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УТЫЗ ДҮРТЕНЧЕ СЕССИЯ 
 

Татарстан Республикасы  
Бөгелмә муниципаль районы Советының  
«Татарстан Республикасы  
«Бөгелмә муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә  
муниципаль хезмәт турындагы нигезләмә турында "  
2017 елның 16 июнендәге  
2 XVI сессиясе карарына үзгәрешләр кертү хакында» 
 

«Россия Федерациясе Хезмәт кодексына хезмәт эшчәнлеге турындагы 
мәгълүматларны электрон рәвештә формалаштыру өлешендә үзгәрешләр кертү 
турында» 16.12.2009 ел, №439-ФЗ Федераль закон, «мәҗбүри пенсия иминияте 
системасында индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу турында 
«Федераль законга һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзгәрешләр кертү хакында» 01.04.2009 ел, №48-ФЗ Федераль закон нигезендә, 
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында», 
«Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнарын камилләштерү 
максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 
хакында» 16.12.2009 елдагы 432-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 
елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә 
муниципаль хезмәт турында "02.03.2007 елдагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон," 
Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 мартындагы 
25-ФЗ номерлы Федераль закон», 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ һәм Татарстан 
Республикасы «Бөгелмә муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставына 
таянып,  

 
Бөгелмә муниципаль районы Советы 

 
КАРАР ИТТЕ: 

 
1. Татарстан Республикасы «Бөгелмә муниципаль районы «муниципаль 

берәмлегендә муниципаль хезмәт турында» Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә:»: 
  

- 8 статьяның 22 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«22. Муниципаль хезмәткәргә класслы чин бирү турында белешмәләр шәхси эшкә 
һәм хезмәт кенәгәсенә һәм (яки) муниципаль хезмәткәрнең хезмәт эшчәнлеге 
турында белешмәләргә кертелә.»; 
 



- 14 статьяның 1 өлешендәге 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
2), түбәндәге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән 
идарә итүдә катнашырга: 

а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, 
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 
профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан түләүсез Идарәдә катнашу, 
башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, 
күчемсез милек милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) 
катнашу;; 

б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри 
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең 
сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 
органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында 
катнашу (конференция), яллаучы вәкиле рөхсәте белән түләүсез идарә итүдә 
катнашу., Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә; 

в) «Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре советы» 
Ассоциациясендә, башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук 
аларның идарә органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез 
нигездә тәкъдим итү; 

г) муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы вәкаләтләрен 
гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр (устав 
капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль 
хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлекнең идарә органнарында һәм 
Ревизия комиссиясендә, гамәлгә куючы (акционер) булган оешманы гамәлгә куючы 
(акционер) мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә куючы 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр 
(устав капиталында өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль 
хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен); 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;»; 
 

- 14 статьяның 1 өлешен түбәндәге эчтәлекле 2.1 пункт өстәргә:: 
«2.1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 
шөгыльләнергә;»; 
 

- 19 статьяның 3 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
3. Дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе, «Россия Федерациясендә 
муниципаль хезмәт турында»2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль 
законда каралган очраклардан тыш, хезмәт законнары белән билгеләнә.»; 
 

- 20 статьяның 9 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
9. Әлеге Нигезләмәнең 15, 17 һәм 19 статьяларында каралган түләтүләр 
муниципаль хезмәткәр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу турында 
мәгълүмат кергән көннән алып алты айдан да соңга калмыйча, муниципаль 
хезмәткәрнең вакытлыча эшкә сәләтсезлеге, ялында булу вакытын санамыйча һәм 
коррупциячел хокук бозу кылган көннән өч елдан да соңга калмыйча кулланыла. 
Күрсәтелгән вакытка җинаять эше буенча җитештерү вакыты кертелми.»; 
 
 

- 26 статьяның 3 өлешендәге 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
4) хезмәт кенәгәсен һәм (яисә) хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр (Россия 
Федерациясе Хезмәт кодексының 66.1 статьясы), хезмәт килешүе беренче тапкыр 
төзелгән очраклардан тыш;»; 
 
 



- 26 статьяның 3 өлешендәге 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
«6) индивидуаль (шәхсиләштерелгән) исәпкә алу системасында, шул исәптән 
электрон документ формасында теркәлүне раслаучы документ;». 

 
2. Әлеге карар Татарстан Республикасы «Бөгелмә муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге уставында билгеләнгән тәртиптә үз көченә керә һәм 
басылып чыгарга тиеш. 

 
3.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Бөгелмә муниципаль 

районы башлыгы урынбасары Ф.В. Мөхәммәтовка йөкләргә. 
 
 

 

Бөгелмә муниципаль районы 

башлыгы          Л. Р. Закиров 


