
          

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 

 

Азнакаѐ шәһәре №339-45                  «12» март 2020 ел 

 

                                                                                                                               

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Советының 2017 елның 24 августындагы  125-20 номерлы 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр 

тарафыннан Бердәм башкарма орган буларак яллаучы 

(сәяси партиядән тыш) булмаган оешмалар белән идарә 

итүдә яисә аларның коллегиаль органнары составына 

керүгә коммерциячел булмаган оешмалар (эш бирүче) 

вәкиленә рөхсәт алу тәртибе турындагы нигезләмәне 

раслау хакында»  карары үз көчен югалткан дип тану 

турында (2019 елның 22 апрелендәге 246-35 номерлы 

карар редакциясендә) 

 

 

 

2009 елның 16 декабрендәге 432-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы тору 

турында Россия Федерациясе законнарын камилләштерү максатында Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында»  Федераль 

закон нигезендә,  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль район Советы карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карарлары  үз көчләрен 

югалткан дип танырга: 

-  2017 елның 24 августындагы  125-20 номерлы «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләрнең бердәм башкарма орган буларак яллаучы (эш бирүче) вәкиленең 

коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә 

катнашу яки аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә бушлай 

рөхсәт алу тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында»гы карар; 

- Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2017 елның 24 

августындагы 125-20 номерлы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан Бердәм башкарма орган 

буларак яллаучы (эш бирүче) булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси 



партиядән тыш) яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары составына керү 

өчен бушлай нигездә катнашу өчен яллаучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу 

тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» карары белән расланган, 2009 

елның 22 апрелендәге 246-35 номерлы «Азнакай муниципаль районы 

«муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан яллаучы (эш 

бирүче) вәкиленең коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән 

идарә итүдә бердәм башкарма орган буларак катнашу яки аларның коллегиаль 

органнары составына керү өчен бушлай рөхсәт алу тәртибе турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» карары. 

2. Әлеге карарны  «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны рәис урынбасары 

Н.М.Нәгыймовка йөкләргә. 

 

 

Рәис                                                                  М.З.Шәйдуллин  

http://aznakayevo.tatar.ru/

