
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫНЫЦ МАЙНА АВЫЛ 

ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

\ ' 7 ' >'' 

СОВЕТ МАИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

КАР АР Югары Татар Майнасы ав. РЕШЕНИЕ 

17.11.2018 № 79 

Чиклэулэрне Ьэм тыюларны, 
мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмый калу, 
яисэ жайга салу турындагы талэплэрне 
Ьэм коррупциягэ карты керэшу максатында 
билгелэнгэн вазыйфаларны 
утэмэгэн ечен ж;эза куллану тэртибе 
турындагы Нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында 

"Коррупциягэ карты керэшу турындагы Россия Федерациясе 
законнарын утэугэ контрольне камиллэштеру максатында Россия 
Федерациясенен, аерым закон чыгару актларына узгэрешлэр керту 
хакында"гы 3 август, 2018 ел, 307-ФЭ санлы Федераль закон кабул иту 
уцаеннан 

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Майна авыл 
жцрлеге Советыньщ 24 декабрь,2012 ел, 67 6 санлы карары белэн расланган 
чиклэулэрне Ьэм тыюларны, мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмый калу исэ 
ж;айга салу турындагы талэплэрне Ьэм коррупциягэ каршы керэшу 
максатында билгелэнгэн вазыйфаларны утэмэгэн очен ж;эза куллану тэртибе 
хакындагы Нигезлэмэгэ тубэндэге эчтэлектэге узгэрешлэр кертергэ: 
1. 7 нче пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
"Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында"гы 2 март, 2007 ел, 

25-ФЗ санлы Федераль законныц 14.1, 15 Ьэм 27 нче матдэлэрендэ каралган 
жэза ж;ирле узидарэ органы житэкчесе (эш бируче) тарафыннан кулланыла: 
1. Майна авыл ж;ирлеге ^ирле узидарэсе органында коррупция Ьэм башка 
хокук бозуларны булдырмау ечен ж;аваплы кадрлар хезмэтенец хезмэт 
урынындагы кешелэре уткэргэн тикшеру нэтижэлэре турында доклад; 
2. Муниципаль хезмэткэрлэрнец эш урыннарында уз-узлэрен тотуга карата 

талэплэрен утэу Ьэм Майна авыл ж;ирлеге мэнфэгатьлэр конфликтын ж ; а й г а 

Майна авыл ящрлеге Советы карар бирде: 



салу (эгэр тикшеру нэтиж;элэре турында доклад комиссиягэ жибэрелсэ) 
буенча комиссия тэкьдимнэре; 
3. Коррупцион хокук бозулар турында коррупция Ьэм башка хокук 
бозуларны булдырмый калу буенча тиешле муниципаль органныц кадрлар 
хезмэте булекчэсе доклады, анда аныц чынлыкта эшлэнуе Ьэм муниципаль 
хезмэткэрнец аныц ризалыгы белэн генэ Ьэм ул коррупцион хокук бозуларны 
таныган очракта (ышанычны югалту уцаеннан эштэн азат иту рэвешендэ 
ж;э̂ а кулланудан тыш) язма гаризасы бэян ителэ. 
4. Муниципаль хезмэткэрнец ацлатмалары; 
5. Муниципаль хезмэт турындагы законнарда билгелэнгэн талэплэрне, 
тыюларны Ьэм чиклэулэрне исэпкэ алып башка материаллар. 
2. Элеге карарны Майна авыл ж;ирлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгьлумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Майна авыл жирлеге Советы бинасында мэгьлумат 
стендында урнаштырырга. 
3. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уземдэ калдырам. 
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