
 
                        КАРАР                                                                               РЕШЕНИЕ 
 

«16» март 2020 ел                                                                 № 5 
                                 
 

07.09.2017 елда № 21 номерлы муниципаль берәмлектә муниципаль 
хезмәткәрләрне алу тәртибе турындагы «Татарстан Республикасы Актаныш 
муниципаль районы Киров авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты карары белән расланган яллаучы (эш бирүче) вәкиленең 
коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә 

катнашу яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәте 
Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авыл җирлеге 

нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү хакында 
  
 

 "Коррупциягә каршы тору турында" 2008 елның 28 декабрендәге 273-ФЗ 
номерлы Федераль закон, «Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе 
законнары үтәлешен тикшереп торуны камилләштерү максатларында Россия 
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 30.10.2018 ел, 
№382-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Актаныш 
муниципаль районы Киров авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:  

 

1. 07.09.2017 елда № 21 номерлы муниципаль берәмлектә муниципаль 
хезмәткәрләрне алу тәртибе турындагы «Татарстан Республикасы Актаныш 
муниципаль районы Киров авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге советы карары белән 
расланган яллаучы (эш бирүче) вәкиленең коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси 
партиядән тыш) белән идарә итүдә катнашу яисә аларның коллегиаль идарә органнары 
составына керүгә рөхсәте Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 
Киров авыл җирлеге нигезләмәсенә түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

1.1. 2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«2. Муниципаль хезмәт узуга бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәргә тыела: 

2.1) коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашу, 

түбәндәге очраклардан тыш: 

а) сәяси партия, һөнәр берлеге 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 (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, 
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