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Коррупциячел хокук бозуларны кылган 
вчен Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Зирекле авыл 
жирлегенец муниципаль хезмэткэрлэренец 
жаваплылыгы турында нигезлзмэгэ 
узгэрешлэр керту хакында

Гамэлдэге законнарга, шул исэптэн «Коррупциягэ каршы керэш турында 
Россия Федерациясе законнарын камиллэштеру максатларында Россия 
Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында» 2019 елныц 16 
декабрендэге 432-ФЗ номерлы Федераль законга, «Россия Федерациясенец аерым 
закон актларына коррупциягэ каршы корэш турында Россия Федерациясе законнары 
утэлешен тикшереп торуны камиллэштеру максатларында узгэрешлэр керту 
хакында» 2018 елныц 3 августындагы 307-ФЗ номерлы Федераль законга туры 
китеру максатларында

Зирекле авыл жирлеге Советы карар кылды:

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыныц Зирекле авыл 
жцрлеге советы карары белэн расланган коррупциячел хокук бозулар кылган очен 
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл жирлегенец 
2015 елныц 21 апрелендэге 145 номерлы муниципаль хезмэткэрлэренец 
Жаваплылыгы турында нигезлзмэгэ тубэндэге эчтэлекле узгэрешлэр кертергэ:

1.3. пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«1.3. Дисциплинар тулэтулэрне куллану Ьэм бетеру тэртибе, «Россия 

Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 02 мартындагы 25-ФЗ 
номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмэт законнары белэн 
билгелэнэ»;

2.5 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
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«2.5. Нигезлэмэнец элеге булегендэ каралган дисциплиналы тулэтулэр 
яллаучыньщ (эш бируче) вэкиле булган жирле узидарэ органы житэкчесе 
тарафыннан нигезле рэвештэ кулланыла:

коррупциячел йэм башка хокук бозуларны профилактикалау очен жаваплы 
жирле узидарэ органыныц кадрлар булекчэсе (кадрлар хезмэте) тарафыннан 
уткэрелгэн тикшеру нэтижэлэре турында доклад;

тикшеру нэтижэлэре турындагы доклад элеге комиссиягэ юлланган очракта, 
муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибенэ талэплэрне утэу Ьэм жирле узидарэ 
органы мэнфэгатьлэре конфликтын жайга салу комиссиясе тэкъдимнэре;

коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль 
органныц кадрлар хезмэте булекчэсенец коррупциячел Ьэм башка хокук бозуларны 
профилактикалау буенча доклады, анда аны башкаруныц факттагы шартлары бэян 
ителэ, Ьэм муниципаль хезмэткэрнец язмача ацлатмасы аныц ризалыгы белэн Ьэм 
коррупциячел хокук бозуны кылу фактын тану шарты белэн (ышанычны югалтуга 
бэйле рэвештэ эштэн азат иту рэвешендэ тулэтулэр кулланудан тыш); 

муниципаль хезмэткэрнец ацлатмалары; 
башка материаллар.».
2. Элеге карарны Зирекле авыл жирлегенец рэсми сайтында, хокукый 

мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 
районыныц Зирекле авыл жирлеге советы бинасында мэгълумат стендында 
урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз остемдэ калдырам.

Алексеевск муниципаль районыныц 
Зирекле авыл жирлеге башлыгы, 
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