
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

№69-1                                                    16.07.2019 ел . 

 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2018 

елның 14 декабрендә кабул ителгән 58-3 номерлы "Татарстан Республикасы Спас муниципаль 

районы Урта Йорткүл авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне раслау 

хакында»карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертү турында 

РФ Хезмәт кодексы, «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» гы Федераль закон 

нигезендә, 02.03.2007 ел, № 25-ФЗ Федераль закон нигезендә, ТР Спас муниципаль районы Урта 

Йорткүл авыл җирлеге Советы 

Карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 

2018 елның 14 декабрендә кабул ителгән 58-3 номерлы "Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне 

раслау хакында»карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 11 кисәк түбәндәге эчтәлекле 11.3 пунктын тулыландырырга: 

«11.3.Граждан муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе, Рәисе урынбасары һәм 

аудиторы вазыйфасында билгеләнә алмый, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык яки үзлекләре 

(ата-аналары, балалары, абыйлары, апалары, сеңелләре, ата-аналары, ата-аналары, аларның 

балалары) белән җирлек Советы Рәисе, җирлек башлыгы, җирлек башкарма комитеты җитәкчесе 

вазыйфаларын башкара алмый. , Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә урнашкан суд һәм 

хокук саклау органнары җитәкчеләре тарафыннан. 

1.2. Нигезләмәнең 12.1 пунктының 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«шәхсән яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнергә, коммерция 

оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга 

(сәяси партия белән идарәдә катнашудан тыш; һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән башлангыч һөнәр 

берлегенең сайлау органы белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашырга;; съездда 

(конференцияләрдә) яки башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашу; 

әлеге коммерциячел булмаган оешмалар (җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлек сайлау 

комиссиясе аппаратында төзелгән сәяси партиядән һәм һөнәр берлеге органыннан тыш) белән 

идарә итүдә түләүсез нигездә яисә яллаучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәте белән, аларның 

коллегиаль идарә органнары составына керүдән тыш, ул муниципаль хокукый акт белән 

билгеләнгән тәртиптә алынган, яллаучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән алынган, ), муниципаль 

хокукый актлар нигезендә, муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган акцияләр 

(устав капиталында катнашу өлешләре) белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә кую тәртибен 

билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә, гамәлгә куючы (акционер, катнашучы) 



оешма һәм ревизия комиссиясе мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тапшырудан тыш, федераль 

законнарда каралган башка очраклар;». 

1.3. 16.3 пунктның 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәчәк: 

«6)«индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында, шул исәптән электрон 

документ формасында теркәлүне раслаучы документ;". 

1.4. 26.9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«26.9. Дисциплинар җәза, муниципаль хезмәткәрнең авыруы, отпускта булу вакытын, шулай ук 

хезмәткәрләрнең вәкиллекле органы фикерен исәпкә алырга кирәк булган вакытны исәпкә 

алмыйча, җинаять ачыкланган көннән бер айдан да соңга калмыйча кулланыла. 

Дисциплинар җәза, чикләүләрне һәм тыюларны үтәмәгән, коррупциягә каршы тору турында 

Россия Федерациясе законында билгеләнгән бурычларны үтәмәгән өчен дисциплинар җәзадан 

тыш, җинаять кылган көннән алты айдан соң, ә ревизия, финанс-хуҗалык эшчәнлеген тикшерү яки 

аудитор тикшерүе нәтиҗәләре буенча-аны кылган көннән ике елдан соң кулланыла алмый. 

Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законында билгеләнгән бурычларны 

үтәмәгән өчен дисциплинар җәза җинаять кылган көннән өч елдан соң кулланыла алмый. 

Күрсәтелгән вакытта җинаять эше буенча җитештерү вакыты кертелми.». 

2. Спас муниципаль районының рәсми сайтында (http:/ www. spassriy.tatarstan.ru) һәм хокукый 

мәгълүматның рәсми сайтында (//httр:pravo.tatarstan.ru) законда билгеләнгән срокта. 

 

 


