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РЕШЕНИЕ                                 КАРАР 

  № 9                   29апрель 2019 ел   

      

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы  Азалак авыл жиолеге 

Советының 2017 елның 21 августындагы 10 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турында нигезләмәгә үзгәрешләр 

кертү хакында 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль Законга, 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

Федераль законга туры китерү максатларында (ред. дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне үтәү һәм 

мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча Татарстан Республикасы сәнәгать 

һәм сәүдә министрлыгының комиссиясе утырышы протоколы 30.10.2018) 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Азалак авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турында Советның 2017 елның 21 

августындагы 10 номерлы карары белән расланган Нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:: 

1) Пп. 4 бүлек 1 Б 5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"- шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнергә, 

коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 

катнашырга (сәяси партия белән идарә итүдә катнашудан тыш; түләүсез нигездә 

һөнәри Союз органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 



оешмасының сайлау органы белән идарә итүдә катнашудан тыш); съездда 

(конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында 

катнашу; күрсәтелгән коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси 

партиядән һәм һөнәри Союз органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлап алу органыннан тыш) бертөрле башкарма орган 

буларак яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары составына эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкиле рөхсәте белән кергән буларак түләүсез нигездә катнашу 

(муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган)), муниципаль 

берәмлек идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек 

мәнфәгатьләрен, гамәлгә куючы (акционер) түләүсез нигездә тәкъдим итүдән тыш, 

муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар яки идарә 

итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган 

муниципаль хокукый актлар нигезендә (устав капиталында катнашу өлешләре); 

федераль законнарда каралган башка очраклар;» 

2) 5 башлыкның 13 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«13. Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнгән исемлеккә 

кертелгән дәүләт яки муниципаль хезмәт вазыйфасын биләгән граждан, дәүләт 

яисә муниципаль хезмәттән киткәннән соң, ике ел дәвамында әлеге оешмада хезмәт 

шартнамәсе шартларында вазыйфаларны биләү һәм (яисә) әлеге оешмада эшне 

башкару (әлеге оешмада хезмәт күрсәтү) бер ай эчендә граждан-хокукый шартнамә 

(граждан-хокукый килешүләр) шартларында йөз мең сумнан артык бәяле 

вазыйфаларны биләү хокукына ия, әгәр дәүләт, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының»Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

"Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен 

түләү шартлары турында" 2010 ел, 24 август, 678 нче карарына үзгәрешләр кертү 

хакында " 2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары 

3) бүлек өстәргә 12.1.киләсе эчтәлек: 

 «12.1. Мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу һәм коррупциягә каршы көрәш 

максатларында билгеләнгән бурычларны үтәмәгән өчен чикләүләр һәм тыюларны, 

таләпләрне үтәмәгән өчен түләтүләр 

1. Әлеге Федераль закон, "Коррупциягә каршы көрәш турында" 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка федераль законнар белән 

билгеләнгән таләпләрне үтәмәгән өчен муниципаль хезмәткәрләргә " Россия 



Федерациясендә муниципаль хезмәт турында»Федераль законның 27 статьясында 

каралган түләтүләр салына. 

2. Муниципаль хезмәткәр «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 

Федераль законның 14.1 һәм 15 статьяларында билгеләнгән хокук бозулар 

очракларда ышанычны югалтуга бәйле рәвештә муниципаль хезмәттән азат 

ителергә тиеш. 

3. «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " Федераль законның 14.1, 

15 һәм 27 статьяларында каралган түләтүләр Россия Федерациясе субъектының 

норматив хокукый актлары һәм (яки) муниципаль норматив хокукый актлары 

нигезендә билгеләнгән тәртиптә яллаучы вәкиле (эш бирүче) тарафыннан 

кулланыла: 

1) коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 

муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе тарафыннан үткәрелгән тикшерү 

нәтиҗәләре турында доклад; 

2) муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр 

конфликтын җайга салу буенча комиссия тәкъдимнәре, тикшерү нәтиҗәләре 

турында доклад комиссиягә җибәрелгән очракта; 

2.1) коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 

муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе докладлары һәм муниципаль 

хезмәткәрнең бары тик аның ризалыгы белән генә һәм коррупциячел хокук бозу 

фактларын таныган очракта гына муниципаль хезмәткәрне язмача аңлатуы 

(ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә түләтүдән тыш)); 

3) муниципаль хезмәткәрнең аңлатмалары; 

4) башка материаллар. 

4. «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " Федераль законның 14.1, 

15 һәм 27 статьяларында каралган түләтүләр кулланганда муниципаль 

хезмәткәрләр тарафыннан кылынган коррупцион хокук бозу характеры, аның авыр 

булуы, муниципаль хезмәткәрләргә башка чикләүләр һәм тыюлар, мәнфәгатьләр 

конфликтын булдырмый калу яки җайга салу турында таләпләрне үтәү һәм 

коррупциягә каршы көрәш максатларында билгеләнгән бурычларны үтәү турында, 

шулай ук муниципаль хезмәткәрләр үз вазыйфаи бурычларын үтәүнең алдагы 

нәтиҗәләре исәпкә алына. 

5. Түләтүне куллану турындагы актта 25.1 бүлегенең 1 яки 2 өлеше күрсәтелә. 



6. Федераль законның 14.1, 15 һәм 27 статьяларында каралган түләтүләр әлеге 

Федераль законда, «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында»законда 

билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда кулланыла. Россия Федерациясе 

субъектларының норматив хокукый актлары һәм (яки) муниципаль норматив 

хокукый актлары белән. 

7. Муниципаль хезмәткәргә ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү 

рәвешендәге түләтүне куллану турындагы мәгълүматлар җирле үзидарә органы 

тарафыннан кертелә, анда муниципаль хезмәткәр Муниципаль хезмәт узган, 

"коррупциягә каршы көрәш турында"2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

Федераль законның 15 статьясында каралган ышанычны югалтуга бәйле рәвештә 

эштән азат ителгән затлар реестрына кертелә. 

 

4) п. 8.1. тулыландырырга. түбәндәге эчтәлекле 5 бүлек: 

«8.1. Граждан муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе, Рәисе 

урынбасары һәм аудиторы вазыйфасына, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык 

яисә үзлекләре (ата-анасы, хатыны, балалары, бертуган, сеңелләре, шулай ук 

бертуган, сеңелләре, ата-аналары, балаларының балалары), муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органы рәисе, муниципаль берәмлек башлыгы, җирле 

администрация башлыгы итеп билгеләнә алмый., тиешле муниципаль берәмлек 

территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау органнары 

җитәкчеләре»темасына семинар-киңәшмә узды.  

5) п. 9.1. түбәндәге эчтәлекле 5 бүлек: 

«9.1. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр конфликтын 

бетерү максатларында әлеге җирле үзидарә органының сайлау профсоюз 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль 

хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен әлеге вазыйфаны биләгән чорда яклый алмый.» 

6) 5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 14 пункт өстәргә:: 

«Россия Федерациясе дәүләт вазыйфаларын, Россия Федерациясе субъектларының 

дәүләт вазыйфаларын, муниципаль вазыйфаларны, дәүләт органында яки җирле 

үзидарә органында мәнфәгатьләр конфликтын бетерү максатларында яллаучы 

(җитәкчеләр) вәкилләре булган муниципаль 

 

 



 


