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Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл ж;ирлегендэ 
муниципаль хезмэт турындагы 
Нигезлзмзгз узгэрешлэр керту турында

Татарстан Республикасы Алексеевск районы прокуратурасыныц 30 
гыйнвар, 2019 ел, 02-08-02 нче гаризасын утэу йозеннэн, шулай ук гамэлдэге 
законнарга, шул исэптэн “Коррупциягэ каршы керэшу турында’Ты 25 декабрь, 
2008 ел, 273-ФЗ санлы Федераль закон нигезлэмэлэренэ туры китеру 
максатларында

Зирекле авыл эцирлеге Советы карар бирде:

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
жцрлегенец 11 июль, 2018 ел, 68 нчы карары тарафыннан расланган Татарстан 
Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жцрлегендэ 
муниципаль хезмэт турындагы Нигезлэмэгэ тубэндэге эчтэлектэге узгэреш 
кертергэ.

12.1 пунктныц 2 нче пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«2) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы кешелэр аша 
шегыльлэнергэ, коммерция оешмасына идарэ итудэ яки коммерциячел 
булмаган оешмага идарэ итудэ катнашырга (сэяси партиягэ идарэ итудэ, 
профессиональ берлек органына идарэ итудэ бушлай нигездэ катнашудан, 
шул исэптэн жцрле узидарэ органында булдырылган башлангыч профсоюз 
оешмасыныц сайлап куела торган органына идарэ итудэ катнашудан, 
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында катнашудан; 
съездда (конференциядэ) яки башка жэмэгать оешмасы, торак, торак-тезелеш, 
гараж кооперативлары, кучемсез милекчелэр ширкэтлэрендэ катнашудан; 
бушлай нигездэ курсэтелгэн коммерциячел булмаган оешмалар белэн (сэяси



партия Ьэм профсоюзлар берлеге органы, шул исэптэн жцрле узидарэ 
органында булдырылган башлангыч профсоюз оешмасыныц сайлап куела 
торган органыннан, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратыннан 
тыш) бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында яки аларныц 
идарэлэренец яллаучы Ьэм (яки эш бируче) вэкиленец муниципаль хокук 
актында билгелэнгэн тэртиптэ алынган рехсэте белэн коллегиаль органына 
керудэн оештыручысы (акционер, катнашучы) муниципаль берэмлек булган 
идарэ Ьэм оешманыц ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берэмлек 
мэнфэгатьлэрен бушлай нигездэ тэкъдим итудэн тыш оешманы 
оештыручыныц муниципаль вэкалэтлэр берэмлеге яки муниципаль милектэге 
акциялэргэ (устав капиталында катнашу елешлэре) идарэ иту исеменнэн 
гамэлгэ ашыру тэртибен билгелэуче муниципаль хокук актлары нигезендэ 
муниципаль берэмлек булып торучы, федераль законнарда билгелэнгэн башка 
очракларда;

12.4 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«12.4. Россия Федерациясе норматив хокук актларында билгелэнгэн 
исемлеккэ кертелгэн муниципаль хезмэт вазыйфасын башкаручы граждан 
муниципаль хезмэттэн киткэннэн соц ике ел дэвамында

хезмэт килешуе шартларында оешмада вазыйфа башкарырга Ьэм (яки) 
элеге оешмада ай дэвамында гражданлык-хокукый килешу шартларында йоз 
мец сумлыктан артык бэяле эш (элеге оешмада хезмэтлэр курсэтергэ) 
башкарырга хокуклы, эгэр муниципаль хезмэткэрнец хезмэттэ уз-узен тотуына 
Ьэм мэнфэгатьлэр каршылыгын ж;айга салуга талэплэрне утэу буенча тиешле 
комиссия ризалыгы белэн элеге оешманыц аерым муниципаль (административ) 
функциялэре муниципаль хезмэткэрнец хезмэт вазыйфасына керсэ”.

26.3 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
“26.3. “Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында”гы 2 март, 

2007 ел, 25-ФЗ санлы Федераль законныц 14.1, 15 Ьэм 27 нче маддэлэрендэ 
каралган шелтэ бел дерул эр Татарстан Республикасыныц норматив-хокук 
актлары Ьэм (яки) муниципаль хокук актлары тарафыннан билгелэнгэн 
тэртиптэ яллаучы (эш бируче) вэкиле тарафыннан кулланыла:

1) Коррупция Ьэм башка хокук бозуларны булдырмау буенча тиешле 
муниципаль органныц кадрлар хезмэте булекчэсе тарафыннан уткэрелгэн 
тикшеру нэтижрлэре турында доклад нигезендэ;

2) эгэр тикшеру нэтижрлэре турындагы доклад комиссиягэ ж;ибэрелсэ, 
муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэттэ уз-узлэрен тотышына талэплэрне 
утэу Ьэм мэнфэгатьлэр каршылыгын ж;айга салу буенча комиссия 
тэкъдимнэре нигезендэ;

3) Коррупция Ьэм коррупцион хокук бозулар турында башка хокук 
бозуларны булдырмау буенча тиешле муниципаль орган кадрлар хезмэте 
булекчэсе доклады (анда аныц нинди хэллэрдэ кылынуы бэян ителэ) Ьэм 
муниципаль хезмэткэрнец аныц ризалыгыннан башка гына язмача



ацлатмасы нигезендэ йэм ул коррупцион хокук бозуларны кылу фактын 
тану шартларында (ышанычны югалтуы сэбэпле эштэн азат иту рэвешендэ 
шелтэ кулланудан башка);

4) муниципаль хезмэткэрнец ацлатмалары нигезендэ;
5) башка материаллар нигезендэ».

2. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле 
авыл жцрлеге Советыныц 17 ноябрь, 2018 ел, 80 нче карарын кечен 
югалткан дип санарга. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районы Зирекле авыл л^ирлеге Советыныц 16 январь, 2019 ел, 87 нче 
карарын кечен югалткан дип санарга

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы рэсми хокукый мэгълумат 
порталында “Интернет” мэгълумати-телекоммуникацион челтэрендэ,
Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэр порталында жирлек 
сайтында бастырырга Ьэм Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Зирекле авыл ж ц р л е г е  Советы бинасында махсус 
мэгълумат стендында халыкка житкерергэ.

4.Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уземдэ калдырам.

Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жцрлеге башлыг 
Совет рэисе В.А.Данилова


