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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 20 

апрелендәге  «Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге  

муниципаль берәмлегендә  

“Муниципаль хезмәт турында" гы 23 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

турында» 
 

 

«Коррупциягҽ каршы тору турында Россия Федерациясе законнарын 

камиллҽштерү максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2019 елның 16 декабрендҽге 432-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казилеавыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының 2016 елның 20 апрелендҽге 23 номерлы карары белҽн расланган 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽгҽ 

түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

13 маддҽнең 1 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«1. Муниципаль хезмҽт үтү белҽн бҽйле рҽвештҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ 

тыела: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын түбҽндҽге очракта алмаштырырга: 

а) Россия Федерациясе дҽүлҽт вазыйфасына яисҽ Татарстан Республикасы 

Дҽүлҽт вазыйфасына билгелҽнгҽндҽ яисҽ билгелҽнгҽндҽ, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте 

вазыйфасына билгелҽнгҽндҽ; 

б) муниципаль вазыйфага сайлау яки билгелҽү; 

в) һөнҽр берлеге органында, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгҽн беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органында, һөнҽр берлеге органында, шул исҽптҽн 

башлангыч һөнҽр берлеге оешмасының сайлау органында, түлҽүле сайлау 

вазыйфасына сайланган очракта; 

3) түбҽндҽге очраклардан тыш коммерция яки коммерцияле булмаган оешма 

белҽн идарҽ итүдҽ катнашу: 

а) сҽяси партия, һөнҽр берлеге органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгҽн беренчел 



профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, 

торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милек милекчелҽр 

ширкҽтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу; 

б) коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ (сҽяси партия, һөнҽри 

берлек органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең 

сайлау комиссиясе аппаратында төзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау 

органы, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының, күчемсез милек милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми 

җыелышында катнашу (конференция), яллаучы вҽкиле рөхсҽте белҽн) катнашу,  

в) Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре Советында, Муниципаль 

берҽмлеклҽрнең бүтҽн берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның идарҽ органнарында 

муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ тҽкъдим итү; 

г) муниципаль берҽмлек исеменнҽн оешманы гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибен йҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр (устав 

капиталындагы өлешлҽр) белҽн идарҽ итү тҽртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең идарҽ органнарында һҽм 

Ревизия комиссиясендҽ, гамҽлгҽ куючы (акционер) булган оешманың вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибен тҽкъдим итү; 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар; 

3.1) эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шҽхсҽн яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльлҽнергҽ; 

4) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт 

вазыйфасын билҽп торган яисҽ аңа турыдан-туры буйсынган яисҽ аңа буйсынган 

өченче затлар эшлҽре буенча җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең 

сайлау комиссиясендҽ ышанычлы яисҽ вҽкил булырга; 

5) физик һҽм юридик затлардан (бүлҽклҽр, акчалата бүлҽк, ссудалар, хезмҽт 

күрсҽтүлҽр, күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары һҽм башка бүлҽклҽүлҽр) 

вазыйфаи вазыйфалар башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ яисҽ вазыйфаи бурычларын 

үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ алырга.  Беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкалары һҽм 

башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ алынган 

бүлҽклҽр муниципаль милек дип таныла һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ акт буенча 

җирле үзидарҽ органнарына, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенҽ, Россия 

Федерациясе Граждан кодексы белҽн билгелҽнгҽн очраклардан тыш, тапшырыла. 

Беркетмҽ чарасына, хезмҽт командировкасына яки башка рҽсми чарага бҽйле 

рҽвештҽ үзе алган бүлҽкне тапшырган муниципаль хезмҽткҽр аны Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ сатып алырга 

мөмкин; 

6) физик һҽм юридик затлар акчалары исҽбеннҽн командировкаларга, җирле 

үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе җирле үзидарҽ 

органнары, башка муниципаль берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽре белҽн, шулай 

ук дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм чит дҽүлҽтлҽрнең җирле үзидарҽ органнары, 

халыкара һҽм чит ил коммерциячел булмаган оешмалары белҽн үзара килешүлҽре 

буенча үзара нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла торган командировкалардан тыш; 



7) вазыйфаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле булмаган максатларда, матди-техник, 

финанс һҽм башка тҽэмин итү чараларын, башка муниципаль мөлкҽтне 

файдаланырга; 

8) муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле булмаган максатларда федераль законнар 

нигезендҽ конфиденциаль характердагы белешмҽлҽргҽ кертелгҽн мҽгълүматларны 

яки вазыйфаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган хезмҽт 

мҽгълүматын таратырга яки кулланырга; 

9) ҽгҽр бу вазифага керми икҽн, җирле үзидарҽ органы, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе һҽм аларның җитҽкчелҽре эшчҽнлегенҽ карата, шул 

исҽптҽн массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, халык алдында фикер йөртүлҽргҽ, 

фикер йөртүлҽргҽ һҽм бҽялҽүлҽргҽ юл куярга; 

10)  муниципаль берҽмлек башлыгының язма рөхсҽтеннҽн башка бүлҽклҽр, 

мактаулы һҽм махсус исемнҽр (фҽнни) чит дҽүлҽтлҽрдҽн, халыкара оешмалардан 

тыш, ҽгҽр аның вазыйфаи бурычлары ҽлеге оешмалар һҽм берлҽшмҽлҽр белҽн үзара 

хезмҽттҽшлеккҽ керҽ икҽн, шулай ук сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽр һҽм дини берлҽшмҽлҽрдҽн кабул итҽргҽ; 

11) сайлау алды агитациясе өчен, шулай ук референдум мҽсьҽлҽлҽре буенча 

агитация өчен вазифаи нигезлҽмҽ өстенлеклҽреннҽн файдаланырга; 

12) сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр 

мҽнфҽгатьлҽрендҽ үз вазыйфаи нигезлҽмҽсен кулланырга, шулай ук күрсҽтелгҽн 

берлҽшмҽлҽргҽ муниципаль хезмҽткҽр сыйфатында мөнҽсҽбҽт белдерергҽ; 

13) җирле үзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси 

партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр структураларын (һөнҽр 

берлеклҽреннҽн, шулай ук ветераннар һҽм башка иҗтимагый үзешчҽнлек 

органнарыннан тыш) төзү яисҽ күрсҽтелгҽн структураларны булдыруга ярдҽм итү; 

14) хезмҽт бҽхҽслҽрен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны үтҽүне 

туктату; 

15) ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешүендҽ яки Россия Федерациясе 

законнарында башкача каралмаган булса, идарҽ органнары, Попечительлҽр һҽм 

күзҽтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽүче чит ил 

коммерцияле булмаган хөкүмҽтнеке булмаган һҽм аларның структур бүлекчҽлҽре 

составына керергҽ; 

16) ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешүендҽ яки Россия Федерациясе 

законнарында башкача каралмаган булса, яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең язма 

рөхсҽтеннҽн башка бары тик чит ил дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, 

чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына 

финанслана торган түлҽүле эшчҽнлек белҽн шөгыльлҽнҽ аласыз.»; 

28 маддҽнең 3 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«3. Дисциплинар түлҽтүлҽрне куллану һҽм бетерү тҽртибе, «Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмҽт законнары белҽн 

билгелҽнҽ».»; 

8.1 маддҽнең 6 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«6. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 13.1, 14 һҽм 28 статьяларында каралган түлҽтүлҽр, 

муниципаль хезмҽткҽрнең вакытлыча эшкҽ сҽлҽтсезлек, отпускта булу чорларын 



санамыйча, муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу 

турында мҽгълүмат кергҽн көннҽн алып алты айдан да соңга калмыйча һҽм 

коррупциячел хокук бозу кылган көннҽн өч елдан да соңга калмыйча кулланыла. 

Күрсҽтелгҽн вакытка җинаять эше буенча җитештерү вакыты кертелми.». 

2. Ҽлеге карарны  түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергҽ: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

          3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай авылы, 

Үзҽк урамы, 14, шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

рҽсми сайтында урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге Советы рәисе                                            И.Х. Сагьдиев 


