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Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 
муниципаль районы Советының “Татарстан 
Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 
районы Советы аппараты муниципаль 
хезмәткәрләренең этика һәм хезмәт 
тәртибе кодексын раслау турында” 2019 
елның 18 апрелендәге 75 пг номерлы 
карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 
Муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү максатларында, 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-
ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башлыгының 
«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Советы аппаратының 
муниципаль хезмәткәрләренең этика һәм хезмәт тәртибе кодексын раслау турында " 
2019 елның 18 апрелендәге 75 пг номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1.1) 16 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Муниципаль хезмәткәргә вазыйфаи нигезләмә белән бәйле яисә вазыйфаи 

бурычларны үтәү белән бәйле  рәвештә физик һәм юридик затлардан бүләкләүне 
(бүләкләр, акчалата бүләкләү, ссудалар, хезмәт күрсәтүләр, күңел ачу, ял итү, 
транспорт чыгымнары һәм башка бүләкләүләр) алу тыела. Муниципаль 
хезмәткәрләргә, беркетмә чараларына бәйле рәвештә, хезмәт командировкаларына 
һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә алынган бүләкләр муниципаль милек 
булып таныла һәм муниципаль хезмәткәрләргә, Россия Федерациясе Граждан 
кодексы тарафыннан билгеләнгән очраклардан тыш, акт буенча район Советына 
тапшырыла. Беркетмә чарасына, хезмәт командировкасына яки башка рәсми чарага 
бәйле рәвештә алынган бүләкне тапшырган муниципаль хезмәткәр аны Россия 
Федерациясе норматив хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә сатып алырга 
мөмкин.»; 

1.2) 23 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«Җирле администрацияне җитәкләгән муниципаль берәмлек башлыгы белән 

якын туганлык яисә үзлекләре (ата-аналар, ир белән хатын, балалар, абыйлы-энеле, 
сеңелләре, шулай ук абыйлы-сеңелле, ата-аналы, ир белән хатынның балалары) 
булганда, муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү бу вазифаи затка буйсынуга яки 
аның контроленә бәйле булса, яки муниципаль хезмәткәр белән муниципаль хезмәт 
вазыйфасын биләү турыдан-туры буйсынуга яки аларның берсен контрольдә тотуга 
бәйле.». 



2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 
районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 
түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru һәм 
«Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» Интернет 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча: 
http://pravo.tatarstan.ru 

         3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

 
Балык Бистәсе муниципаль 
районының башлыгы                                   И.Р. Тазутдинов
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