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Шушмабаш а выл жирлеге Советы 

КАРАРЫ 

« 20 » февраль 2020 ел № 156 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы «Шушмабаш авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенец Шушмабаш авыл жирлеге Советыныц 

2018 елныц 20 декабрендзге 110 номерлы карары белэн расланган муниципаль 
хезмэт турындагы Нигезлэмэгэ узгзрешлэр керту хакында (16.04.2019 ел, №116, 

08.11.2019 ел, №149 номерлы узгзрешлэр белэн) 
i 

«Коррупциягэ к а р т ы корэш турындагы Россия Федерациясе законнарын 
камиллэштеру максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына 
узгзрешлэр керту хакында» 2019 елныц 16 декабрендзге 432-ФЗ номерлы Федераль 
закон нигезендэ Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл 
жирлеге Советы карар бирде: 

1. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы «Шушмабаш авыл 
Жирлеге» муниципаль берэмлегенец Шушмабаш авыл жирлеге Советыныц 2018 
елныц 20 декабрендзге 110 номерлы карары белэн расланган муниципаль хезмэт 
турындагы Нигезлэмэгэ (16.04.2019 ел, №116, 08.11.2019 ел, №149 номерлы 
узгзрешлэр белэн) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ: 

1) 11 статьяныц 11.1 пунктыныц 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ: 

2) тубэндэге очраклардан тыш, коммерциячел яки коммерциячел булмаган 
оешма белэн идарэ итудэ катнашырга: 

а) сэяси партия, пенэр берлеге органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан тулэусез идарэ итудэ катнашу, 
башка ижтимагый оешманыц, торак, торак тезелеше, гараж кооперативларыныц, 
кучемсез милек милекчелэре ширкэтенец гомуми жыелышында (конференция) 
катнашу; 

б) Россия Федерациясе субъекты законында билгелэнгэн тэртиптэ яллаучы 
вэкиленнэн алынган рехсэт белэн коммерциячел булмаган оешма белэн тулэусез 
идарэ итудэ катнашу (сэяси партия, пенэри берлек органы, шул исэптэн жирле 
узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында 
тозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан, башка 
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ижтимагый оешманын. торак. торак-тезелеш. гараж кооперативларынын, кучемсез 
милек милекчелэре ширкэтенен гомуми жыелышында (конференция) катнашу дан 
тыш; 

в) Россия Федерациясе субъектыныц муниципаль берэмлеклэре советында, 
башка муниципаль берэмлеклэрнец берлэшмэлэрендэ, шулай ук аларныц идарэ 
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ чагылдыру; 

г) муниципаль милектэ булган акциялэр (устав капиталындагы ©лешлэр) белэн 
идарэ иту тэртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ гамэлгэ 
куючьюы (акционер, катнашучы) муниципаль берэмлек булган оешманыц ревизия 
комиссиясендэ Ьэм идарэ органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен 
тулэусез нигездэ чагылдыру; 

д) федераль законнарда каралган башка очракларда. 
2) 11 статьяньщ 11.1 пунктына тубэндэге эчтэлекле 2 1 пункт естэргэ: 
2_1) шэхсэн яки ышанычлы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн 

шегыльлэнергэ; 
3) 15 статьяньщ 15.3 пунктыньщ 4 пунктчасын тубэндэге редакциядэ 

бэян итэргэ: 
"4) хезмэт кенэгэсен Ьэм (яисэ) хезмэт эшчэнлеге турында белешмэлэрне 

(Россия Федераццясе Хезмэт кодексыныц 6 6 1 статьясы), хезмэт килешуе беренче 
тапкыр тозелгэн очраклардан тыш;»; 

4) 23 статьяньщ 23.2 пунктыньщ 9 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ: 

«Булэклэу хокукый акт белэн игълан ителэ, хезмэткэргэ житкерелэ Ьэм хезмэт 
кенэгэсенэ (Хезмэт кодексы, башка федераль закон нигезендэ хезмэткэрнец хезмэт 
кенэгэсе рэсмилэштерелмэгэн очраклардан тыш) Ьэм муниципаль хезмэткэрнец 
шэхси эшенэ кертелэ (акчалата булэклэулэрдэн тыш).»; 

5) 24 статьяньщ 24.3 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
«24.3. Дисциплинар ж,эза куллану Ьэм юкка чыгару тэртибе хезмэт законнары белэн 
билгелэнэ, "Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында" 2007 елныц 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш.»; 

6) 25 статьяньщ 25.1 пунктына тубэндэге эчтэлекле 2 абзац естэргэ: 
«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында" 2007 елныц 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законныц 14_1, 15 Ьэм 27 статьяларында 
каралган жззалар муниципаль хезмэткэр тарафыннан коррупциячел хокук бозу 
турында мэгълумат кергэн кеннэн алып алты айдан да соцга калмыйча, муниципаль 
хезмэткэрнец эшкэ вакытлы сэлэтсезлеге, аныц чираттагы ялда булу чорын исэпкэ 
алмыйча, Ьэм коррупциячел хокук бозу кененнэн еч елдан да соцга калмыйча 
кулланыла. Курсэтелгэн вакытка жинаять эше буенча эшлэр башкару вакыты 
кертелми.»; 

7) 30 статьяньщ 30.4 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
«30.4. муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт кенэгэлэрен Ьэм (яки) хезмэт 

эшчэнлеге турында мэгълуматларны алып бару (Россия Федерациясе Хезмэт 
кодексыныц 66_1 статьясы);". 

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында (http:pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга Ьэм Арча муниципаль 
районыныц рэсми сайтында (http:arsk.tatarstan.ru), гражданнар куплэп жыела торган 
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урыннарда мэгълумат стендларында тубэндэге адреслар буенча урнаштыру юлы 
белэн халыкка житкерергэ: ТР. Арча районы. Шушмабаш авылы, Мэктэп урамы, 1Б 
йорт; ТР. Арча районы. Носы авылы. Татарстан урамы, 45 йорт. 

3. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам. 

Шушмабаш авыл 
жирлеге башлыгы Сэгыйтов В.В. 


