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итарга:
<15.14. елеге булекнец 15.1З пункты

НЭТLI)I{ЭСеНдэ 'lКоррупцияга каршы тору турында" 2008 елныц 25 декабрендеге 27З-
ФЗ НОМерЛы Федер€Lль закон, ",Щэулэт вазыйфаларын билэуrе затларныц hэм башка
ЗаТЛаРныц чыгымнарыныц €Lларныц керемнэренэ туры килYен тикшереп тору
ТУРЫНДа|' 20|2 елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, 20lЗ елныц 7
МаеНДаГЫ 79-ФЗ номерлы "Аерым категория затларныц Россия Федерациясе
ТеРриТориясеннэн читтэ урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнэр) ачу hэм
ЫIаРГа Ия бУrrу, кулдагы акч€Lларны haM кыйммэтлэрне саклау, чит ил финанс
ИНСТРУМеНТларына ия булу haM (яки) алардан фаЙдалануны тыю" Федераль закон

Татарстан Республикасы Огертlе
раЙоныныц <<Яца Базэка авыл
муниципzllrь берэмлегендэ муниципztJIь хезмэт
турында Татарстан Республикасы Огеряlе
муницип€tль районы Яца Базэкэ авыл }цирлеге
Советыныц З1.01.2019 J\b 50-1 номерлы карары
белэн расланган Нигезлэмэгэ yзгэрешлэр KepTy
турында

РОССИя Федерациясе Хезмэт Кодексы, муниципаль хезмэт турында 25.06.2013 ел,
J\Ъ 50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексы, <<Россия Федерациясендэ щирле yзидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турындa>> 06.10.2003 ел, Jф 131-ФЗ Федераль
закон, "Мэщбури пенсиrI иминияте системасында индивиду€Lль
(ПеРСОНификациялэнгэн) исапкэ алу турында" Федераль закон hэм "Россия
Федерациясенец аерым закон актларына yзгэрешлэр KepTy хакында" 01.04.2009 ел, }lЪ
48-ФЗ Федераль закон нигезендэ, Татарстан Республикасы Огерlке муницип€Lль
районы Яца Бэзэкэ авыл }цирлеге Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Огерlлlе муниципаль районыныц <Яца Бэзакэ авыл
ЩИРЛеГе) МУнициПапь берэмлегендэ муницип€Lль хезмэт турында Татарстан
РеСПУбликасы Огерще муниципаль районы Яца Бэзэкэ авыл )цирлеге Советыныц
З1.01.20|9 Jф 50-1 номерлы карары белэн расланган Нигезлэмэгэ тубэндэге
yзгэрешлэр кертерга:

а) 15 булекнец 15.14 пунктын тубандаге



нигезендэ, Россия Федерациясе субъектыныц югары вазыйфаи заты (Россия
Федерациясе субъекты дэyлэт хакимиятенец югары башкарма органы хqитэкчесе)

депутат, я(ирле yзидаранец сайланулы органы эьзасы век€Lпэтлэрен вакытыннан
алда туктату турында, х(ирле yзидарэнец сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан
яисэ кyрсэтелгэн затларга карата тиеIтrле карар кабул итэргэ вэк€Lпэтле жирле
yзидарэ органына яисе судка бутэн "жаваплылык чар€шарын куллану турвында
гариза белэн морэ)цэгать итэ>>.

б) 1б булекнец 1б.3. олешендаге бнчы пунктны тубандаге редакцияда
yзгартерга haM баян итарга:

"6) индивидуапь (персонификациялангэн) исэпкэ алу системасында, шУЛ

исэптэн электрон документ формасында теркэлyне раслаучы документ;).
в) 27нче булекнец 27.9. пунктын тубандаге редакцияда yзгартерга haM баян

итарга:
"27.9. !исциплинар яtэза хезNIэткорнец авыру вакытын, отпускта булу вакытын,

шулай ук хезмэткэрлэрнец вэкиллекле органы фикерен исэпкэ €LгIу очен кирэкjIе
вакытны исэпкэ алмыйча, я(инаять ачыкJIанган коннан бер айдан да соцга калмыйча
кулланыла.

lисциплинар }цэза, чиклэyларне hэм тыюларны yтамэгэн, коррупцияГЭ КаРшЫ
тору турында Россия Федерациясе законнарында билгелангэн бурычларны yТэМаГЭН

очен дисциплинар х(эзадан тыш, }цинаять кылган коннэн апып алты аЙДан Да СОЦГа

калмыйча, ревизия, финанс-хущ€Lлык эшчэнлеген тикшерy яки аудиторлык тикшеРyе
нэтип{элоре буенча (кылган коннэн ике елдан соц) кулланыла алмый. КоррУпЦИЯГЭ
каршы тору турында Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнган
чиклэyлэрне hэм тыюларны yтэмэган, бурычларны yтэмагэн очен дисциплинаР я(ЭЗа

x(инаять кылган кеннэн соц оч елдан да соцга калмыйча куЛланыЛа ШtМЫй.

Курсэтелган срокл арда )цинаять эше буенча призводство вакыты кертелми>.
г) 29нчы булекнец 29.6 пунктын тубандаге редакцияда yзгартерга haM баЯН

итарга:
<<29.6. Татарстан Республикасы дэyлет граждан хезмэте вазыЙфасы бУеНЧа

тиешле елларны эшлэгон очен пенсиянец максим€Lль кYлэмен исэплэгэндэ ТаТаРСТаН

Республикасы дэyлэт граждан хезматенец тиешле вазыйфасы бУенча ХеЗМЭТ

окладыныц максимаJIь кyлэме кулланыла.(вазыйфаи оклад максим€шь hэм МИНИМаПЬ

эhэмиятке ия булса), э класс чины очен вазыйфаи окладка ай саен остэма ТаТаРСТаН

Республикасында муницип€Lль хезматкэрлэргэ хезмэт очен тyлэy чыГЫМНаРЫН

формалаштыру нормативларын билгелэуче Татарстан Республикасы МИНИСТРЛаР

Кабинетыныц Норматив хокукый акты белан билгелэнгэн мэгънэдэ исэпка €шЫна.>.

2. Олеге карарны Яца Базэкэ авыл )цирлегенец маьлyмат стендларына

урнаштыру юлы белэн иьлан итэргэ,, Татарстан Республикасы МуниципалЬ
берамлеклэре портttпы составында Огерlце муницип€tJIь районы сайтында

Татарстан Республикасыныц расми хокукый мэгълyматhttp: l l agryz.tatarstan.ru hэм
порт€Lпында http: рырга.

3. Карарныц yтэлешен

Авыл жирлеге башлыгы
совета Рэисе

ы Yз остемдэ к€LIIдырам.

М.М.Ногманов


