
совЕт
НовоблrзякIlнскOго сельског0 посе.ценIIя

Агрызсrtого м_упrrцнпа.цьнOго parioHa
Респ_r,блшки Т ат арстан

Татарстан Респчблlrкасы
Эгерlriе мун II цш па-ць раiirrны
Яца Ба,rака авы.ц }цIrрлеге

с:овЕты

рЕшЕниЕ кАрАр

Яцавыл alвьшы J\b 59-407.02.2oz0

Татарстан Республикасы Огерхtе

муницип€lль районыныц (Яца Базэка авыл

х(ирлеге>
Татарстан
муниципЕlлъ

муницип€tJIь берэмлегендэ
Республикасы Огерхqе

раЙоны Яча Базэка авыл

щирлеге Советыныц 20 i 9 елныц З 1

гыЙнварындагы 50-1 номерлы карары белэн

расланган муницип€tль хезмэт турындагы
Нигезлэмэгэ yзгэрешлэр KepTy хакында

<<Яна Базакэ авыл х{ирлегендэ муницип€tль хезмэт турындагы нигезлэмэне

раслау турында караргg1) Татарстан Республикасы 
- Огерже раЙоны

прокураТурасыныЦ zo.oi .2а20 Je 02-08-01/tЗ протестын Yrэy йозеннэн,

пkорруrциrlга каршЫ торУ турында Россия Федерациясе законнарын

камиллэштерy максатларында Россия Федераuиясенец аерым закон актларына

Yзгэрешлэр кертY хакындn1) 20]19 елныц 16 декабрендэге 4з2-ФЗ номерлы

Федера;rь закон нигезендэ, (россия Федерациясе Хезмэт кодексына yзгэрешшэр

кертY турында>> 20!g елныц 16 декабрендэге 439-ФЗ номерлы Федераль закон

нигезендэ, <<<<Мащбури пенсия иминиrIте системасында индивидуаль

(персонификациялэнгэн) исэпкэ алу турцнда)> Федераль законга Yзгэрешлэр KepTY

хаIiында>2019 елныц 16 декабрендэге 4з6_Фз номерлы федераль закон нигезендэ,

татарстан Республикасы Огерх{е муниципаль районы Яца Бэзэкэ авыл жирлеге

булмаган оешма белэн идарэ итyда

Советыкарар итте:
1. Татарстан Республикасы Огерхtе муниципаль районыныц ((яна Бэзака

авыл х{ирлеге> муницип€tль берэмлегендэ Татарстан Республикасы Огерже

муниципztлъ районы Яца Бэзэка авыл )цирлеге Советыныц 2019 елнын З1

гыЙнварындагы 50-1 номерлы карары белэн расланган муниципaль хезмэт

турындагы Нигезлэмэгэ тубэндэге yзгерешлэр кертерга:

1.1. 12нче олешнец l2.|.rrуi*r"r"дагы 2нче пунктчанЫ ЯЦа РеДаКЦИЯДЭ бЭЯН

итэргэ:
<<2) коммерцияле яки коммерцияле

катнашу, тyбендэге очраклардан тыш:



а) саяси партия, hонэр берлеге органы, шул исэптэн х(ирле yзидарэ органында,
муниципzrль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел
профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарhфыннан, башка их(тимагый оешманыц,
торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, кlчемсез милек милек
милекчелэр ширкэтенец гомуми жыелытJrь"Iнда (конференция) тyлэyсез катнашу;

б) коммерцияле булмаган оешма белан тyлэyсез идарэ итyдэ (сэяси партия,
hонэри берлек органы, шул исэптэн х(ирле yзидаре органында, муницип€tль
берамлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел профсоюз
оешмасыныц сайлау органы, башка и)цтимагый оешманыц, торак, торак-тозелеш,
гараж кооперативларыныц, кyчемсез милек милекчелэр ширкэтенец гомуми
х(ыелышында (конференция) катнашудан тыш), Россия Федерацияqе субъекты
законы белэн билгелэнгэн тэртиптэ яллау{ы вакиле рохсэте белэн катнашу,

в) Россия Федерациясе субъектыныц муницип€tль берэмлеклэре советындц
башка муниципаль берэмлекJIернец берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларныц идарэ
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен ryлэyсез нигездэ тэкъдим
итy;

г) муницип€tль берэмлек исеменнэн, муниципаль хокукый актлар яки
муницип€шь милектэ булган акциялэр (устав капит€Lпында олешлер) белэн идарэ
итy тэртибе нигезенде муниципа-пь берэмлекне гамэлгэ куючы (акционер, анда
катнашучы), оешманы гамэлгэ куючы вэк€tпатлэрен гамэлгэ ашыру тэртибен
билгелэуrе булган идарэ органнарында hэм оешманыц ревизия комиссиясендэ,
муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен якJIау

д) федер€tль законнарда кар€tлган башка очраклар;>>.

|.2. 12нче олешнец T2.1: пунктын тубэндэге эчтэлекле 12нче пунктча белэн
тулыландырырга:

,r2.Т) эшмакэрлек эшчэнлеге белэн шэхсан яки ышанычлы затлар аша
шогыльлэнергэ.>>.

1.3. 1бнчы олешнец L6.3. пунктыныц 4нче пунктчасын яца редакциядэ баян
итэргэ:

<4) хезмат кенэгэсен hэм (яки) хезмэт эшчэнлеге турында мэьлyмат, хезмэт
килешyе (контракт) беренче тапкыр тозелгэн очракJIардан тыш;>>.

1.4. 16нчы олешнец 1б.3. пунктыныц.бнчы пунктчасын яца редакциrIдэ бэян
итэргэ:

<<6) шэхси (шэхсилаштерелгэн) исэпкэ €lлу системасында теркэJцiне раслаучы
документ, шул исэптэн электрон документ формасында;>>.

1.5. 2бнчы олешнец26.Т пунктчасындагы икенче абзацны яца редакцияда бэян
итэргэ:

<,.Щисциплинар ryлэтyлэрне куллану hэм гамэлдэн чыгару тэртибе, <<Россия

Федерациясендэ муницип€lJIь хезмэт турын да>> 2ОО7 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмэт законнары белэн
билгелэнэ.>>.

|.6.27нче олешнец21.9 пунктын яца редакциядэ бэян итэргэ:
<<2-1.9. <<Россия Федерациясендэ муниципаль хезмат турындаD Федераль

законныц I4.|, 15 hэм 27 статьяларында кар€rлган тyлэтyлэр, муницип€tль
хезмэткэрнец вакытлыча эшкэ сэлэтсезлеге, ялында булу чорларын санамыйча,



муницип€rль хезмэткэр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу турында
мэгьлlмат кергэн коннэн ilJIып аlrты айдан да соцга к€rлмыйча heM коррупцион
хокук бозу кылган коннэн оч елдан да соцга ка-пмыйча кулланыла. КурсэтелГэН
вакытка щинаять эше буенча производство вакыты кертелми.>>.

, 1 .'7.29нчьт олешнец 29.6 пунктын яца редакциr{дэ бэян итэргэ:
<<29.6. Татарстан Республикасы дЪулэт граждан хезмэте вазыйфасы буенча

тиешле елларны эшлэгэн очен пенсиянец максим€tпь кyлэмен исэплагэндэ
Татарстан Республикасы дэyлат граждан хезмэтенец тиешле вазыйфасы бУенча
(эгэр вазыйфаи окJIад максим€uIь hэм минимiulь эhэмияткэ ия булса) ваЗЫйфаИ

окJIадныц максимzUIъ кyлеме кулланылq э класс чины очен вазыйфаи оклаДКа ай
саен остамэ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц Татарстан
Республикасында муницип€Lпь хезмэткэрларнец хезмэт очен тyлэy чыгымнарын

формалаштыру нормативларын билгелэlче Норматив хокукый аКТЫнДа

билгелэнгэн мэьнэда исапка аJIына.>>.

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгъJц/матыныц расми
порт€lлында (http://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы Огеря<е

муниципaль районыныц
чыгарырга.

3. Олеге карарныц

Совет рэисе

(htФ : //agryz. tatarstan.ru) бастырып

ьдэ тотуны yз остемэ аJIам.
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