэ каршы тору турында Россия Федерациясе законнарын
камиллэштерy максатларында Россия Федерациясенец аерым закон
актларына yзгэрешшэр кертy хакында> 20|9 еJIныц 16 декабрендэге 4З2,ФЗ
номерлы Федераль закоЕ нигезендэ, Татарстан Ресгryбликасы Огерще
муниципапь районыныц "Красный Бор авыл хlирлеге" муницип€шь
берэмлеге Уставына т€uIнып, Татарстан Ресгlубликасы Огерхqе муницип€tль

районыКрасныйБор авыл х(ирлеге Советы КА Р А Р И Т ТЕ:
1. Татарстан Республикасы Огерще муниципа-ilь районыныц <<КрасныЙ

Бор авыл щирлеге>> муниципаJIь берамлеге Уставына yзгэрешлар hэм
остэмэлэр KepTy проектын беренче укылышта кабул итэргэ (кушымта итеп
бирелэ).

2. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасц Огерхqе муниципаль раЙоны
Красный Бор авыл щирлеге Советыныц мэгьлyмат стендларынд1
<<Интернет>> магъл!мат-телекоммуникаци4 челтэрендэ Татарстан
Республикасы Огерще мунициlrzlль районыныц рэсми сайтында
http://agryz.tatarstan.ru веб-адресы буенча; Татарстан Республикасы хокукый
маьлlмат рэсми порталында http:фravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча

урнаштыру юлы белэн бастырыlr чыгарырга (халыкка х(иткерергэ).
3. Тубэндэге составта карар rrроекты буенча кергэн тэкъдимнэрне

исэпкэ aJry, гомумилаштеру hэм карау буенча эшче торкем тозергэ:
Лазарев А.Н. Огерще муницип€tль районы Красный Бор авыл

х(ирлеге Советы Рэисе, Огерще муниципа.ltь районы Красный Бор авыл
хqирлеге башлыгы;

Каюмова Р.М.- Огерх{е муниципалъ районы Красный Бор авыл
х(ирлеге дегryтаты;

Гараева Ф.М. Огерхqе муницип€}JIь районы Красный Бор авыл



,!

х{ирлеге дегýrтаты;
Яковлева Е.А. Огерще муницип€шъ районы Красный Бор авыл

х{ирлеге депутаты;
Сабирзянов И.М. - Огерхqе муницицаJIь районы Красный Бор авыл

хtирлеге депутаты.
4. олеге карарныц ачык тыцлауларын 2020 елныц 17 февралендэ сагать

10:00да Татарстан Республикасы Огерхqе муниципаль районы Красный Бор
авыл х{ирлеге Красный Бор авыл клубы бинасында Yткэрергэ.5. Эшче торкемгэ Татарстан Республикасы Эгеьrqе муницип1лъ
районыньтц <красный Бор авыл щирлеге) муниципа_гrь берэмлеге Уставына
Yзгэрешшэр hэм остэмэлэр кертY проектына карата Огерхqе муниципаJIь
районы Красный Бор авыл х{ирлеге Советы д.rrуr*uр", hэм
|ражданнарныц тэкъдимнэрен ойрэнергэ haM iомумилэштерерга, Татарстан
ресгryбликасы Огерrце муниципаль районыныц Красный Бор 

-авыл 
},кирлеге

Советына карауга чыгарырга.
б. Олеге карарныц l"тэлешен

керган такъдимнарне исэпка €lлу,
торкемгэ йеклэргэ.

контролъдэ тотуны карар проекты буенча
гомумилештерy haM карау буенча эшче

Авыл щирлеге башлыrЪ
{r

А.н. лАзАрЕв



Татарстан Республикасы
Огеряqе муниципа_пъ районы
Красллый Бор авыл х{ирлеге Советыныц
а7,82"2а20 ль 57-]
карарьша кушымта

татарстан Республикасы Огерлqе муниципаль районыныц<<красный Бор авыл щирлеге>> муниципаль берамлеiе Уставына
yзгарешлар haM остэмалар кертy проекты

29нчы статьяныц 7шче олешен яца редакцияда
<<7. Yз вак€tлэтлэрен даими нигездэ гамалга

хокукJIы тYгел:
<1) эшмакэрлек эrrЕIэнлеге белан

шогылълэнергэ;
шэхсен яки ышанычлы затлар аша

_j}

баян итарга:
ашыручы депутатлар

2) коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итyдэкатнашырга, тубэндэге очракJIардан тыш:
а) сеяси партия, hонэр берлеге органы, цryл исэптэн х(ирле yзидарэорганында, муницип€tпъ берамлекнец сайлау коN{иссиясе аппаратындатозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан,башка ия(тимагый оешманыц, aopu*, торак-тозелеш, гаражкооперативларыныц, кlчемсез милек милек милекчелар ширкэтенец гомумипtыелышында (конференция) тyлэyсез катнашу;
б) коммерцияле булмаган оешма белэн тYлэYсез идарэ итYдэ (сэясипартия, hонари берлек органы, шул исэптан хtирле yзидаре органында,муницип,lJIъ берэмлекнец сайлау комиссиrIсе аппаратында тозелгэнберенчел профсоюз оешмасыныц сайлау .органы, батrтц4 иlцтимагыйоецIманыц, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, кlчемсезмилек милекчелэр ширкэтенец гомуми ,ц"r.rr",-"r"дЬ (конференция)катнашудан тыш), Россия Федерациясе субъекты законы белэн билгелангэнтэртиптэ яллаrIы векиле рохсэте белэн катнацIу;

в) Россия Федерациясе 
_ 

субъектыныц муниципсtль берамлекларесоветында, башка муниципалъ берэмлеклернец берлошмэлэрендэ, шулай ук€Lларныц идарэ органнарында муницип€Lлъ бЬрэмлек Мr"фr.uiurr.рЬ"тyлэyсез нигездэ тэкъдим итy;
г) муниципulлъ берэмлек исеменнэн, муниципЕUIь хокукый актлар якиМУНИЦИПzlПЪ МИЛеКТа бУЛГаН аКЦИlIЛЭР (Устав капит€Lлында оле11Iлэр) беланидарэ итy тэртибе нигезендэ муниципалъ берэмлекне .u*"o., куючы(акционер, анда катнашучы), оешманы гамэлгэ куючы вэкrlJIэтларен гамэлгаашыру тэртибен билгелэlпrе булган идарэ органнарында hэм оешманыц

ревизия комис сиясенда, муниципаль б ер эмлек Йэнф..ur"rrrр.н якJIау;
д) федераль законнарда карЕшган Ou-nu оr|акJIар,

3) башка тYлаYле эш,.Iэнлек белэн шогылълэнергэ, мог€lJIлимлек, фэнниhaM баШКа ИХ{аДИ ЭШЧЭНЛеКr.r, ,"r-. 
'rО 

l*""uo"rTTa могzlллимлек, фанниhэм башка их{ади э',,.Iэнлек бары ,rо 
"", "о дrупrтлэре, х€tлыкара hэм чит



.jt

ил оешмапары, чит ил |ражданнары hэм |ражданлыгы булмаган затлар
акч€rларЫ хисабыНа гына финанслана алмый, эгэр Рос.- Ф.д"рациясенец
хЕrпыкара килеш!,ендэ яки Россия Федерациясе законнарында башкача
карЕrлмаган булса;

_ 4) идарэ органнары, попечителълек яки кYзэтчелек советлары, Россия
Федерациясе территориясендэ эшлэlче чит ил коммерцияле булмаганхокlмэтнеке булмаган haM аJIарныц структур булекчълэре составына
керергэ, эгэр Россия Федерациясенец хzLлыкара килеш!.ендэ яки Россия
Федерац иясе законнарында башкасы кар алмагu" буп. u.

7 -| _ Гражданин контракт буенча х(ирле администр ация башлыгы
ВаЗЫЙфаСЫНа бИЛГеЛЭНЭ а,ГrМЫй, а 

'уrr"цrr-" хезмэткэр, муницип€lJIь
берэмлек башлыгы белэн якын туганлык яки туганлык (aTa-aHa_TlaP, ирбелэн хатын' балалар, абыйлы-энеле, .апалы-сецелле, шулай ук ире-хатыныНч б.рrуганнары, апа-сецелларе, ?Т?=aН€UI?ры, ба_rrалЪр; оrрu."r"дu,
КОНТРаКТ бУеНЧа }ИРЛе аДМинистрация башлыгы вазыйфас"," б-"rr" алмый.>.


