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Хезмәт тәртибе буенча  таләпләрне үтәү  

һәм муниципаль хезмәткәрләрнең  үз-үзен тотышы,  

муниципаль вазыйфа биләгән затларның   

һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясе  

нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү турында 

 

06.10.2003, № 131-ФЗ “Россия Федерациясендә  җирле үзидарәне оештыруның 

гомуми принциплары”Федераль законы, 25.12.2008 № 273-ФЗ «Коррупциягә каршы 

тору турында» Федераль законы, Татарстан Республикасы Президентының  

25.08.2010 № УП-569 «Хезмәт тәртибе буенча  таләпләрне үтәү һәм Татарстан 

Республикасы дәүләт  хезмәткәрләренең һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу 

комиссиясенә таләпләр»Указы  (Президент  Указлары ТР 06.11.2013 № ПУ-1084, от 

20.08.2014 № ПУ-797, от 24.09.2014 № ПУ-920, 23.03.2015 № ПУ-308, 18.03.2016 № 

ПУ-265, 11.12.2017 № ПУ-1092) нигезендә Татарстан Республикасы  Буа 

муниципаль районы Советы карар бирә: 

 

1. Буа муниципаль районы Советының  26.10.2016 нчы елда кабул ителгән  № 

6-11 “Хезмәт тәртибе буенча  таләпләрне үтәү һәм муниципаль хезмәткәрләрнең  үз-

үзен тотышы, муниципаль вазыйфа биләгән затларның  һәм мәнфәгатьләр 

конфликтын җайга салу комиссиясе нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү турында” 

Нигезләмәсенә түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

1.1. 3нче бүлегендә : 

3.2.5 пунктын  түбәндәге редакциядә өстәргә: 

«Нигезләмәдәге  3.2.1, 3.2.3 һәм 3.2.4 нче пунктларында каралган 3.2.5. 

пунктында дәлилле йомгаклау булырга  тиеш: 

а) нигезләмәнең 3.1 пунктындагы, икенче һәм бишенче абзацларда "б" һәм  

"д"өлешендә мөрәҗәгатьләр һәм аңлатма язуларында күрсәтелгән мәгълүмат; 

б) дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм кызыксынган оешмалардан 

алынган  мәгълүмат; 

в) нигезләмәнең 3.1 пункты икенче бишенче абзацлары "б" һәм "д “ өлешендә 

күрсәтелгән  мөрәҗәгатьләрдә китерелгән дәлилләр, шулай ук нигезләмәнең 3.9, 

3.10.3, 3.11.1 пунктлары нигезендә Карар кабул итү өчен тәкъдимнәр” . 
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2. Карар рәсми рәвештә бастырылган көненнән үз көченә керә һәм, Татарстан 

Республикасының  хокукый мәгълүмати һәм  районның рәсми сайт  порталында 

түбәндәге адрес буенча http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләр мәгълүмат-телекоммуникация интернет челтәрендә 

түбәндәге адрес буенча http://buinsk.tatarstan.ru. бастырып чыгарыла һәм  

урнаштырыла 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Буа муниципаль районы башлыгы, 

Буа муниципаль районы Советы рәисе                                                  М.А. Җаббаров 


