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Татарстан Ресгryбликасы Огерхqе муниципсLlrь
раЙоныныц <<КрасныЙ Бор авыл я(ирлеге)
муницип€rль берэмлеге Уставына yзгэрешлэр
hэм остамэлар кертy турында
(РОССия Федерациясенец аерым закон актларына коррупциягэ каршы кореш
ТУРЫНДа РОссия Федерациясе законнарын камиллэштерy максатларында yзгарешлэр
KePTY ХаКЫнДa>> 20\9 елныц 16 декабрендэге 4З2-ФЗ номерлы Федераль закон,
<<Татарстан Ресггубликасында х1ирле yзидарэ турында) Татарстан Республикасы
Законына yзгэрешлэр KepTy хакында) 20|9 елныц 09 декабрендэге 98-ТРЗ номерлы
ТаТаРСТаН Ресгrубликасы Законы, <<Татарстан Республикасында я{ирле yзидарэ
ТУРЫНДа) 2004 елныц 28 июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
ЗаКОНЫ нигезендэ, Татарстан Республикасы Огерще муниципЕrль районыныц
<<КРаСНЫй Бор авыл х{ирлеге> муниципаль берэмлеге Уставына таянып, Татарстан
РеСГryбЛИКасы Огерще муниципа;rь районы прокуратурасыныц <<Красный Бор авыл
ХtИРЛеГе Уставыныц аерым нигезламэлэренэ) 2020 елныц 20 гыйнварындагы 02-fi8*1134 НОМерлы протестын yтэy йозеннэн, Татарстан Ресгryбликасы Огеряtе
муниципаль районыныц Красный Бор авыл жирлеге Советы карар итте:
1. Татарстан Ресгryбликасы Огерще муЕиципаль районыныц <<Красный Бор
аВЫЛ Х(ИРЛеГе) МуЕиципаль берэмлеге Уставына yзгэрешлэр hэм остэмэлэр KepTyHe
икенче укылышта кабул итэргэ (кушымта итеп бирелэ).
2. Олеге карарны Россия Федерациясе Юстиция министрлыгыныц Татарстан
Республикасы буенча идарэсенэ дэyлет теРкэве очен хqибэрергэ.
3. ОЛеГе карарны Татарстан Республикасы Огерще муниципаль районыныц
КРаСНЫЙ Бор авыл х{ирлегенец мэгълyмат стендларында, Татарстан Республикасы
Огер>це муницип€rль районыныц Кулегаш авьfл х{ирпегенец рэсми сайтында
татарстан Республикасы мунициrrаль берэмлеклэре порт€lлы составында
httP:llagryz.tatarstan.ru hэм Татарстан Республикасыныц хокукый мэьлlматныц
РЭСМИ ПОРТ€}ПЫнда http:llpravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белэн дэyлэт теркавенэ
алганнан соц х€шIыкка житкерергэ (иьлан итарга).
4. ОЛеГе карар ресми басылып чыкканнан соц (халыкка х(иткерелганнан) уз
коченэ керэ.
5. Олеге карарныц
п TopyH.bJ Yз остемэ €шам.
Совет рэисе,
Авыл я(ирлеше бацшlыгы

А.Н. Лазарев

Татарстан Республикасы
Огеряlе муниципаль районы
Красный Бор авыл х{ирлеге Советыныц
28.05.2020 J\b 58-2
карарына кушымта

татарстан Республикасы Эгерэце муниципаль районыныц
<<красный Бор авыл щирлеге> муниципаль берамлеге Уставына
yзгарешлар haM остамолар

5 статьяныц 1 олешена тубандаге эчталекле 20нче пункт остарга:
к20) Россия ФедерациrIсе |ражданлык законнары нигезенд.
у. б.пдеге белэн
тозелгэн корылманы жимерy турында карар,
белдеге
белэн тозелгэн корылманы
уз
х(имерY яисэ аны кагIитЕtль тозелеш объектларын
рохсэт ителгэн, тозYнец,
реконструкциялэyнец хiир белэн файда;lану hэм тозелеш €Lлып бuру кагыйдэлэрендэ,

территорияне планлаштыру документларында яиса
федераль законнарда
билгелангэн капит€tпь тозелеш объектлары параметрларына туры китерy турында

карар кабул итy.)

29 статьяныц 7 олешен яца редакцияда баян итарга:
<<7. ,Щаими нигездэ Yз вэк€UIатлэрен гамэлгэ ашыр)л{ы
депутатлар
тубэндэгелэргэ хокуксыз

(1) шэхсэн яисэ

шогыльлэнерга;

:

ышанычлы затлар аша эттткуарлык эшчэнлеге белэн

2)

коммерцияле яки коммерциrIле булмаган оешма белэн идарэ итyдэ
катнашырга, тубэндэге очракJIардан тьIIп:
а) сэяси партиrI белэн идарэ итYдэ, hонэри берлек органы, шул исэптен х{ирле
yзидарэ органында, муницип€Lпь берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында
тозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайланулы органы тарафынr,u" ,yn"y...
нигездэ катнашу, башка итlтимагый оешма, торак, торак-тозелеш, гараж

КООПеРаТИВЛаРЫ СЪеЗДЫНДа (КОНфеРеНЦИясендэ)
кlчемсез молкэт милекчелэре ширкэтендэ катнашу;

яисэ гомуми щыелышында,

.

б) коммерциягэ карамаган оешма идарэсенде (сэяси партия идарэсендэ

катнашудан тыш, hонэри берлек органы, шул исэптэн п(ирле yзидарэ органында,
муницип€Lль берэмлекнец сайлау коми99иrIсе аппаратында ,"..rri."
беренчел
профсоюз оешмасыныц сайланулы органы тарафыннан, башка и}цтимагый
оешма,
торак, торактозелеш, гараж кооперативлары съездында (конференциясендэ)
яиса
гомуми п(ыелышында катнашу, ялла)цы вэкиленец Татарстан Республикасы
законында билгелэнгэн тэртиптэ €lJIынган
нигездэ катнашу;
рохсэте белан)
В) РОСОИЯ ФеДеРаЦИrIСе СУбъекты ,уrr"ц".rЙ" ryrrrу.aa
б.рrrrr"оrr"р. советында,
муниципапъ берэмлеклэрнец башка берлэшмэлерендэ, шryлай
ук zrларныц идарэ
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тyлэyсез нигездэ кyрсэтy;
г) муницип€шъ берэмлек муниципаль берэмлекне гамэлгэ куючы (катнашучы)

муниципаль берамлек булган оешманыц идара органнарында hэм
ревизия
комиссиясёндэ

оешманы гамэлгэ куючы (акционер) тарафыннан оешманы гамалга

.i

куючыныц вэк€tлэтларен муниципаль берэмлек исемеЕнэн гамэлгэ ашыру тэртибен

йэ муницип€tль милектэге акциялэр (устав капитzIJ{ындагы олешлэр) белэн идарэ итY
тэртибен билгели торган муницип€tлъ хокукый актлар нигезендэ тyлэyсез нигездэ
д) федерzrль законнарда кар€rлган башка очраклар;)).
3) УКЫТУ, фэнни hэм башка их(ади эшчанлектэн тыш, башка тyлэyле эrrцэнлек
беЛаН ШОГыльланергэ. Шул ук вакытта укыт)тIылар, фэнни hэм башка их(ади
ЭШЧЭНЛеК баРы тик чит дэyлэтлэр, хztлцкара hэм чит ил оешм€шары, чит ил

|РаЖДаННаРЫ

haM цражданлыгы булмаган затлар акч€rлары исэбеннэн

генэ

фИНаНСЛана алмый, эгэр Россия Федерациясенец х€tпыкара шартнЕllvlэсендэ яисе

россия ФедерациrIсе законнарында башкасы каралмаган булса;
4) РОССИя ФедерацшIсенец хЕtпыкара шартнамэ9еJ{дэ яисэ Россия Федерациясе
законнарында башкасы каралмаган булса, идар€,_ррганнары, rrопечителълэр яисе
кyзэтy советлары, коммерцияЕIел булмаган хоцмэтнеке булмаган чит ил оешмалары
hэм Россия ФедерациrIсе территориясендэ ЭТТТЛýрg аларныц структур булекчэлере
составына

керергэ

..,;. ::l

.

7.1. ГРаЖДан контракт буенча х(ирл. адr"""qтрация башлыгы вазыйфасына
билгелэна алмый, э муниципzrль хезмэткэр, Iчtунчцип_€tль берэмлек башлыгы белэн
якын туганлык яисэ YзлекJIэре (эти - энилэр, ирле-хqтынлы, балалар, абыйлы-энеле,
апалы-сецелле, шулай ук ире-хатыныныц абыйсы-энесе, апасы-сецлесе, этисе-энисе,
балалары) булган очракта, контракт буенча щирле администрация батттл5lц51
вазыйфасын билй

алмый.>>.

41 СТаТЬЯНыц 1 елешендаге 1 абзацнr,,уОrйл"i" р"дч*цияде баян итарга:
<1. Х{ирлек баrплыгы яца сайланган Сов9тныц беренче утырышында, ll(ирлек
советы депутатлары арасыннан, эгэр тавыш бирy,нýц'башка тэртибен билгелэмэсэ,
ачык тавыш бирy юлы белэн билгелэнеп куела.)>

48 СТаТЬяныц 1 елешендаге 2 пунктка тубандаге эчталекле 10нчы абзац

остарга:

yз белдеге белэн
тозелгэН корылманы химерy яисэ анБI капитztль тозелеш объектларын рохсэт
ителгэн тозyнец, реконструкциялэlнец щир белэн файдшrану hэм тезелеш апып бару
кагыйдалэрендэ, территориrtне планлаштыру локументларында, яисе капитalJIь
тозелеш объектлары параметрларына.карата федфалъ законнарда билгелэнган
мэщбури т€rлаппаргэ туры китерY турында Россия,Федерациясе Iражданлык
<<-уз

белдеге белэн тозелгэн корылманы }кимерy ту,рында,

законЕары нигезенда карар кабул

итэ.)>.

