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татарстан Ресгryбликасы Огерхlе мунициtтzшъ
раЙоныныц <КрасныЙ Бор авыл х(ирлеге)
муницип€шIЬ берэмлегендэ муниципzrль хезмэт
турында Татарстан Ресгryбликасы Огерхqе
муниципаль районы Красный Бор авыл х(ирлеге
Советыныц 31.01 .2019 47-t номерлы карары
белэн расланган Нигезлэмэгэ yзгэрешлэр керry
турында

РоссиЯ ФедерацИясе ХезМэт КодеКсы, мунИцип€lлЪ хезмэТ турында 25.a6.20l3 ел,
J\ъ 50-тРЗ Татарстан Ресгцrбликасы кодексы, <<Россия Федерациясендэ х{ирле Yзидарэоештыруныц гомуми принциплары турындa>) 06.10.2003 ел, }{b 131-Фз Федераль
закон, "Махqбури пенсиrI иминрUIте системасында индивидуЕlль
(персонификациялэнгэн) исапкэ aJty ryрында" Федераль закон hэм ''Россия
Федерациясенец аерым закон актларына YзгэреIIшэр кертY хакында" 01.04.2009 ел, J\Гэ
48_ФЗ Федераль закон нигезендэ, Татарстан ГеЪrгуОликасы Эгерще муницип€tль
районы Красный Бор авыл х(ирлеге Советы кАрАР БИРо:

1. Татарстан Ресгryбликасы Огерще муницип€tлъ районыныц <<Бима авыл
х(ирлеге)) муницип€lль берэмлегенда муницип€lль хезмэт турында Татарстан
Республикасы Огерще муниципаль районы Красный Бор авыл х(ирлеге Советыныц
31.01 .2019 47,| номерлы карары белэн расланган НигезлЪмэгэ ryбэндэге
yзгэрешлэр кертергэ:

а) 15 булекнец 15.14 пунктын тубандаге редакцияда Yзгартерга haM баян
итарга:

(15.14. Олеге булекнец 15.13 пункты нигезендэ Yткэрелгэн тикшерY
нэтих(эсенда "Коррупциягэ каршы тору турында" 2008 елныц 25 iекабрендэге 273-
ФЗ номерлы Федераль закон, ",Щаулэт вазыйфаларын билэуrе затларньщ hэм башка
затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнэрена туры килyен тикшереп тору
турында, 2012 елныц 3 декабрендаге 230-ФЗ номерлы Ф.д.р*" закон, 201З елныц 7
маендагы 79_ФЗ номерлы "Аерым категория затларныц Россия Федерациясе
территориясеннэн читта урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнэр) ачу hэм
€Lларга ия булу, кулдагы акчаларны hэм кыйммэтлэрне .uoouy,- .r", йо фЙнанс
инструментларына ия бупу hэм (яки) алардан файда_пануны тыю" Федералъ закон
нигезендэ, Россия Федерациясе субъектыныц югары вазыйфаи .ur", (Россия
Федерацидсе субъекты дэYлэт хакимиrIтенец югары бu-*uрrа органы хqитэкчесе)



э

депутат, х(ирле yзидарэнец сайлан]iлы органы эьзасы вэкalJIэтлэрен вакытыннан
алда туктату турында, п(ирле Yзидарэнец сайлаЕулы вазыйфаи заты тарафыннан
яисэ кyрсэтелгэн затларга карата тиешле карар кабул итаргэ вэкulJIэтле х(ирле
yзидарэ органына яисэ судка бутэн }каваплылык чараларын куллану турвында
гариза белан морэщагать итэ>.

б) 1б булекнец 1б.3. олешендаге бнчы пунктны ryбандаге редакцияда
yзгартергэ hэм баян итарга:

"6) индивидуаль (персонификациялэнгэн) исэпкэ алу системасында, шул
исэптэН электроН докуменТ формасЫнда теркэJIYне раслауtIы документ;>.

в) 27нче булекнец 27.9. пунктын тубандеге редакцияда Yзгартерга haM баян
итарга:

"27.9. Щисциплинар х{эза хезмэткэрнец авыру вакытын, отпускта булу вакытын,
шулай ук хезметкэрлэрнец вэкиллекле органы фикерен исэпка €tду очен кирэкле
вакытны исэпкэ алмыйча, х(инаять ачыкJIанган коннан бер айдан да соцга ка_гlмыйча
кулланыла.

,ЩисципЛинаР х(эза, чикJIеYлэрне hэм тыюларны Yтэмэгэн, коррупциягэ каршы
тору ryрында Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн бурьтчларны Yтэмэгэн
очен дисциплинар х{эзадан тыш, х{ина"ять кылган коннэн агIып zlJIты айдан да соцга
калмыйча, ревизиrI, финанс-ху)цalлык эпIlIэнлеген тикшерY яки аудиторлык тикшерYе
нэтих(элэре буенча (кылган коннэн ике елдан соц) кулланыла алмый. Коррупциягэ
каршы тору турында Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн
чиклэYларне hoM тьiюларны Yтэмэгэн, бурычларны Yтэмэгэн очен дисциплинар щэза
х{ин€uIть кылган коннан соц , оч елдан да соцга калмыйча кулланыла алмый.
КурсэтеЛгэн срокJIарда х(инаятЬ эше буенча призводство вакыты кертелми).

г) 29нчы булекнец 29.б пунктын тубондаге редакцияда Yзгартерга haM беян
итарга:

<<29.6. Татарстан Республикасы дэYлэт |раждан хезмэте вазыйфасы буенча
тиеIIше елларны эIIIлэгэн очен пенсиянец максимzLль кYлэмен исэплэгэндэ Татарстан
республикасы дэyлат граждан хезмэтенец ,".-о" вазыйфасы буенча хезмэт
окладыныц максим€Lль кYлэме кулланыла (вазыйфаи окJIад максимzшь hэм миним€UIь
эhэмияткэ ия булса), э класс чины очен вазыйфаи окладка ай саен остэмэ Татарстан
Ресгryбликасында муниципЕLль хезматкэрлэргэ хезмэт очен тYлэY чыгымнарын
формалаштыру нормативларын билгелауrе Татарстан Республикаш Министрлар
Кабинетыныц Норматив хокукый акты белэн билгелэнгэн мэIънэда исэпкэ €lJIына.).

2. олеге карарны Красный Бор аВыл хtирлегенец мэгълlмат стендларына
урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ, Татарстан Республикасы Муниципаль
берэмлеклэре порт€tлы составында Огерще муницип€tль районы сайтында
http:llagryz.tatarstan.ru hэм Татарстан Республикасыныц расми хокукый меьлyмат
п орт€шI ын да http : l l рrачо. tatars tan ru ур н аштырыр га.

3. Карарныц !тэлеШеН КQ,IЁ_J'рлэдэ тотуны Yз остемдэ кчtлдырам.

А.Н.Лазарев


