
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 106                                                                     21 декарбь 2018 ел 

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы 

Туймәт авыл җирлеге Советы 

Карары 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән  

муниципаль районы Туймәт авыл  

җирлеге Советының 2013 ел  28.02. кабул ителгән  

№ 42 «Коррупциягә каршы көрәш максатларында 

билгеләнгән чикләүләрне һәм тыюларны  

үтәмәгән өчен түләтүләр куллану тәртибе турында " гы  

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

"Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль законның 27.1 статьясы нигезендә Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге Советы "Россия Федерациясенең 

аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2018 елның 3 августындагы 307-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Туймәт авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге 

Советының 28.02.2013 ел № 42 карарына « Коррупциягә каршы көрәш максатларында 

билгеләнгән чикләүләрне һәм тыюларны  үтәмәгән өчен түләтүләр куллану тәртибе 

турында » гы Нигезләмәне  раслау турында " гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне һәм 

өстәмәләрне кертергә: 

2.5 Пункт. Нигезләмәләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Муниципаль хезмәткәрләргә карата дисциплинар түләтүләр эшкә алучы (эш бирүче) 

вәкиле булган җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан шушы нигездә 

кулланылалар: 
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1) коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 

муниципаль органның кадрлар хезмәте кадрлар бүлекчәсе тарафыннан үткәрелгән 

тикшерү нәтиҗәләре турында доклад нигезендә; 

2) муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр 

конфликтын җайга салу буенча комиссия тәкъдимнәре, тикшерү нәтиҗәләре турында 

доклад комиссиягә җибәрелгән очракта; 

3) коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 

муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе докладлары һәм муниципаль 

хезмәткәрне бары тик аның ризалыгы белән генә һәм коррупциячел хокук бозу 

фактларын таныган очракта гына язмача аңлатмалары бәян ителә (ышанычны югалтуга 

бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендәге түләтүләр кулланудан тыш); 

3) муниципаль хезмәткәрнең аңлатмалары; 

4) башка материаллар. 

2.Әлеге карар Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

Интернет челтәрендә рәсми сайтында басылып чыкканнан соң законлы көченә керә. 

 

 

 Башлык, 

 ТР , Чирмешән муниципаль районы  

 Туймәт авыл җирлеге Совет рәисе                                                         А. Б. Кәримов 

 
 

 


