СОВЕТ КУЮК-ЕРЫКСИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIМЯ

ТЛТЛРСТАН РЕСПУБЛИКЛСЫ
МАМЛДЫШ N{УНИЦИПАЛЬ
рАЙоны кеЕк-ЕрыксА
АВЫЛ Х{ИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

I\4АмАдышского

N4УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНЛ
РЕСПУБЛИКИ ТЛТЛРСТАН

Вахитов ур., l а нче йорт, Яца Комазан авылы]

ул.Вахитова, д.lа, с. Новый Куtлазан,

Мамадыш районы,

Мамадышский район,

Республика Татарстан, 422

l5

TaT;rpcTaH Республ икас b1,4221 5

1

тел.(факс): (8556З) З-61-ЗЗ; e-nail: КLiеr.Маm@tаtаr.гu,

1

www:malnadysh.tataгstan.ru

Карар

Решение

08.10. 202I ел

JФ 2-10

Татарстан Республикасы N{амадыш муниципаль районы Коек-Е,рыкса авыл
я{ирлеге Советыныц 201б елныц З мартындагы 1-6 номерлы карарц белэн
расланган Татарстан Республикасы VIамадыш муниципаль раЙоны КоекЕрыкса авыл щирлегендо муниципаль хезмэт турындагы Нигезламэгэ
Yзгорешлэр KepTY турында

((Россия Федерациясендэ муниципаль хезмот турынды 2007 елныц 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, (Коррупциягэ каршы тору
турында)) 2008 елныц 25 декабрендэге J\Ъ27З-ФЗ номерлы Федераль закон,
((Россия Федерацияае Хезмэт кодексына yзгэрешлэр KepTy турында>) 2019
елныц 16 декабрендаге 4З9-ФЗ номерлы федералъ закон, (Россия
Федерациясенец аерым закон актларына yзгорешлор KepTy турында)> 2020
елныц З 1 июлендоге 268-ФЗ номерлы федераль закон, Татарстан Республикасы
Мамадыш муницип€lJIь районы Коек-Ерыкса авыл щирлеге муницип€tль
берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районы Кеек-Ерыкса авыл я{ирлеге Советыныц 2016 елныц З мартындагы 1-6
номерлы карарына N{амадыш раЙоны прокуратурасыныц 2021 елныц 26
июлендэге Jф 02-0i-|9-2021 протесты нигезендо Татарстан Республикасы
N{амадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса авыл я{ирлеге Советы КАРАР
КАБУЛ ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы N4амадьiш муниципаль районы Коек-Ерыкса
авыл я{ирлеге Советьiныц 2016 елныц 3 мартындагы 1-6 номерлы карары
белэн расланган Татарстан Республиi<асы N{амадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл )щирпегендэ муниципаль хезмэт турындагы Нигезлэмэгэ
(18.1|.20|6 М2-15, 15.05.2017 J\Ъ|-21, 2В.07.201] J{рЗ-22, 14.11.201] Ns2-26,
05.06.2018 J\ъ2-33, 13.08.201в J\Ъ2-з5, 20.||.2018 J\ъ3-38, |4.12.2018 J\ъ2-39,
2|.0з,2019 J\ъ1-41, 18.09.2019 J\ъ3-46, \9.02.2020 ЛЪ 1-51, |7.||.2020 J\ъ 3-2,
|0.06.2021 J\Гч 1-В карарлары белан,]кертелгэн yзгэрешлер белэн) тубандэге
yзгерешлер кертергэ:
l. l. 7 булекнец 7. l пунктында
1.1.1 б пунктчаны тyбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
:

((-Россия Федерациясе гражданлыгын яисэ чит ил гражданына х{ирле
yзидара органнарына сайлану хокукын бирэ торган Россия ФедерациясенеЦ
халыкара шартнамэсендо катнашучы чит ил гражданлыгын туктаткан, чит ил
гражданына Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсе нигезендэ п{ирле
yзидарэ органнарына сайланырга хокук бирэ торган, яисё Россия Федерациясе
гражданына чит ил территориясендэ даими яшэY хокукын раслаучы башка
документ булган, чит ил гражданлыгы (подданный) булган, яшэyгэ рохсаТкэ
ия булган очракта, огер Россия Федерациясенец халыкара шартнамасе
нигезендо башкасы каралмаган булса;> ;
1.2. б статьяныц б.5 пункттыныц 9 пунктчасын тубондэге редакциядэ
бэян иторгэ:
<Яллаучы (эш бируче) вакиленэ чит
дэyлэт гражданлыгы
(подданный) яки яшэyгэ рохсот яки гражданныц чит ил территориясенДЭ
яшэвен раслаучьт башка документлар алу турында язма рэвештэ муниципаЛЬ

ил

хезмэткэргэ чит ил дэyлэт гражданлыгы (подданный) яки яшоyгэ рохсэТ
алганнан соц яки гражданныц чит ил территориясенде яшэвен раслаучы
башка документлар алган конне, лакин биш эш коненнэн дэ соцга калмыЙЧа

хэбэр итэргэ>;
\.4. 12 статьяныц 12.19 пунктыныц 2 пунктчасын тубэндэге редакцияде
бэян итэргэ:
<2) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил гражданпыгын
туктату аныц нигезендэ чит ил гра}кданы я{ирле yзидарэ органнарына
сайланырга, аJIарга чит ил гражданлыгын алырга яисо аларга Россия

Федерациясе гражданыныц Россия Федерациясе халыкара шартнаМЭСеНДЭ
катнашучы булмаган чит ил дэyлэте территориясендэ даимия шэy хокУКЫН
раслаучы чит ил гра}кданы яисо башка документ алу хокукына ия, аныц
нигезендэ чит ил гражданы булган Россия Федерациясе гражданы чИТ ИЛ
даyлэте гражданлыгы булган Россия Федерациясе гражданы, )цирле yзидарэ
органнарына сайланырга хокуклы, эгор Россия Федерациясенец халыкара
килешyендэ башкасы каралмаган булса;>.

2. Олеге карарны авыл я{ирлегенец мэгълyмат стендларында,

N{аМаДЫШ

муниципаль районыныц http://mamadysh.tatarstan.ru рэсми саЙтынДа,
"Интернет" мэьлYмати- коммуникацион челтэрендэге Татарстан

Республикасы хокукый мэгълyматыныц рэсми порталында (pravo, tatarstan.ru)
урнаштырырга.
3. Олеге карарныц yтэлеше буенча я{аваплы итеп Мамадыш муниЦиПаЛЬ
районЫ Коек-ЕрЫкса авыЛ щирлеге башлыгы Ф.Р.Шэйхетдиновны билгелоргэ.
N{амадыш муниципалъ районы
Коек-Ерыкса авыл х(ирлеге башлыгы,
Совет рэисе

.Р.Шэйхетдинов/

