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Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Вахитов авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 17 

ноябрендәге 73 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Вахитов 

авыл җирлеге муниципаль 

хезмәткәрләренең этика һәм хезмәт 

тәртибе Кодексына үзгәрешләр кертү 

турында» 

 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законга, «муниципаль хезмәт турында 

Татарстан Республикасы кодексына туры китерү максатларында 2013 елның 

25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

Вахитов авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 17 ноябрендәге 73 номерлы «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәрләренең этика һәм хезмәт тәртибе кодексы турында» 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Вахитов авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең этика һәм 

хезмәт тәртибе Кодексына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1. 3.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«4.5. Муниципаль хезмәткәргә вазыйфаи нигезләмә белән бәйле рәвештә 

яки вазыйфаи бурычларны башкару белән бәйле рәвештә физик һәм юридик 

затлардан (бүләкләр, акчалата бүләк, ссудалар, хезмәтләр күрсәтү, күңел ачу, 

ял итү, транспорт чыгымнары һәм башка бүләкләр) бүләкләү тыела. 

Муниципаль хезмәткәрләргә алынган бүләкләр беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә 

муниципаль милек дип таныла һәм муниципаль хезмәткәрләргә акт буенча 

җирле үзидарә органына, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясенә 

тапшырыла, аларда ул муниципаль хезмәт вазыйфасын биләп тора, Россия 

Федерациясе Граждан кодексында билгеләнгән очраклардан тыш. Беркетмә 

чарасы, хезмәт командировкасы яки башка рәсми чаралар белән бәйле 



рәвештә алынган бүләк тапшырган муниципаль хезмәткәр аны Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнә торган тәртиптә 

сатып алырга мөмкин.». 

1.2. 3.9 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

"3.9. Әгәр муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү бу вазыйфаи затка 

турыдан-туры буйсынуга яки аның контролендә булуына бәйле булса, 

муниципаль хезмәткәрләр яки муниципаль хезмәткәрләр белән, әгәр 

муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү аларның берсенең турыдан-туры 

буйсынуына яки аның карамагында булуына бәйле булса, муниципаль 

берәмлек башлыгы белән (ата-аналар, хатынының, балалары, бертуган, 

сеңелләре, шулай ук бертуган, сеңелләре, сеңелләре, ата-аналары, балалары, 

ир белән хатын-кыз балалары) якын-тирә туганлык яисә, шуларның берсе 

муниципаль хезмәттән эштән азат итү яки муниципаль хезмәтнең башка 

вазыйфасына күчерү юлы белән муниципаль хезмәтнең тиешле 

вазыйфаларын алыштырудан баш тартырга тиеш.». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән халыкка 

җиткерергә: 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. 

 

 

Рәис                                                                   И. Б. Бухарова 


