ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНУЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИСКЕ БАЙСАР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
КАРАР
№ 24

РЕШЕНИЕ
13 сентябрь 2018 ел
Актаныш муниципаль районы
Иске Байсар авыл җирлеге советында муниципаль хезмәт
турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

“Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында” гы 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законы, “Муниципаль хезмәте турында
Татарстан Республикасы кодексы” 2013 елның 25 июнендәге 50-ЗРТ номерлы
Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Татарстан Республикасы Актаныш
муниципаль районы “Иске Байсар авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге
Уставына таянып, Актаныш муниципаль районы Иске Байсар авыл җирлеге
Советы
КАРАРЫ:
1. Актаныш муниципаль районы Иске Байсар авыл җирлеге Советының 2017
елның 07 сентябрендәге 21 номерлы карары белән расланган Актаныш
муниципаль районы Иске Байсар авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында
Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 7.2 пунктның 1 пунктчасын түбәндәгечә укырга:
“1) профессиональ белем дәрәҗәсенә карата:
- югары, төп, әйдәп баручы төркем вазифалары өчен югары белемле булу;
- өлкән һәм кече төркем вазифалары өчен югары белем яки урта һөнәри
белемле булу;
2) 7.2 пунктның 2 пунктчасын түбәндәгечә укырга:
“2) муниципаль хезмәт стажына яки әзерлек юнәлеше буенча юнәлеше
буенча эш стажына керә:
- муниципаль хезмәтнең иң югары вазифалары буенча: муниципаль хезмәт
стажы кимендә ике ел яки белгечлек, юнәлеш буенча эш стажы кимендә дүрт ел
булырга тиеш;
- муниципаль хезмәтнең төп вазифалары буенча: муниципаль хезмәт стажы
кимендә бер елдан ким булмаган яки белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан ким
булмаган эш стажы булырга тиеш.
3) 7.2 пунктының 2 пунктчасы 6 абзацын түбәндәгечә укырга:
“Муниципаль хезмәт стажына яки белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш
стажына квалификацион таләпләр әйдәүче, өлкән һәм кече төркемнәр муниципаль
хезмәт вазифаларын биләү өчен әзерлек юнәлеше буенча билгеләнми.”;
4) 11.1 пунктның 3 пунктчасын түбәндәгечә укырга:
“3) вазифаи бурычларны үтәгәндә расасына, милләтенә, теленә, дингә
мөнәсәбәтенә һәм башка шартларга, шулай ук оешмаларның хокулары, законлы

мәнфәгатьләренә бәйсез рәвештә кеше һәм гражданның хокукларын, ирекләрен
һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәргә;”:
5) 11.1 пунктның 11 пуктчасында “яллаучы вәкиленә (эш бирүчегә) хәбәр
итәргә” сүзләрен “яллаучы вәкиленә (эш бирүчегә) язмача хәбәр итәргә” дигән
сүзләр белән алмаштырырга”;
6) 12 пунктның 5 пунктчасын түбәндәгечә укырга:
“5) әгәр муниципаль хезмәт вазифасын биләү әлеге вазифаи затка турыдантуры буйсынуга яки аның контролендә булуына бәйле булса, җирле
администрациягә җитәкчелек итүче муниципаль берәмлек башлыгы белән яки
муниципаль хезмәткәр белән, әгәр муниципаль хезмәт вазифасын биләп тору
аларның турыдан-туры буйсынуына яисә контрольлегенә бәйле булса, җирле
администрациягә җитәкчелек итә торган муниципаль берәмлек башлыгы белән
якын туганлык яки ерак туганлык (әти-әнисе, ир белән хатыны, балалары, кыз
туганнары, ир туганнары, шулай ук ирнең яки хатынның әти-әнисе, кыз
туганнары, ир туганнары, ире яки хатынының балалары)
7) 13 пунктның “в” пунктчасында “җирле үзидарә органында” сүзләреннән
соң “сайлау комиссиясе аппаратында” сүзләрен өстәргә;
8) 13.1 пунктның 3 пункчасында “җирле үзидарә органында” сүзләреннән
соң “муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе” сүзләрен өстәргә;
9) 13.1 пунктның 4 пунктчасында “җирле үзидарә органына” сүзләреннән
соң “муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе” сүзләрен өстәргә;
10) 13.1 пунктның 7 пунктчасында “җирле үзидарә органы” сүзләреннән
соң “сайлау комиссиясе” сүзләрен өстәргә;
11) 13.1 пунктның 15 пунктчасында “җирле үзидарә органы, җирле үзидарә
органнары белән үзара килешү нигезендә” сүзләрен “җирле үзидарә органы,
муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе белән үзара килешү нигезендә”
сүзләренә алмаштырырга;
12) 14.1 пунктын түбәндәгечә укырга:
“14.2. Әлеге Федераль закон максатлары өчен “Коррупциягә каршы көрәш
турында”гы 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның
10статьясындагы 1 өлеше белән билгеләнгән “мәнфәгатьләр каршылыгы”
төшенчәсе кулланыла;
13) 14.2 пунктын түбәндәгечә укырга:
“14.2. Әлеге Федераль закон максатлары өчен “Коррупциягә каршы көрәш
турында”гы 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның
10статьясындагы 2өлеше белән билгеләнгән “шәхси кызыксыну” төшенчәсе
кулланыла;
14) 16.3 пунктның 8 пунктчасында “хәрби хезмәттә булырга тиеш кеше”
сүзләрен “запастагы гражданнар өчен” сүзләренә алмаштырырга;
15) 17.1.1 пунктына түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә:
“Җирле администрациянең территориаль органы җитәкчесе вазифасына
конкурс уздырылган очракта, анда авыл җирлегендә, шәһәр округында яки
авыллар арасындагы территориядә урнашкан җирле администрация
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру йөкләнә, муниципаль берәмлектә
конкурс комиссиясе төзү тәртибе әлеге авыл торак пунктларының һәрберсендә

гражданнар җыенында тәкъдим ителгән кандидатураларны аның әгъзалары
арасына кертүне күздә тотарга тиеш.”;
16) 25.4 пунктына түбәндәге эчтәлекле тәкъдим өстәргә:
“25.4 Муниципаль хезмәткәргә ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән
азат итү турындагы мәгълүматлар җирле үзидарә органы тарафыннан кертелә,
анда муниципаль хезмәткәр муниципаль хезмәт узган, «коррупциягә каршы
көрәш турында"гы 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясында каралган ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат
ителгән затлар реестрына кертелә.
2. Әлеге карар Татарстан Республикасы, Актаныш муниципаль районы, Иске
Байсар авылы, Мәктәп урамы, 44а йорт; Татарстан Республикасы, Актаныш
муниципаль районы, Иске Байсар авылы, Совет урамы, 25 йорт адресы буенча
урнашкан Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Байсар
авыл җирлегенең Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә махсус
мәгълүмати стендларда урнаштырганнан соң үз көченә керә.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольгә алуны үз өстемә алам.

Совет Рәисе, Иске Байсар
авыл җирлеге башлыгы

Р.М.Кадыйров

