
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «МУСАБАЙ-ЗАВОД АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»

МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ СОВЕТЫ

КАР АР

«28» февраля 2020 ел № 52/4

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 
«Мусабай-Завод авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге Советынын 2005 елньщ 30 декабрендэге 
«Тукай муниципаль районы Мусабай-Завод авыл 
жирлеге Советы депутаты статусы турында 
нигезлзмэне раслау хакында» 17 номерлы карарына 
узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы, «Коррупциягэ каршы тору 
турында» 2008 елньщ 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендэ 
муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль 
законнар нигезендэ Тукай муниципаль районы Мусабай-Завод авыл жирлеге Советы

КАРАР БИРДЕ:

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Мусабай-Завод авыл 
Жирлеге Советыныц «Тукай муниципаль районы Бэтке авыл жирлеге Советы 
депутаты статусы турында нигезлэмэне раслау хакында» 2005 елныц 30 
декабрендэге 17 номерлы карары белэн расланган Депутатлар статусы турында 
нигезлэмэгэ узгэрешлэр кертергэ:

2. Элеге Нигезлэмэнец 17 статьясы 4 елеше 2 пунктын яца редакциядэ бэян 
итэргэ:

2) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша 
шогыльлэнергэ;

2.1) тубэндэге очраклардан тыш, коммерцияле яки коммерциясез оешма белэн 
идарэ итудэ катнашырга:

а) сэяси партия, Ьенэри берлек органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыныц сайлау органы белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу, 
башка ижтимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативларыныц, 
кучемсез мвлкэт милекчелэре ширкэтенец съездында (конференциядэ) яки гомуми 
жыелышында катнашу;

б) Россия Федерациясе субъекты законында билгелэнгэн тэртиптэ Россия 
Федерациясе субъектыныц югары вазыйфаи затына (Россия Федерациясе субъекты



дэулэт хакимиятенец югары башкарма органы эдггэкчесенэ) алдан хэбэр итеп, 
коммерциясез оешма белэн идарэ итудэ (сэяси партия, Ьенэри берлек органы, шул 
исэптэн щ фле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе 
аппаратында тозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органы белэн идарэ 
итудэ тулэусез нигездэ катнашудан, башка ижтимагый оешманыц, торак, торак- 
тезелеш, гараж кооперативларыныц, кучемсез мелкэт милекчелэре ширкэтенец 
съездында (конференциядэ) яки гомуми ж;ыелышында катнашудан тыш) тулэусез 
нигездэ'катнашу;

в) Россия Федерациясе субьектыныц муниципаль берэмлеклэре советында, 
муниципаль берэмлеклэрнец башка берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларныц идарэ 
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тэкъдим иту;

г) гамэлгэ куючысы (акционеры, анда катнашучысы) муниципаль берэмлек 
булган оешманыц идарэ органнарында Ьэм ревизия комиссиясендэ муниципаль 
берэмлек исеменнэн оешманы гамэлгэ куючы вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру тэртибен 
яисэ муниципаль милектэ булган акциялэр (устав капиталында елешлэр) белэн 
идарэ иту тэртибен билгелэуче муниципаль хокукый актлар нигезендэ тулэусез 
нигездэ муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тэкъдим иту;

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3. Элеге карарны Мусабай-Завод авыл ж ;и р л е г е н е ц  мэгълумат стендларында 

урнаштырып, халыкка житкерергэ.
4. Элеге карарны Тукай муниципаль районыныц рэсми сайтында Ьэм 

Татарстан Республикасы рэсми хокукый мэгълумат порталында урнаштырырга.
5. Элеге карар рэсми басылып чыккан кеннэн уз коченэ керэ.

Муниципаль берэмлек Башлыгы,
Совет Рэисе


