
КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

 Кәкре Елга авыл җирлеге Советы  

 

Кәкре Елга авылы                             № 88                                               «09»  апрель 2018 ел. 

 

Татарстан Республикасы Азнакай 

 муниципаль районы Кәкре Елга авыл  

җирлеге Советының 2014 елның 11 мартындагы 

 82 номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай 

 муниципаль районы Кәкре Елга авыл җирлеге  

муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль  

хезмәткәрләре тарафыннан вазыйфаи хәлләренә 

 яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын 

 үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу турында хәбәр 

 итү, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) 

 һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны 

күчерү тәртибе турында " 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 Кәкре Елга 

авыл җирлеге Советы карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Кәкре Елга авыл җирлеге 

Советының 2014 елның 17 мартындагы 82 номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының муниципаль вазыйфаларын биләүче затларның һәм Кәкре Елга 

авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, аны гамәлгә 

ашыру (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү тәртибе турында 

"карарына үзгәрешләр кертү хакында": 

1.1. исемне киләсе редакциядә бәян итәргә: 

"Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Кәкре Елга авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәрләрен 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 гамәлгә 

ашырудан кергән акчаларны күчерү тәртибе турында»; 

1.2. 1 пунктта «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Кәкре Елга авыл 

җирлеге муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан аларның 

вазыйфаи хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, 

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

акчаларны күчерү тәртибе турында Нигезләмә» сүзләрен «муниципаль вазыйфаларны 

биләүче затларга хәбәр итү тәртибе турында Нигезләмә " сүзләренә алмаштырырга, 



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Кәкре Елга авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан протокол чаралары, хезмәт командировкалары 

һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә бүләк алу турында»; 

1.3. Нигезләмәдә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Кәкре Елга авыл 

җирлеге муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан вазыйфаи 

хәлләренә бәйле бүләк алу яки аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә 

ашырудан алынган акчаларны күчерү турында хәбәр итү тәртибе турында әлеге карар 

белән расланган Нигезләмәдә: 

1.3.1. исемне киләсе редакциядә бәян итәргә: 

"Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Кәкре Елга авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәрләрен һәм муниципаль хезмәткәрләрен беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә бүләк алу турында 

хәбәр итү, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашыру белән 

бәйле башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә хәбәр итү 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 Кәкре Елга авыл җирлеге 

җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты;»; 

бишенче абзацта "хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу 

"сүзләрен" беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм хезмәт (вазыйфаи) 

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 вазыйфаи 

хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә физик (юридик) 

затлардан бүләкләр алырга хокуклы түгел.»;  

1.3.4. 4 пунктта «аларның вазыйфаи хәле яисә» сүзләрен «беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм катнашу белән бәйле башка рәсми чаралар " сүзләренә 

алмаштырырга»; 

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

командировкалары һәм катнашу белән бәйле башка рәсми чаралар " сүзләренә 

алмаштырырга»; 

1.4. әлеге Нигезләмәгә кушымтаның нумерацион заголовкасында «аларның вазыйфаи хәле 

яисә алар тарафыннан хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә "сүзләрен" 

беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә " сүзләренә 

алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталында» 

веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән халыкка игълан итәргә (бастырып чыгарырга) 

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

телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук тәртибе, депутат 

этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йөкләргә.  

 

 

Рәисе И. М. Мөхәммәтҗанов 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/

