Азнакай шәһәре

КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай район Советы
№ 277-38
«20» август 2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының
22.04.2019 ел, №242-35 «Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмәт
турында» карарына үзгәрешләр кертү турында
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 02.03.2007 ел № 25-ФЗ
Федераль законга туры китерү максатларында, Муниципаль хезмәт турында
Татарстан Республикасы Кодексы 25.06.2013 №50-ТРЗ нигезендә
Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды:
1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 22.04.2019 ел, №242-35
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмәт
турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1 нче кушымтаның 3.1 пунктында «үзидарә» сүзләрен «муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппараты» сүзләрен өстәргә»;
1 нче кушымтаның 3.3 пунктында «үзидарә» сүзләрен «муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппараты» сүзләре белән тулылыандырырга»;
1 нче кушымтаның 7.1.пунктның 5 пунктчасын «үзидарә» сүзенән соң «сайлау
комиссиясе аппараты» сүзләре белән тулылындырырга;
1 нче кушымтаның 10.1 пунктның 1 пунктчасы «в» пунктчасын «үзидарә»
сүзенән соң «муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппараты» сүзләре белән
тулыландырырга»;
1 нче кушымтаның 10.1 пунктнының 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә итүдә 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 очракларда;
1 нче кушымтаның 29.2 пунктында «үзидарә» сүзеннән соң «муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе» сүзләрен өстәргә»;
29.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Муниципаль хезмәткәр Муниципаль хезмәт вазыйфасын биләгән җирле
үзидарә органын, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясен бетергәндә аның
шәхси эше җирле үзидарә органына, муниципаль берәмлекнең ликвидацияләнгән
җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе функцияләре тапшырылган муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясенә яки аларның варисларына саклауга тапшырыла.»;
3 нче кушымтаның 21 пунктындагы “ б " пунктчасын түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«б) өстәмә һөнәри белем алу өчен җибәрелә;»;
3 нче кушымтаның 22 пунктындагы 1 абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«22. Муниципаль хезмәткәр өстәмә һөнәри белем алудан яки муниципаль
хезмәтнең башка вазыйфасына күчүдән баш тарткан очракта яллаучы (эш бирүче)
вәкиле муниципаль хезмәткәрне муниципаль хезмәт вазыйфасыннан азат итәргә һәм
муниципаль хезмәт турындагы законнар нигезендә муниципаль хезмәттән азат
итәргә хокуклы.»;
5 нче кушымтаның 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«8. Конкурста катнашырга теләгән затлар конкурс комиссиясенә гариза
тапшыралар, аңа түбәндәге документлар тапшырылырга тиеш:
1) муниципаль хезмәткә (конкурста катнашу) керү һәм муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләү турында үтенеч белән гариза;
2) федераль башкарма хакимият органы тарафыннан Россия Федерациясе
Хөкүмәте вәкаләтле вәкиллеге белән билгеләнгән форма буенча үз кулы белән
тутырылган һәм имзаланган анкета;
3) паспорт;
4) хезмәт кенәгәсен, хезмәт килешүе (контракт) беренче тапкыр төзелгән
очраклардан тыш;
5) белем турында документ;

6) мәҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы, хезмәт килешүе
(контракт) беренче тапкыр төзелгән очраклардан тыш;
7) физик затның Россия Федерациясе территориясендә яшәү урыны буенча
салым органында исәпкә куелуы турында таныклык.;
8) хәрби исәпкә алу документлары - запастагы гражданнар һәм хәрби хезмәткә
чакырылырга тиешле затлар өчен;
9) муниципаль хезмәткә керүгә комачаулый торган авыруның булмавы
турында медицина оешмасы бәяләмәсе.;
10) муниципаль хезмәткә кергән ел өчен керемнәр, милек һәм милек
характерындагы йөкләмәләр турында белешмәләр;
10.1) «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 02.03.2007 ел
№25-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында каралган белешмәләр;
11) федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында һәм
Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларында каралган башка документлар.».
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында» : http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырырга һәм Азнакай
муниципаль районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация челтәрендә
түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatarstan.ru.
3. Әлеге карарның үтәлешен Азнакай район Советының законлылык, хокук
тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими
комиссиясенә йөкләргә.
Рәис

М.З.Шәйдуллин

