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Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районыныц Зирекле 
авыл жирлегендэ муниципаль хезмэт 
турында Нигезлэмэгэ узгэрешлэр 
керту хакында

Гамэлдэге законнарга, шул исэптэн «коррупциягэ каршы корэш турында 
Россия Федерациясе законнарын камиллэштеру максатларында Россия 
Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында» 2019 елныц 16 
декабрендэге 432-ФЗ номер л ы Федераль закон нигезлэмэлэренэ туры китеру 
максатларында

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 
жцрлегенец 2018 елныц 11 июлендэге 68 номерлы карары белэн расланган 
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 
щфлегендэ муниципаль хезмэт турында Нигезлэмэгэ тубэндэге эчтэлекле узгэреш 
кертергэ:

- 6.1 пунктыныц 1 елешентубэндэгередакциядэбэянитэргэ:
«6.1. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу очен тубэндэге квалификация 

талэплэребил гел энэ:
1) Ьенэри белеем дэрэж;эсенэ: вазыйфаларныц югары, теп Ьэм эйдэуче 

теркемнэре еченюгары белем булу; вазыйфаларныц елкэн Ьэм кече торкемнэре очен 
югары белемяисэ урта Ьенэри белеем булу;

2020 елныц 01 октябренэ кадэр эшчэнлекнец тиешле юнэлешенэ туры 
килэторгануртаЬонэрибелембулу - муниципаль район авылждрлегебашкарма 
комитеты секретаре вазыйфасынбилэуечен»;

- 6.1 пунктыныц 2 олешенэ тубэндэгеэ чтэлекле абзацлар остэргэ:
«Муниципаль хезмэт стажына яисэ муниципаль район авыл ж;ирлеге башкарма

комитеты секретаре вазыйфасын билэу очен эзерлек юнэлеше буенча эш стажына -  
муниципаль хезмэт стажына яисэ белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча эш стажына - 
кимендэике ел яисэ кимендэ оч ел яисэ тиешенчэ кимендэ оч ел.

Зирекле авыл жирлеге Советы карар кылды:



2020 елныц 01 октябреннэн соц муниципаль район авыл жирлеге башкарма 
комитеты секретаре вазыйфасын билэу очен муниципаль хезмэт турында 
нигезлэмэнец 6.1 пунктыныц 1 Ьэм 2 елешендэ каралган квалификация талэплэре 
2020 елныц 01 октябренэкадэрвазыйфагабилгелэнгэнмуниципальхезмэткэрлэргэ 
карата кулланылмый.».

- 12.1 пунктыныц 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
2) шэхсэн яисэ ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчэнлеге белэн 

шегыльлэнергэ, шулай ук коммерция яисэ коммерциягэ карамаган оешма белэн 
идарэ итудэ катнашырга, тубэндэге очраклардан тыш:

а) сэяси партия белэн идарэ итудэ, Ьенэри берлек органы, шул исэптэн жцрле 
узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында 
тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайланулы органы тарафыннан тулэусез 
нигездэ катнашу, башка иждимагый оешма, торак тозелеше, гараж кооперативлары 
съездында (конференциясендэ) яисэ гомуми жыелышында, кучемсез молкэт 
милекчелэре ширкэтендэ катнашу;

б) коммерциягэ карамаган оешма идарэсендэ (сэяси партия идарэсендэ 
катнашудан тыш, Ьенэри берлек органы, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыныц сайланулы органы тарафыннан, башка иждимагый оешма, 
торак, торак-тезелеш, гараж кооперативлары съездында (конференциясендэ) яисэ 
гомуми жыелышында катнашу, яллаучы вэкиленец Россия Федерациясе субъекты 
канунында билгелэнгэн тэртиптэ алынган рохсэте белэн) тулэусез нигездэ катнашу;

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

г) идарэ органнарында Ьэм ревизия комиссиясендэ муниципаль берэмлек 
мэнфэгатьлэрен тулэусез нигездэ оештыруны, гамэлгэ куючысы (катнашучы) 
муниципаль берэмлек булган оешманы гамэлгэ куючы (акционер) тарафыннан 
оешманы гамэлгэ куючыныц вэкалэтлэрен муниципаль берэмлек исеменнэн гамэлгэ 
ашыру тэртибен йэ муниципаль милектэге акциялэр (устав капиталындагы олешлэр) 
белэн идарэ иту тэртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ 
тапшыру;

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;».
- 12.1 пунктыныц 4 пунктчасынтубэндэгередакциядэбэянитэргэ:

«4) Россия Федерациясе законнарында каралмаган хезмэт (вазыйфаи) бурычларын 
утэугэ бэйле рэвештэ акчалата Ьэм бутэн терле булэклэулэр (ссудалар, акчалата Ьэм 
бутэн терле булэклэулэр, хезмэтлэр, куцелачу, ял иту, транспорт чыгымнары очен 
тулэу) Ьэм физик Ьэм юридик затлардан булэклэр алырга. Беркетмэчараларына, 
хезмэт командировкаларына Ьэм башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ алынган 
булэклэр муниципаль милек дип таныла Ьэм муниципаль хезмэткэрлэргэ акт буенча 
Жирле узидарэ органына, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясенэ 
тапшырыла. Муниципаль хезмэт вазыйфасын, муниципаль берэмлек башлыгы 
вазыйфасын билэгэнзат, беркетмэ чарасына, хезмэт командировкасына Ьэм башка 
рэсми чарага бэйлерэвештэалынганбулэкнетапшыргандаиминигездэбилэпторучы 
муниципаль вазыйфаны сатыпалырга мемкин, аны Россия Федерациясе норматив 
хокукый актларында билгелэнгэн тэртиптэ сатыпалырга мемкин;»



- 12.1 пунктындагы 6 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэянитэргэ:
«6) хезмэт бурычларын утэугэ бэйле булмаган максатларда федераль закон 
нигезендэ хезмэт вазыйфаларын утэугэ бэйле рэвештэ аларга мэгълум булган чикле 
керу мемкинлеге чиклэнгэн мэгълуматка кертелгэн белешмэлэрне фашитэргэяисэ 
кулланырга;»

- 12.1 пунктындагы 14 пунктчасынтубэндэгередакциядэбэянитэргэ:
«14) укытучы, фэннийэм башка иж;ат эшчэнлегеннэн тыш, башка тулэуле 

эшчэнлек белэн шегыльлэнергэ. Шул УК вакытта укытучылар, фэнни Ьэм башка 
иж;ади эшчэнлек бары тик читдэулэтлэр, халыкарайэмчит ил оешмалары, чит ил 
гражданнары Ьэм гражданлыгы булмаган затлар акчалары исэ беннэн генэ 
финанслана алмый, эгэр Россия Федерациясенец халыкара шартнамэлэрендэ, Россия 
Федерациясе законнарын даяисэчит дэулэтлэрнен дэулэт органнары, 
халыкараяисэчит ил оешмалары белэн федераль дэулэт хакимияте органнарынын, 
узара нигезендэ килешулэрдэ башкасы каралмаган булса;»

- 12.1 пунктындагы 15 пунктчасын тубэндэге редакция дэбэянитэргэ:
«15) физик Ьэм юридик затлар акчалары исэ беннэн, Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ башкарыла торган хезмэт командировкаларыннан тыш, Россия 
Федерациясе дэулэторганнары, Россия Федерациясе субъектларыныц дэулэт 
органнары, Россия Федерациясе субъектларыныц дэулэт органнары яисэ 
муниципаль органнар белэн чит дэулэтлэрнец дэулэтяисэ муниципаль органнары, 
халыкараяисэчит ил оешмалары белэн килепгулэр буенча Россия Федерациясе 
чиклэреннэн хезмэт командировкаларына китэргэ;»

- 26.9 п. тубэндэгередакциядэбэянитэргэ:
«26.9. Муниципаль хезмэттурында Татарстан Республикасы кодексыныц 17,

18 Ьэм 32 статьяларында каралгант улэтулэр муниципаль хезмэт кэрлэргэ 
коррупциячел хокук бозуныц башкарылуы турында мэгълумат кергэн кеннэн 
алып алтыайдан да соцга калмыйча, муниципаль хезмэткэрнец вакытлыча 
хезмэткэяр аксызлыгы чорларын, аныц отпускта булуын исэпкэ алмыйча Ьэм 
коррупциячел хокук бозукылган коннэнсоц очелдан да соцга калмыйча 
кулланыла. Курсэтелгэн срокларга жцнаять эше буенча жцтештеру вакыты 
кертелми.»;

2. Элеге карарны Зирекле авыл жцрлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районыныц Зирекле авыл ждрлеге Советы бинасында\мэгълумат стендында 
урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз естемдэ калдырам.

Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле авыл жирлеге башлыгь 
Совет рэисе В.А.Данилова


