
совЕт
сизинского,

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrIАрскоющрдйоrц
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Школьная, д. l, с.Смак-Корса,
Арский муЕицип€IJьrшй район, 422025

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЪ РАЙОНЫ

сЕжЕ
АВЫЛ Х(ИРЛЕГЕ

совЕты
Мэктэп yparrш, 1 йорц Курса Пошлак авыJш,

Арча муrшлцшrаrь райоrш, 422025

Тел. (84З 66) 9З -| -24, факс (84З 66)9З - | -24. E-mail: Smk.4rs@lФq{.ru

Сеяqе авыл }цирлеге Советы

кАрАры

<( z0 >> февраль 2020 ел t1,7

Татарсдан Республикасы Арча муниципаль районы (Сеяtе авыл }цирлеге>>

муниципаль берамлегенец Сеще авыл )цирлеге Советыныц 2018 елныЦ 20

декабрендаге 82 номерлы карары белан расланган муниципаль хеЗМаТ
турындагы Нигезламага yзгарешлор KepTy хакында (16.04.201"9 ел, ЛЪ8б,

, 
, 

08.11.2019 ел, ЛЪ111 номерлы yзгарешлар белан)

кКоррупциrIгэ каршы корэш турындагы Россия Федерациясе законнарын
камиллэштерy максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына
yзгэрешлэр керry хакындa>) 20119 елныц 16 декабрендэге 4З2-ФЗ номерлы Федераль

закон нигезендэ Татарстан Ресlrубликасы Арча муниципаш районы Сеп{е авыЛ

п{ирлеге Советы карар бирле:
1. ТатарстаЕ Республикасы Арча муниципаль районы (Сеще авыл }цирлеге))

муницип€шь берэмлегенец Сея<е авыл щирлеге Советыныц 2018 елныц 20

декабрендэге 82 номерлы карары белэн расланган муницип€lJIь хезмэт турындагы
Нигезламэгэ (1б.04.2019 ол, Jф8б, 08.11.20t9 ол, J\Ъ111 номерлы yзгэрешлэр
белан) тубэндэге yзгэрешлэрне кертерга:

1) 11 статьяныц 11.1 пунктыныц 2 пунктчасын тубандаге редакцияда
баян итарге:

2) тубэндаге очракJIардан тыш, коммерциячел яки коммерциячел бУлмаган
оешма белэн идарэ итyда катнашырга:

а) сеяси партия, hонэр берлеге органы, шул исэптэн х{ирле yзидарэ
органында, мунициrталъ берэмлекнец сайлау комиссияае аппаратында тозелгэн
беренчел ,профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан тyлэyсез идарЭ

итyдэ катнашу, башка их(тимашй оешманыц, торак, торак тозелеше, ГаРаЖ

кооперативларыныц, кlчемсез милек милекчелэре ширкэтенец Гомуми

щыелышында (конференция) катнашу;
б) Россия Федерациясе субъекты законында билгелэнгэн тэртиптэ яллаУЧЫ

вэкиленнэн ыIынган рохсэт белэн коммерцйчел булмаган оешма белэн тyЛаyСеЗ

идарэ итyдэ катнашу (сэяси партия, hонэри берлек органы, шул исэПТэН Х{ИРЛе

yзидарэ органында, муниципапь берамлекнец сайлау комиссиясе аППаРаТЫНДа

тозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан, башка

лъ

иlцтимагый оешманыц, торак, торак-тозелеш, гараж коопераТиВЛаРЫНЫЦ,



в) Россия Федерациясе субъектыныц муницип€tль берэмлеклэре советында,
башка Муниципалъ берэмлекJIэрнец берлэшмэлэрендэ, шулай ук €Lларныц идара
органнарында
чагылдыру;

г) Iчryницип€Lль милекта булган акциялэр (устав капиталындагы олешлэр)
белэн идарэ итy тэртибен билгели торган муницип€lJIь хокукый актлар нигезендэ
гамэлгэ к)rючысы (акционер, катнашучы) муницип€lлъ берэмлек булган оешманыц
ревизия комиссиясендэ hэм идарэ органнарында муницип€Llrь берэмлек
мэнфэгатьларен тyлэyсез нигездэ чагылдыру;

д) федераJIь законнарда караlIган башка очракларда.
2) |l статьяныц 11.1 пунктына тубандаге эчтолекле 2_1 пункт остарга:
2_I) шэхсан яки ышанычлы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн

шогыльлэнергэ;

муницип€шь берэмлек мэнфагатьлэрен тyлэyсез нигездэ

3) 15 статьяныц 15.3 пунктыныц 4 пунктчасын тубандаге редакцияда
боян итарга:

"4) хезмэт кенэгэсен hэм (яисэ) хезмэт
(Россия Федерациясе Хезмот кодексыныц
беренче тапкыр тозелгэн очракJIардан тыш;);

4) 23 статьяныц 23.2 пунктыныц 9 абзацын тубандаге редакцияда баян
итарга:

<<Булаклэy хокукый акт белэн "Йu" ителэ, хезмэткэрга щиткерелэ hэпл
ХеЗМэТ кенагэсенэ (Хезмэт кодексы, башка федералъ закон нигезендэ
ХеЗМэТкарнец хезмэт кенэгэсе рэсмилэштерелмэгэн очраклардан тыш) haM
МУНИЦиПалЬ хеЗмэткорнец шэхси эшенэ кертелэ (акчалата булэклэулэрдэн тыш).>;

5) 24 статьяныц 24.3 пунктын тубандоге редакцияда баян итарга:
<<24.З. ,ЩиСциплинар жэза куллану haM юкка чыгару тэртибе хезмэт законнары
беЛЭН бИлгелэнэ, "Россия Федерациясендэ муниципчuIь хезмэт турында" 2007
еЛНЫЦ 2 маРтындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законда каралган очраклардан
тыш.);

6) 25 СТаТьяцыц 25.1 пунктына тубандаге эчтэлекле 2 абзац остэрга:
<<РОССия ФедерациrIсендэ муницип€rль хезмэт турында" 2007 елныц 2

МаРТЫНДаГЫ 25-ФЗ номерлы Федер€шь законныц 14_1, 15 hэм 27 статъяларында
кар€LлгаН жэзалаР мунициП€tль хезМэткэР тарафыннан коррупциячел хокук бозу
турында мэьлYмат кергэн коннэн utлып €UIты айдан да соцга калмыйча,
мунициПЕUIь хезМэткарнец эшкэ вакытлы сэлэтсезлеге, аныц чираттагы ялда бупу
ЧОРыН исэпкэ алмыйча, hэм коррупциячел хокук бозу коненнэн оч елдан да соцга
КаЛМЫЙча кУлланыла. Курсэтелган вакытка х(инаять эше буенча эшлэр башкару
вакыты кертелми.);

7) 30 статьяныц 30.4 пунктын тубандаге редакцияда баян иторга:
(З0.4. МУниципаль хезмэткарпэрнец хезмэт кенэгалэрен hэм (яки) хезмэт

эшчэнлеге турында мэьJц/матларны ЕLпып бару (Россия Федерациясе Хезмат
кодексыныц б6_1 статьясы);".

кyчемсез милек милекчелэре ширкэтенец гомуми
катнашудан тыш;

х(ыелышында (конференция)

эшчэнлеге турында белешмэларне
66_| статьясы), хезмэт килешyе



2. олеге KapapнbJ Татарстан Республикасы хокукый мэьлYмат рэсми
портzUIында (http:pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга hэм Арчu ,у""ц"пiшь
районыныц рэсми сайтында (http:arsk.tatarstan.ru), гражданнар кYплэп х(ыела
торгаН урыннарда мэьлYмаТ стендларында ryбэндэге адреслар буенча
урнаштыру юлы белэн хЕUIыкка }циткерергэ: ТР, Арча районы, Курса Почмак
авылы,Мэктэп урамы,1 нче йорт,Сикертен авылы,Yзэк урам,14 нче йорт,Сеще
авылы,Мактэп урамы,25 нче йорт.

3. олеге карарныц yтэлешен контрольда тотуны yз остемэ алам.

Сеще авыл >цирлеге ба
урынбасары Н.Б.Сабирп{ановаffi


