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КАРАР 
  

2020 ел,10 март                                                                                                  № 214 
 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл жирлеге 
Советын 2017 елның 7 августындагы 81 номерлы «Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Коштаулы авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә 
муниципаль хезмәткәрләр  яллаучы вәкиле (эш бирүче) тарафыннан,бердәм 

башкарма орган буларак яисә  аларның коллегиаль идарә органнары составына 
кереп,түләүсез нигездә коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси 
партиядән тыш)  катнашу өчен рөхсәт бирү тәртибе нигезләмәсен раслау хакында”  

 карарын үз көчен югалткан дип тану турында 
 
 

  «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 
законы нигезендә, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Коштаулы авыл 
җирлеге Советы карар итте: 
 

1. Түбәндәгеләрне карарларны үз көчен югалткан дип танырга: 
- Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл жирлеге 

Советын 2017 елның 7 августындагы 81 номерлы “Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Коштаулы авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль 
хезмәткәрләр  яллаучы вәкиле (эш бирүче) тарафыннан,бердәм башкарма орган буларак 
яисә  аларның коллегиаль идарә органнары составына кереп, түләүсез нигездә 
коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән тыш)  катнашу 
өчен рөхсәт бирү тәртибе нигезләмәсен раслау хакында”; 
        - Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Әлмәндәр авыл җирлеге 
Советының 2018 елның 16 ноябрендәге 136 номерлы «Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Коштаулы авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль 
хезмәткәрләр  яллаучы вәкиле (эш бирүче) тарафыннан,бердәм башкарма орган буларак 
яисә  аларның коллегиаль идарә органнары составына кереп, түләүсез нигездә 
коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән тыш)  катнашу 
өчен рөхсәт бирү тәртибе нигезләмәсен раслау хакында» Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Әлмәндәр авыл җирлеге Советы карарына үзгәрешләр кертү 
турында"; 
 - Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Коштаулы авыл җирлеге 
Советының 2019 елның 15 февралендәге 161 номерлы “Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Әлмәндәр 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 
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында”; 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 
районының рәсми сайтында авыл җирлеге бүлегендә урнаштырырга. 



3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Апас 
муниципаль районы Коштаулы авыл җирлеге башлыгына йөкләргә. 

 
 
 
Коштаулы авыл  
җирлеге Башлыгы  Х.Ф.Сабиров                                                                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


