
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Осинники авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

 

31 март 2020 ел                                                                                                      № 147 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге Советы карарларының үз 

көчләрен югалтуын тану турында 

 

 

«Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнарын 

камилләштерү максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 16 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Осинники авыл җирлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ:  

 

1.Үз көчен югалткан дип тану:  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Осинники авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр 

тарафыннан яллаучы (эш бирүче) вәкиленең бердәм башкарма орган сыйфатында 

коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә түләүсез 

катнашу яисә аларның коллегиаль органнары составына керү тәртибе турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2017 елның 6 сентябрендәге 57 номерлы карары»;  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл 

җирлеге Советының 2019 елның 10 апрелендәге 110 номерлы «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлеге 

муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы (эш бирүче) 

вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Осинники авыл җирлеге Советы 

карарына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники авыл җирлеге Советы карары коммерцияле булмаган 

оешмалар (сәяси партиядән тыш) Бердәм башкарма орган буларак яки аларның 

коллегиаль идарә органнары составына керү».   

 

 2. Әлеге карарны  түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда халыкка җиткерү: 

- Осинники авылы, Яшьләр урамы, 9А йорт (административ бина); 

- Осинники авылы, Лесная ур., 2 йорт (Осинник авыл мәдәният йорты), 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 



районының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

Районы Осинники авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Осинники 

авыл җирлеге Советы рәисе                                                                            А.Х. 

Сәгдиев 


