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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Урманай авыл җирлеге Советының 

19.03.2014 ел. № 19/80  «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Урманай авыл җирлеге муниципаль 

вазыйфаларын биләүче затларның һәм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Урманай авыл җирлеге муниципаль 

хезмәткәрләренең вазыйфалы хәлләренә, яисә 

аларның хезмәт (вазыйфалы) бурычларын үтәүгә 

бәйле бүләк алуы, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, 

сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан 

кергән акчаларны күчерү турында хәбәр итү 

тәртибе турында» гы карарына үзгәрешләр кертү 

турында  

 

«Коррупциягә каршы көрәш турында», «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында» федераль законнар, «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында» 09.01.2014 ел, №10 Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карары нигезендә, «Беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары 

һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә бүләк алу турында аерым 

категория затларның хәбәр итү тәртибе хакында, аны тормышка ашырудан 

кергән»   

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге Советы карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге Советының 19.03.2014 ел. № 19/80  «Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге муниципаль 

вазыйфаларын биләүче затларның һәм Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Урманай авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең 



вазыйфалы хәлләренә, яисә аларның хезмәт (вазыйфалы) бурычларын үтәүгә 

бәйле бүләк алуы, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны 

гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү турында хәбәр итү тәртибе 

турында» гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. исемне киләсе редакциядә бәян итәргә: 

"Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге муниципаль вазыйфаларын биләүче затлар һәм муниципаль 

хезмәткәрләр тарафыннан, протокол чаралары, хезмәт командировкалары 

һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә бүләк алу турында хәбәр итү, 

бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны тормышка ашырудан 

кергән акчаларны күчерү тәртибе турында»; 

1.2. 1 пунктта  «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Урманай авыл җирлеге муниципаль вазыйфаларын биләүче затларның һәм 

муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфалы хәлләренә яисә аларның хезмәт 

(вазыйфалы) бурычларын үтәүгә бәйле бүләк алуы, бүләк тапшыру һәм 

бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны кабул 

итү тәртибе турында Нигезләмә» сүзләрен «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Урманай авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре 

тарафыннан бүләк алу турында беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

башка рәсми чаралар, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны 

гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү турында муниципаль 

вазыйфаларны биләүче затларның хәбәр итү тәртибе турында Нигезләмә» 

сүзләренә алмаштырырга; 

1.3. Нигезләмәдә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Урманай авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләрен һәм муниципаль 

хезмәткәрләрен вазыйфалы хәлләренә бәйле бүләк алу яки аларның хезмәт 

(вазыйфалы) бурычларын үтәү, бүләк тапшыру һәм бәяләү, аны гамәлгә 

ашыру (сатып алу) һәм әлеге карар белән расланган аны гамәлгә ашырудан 

кергән акчаларны күчерү турында хәбәр итү тәртибе турында: 

1.3.1. исемне киләсе редакциядә бәян итәргә: 

"Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 

җирлеге муниципаль вазыйфаларын биләүче затларның һәм муниципаль 

хезмәткәрләрнең протокол чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка 

рәсми чаралар белән бәйле рәвештә бүләк алуы турында хәбәр итү, бүләк 

тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән 

акчаларны күчерү тәртибе турында нигезләмә»; 

1.3.2. 2 пунктта: 



икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"муниципаль вазыйфа биләүче зат - депутат, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы әгъзасы, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Урманай авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының сайланулы 

вазыйфалы заты;»; 

бишенче абзацта "хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә 

бүләк алу "сүзләрен" беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм 

хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чаралар белән бәйле 

рәвештә бүләк алу " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.3.3. 3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«3. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм муниципаль 

хезмәткәрләр вазыйфалы хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфа) бурычларын 

үтәүгә бәйле рәвештә физик (юридик) затлардан бүләкләр алырга хокуклы 

түгел.»;  

1.3.4. 4 пунктта «аларның вазыйфа хәле яисә» сүзләрен «беркетмә 

чаралары, хезмәт командировкалары һәм катнашу белән бәйле башка рәсми 

чаралар " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.3.5. 5 пунктта «вазыйфалы хәл яисә» сүзләрен «беркетмә чаралары, 

хезмәт командировкалары һәм катнашу белән бәйле башка рәсми чаралар " 

сүзләренә алмаштырырга»; 

1.4. әлеге Нигезләмәгә кушымтаның нумерацион заголовкасында 

«аларның вазыйфалы хәле яисә алар тарафыннан хезмәт (вазыйфа) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә "сүзләрен" беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм аларның хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле 

башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә " сүзләренә алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында»  урнаштыру юлы белән халыкка игълан 

итәргә: http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә тубэндэге адрес буенча 

урнаштырырга: http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук 

тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими 

комиссиягә йөкләргә. 

 

 

Рәис:                                                                   А. И. Закиров 

 


