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РЕШЕНИЕ                                                                                        КАРАР 
14 сентябрь 2018 ел                                                                          №101 
 
Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2017 
елның 20 сентябрендəге 67 номерлы 
«Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль 
берəмлегендə муниципаль хезмəт 
турындагы нигезлəмəне раслау хакында " 
карарына үзгəрешлəр кертү турында» 
 
 Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының " Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегендə муниципаль хезмəт 
турындагы нигезлəмəне «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт 
турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законга, 
«Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте турында «Татарстан 
Республикасы Законының 10 статьясына һəм муниципаль хезмəт турында 
Татарстан Республикасы кодексына үзгəрешлəр кертү хакында» 2018 елның 
13 июлендəге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына туры 
китерү максатларында» Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы  
 

КАРАР ИТТЕ: 
 1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советының 2017 елның 20 сентябрендəге 67 номерлы 
карары белəн расланган "Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районы" Җəлил шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегендə 
муниципаль хезмəт турында Нигезлəмəгə түбəндəге үзгəрешлəрне кертергə: 
 1) 3 башлыкның 3 пунктындагы 2 пунктчасын түбəндəге редакциядə 
бəян итəргə: 
 «2) муниципаль хезмəт стажына яки белгечлек, əзерлек юнəлеше 
буенча эш стажына: 
 муниципаль хезмəтнең иң югары вазифалары буенча-муниципаль 
хезмəт стажы ике елдан да ким булмаган яки белгечлек, юнəлеш буенча дүрт 
елдан да ким булмаган эш стажы; 
 муниципаль хезмəтнең төп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмəт 
стажы бер елдан ким булмаган яки белгечлек, юнəлеш буенча ике елдан ким 
булмаган эш стажы.» 
 2) 3 башлыкның 4 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 



«4. Əйдəп баручы, өлкəн һəм кече төркемнəр муниципаль хезмəт 
вазыйфаларын билəү өчен əзерлек юнəлеше буенча муниципаль хезмəт 
стажына яисə белгечлек буенча эш стажына квалификация талəплəре 
билгелəнми.» 
 3) 3 бүлекнең 5 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:: 
«5. Муниципаль хезмəт стажын билгелəгəндə əлеге статья максатларында 
шулай ук дəүлəт граждан хезмəте вазыйфаларында һəм аларга 
тиңлəштерелгəн хəрби хезмəт вазыйфаларында һəм федераль дəүлəт хезмəте 
вазыйфаларында башка төр вазыйфаларда эш стажы исəпкə алына.» 
4) 5 башлыкның 5 пунктындагы 11 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян 
итəргə: 
 «11) хезмəт вазыйфаларын башкарганда кызыксынучанлык турында 
язмача рəвештə яллаучы (эш бирүче) вəкиленə язмача хəбəр итəргə, ул 
мəнфəгатьлəр каршылыгына китерергə мөмкин һəм мондый конфликтны 
булдырмау буенча чаралар күрергə.» 
 5) 6 бүлекнең 2 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə:: 
 «2. Шəхси кызыксынучанлык белəн əлеге статьяның 1 өлешендə 
күрсəтелгəн зат тарафыннан күрсəтелгəн акча, башка мөлкəт, шул исəптəн 
мөлкəт хокуклары, мөлкəти характердагы хезмəт күрсəтүлəр, башкарылган 
эш нəтиҗəлəре яки нинди дə булса файда (өстенлеклəре) һəм (яки) аның 
белəн якын туганлыкта яисə үзлегендə торучы затлар (ата-аналар, хатыннар, 
балалар, абый-апалар, шулай ук бертуган, ата-аналар, балалар, ир белəн 
хатын-кызлар, Балалар), гражданнар яки оешмалар тарафыннан керемнəр алу 
мөмкинлеге аңлашыла, алар белəн əлеге статьяның 1 өлешендə күрсəтелгəн 
зат, һəм йөзлəр, состоящие аның белəн якын туганлык яки үзлегендə, бəйле 
милек, корпоратив яки башка якын мөнəсəбəтлəр. » 
 6) 7 башлыкның 1 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
 «1. Əлеге Федераль законда мəнфəгатьлəр каршылыгы дигəндə 
вазыйфа билəп торучы затның шəхси кызыксынуы (турыдан-туры яки 
турыдан-туры яисə турыдан-туры яисə турыдан-туры) мəнфəгатьлəр 
конфликтын булдырмау һəм җайга салу буенча чаралар күрүне күздə тота, 
вазыйфаи (хезмəт) бурычларын тиешле, объектив һəм гадел үтəүгə йогынты 
ясый яки йогынты ясый ала (вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру).» 
 1) һөнəри белем дəрəҗəсенə: вазыйфаларның иң югары, төп һəм 
əйдəүче төркемнəре өчен югары белем булу; югары белем яисə урта һөнəри 
белем булу - өлкəн һəм кече төркем вазыйфалары өчен; 
 2) муниципаль хезмəт стажына яисə белгечлек, əзерлек юнəлеше 
буенча эш стажына: 
 муниципаль хезмəтнең иң югары вазифалары буенча-муниципаль 
хезмəт стажы ике елдан да ким булмаган яки белгечлек, юнəлеш буенча дүрт 
елдан да ким булмаган эш стажы; 
 муниципаль хезмəтнең төп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмəт 
стажы бер елдан ким булмаган яки белгечлек, юнəлеш буенча ике елдан ким 
булмаган эш стажы. 
  



 

 
 


