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гыЙнварындагы 50-1 номерлы карары белэн
расланган Татарстан Республикасы Огерще
муниципЕLль районыныц <Яца Бэзэка авыл
х(ирлеге)> муниципаJIь берэмлегендэ
муниципзLлъ хезмэт турында нигезлэмагэ
Yзгэрешлэр KepTY хакында

корэш турында Россия Федфациясе законнарын
камиллаштерy максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына
<<Коррупцияга к8.ршыт

yзгэрешлэр керry хакында)) 20119 елныц 1б декабрендэге 432-ФЗ номерлы Федераль
закон, ((Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында) 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 46
статьясы нигезенда, муниципаJIь хокукый актларны гамэлдэге законнарга туры
китерy максатларында, Татарстан Республикасы Огерже муниципаль районы Яца
Бэзакэ авыл }цирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Огерlке муниципЕLпь районы Яца Бэзэкэ авыл
}цирлеге Советыныц 2019 елныц З1 гыйнварындагы 50-1 номерлы карары белэн
расланган Татарстан Респубпикасы Огерще муниципаль районыныц <<Яца Бэзэкэ
авыл щирлеге) муниципаль берамлегендэ муницип€tль хезмэт турында нигезлэмэгэ
тубендэге yзгэрешлерне кертерге:
1.1. 12 булекта I2.1 lтунктындагы 2 пунктчаны тубэндэге редакциядэ бэян
итсргэ:
<<2) коммерциrIле яки коммерциlIле булмаган оешма белэн идарэ итyдэ
катнашырга, тубандэге очраюIардан тыш:
а) саяси партия белэн идарэ итyдэ, hенари берлек органы, шул исэптэн х(ирЛе
yзидаре органында, муницип€шь берамлекнец сайлау комиссиясе алпаратында
тозелген беренчел профсоюз оешмасыныц сайланулы органы тарафыннан тyлэyсез
нигезда катнашу, башка ижгимагый оешма, торак, торак-тозелеш, гараж

кооперативлары съездында

(конференциясенда) яисо гомуми )л1ыелышындц

кr{емсез молкэт милекчелэре ширкэтендэ катнашу;
б) Россия Федерациясе субъекты закЬны белэн билгелэнгэн тэртипта яЛлаrIы
вакиленец рохсэте белэн коммерцияле булмаган оешма идарэсендэ (сэяси партия
'белэн идара итyда, hенэри берлек оргад{ы, шул исэптэн жирле yзидарэ органында,
муницип€}ль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел
профсою, о"-rЬсыныц сайланулы органы тарафыннан тyлэyсез нигеЗДэ катнО-У,
башка и}цтимагый оешма, торак, торак-тозелеш, гараж косперативлары съездында
(конференциясендэ) яисе гомуми я(ыелышында, кr{емсез молкэт милекчеларе
ширкэтендэ катнашудан тыш) тyлэyсез нигездэ катнашу;
в) Россия Федерациясе субъекты муниципаJIь берэмлеклэр€ совеТынДа,
муниципаriь берэмлеклэрнец башка берлэшмэлэрендэ, шrулай ук аларныц идара
органнарында муниципаrrь берэмлек мэнфэгатьлэрен тyлэyсез нигезда тэкъдим итy;
г) муницип€шъ берэмлек муниципалъ берамлекне гамелгэ куючы (катнашучы)

муницип.tль берамлек булган оешманыц пдфэ органнарында haM ревизиrI
комиссиясендэ оешманы гамэлга куючы (акционер) тарафыннан оешманы гамалга
куючыныц вэк€tлэтлэрен муниципаль берэмлек исеменнэн гамэлгэ ашыру тэртибен

йэ муницип€шь милектэге акциялэр (устав капитutпындагы олешлар) белэн идарэ итy
тэртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ ryлэyсез нигезда
тэкъдим итY;
д) федераJIь законнарда каралган башка очракпар;>.
I.2. |2 булек |2.1 пунктын тубэндаге эчтэлекле 2.| пунктчасы белэн
тулыландырырга:
,r2.1.) шэхсэн яисэ ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчанлеге белэн
шогыльлэнергэ;>>.

1.3. 26 булектэ 26.2 пунктындагы

2

абзацны тубэндэге редакциядэ бэян

итэргэ:
<Щисциплинар тYлэтYлэрне куллану hэм бетеру тэртибе, <<МуниципаJIь хезмэт
турында> Федер€rль законда каралган очраклардан тыш, хезмэт законнары белэн
билгелэнэ.>>.

2.

олеге карарны Интернет мэьлyма-г-телекоммуникация челтэрендэ
Татарстан Республикасы Огертtе муницип€Lпъ районыныц Яца Бэзэкэ авыл
щирлегенец мэьлYмат стендында элеп х€tпыкка х{иткерергэ, Татарстан
Республикасы муниципаль берэмлекларе портzLлы составында Огерlке муницип€Llrь
районыныц расми сайтында урнаштырырга (https:/iagryz.latarctan.ru) hэм ТатарсТаН
республикасыныц хокукый магьлyматныц расми порт€tлында бастырып чыгарырга
(http ://pravo. tatarstan.ru).

3. Олеге карарныц yтэлешен тик

Авыл х(ирлеге башлыгы,
совет Раисе

ны Yз остемэ аJIам.

М.М.Ногманов

