
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Кече Салтык авыл җирлеге Советы 

 

КАРАРЫ 

 

«26» февраль 2020 ел                                                                                         № 149 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Кече Салтык авыл 

җирлеге Советының ««Кече Салтык 

авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр 

тарафыннан яллаучы (эш бирүче) 

вәкиленең, сәяси партиядән тыш, Бердәм 

башкарма орган буларак, бушлай идарә 

итүдә (сәяси партиядән тыш) катнашуга 

яисә аларның коллегиаль органнары 

составына керүгә яллаучы (эш бирүче) 

вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2017 елның 8 сентябрендәге 60 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнарын 

камилләштерү максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 16 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кече 

Салтык авыл җирлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кече Салтык 

авыл җирлеге Советының ««Кече Салтык авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә 

муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан яллаучы (эш бирүче) вәкиленең коммерцияле 

булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә бердәм башкарма 

орган буларак катнашу яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына керү 

тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2017 елның 8 сентябрендәге 60 

номерлы карарына (алга таба – карар, нигезләмә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә :: 

 

а) карар исемендә: 

сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 



беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) "сүзләрен" (сәяси партия 

белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың гомуми 

җыелышында (конференция) яки башка иҗтимагый оешманың, торак-коммуналь 

хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-

коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

күчемсез милек милекчеләр ширкәтләре)»; 

"бердәм башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керүе" сүзләрен төшереп калдырырга; 

б) карарның 1 пунктында: 

сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 

беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) "сүзләрен" (сәяси партия 

белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың гомуми 

җыелышында (конференция) яки башка иҗтимагый оешманың, торак-коммуналь 

хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-

коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

күчемсез милек милекчеләр ширкәтләре)»; 

"бердәм башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керүе" сүзләрен төшереп калдырырга; 

в) Нигезләмәнең атамасында: 

сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 

беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) "сүзләрен" (сәяси партия 

белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың гомуми 

җыелышында (конференция) яки башка иҗтимагый оешманың, торак-коммуналь 

хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-

коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

күчемсез милек милекчеләр ширкәтләре)»; 

"бердәм башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керүе" сүзләрен төшереп калдырырга; 

г) нигезләмәнең 1 пунктында: 

сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 



беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) "сүзләрен" (сәяси партия 

белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың гомуми 

җыелышында (конференция) яки башка иҗтимагый оешманың, торак-коммуналь 

хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-

коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

күчемсез милек милекчеләр ширкәтләре)»; 

"бердәм башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керүе" сүзләрен төшереп калдырырга; 

иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативы, бакчачылык, 

яшелчәчелек, дача кулланучылар кооперативы, күчемсез милек милек хуҗалары 

ширкәте «сүзләрен» коммерцияле булмаган оешма (сәяси партия белән идарә итүдә 

катнашудан тыш, һөнәр берлеге органы, шул исәптән дәүләт органында төзелгән 

беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы (конференция) яисә башка 

иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының гомуми 

җыелышында катнашу (конференция) яисә башка иҗтимагый оешманың, торак, 

торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр 

ширкәтләре)»; 

д) Нигезләмәнең 5 пунктында: 

сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 

беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) "сүзләрен" (сәяси партия 

белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың гомуми 

җыелышында (конференция) яки башка иҗтимагый оешманың, торак-коммуналь 

хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-

коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

күчемсез милек милекчеләр ширкәтләре)»; 

"бердәм башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керүе" сүзләрен төшереп калдырырга; 

е) нигезләмәнең 1 нче кушымтасының исеме турында: 

сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 

беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) "сүзләрен" (сәяси партия 

белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың гомуми 



җыелышында (конференция) яки башка иҗтимагый оешманың, торак-коммуналь 

хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-

коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

күчемсез милек милекчеләр ширкәтләре)»; 

"бердәм башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керүе" сүзләрен төшереп калдырырга; 

ж) 1 нче кушымтаның беренче абзацында "бердәм башкарма орган буларак 

яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына керүе" сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

з) Нигезләмәнең 2 нче кушымтасының исеме турында: 

сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән 

беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) "сүзләрен" (сәяси партия 

белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың гомуми 

җыелышында (конференция) яки башка иҗтимагый оешманың, торак-коммуналь 

хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь хуҗалыкның, торак-

коммуналь хуҗалыкның, торак-коммуналь, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

күчемсез милек милекчеләр ширкәтләре)»; 

«бердәм башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керүе» сүзләрен төшереп калдырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Кече Салтык 

авыл җирлеге башлыгы, Татарстан                                                      

Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Кече Салтык  

авыл җирлеге Советы рәисе                                                                   А.Г. Зиганшин 

 

 


