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Татарстан Республикасы Чүпрәле  

муниципаль районыны Яңа Ишле  

авыл җирлеге муниципаль  

хезмәткәрләр тарафыннан,  

коммерцияле булмаган оешмалар  

(сәяси партиядән тыш) белән идарә  

итүдә түләүсез нигездә катнашу яки  

аларның коллегиаль идарә итү органнары 

 составына керү өчен Эшкә алучы  

(эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе  

турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

        «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 

25-ФЗ номерлы Федераль Законы нигезендә, Татарстан Республикасы Чүпрәле 

муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1.Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге 

Советының 2017 елның 28 июлендәге 18/3 (редакциядә 15.10.2018 ел, №34/2; 

18.03.2019 ел, №42/1)  номерлы карары белән расланган “Татарстан Республикасы 

Чүпрәле муниципаль районының Яңа Ишле авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре 

тарафыннан, коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә 

итүдә түләүсез нигездә катнашу яки аларның коллегиаль  идарә итү органнары 

составына керү өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе 

турындагы нигезләмә”гә түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

         1 пунктта «hәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан иҗтимагый оешма, торак, 

торак-төзелеш, гараж кооперативы, бакчачылык, яшелчәчелек, дача кулланучылар 

кооперативы, күчемсез милек милекчеләр ширкәте (алга таба – муниципаль 

хезмәткәрләрнең әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә түләүсез нигездә 

коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашуы) белән түләүсез идарә 

итүдә катнашу өчен яллаучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу процедурасын 

регламентлый» сүзләрен төшереп калдырырга; 

түбәндәге эчтәлекле 1.1 пункт өстәргә: 

«1.1. Коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә бушлай нигездә 

катнашу өчен яллаучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәте түбәндәге очракларда килеп 

чыга: 

а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 



профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан түләүсез Идарәдә катнашу, башка 

иҗтимагый оешманың, торак, торак төзелеше, гараж кооперативларының, күчемсез 

милек милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу; 

б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри 

берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең 

сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 

органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында 

катнашу (конференция)) яллаучы вәкиле рөхсәте белән түләүсез идарә итүдә катнашу, 

Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнгән; 

в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре советында, 

башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә 

органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү; 

г) муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр (устав 

капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлекнең идарә органнарында һәм Ревизия 

комиссиясендә, гамәлгә куючы (акционер) булган оешманы, гамәлгә куючы (акционер) 

мәнфәгатьләрен, муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә куючы вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр (устав 

капиталында өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели; 

д) федераль законнарда каралган башка очракларда». 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.  

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы сайтында авыл 

җирлеге бүлегендә урнаштырырга.  

4. Әлеге карар кабул ителгән көннән үз көченә керә.  

 

 

 

 

 

 

 


