
 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы  
«Татар Кандызы авыл җирлеге» Советының 
2016 елның 28 мартындагы 29 номерлы  
“Муниципаль хезмәт” турында нигезләмәсенә 
(үзг.10.04.2018 №61, 13.08.2018  №75, 20.11.2018 ел, № 91) 
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү  
   

 «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Баулы муниципаль 
районы Татар Кандызы авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1. Баулы муниципаль районы Татар Кандызы авыл җирлеге Советының 2016 
елның 28 мартындагы 29 номерлы карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Баулы муниципаль районы "Татар Кандызы авыл җирлеге» 
муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә (үзг.10.04.2018 №61, 13.08.2018  
№75, 20.11.2018 ел, № 91)түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр: 

1 бүлекнең 1.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Муниципаль хезмәткәр өчен яллаучы булып муниципаль берәмлек тора, 
аның исеменнән яллаучы вәкиле (эш бирүче) гамәлгә ашыра. Муниципаль 
берәмлек башлыгы, җирле үзидарә органы җитәкчесе, муниципаль 
берәмлекнең сайлау комиссиясе рәисе яки башка кеше яллаучы (эш бирүче) 
вәкиле булырга мөмкин.»;  

бүлекнең 4.1 пунктын 2 бүлекне киләсе редакциягә салырга: 

«Муниципаль хезмәт вазифасы - җирле үзидарә органы, муниципаль 
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында, җирле үзидарә органы, 
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе вәкаләтләре үтәлешен тәэмин 
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итү буенча билгеләнгән вазыйфалар даирәсендә барлыкка килә торган 
вазыйфа»; 

 

2 бүлекнең 6.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен түбәндәге типлаштырылган 
квалификация таләпләре билгеләнә»; 

бүлекчәнең 13.6 пунктындагы 3 пунктчасында 2 абзац өстәргә 2.1. киләсе 
эчтәлек: 

 

«2.1.тиешле муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәләренең 
коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 
докладлары, анда аны башкаруның факттагы шартлары һәм муниципаль 
хезмәткәрне бары тик аның ризалыгы белән генә язмача аңлатуы һәм 
коррупцион хокук бозу фактын таныган очракта гына (ышанычны югалтуга 
бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә түләтүдән тыш)». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Авыл җирлеге Башлыгы, 
Совет председателе                                                    М.Ш. Насыбуллин  
 

 

 


