
Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы 
Аксар авыл жирлеге Советы

КАРАРЫ

№ {£¥  « / /  » 03 2020 ел.

«Татарстан Республикасы Зэй 
муниципаль районынын Аксар авыл 
жирлегендэ муниципаль хезмэт турында 
нигезлэмэ хакында» 2014 елныц 08 
февралендэ 136 номерлы Зэй
муниципаль районы Аксар авыл 
жирлеге Советы карарына узгэРешлэР 
керту турында

“Россия Федерациясендэмуниципальхезмэттурында" 2007 елныц 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлыФедераль закон, «Коррупциягэкаршы тору 
турында Россия Федерациясезаконнарынкамиллэштерумаксатларында 
Россия Федерациясенецаерым закон актларынаузгэрешлэркертухакында» 
2009 елныц 16 декабрендэге 432-ФЗ номерлыФедераль закон, 
«Муниципальхезмэттурында Татарстан Республикасы кодексы» 2013 елнын 
25 июнендэге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендэ, 
Зэймуниципаль районы Аксар авыл жирлеге Уставына таянып, Татарстан 
Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге Советы

карар бирэ:

1."Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл 
жирлегендэ муниципаль хезмэт турында нигезлэмэ хакында" 2014 елньщ 08 
февралендэ 136 номерлы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге 
Советы карарына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. 16 статьяныц 1 елешендэ:
1)3 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3) коммерция яки коммерцияле булмаган оешма бел эн идарэ итудэ 

катнашу, тубэндэге очраклардан тыш:
а) сэяси партия, Ьонэри берлек органы, шул исэптэн жирле узидарэ 

органында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайланулы органы, 
муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе аппараты белэн идарэ итудэ, 
съездда (конференциядэ) башка ижтимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, 
гараж кооперативларыныц, кучемсез милекмилекчелэре ширкэтенец гомуми



ж;ыелышында тулэусез нигездэ катнашу;
б) коммерциячел булмаган оешма белэн (сэяси партия, Ьенэри берлек 

органы, шул исэптэн ж;ирле узидарэ органында тезелгэн беренчел профсоюз 
оешмасыныц сайланулы органы, муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе 
аппараты белэн идарэ итудэ, съездда (конференциядэ) башка иждимагый 
оешманын,, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, кучемсез 
милекмилекчелэре ширкэтенец гомуми ж;ыелышында тулэусез нигездэ 
катнашудан тыш) Россия Федерациясе субъекты законында билгелэнгэн 
тэртиптэ яллаучы вэкиле рехсэте белэн тулэусез нигездэ идарэ итудэ 
катнашу;

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

г) муниципаль берэмлекне гамэлгэ куючы булып торучы идарэ 
органнарында Ьэм ревизия комиссиясендэ муниципаль берэмлек 
мэнфэгатьлэрен муниципаль берэмлек исеменнэн оешманы гамэлгэ 
куючыныц вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру тэртибен яисэ муниципаль 
милектэге акциялэр белэн идарэ иту тэртибен (устав капиталындагы 
елешлэр) билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ тулэусез 
нигездэ тэкъдим иту;

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;»;
2) тубэндэге эчтэлекле 3.1 пунктны естэргэ:
«3.1) эшмэкэрлек белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша 

шегыльлэнергэ;»;
1.2. 20 статьяныц 3 елешен 4 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян 

итэргэ:
«4) хезмэт кенэгэсен Ьэм (яки) хезмэт эшчэнлеге турында белешмэлэрне 

(Россия Федерациясе Хезмэт кодексыныц 66.1 статьясы), хезмэт килешуе 
беренче тапкыр тезелгэн очраклардан тыш;»;

1.3. 33 статьяньщ 3 елешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3. Дисциплинар жэзаны кулану Ьэм алу тэртибе, «Россия 

Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль законда каралган 
очраклардан тыш, хезмэт законнары белэн билгелэнэ.»;

1.4. 34 статьяныц 9 елешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«9. Элеге нигезлэмэнец 17, 19 Ьэм 33 статьяларында каралган ж;эза 

муниципаль хезмэткэр тарафыннан коррупциячел хокук бозу турында 
мэгълумат кергэн кеннэн алып алты айдан да соцга калмыйча, муниципаль 
хезмэткэрнец вакытлыча эшкэ сэлэтсезлеге, чираттагы ялда буллу вакытын 
санамыйча Ьэм коррупциячел хокук бозу кененнэн еч елдан да соцга 
калмыйча кулланыла. Курсэтелгэн срокларга ж;инаять эшен эзерлэу вакыты 
кертелми.”.

1.4. 42 статьяда:
1)) 4 елешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«4. 2020 елныц 1 октябренэ кадэр муниципаль хокукый актларбелэн



авыл ж;ирлеге башкарма комитеты жцтэкчесенец (секретареныц) урынбасары 
вазыйфасын билэу ечен йенэри белеем дэрэж;эсенэ карата квалификация 
талэплэре (урта йенэри белеем йэм муниципаль хезмэт стажы яисэ белгечлек, 
эзерлек юнэлеше буенча эш стажы) -  кимендз ике ел яисэ кимендэ еч ел 
булуны куздэ тота ала. 2020 елныц 1 октябреннэн соц кодексныц 8 статьясы 
3 елеше 1 пунктында каралган курсэтелгэн вазыйфаны билэу ечен 
квалификация талэплэре 2020 елныц 1 октябренэ кадэр вазыйфага 
билгелэнгэн Ьэм элеге елеш нигезендэ кабул ителгэн муниципаль хокукый 
актларда каралган тиешле квалификация талэплэренэ карата
кулланылмый.»;

2) 5 елешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«5. 2022 елныц 1 гыйнварына кадэр муниципаль хокукый актларда 

муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц елкэн Ьэм (яисэ) кече теркемнэре 
вазыйфаларын билэу ечен йенэри белеем дэрэжэсенэ карата квалификация 
талэплэре «Татарстан Республикасында тэртип саклау буенча ж;эмэгать 
пунктлары турында» 2015 елныц 25 апрелендэге ЗЗ-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы нигезендэ муниципаль хезмэтнец тиешле вазыйфасы 
буенча вазыйфаи бурычлары ж;эмэгать тэртибен тээмин итудэ катнашуга 
керэ дип билгелэнгэн очракта (урта гомуми белеем булган очракта) 
курсэтелми дип каралырга мемкин.».

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый 
мэгълумат порталы»нда (PRAVO.TATARSTAN.RU) Ьэм Зэй муниципаль 
районыныц рэсми сайтында, торак пункт территориясендэге махсус 
мэгълумат стендларында урнаштырырга.

3. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз коченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз жаваплылыгымда 

кал дырам.

Совет рэисе Jib s { • ; Ю. И. Гильманов


