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Тубэн Кеек авыл ){ирлеге Советыныц 2012 елныц 20 июнендэге З5 номерлы
карары белэн расланган Отна муниципаль районы <Тубан Кеек авыл цирлеге>

муниципаль берэмлегенда муниципаль хезмат турында
Н игезлемэга yзгэрешлор Kepтy ryрында

2019 нчы елныц 16 нчы декабрендэ кабул ителген 432-Ф3 номерлы
<Коррупциягэ каршы тору турында Россия Федерациясе законнарын
камиллэштерy максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына
yзгарешлэр керry турында> гы Федераль закон нигезенда
Тубан Кеек авыл жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1.Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районы Тубан Кеек авыл ){ирлеге
Советыньlц 2012 елныц 20 июнендэге З5 номерлы карары белэн расланган
Татарстан Республикасы Отна муниципаль районы <<Тубэн Кеек авыл щирлегеD
муниципаль берамлегендэ муниципаль хезмэт турында>> Нигезломэгэ тубандаге
yзгэрешлэрне кертерга:
1.1. 12 статьяныц 12.1 пунктыныц 3 пунктчасын тубэнд9rе редакцияда бэян
итэргэ:
3) коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белан идаре итyдэ катнашырга,
ryбандэге очраклардан тыш:
а) сэяси партия, hенэр берлеге органы, шул исептен цирле yзидарэ органында,
муниципаль берамлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел
профсоюз оешмась!ныц сайлау органы тарафыннан тyлэyсез Идарэдэ катнашу,
башка ищтимагый оешманыц, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц,
кyчемсез милек милекчелэр ширкатенец гомуми жыелышында (конференция)
катнацу;
б) Россия Федерациясе субъекты законы белэн билгелангэн яллаучы вэкиле
рохсэте белан коммерцияле булмаган оешма белэн тyлоyсез идарэ иryда
катнашу (сэяси партия, hенэри берлек органы, шул исэптэн )t(ирле yзидара
органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн
беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан, башка ицтимагый
оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативларыныц, кyчемсез милек
милекчелэр ширкэтенец гомуми цыелышында катнашу (конференция)
очракларыннан тыш);
в) Россия Федерациясе субъектыныц муниципаль берэмлеклэре советында,
башка муниципаль берэмлеклорнец берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларныц идарэ
органнарында муниципаль берэмлек манфэгатьлэрен тyлэyсез нигездэ тэкъдим
ИТy;

г) муниципаль хокукый актлар нигезендэ. муниципаль берэмлек исеменнэн
оешманы гамелга куючы вэкалатлорен гамэлiэ ашыру тэртибен яиса муниципаль
милектэ булган акциялэр (устав капиталындагы елешлор), муниципаль
берамлекнец идарэ органнарында haM Ревизия комиссиясендэ, гамэлгэ куючы
(акционер) булган оешма исеменнэн гамэлгэ куючы вокалэтларен гамэлгэ ашыру
тартибен яисэ муниципаль милектэ булган акциялар (устав капиталында
елешлэр) белан идара иry тартибен билгелэу;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;>>



1.2. 12 Gтатьяньlц 12.1 пунктындагы 3 пунктчасын ryбэндэге эчтэлекле 3.1
пунктчасы белэн еGтаргэ:
(3.1 эшмакарлек эшчанлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша

шегыльлэнергэ;>
1.3.23 Gтатьяныц 23.3 пунктын тубэндеге редакциядэ беян итэрге:
"23.3. дисциплинар )(азаларны куллану hэм бетеру тартибе, элеге Федераль
законда каралган очраклардан тыш, хезмэт законнары белэн билгеланэ.>>;

1.4. 19 статьяныц 'l9.5 пунктын тубэндэге редекцияда бэян итаргэ:

(19.5 Федераль законныц 14.1, ,15 hэм 27 статьяларында каралган тyлэтyлэр
Муниципаль хезмэткэр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу турында
мэгьлyмат кергэн коннан алып алты айдан да соцга калмыйча, муниципаль
хезмоткэрнец вакытлыча эшко яраксызлыгы, отпускrа булу чорларын санамыйча
hэм коррупциячел хокук бозу кылган кеннэн оч елдан да соцга калмыйча
кулланыла. Курсэтелгон вакытка жинаять эше буенча }китештерy вакыты
кертелми.>

2, Олеге карарны мегълyмат стендларында, Отнэ муниципаль районыныц
Интернет челтэрендэ http://atnya.tatarstan,ru веб - адресы буенча haM Татарстан
Республикасы хокукый мегълyматыныц рэсми порталында : pravo.tatarstan.ru веб

- адресы буенча урнаштырырга.

3. Олеге карарныц yгэлешен контрольдэ тотуны yз щавапчылыгымда калдырам.

Отнэ муниципаль районы
Тубан Кеек авыл башлыгы Ф.Т. Мехамматгалиев
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