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Гамэлдэге законнарга, шул исэптэн «Гражданнар тарафыннан уз ихтыяжлары 
очен бакчачылык Ьэм яшелчэчелек алып бару турында Ьэм Россия Федерациясенец 
аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында» 2017 елныц 29 июлендэге 217- 
ФЗ номерлы Федераль закон нигезлэмэлэренэ, «Россия Федерациясендэ муниципаль 
хезмэт турында» 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законга, 
муниципаль хезмэт турындагы 2013 елныц 25 июнендэге 50-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы кодексына, «Коррупциягэ каршы тору турында " 2008 елныц 25 
декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль закон нигезлэмэлэренэ,таянып

Зирекле авыл я<ирлеге Советы карар итте:
1 .Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 

щфлегенец 2018 елныц 11 июлендэге 68 номерлы карары белэн расланган 
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жцрлегендэ 
муниципаль хезмэт турындагы нигезлэмэгэ тубэндэге эчтэлекле узгэреш кертергэ.

тубэндэге эчтэлекле 11.3 пунктын естэргэ:
«11.3. Гражданин муниципаль берэмлекнец контроль-хисап органыныц рэис 

урынбасары йэм аудиторы вазыйфаларын, э муниципаль хезмэткэр муниципаль 
берэмлекнец контроль-хисап органыныц рэис урынбасары Ьэм аудиторы 
вазыйфаларын ,муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы рэисе, муниципаль 
берэмлек башлыгы, ж;ирле администрация башлыгы, тиешле муниципаль берэмлек 
территориясендэ урнашкан суд Ьэм хокук саклау органнары ждтэкчелэре белэн 
якын туганлык менэсэбэтлэрендэ (ата -аналары,ир белэн хатын,балалары 
,бертуганнары,хатыныныц я ирнец бертуганнары ,ата-аналары,балалары 
,балаларыныц тормыш иптэшлэре)булса,вазыйфага билгелэнэдэ, билидэ алмый.
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Ж;ирле узидарэ органында, жирлек сайлау комиссиясе аппаратында, житэкче 

булучы муниципаль хезмэткэр,элеге вазыйфаны билэгэн чорда, жирле узидарэнец 
сайланулы профсоюз органында, жирлекнен сайлау комиссиясе аппаратында 
муниципаль хезмэткэрлэр мэнфэгатьлэрен яклый алмый.»;

12.1 пунктыныц 2 нче пунктчасын тубэндэге редакциядэ бирергэ:
2)эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша 

шегыльлэнергэ, коммерция оешмасы белэн идарэ итудэ яки коммерцияле булмаган 
оешма белэн идарэ итудэ катнашырга (сэяси партия белэн идарэдэ катнашудан 
тыш); жирле узидарэ органында, муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе 
аппаратында тезелгэн йонэр берлеге органы, шул исэптэн, тулэусез нигездэ идарэдэ 
катнашу; бутэн ижтимагый оешма, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативлары, 
кучемсез милек хужалары ширкэтлэренец съездында (конференциядэ) яки гомуми 
жыелышында катнашу; курсэтелгэн коммерцияле булмаган оешмалар (сэяси 
партиядэн йэм Ьенэри берлек органыннан, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 
муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз 
оешмасыныц сайланулы органыннан тыш) белэн идарэ итудэ тулэусез катнашу яисэ 
аларныц коллегиаль органнары составына яллаучы (эш бируче) вэкиле рохсэте 
белэн керу, ул муниципаль хокукый акт белэн билгелэнгэн тэртиптэ алынган), 
муниципаль берэмлек тарафыннан муниципаль милектэ булган оешманы яки идарэ 
итуне гамэлгэ куючы (устав капиталында катнашу елешлэре) вэкалэтлэрен 
муниципаль берэмлек исеменнэн гамэлгэ кую тэртибен билгели торган муниципаль 
хокукый актлар нигезендэ гамэлгэ куючы (Акционер) оешманыц идарэ Ьэм ревизия 
комиссиясе органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ 
тэкъдим итудэн тыш; федераль законнарда каралган башка очракларда»;

12.3 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бирергэ:
«12.3 Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгелэнгэн 

вазыйфалар исемлегенэ кертелгэн муниципаль хезмэт вазыйфасын билэгэн 
гражданин муниципаль хезмэттэн азат ителгэннэн соц ике ел эчендэ хезмэт килешуе 
шартларында оешмада эш урынын билэп торырга , Ьэм (яки) элеге оешмада эшне 
башкарырга (хезмэт курсэтергэ) бер ай эчендэ бэясе 100 мец сумнан артык булган 
граждан-хокукый шартнамэ шартларында (граждан-хокукый шартнамэлэр) , 
муниципаль (административ) идарэ итунец аерым функциялэре муниципаль 
хезмэткэрнец вазифа (хезмэт) бурычларына кергэн булса, муниципаль 
хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибе талэплэрен утэу Ьэм мэнфэгатьлэр каршылыгын 
жайга салу буенча тиешле комиссия ризалыгы белэн.»;

16.3 пунктыныц 6 нчы пунктчасын тубэндэге редакциядэ бирергэ:
“6) индивидуаль (персонификациялэнгэн) исэпкэ алу системасында 

теркэлуне раслый торган документ, шул исэптэн электрон документ
формасында;”

26.9 пунктын тубэндэге редакциядэ бирергэ:
«26.9 Муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы Кодексыныц 32 

статьясында каралган тулэтулэр, хезмэткэрнец авыру вакытын, отпускта булу 
вакытын исэпкэ алмыйча, муниципаль хезмэткэр тарафыннан хокук бозу кылган 
коннэн алып бер айдан да соцга калмыйча, шулай ук хезмэткэрлэрнец вэкиллекле 
органы фикерен исэпкэ алырга кирэк булган вакытны исэпкэ алмыйча кулланыла. 
Коррупциягэ каршы тору турында Россия Федерациясе законнары белэн
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билгелэнгэн чиклэулэрне йэм тыюларны утэмэгэн, бурычларны утэмэгэн ечен 
дисциплинар ж;эза коррупциячел хокук бозу кылган кеннэн сон, еч елдан да соцга 
калып кулланыла алмый.».

2. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл 
ждрлеге Советыныц 2019 елныц 16гыйнварындагы 87 номерлы «Татарстан 
Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл ж;ирлегендэ 
муниципаль хезмэт турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында» карары уз 
кочен югалткан дип санарга.

3. Элеге карарны Зирекле авыл дирлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районы Зирекле авыл ж;ирлеге Советы бинасында мэгълумат стендында 
урнаштырырга.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.

Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль f 
Зирекле авыл я<ирлеге 
Совет Рэисе В.А.Данилова


