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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ «Туктар 
Урдаласы авыл >к;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ «Татарстан Республикасы 
Лениногорск муниципаль районыньщ «Туктар Урдаласы авыл ж;ирлеге» муниципаль 
берэмлегендэ муниципаль хезмэт турында нигезлэмэне раслау хакында» 2016 
елньщ 03 октябрендэге 40 номерлы карары белэн расланган нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр керту турында

“Коррупциягэ каршы керэш турында Россия Федерациясе законнарын камиллэштеру 
максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
хакында" 2019 елньщ 16 декабрендэге 432-ФЭ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ «Туктар Урдаласы авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы, «Туктар Урдаласы авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге 
Советы КАРАР БИРДЕ:

1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ «Туктар Урдаласы 
авыл >к;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ «Татарстан Республикасы Лениногорск 
муниципаль районыньщ «Туктар Урдаласы авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ 
муниципаль хезмэт турында нигезлэмэне раслау хакында» 2016 елньщ 3 октябрендэге 40 
номерлы Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районыньщ «Туктар 
Урдаласы авыл >к;ирлеге» муниципаль берэмлегендэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

7 статьяда
а) 7.1 елешнец 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
2) муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу;:
а) Россия Федерациясе дэулэт вазыйфасына йэ татарстан Республикасы Дэулэт 

вазыйфасына сайлану яисэ билгелэу, шулай ук дэулэт хезмэте вазыйфасына билгелэп 
куел ганда;

б) муниципаль вазыйфага сайлану яисэ билгелэп кую;
в) Ненэри берлек органында тулэуле сайланулы вазыйфага сайлану, шул исэптэн 

ж;ирле узидарэ органында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыньщ сайланулы 
органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында;

3) коммерция яисэ коммерциягэ карамаган оешма белэн идарэ итудэ катнашу, 
тубэндэге очракпардан тыш: а) сэяси партия белэн идарэ итудэ, Менэри берлек органы, 
шул исэптэн ж;ирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе 
аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыньщ сайланулы органы тарафыннан 
тулэусез нигездэ катнашу, башка иж;тимагый оешма, торак, торак-тезелеш, гараж 
кооперативлары съездында (конференциясендэ) яисэ гомуми ж;ыелышында, кучемсез 
мелкэт милекчелэре ширкэтендэ катнашу;

б) коммерциягэ карамаган оешма идарэсендэ (сэяси партия идарэсендэ катнашудан 
тыш, Ьенэри берлек органы, шул исэптэн >к;ирле узидарэ органында, муниципаль 
берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыньщ



сайланулы органы тарафыннан, башка и>к;тимагый оешма, торак, торак-тезелеш, гараж 
кооперативлары съездында (конференциясендэ) яисэ гомуми м^ыелышында катнашу, 
яллаучы вэкиленен Татарстан Республикасы законында билгелэнгэн тэртиптэ алынган 
рехсэте белэн;

в) Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэре советында, муниципаль 
берэмлекпэрнен башка берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларныи идарэ органнарында 
муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ тапшыру; г) идарэ 
органнарында Ьэм ревизия комиссиясендэ муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен 
тулэусез нигездэ оештыруны, гамэлгэ куючысы (катнашучы) муниципаль берэмлек булган 
оешманы гамэлгэ куючы (акционер) тарафыннан оешманы гамэлгэ куючыныц 
вэкалэтлэрен муниципаль берэмлек исеменнэн гамэлгэ ашыру тэртибен йэ муниципаль 
милектэге акциялэр (устав капиталындагы елешлэр) белэн идарэ иту тэртибен билгели 
торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ тапшыру;

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;;
б) тубэндэге эчтэлекле 3.1 пункт естэргэ:
«3.1) эшкуарлык эшчэнлеге белэн шэхсэн яисэ ышанычлы затлар аша 

шегыльлэнергэ;
19 статьяда:
19.3 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: «дисциплинар тулэтулэрне куллану 

Нэм бетеру тэртибе, Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында Федераль 
законда Нэм элеге Нигезлэмэдэ каралган очракпардан тыш, хезмэт законнары белэн 
билгелэнэ.».

19.4.9 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«19.4.9. Элеге Нигезлэмэнец 19.1 статьясында каралган тулэтулэр муниципаль 

хезмэткэрлэргэ коррупциячел хокук бозуныц башкарылуы турында мэгьлумат кергэн 
кеннэн алып алты айдан да соцга калмыйча, муниципаль хезмэткэрнец вакытлыча 
хезмэткэ сэлэтсезлек чорларын, аныц отпускта булуын исэпкэ алмаганда Ьэм 
коррупциячел хокук бозу башкарылган кеннэн алып еч елдан да соцга калмыйча 
кулланыла. Курсэтелгэн срокпарга ж;инаять эше буенча >к;итештеру вакыты кертелми.».

2. Элеге карарны тубэндэге адреслар буенча урнашкан мэгьлумат стендларында: 
Туктар- Урдаласы авылы, Совет урамы, 98 йорт буенча административ бинада, Совет 
урамы, 103 йорт, Карагай авылы, Тельман урамы, 31 йорт КФУ бинасында (пэм элеге 
карарны Лениногорск муниципаль районыньщ рэсми сайтында бастырырга 
11ир://1еп1подог5кЛа1аг51ап.ги йэм Татарстан Республикасы хокукый мэгьлуматыныц рэсми 
порталында (ргауо.1а*аг51ап.ги) бастырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз естемдэ калдырам.

/Й -л  'О  - : 3 .г '1? ;-;-.

Лениногорск муниципаль районы 
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муниципаль берэмлеге башлыгы,
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