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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл 
жирлегендэ муниципаль хезмэт турындагы нигезлэмэгэ узгэРешлэР керту

хакында
02.03.2007 № 25-ФЗ «Россия Федерациясендэ муниципал ь хезмэт 

турында» гы Федераль закон, Татарстан Республикасыныц муниципаль хезмэт 
турындагы кодексы нигезендэ, Балтач районы прокуратурасыныц 20.05.2009 
№02-08-02-2019 протестын карап, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы Югары Субаш авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1.Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл 
жирлегендэ муниципаль хезмэт турында «2013 елныц 15 ноябрендэге 79 
номерлы Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш 
авыл жирлеге Советы карары белэн расланган Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлегендэ муниципаль хезмэт 
турындагы нигезлэмэгэ (аныц белэн бергэ) узгэрешлэр керту турында. Ьэм 
естэмэ 24.03.2014 ел, № 92, 21.06.2017 ел, № 55) кертергэ тубэндэге узгэрешлэр 
Ьэм остэмэлэр:

1.1 .нигезлэмэлэрнец 11 ст. 3 п. яна редакциялэрдэ бэян итэргэ:
3. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен тубэндэге 

типлаштырылган квалификация талэплэре билгелэнэ::
1) Ьенэри белем дэрэжэсенэ: вазыйфаларнын, югары, теп Ьэм эйдэп баручы 

теркеме ечен югары, теп Ьэм эйдэп баручы теркеме ечен; югары белем яисэ 
урта Ьенэри белем буду - елкэн Ьэм кече теркем вазыйфалары ечен;

2) муниципаль хезмэт стажына яисэ эзерлек юнэлеше буенча эш стажына;:
муниципаль хезмэтнец югары вазыйфалары буенча-муниципаль хезмэтнец

кимендэ ике ел стажы яисэ белгечлек, юнэлеш буенча дурт елдан да ким 
булмаган эш стажы.;

муниципаль хезмэтнец теп вазифалары буенча-муниципаль хезмэтнец бер 
елдан ким булмаган стажы яисэ белгечлек, юнэлеш буенча ике елдан да ким 
булмаган эш стажы.

Эйдэуче, елкэн Ьэм кече теркем муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу 
ечен белгечлек, юнэлеш буенча муниципаль хезмэт стажына яисэ эш стажына 
квалификация талэплэре билгелэнми.

Муниципаль хезмэт стажын билгелэгэндэ шулай ук тиешле вазыйфаи 
теркемнэр Ьэм аларга тицлэштерелгэн хэрби хезмэт вазыйфаларында Ьэм



федераль дзулэт хезмэтенен башка терлзре вазыйфаларында эш стажы исэпкэ 
алына.

Бу ©лештэ идарэ иту эшчэнлеге дигэндэ оешма житэкчесе, оешма 
житзкчесе урынбасары, дзулэт органы, Муниципаль орган вазыйфаларында, 
шулай ук аларнын структур булекчэлэре житэкчелэре вазыйфаларында эшлэу 
куздэ тотыла. Дирле администрация башлыгы вазыйфасына кандидатларга 
карата контракт буенча билгелэнэ торган ©стэмэ талэплэр шулай ук 
муниципаль берэмлек уставы белэн билгелэнергэ мемкин».

1.2. 30 статьяныц 3 пунктын 2.1 пунктчасы белэн ©стэргэ. килэсе эчтэлеге:
"2.1) коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар

хезмэте булеге доклады (анда аны кылунын факттагы хэллэре чагыла) Ьэм 
муниципаль хезмэткэрнец ризалыгы белэн генэ, Нэм коррупциячел хокук бозу 
фактын тану шарты белэн (Ышаныч югалуга бэйле рэвештэ эштэн азат иту 
рэвешендэге жэза алудан тыш) язмача ацлатмасы.»;

1.3. Нигезлэмэнец 30 статьясына тубэндэге эчтэлекле 15 пункт остэргэ::
«15. Муниципаль хезмэткэргэ ышаныч югалуга бэйле рэвештэ эштэн азат

иту рэвешендэге жэза куллану турындагы белешмэлэр муниципаль хезмэт 
узган жирле узидарэ органы тарафыннан «коррупциягэ каршы корэш 
турында»2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль законный 15 
статьясында каралган ышаныч югалуга бэйле рэвештэ эштэн азат ителгэн 
затлар реестрына кертелэ.»;

I. 4.32 статьяныц 2 пунктын яца редакциялэрдэ бэян итэргэ:
«2. Муниципаль хезмэткэрнец шэхси мэгьлуматлары Россия Федерациясе 

законнары нигезендэ Россия Федерациясе Хезмэт Кодексыныц 14 булегендэ 
каралган узенчэлеклэр белэн эшкэртелергэ тиеш».

II. Балтач муниципаль районыныц Интернет челтэрендэ http:/ / рэсми 
сайтында урнаштыру юлы белэн элеге карарны игълан итэргэ. baltasi.tatarstan.ru 
Ьэм Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълумат порталында http: //pravo 
.tatarstan. ш/.

ill. Элеге карар рэсми игълан ителгэннэн сон уз кеченэ керэ.
IV . У тэпртпен к-пнтпппклга тптям

Вафин Р. Б.


