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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районы Советыньщ 2016 елньщ 
28 декабрендэге «Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районында муниципаль 
хезмэт турында нигезлэмэ хакында»гы 
145 нче номерлы карарына узгэрешлэр 
керту турында

«Коррупциягэ карты  керэш турындагы законнарны камиллэштеру 
максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
хакында» 2019 елньщ 16 декабрендэге 432-ФЭ номерлы Федераль закон, «Татарстан 
Республикасыньщ аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында» 2019 елньщ
27 декабрендэге 118-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендэ

Элмэт муниципаль районы Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Советыньщ 2016 
елньщ 28 декабрендэге «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районында 
муниципаль хезмэт турында нигезлэмэ хакында»гы 145 нче номерлы карарына 
(Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Советыньщ 2017 елньщ 30 
мартындагы 166 нчы номерлы, 2017 елньщ 05 маендагы 178 нче номерлы, 2017 
елньщ 31 маендагы 184 нче номерлы, 2017 елньщ 25 сентябрендэге 196 нчы 
номерлы, 2018 елньщ 11 маендагы 238 нче номерлы, 2018 елньщ 13 декабрендэге 
267 нче номерлы, 2019 елньщ 25 мартындагы 284 нче номерлы, 2019 елньщ
28 августындагы 314 нче номерлы карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ 
алып) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

И .ка р а р га  кушымтада:
1.1.1. «Муниципаль хезмэт вазыйфасы» 2 булеге 2.5 пункты ж;иденче абзацын 

тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2022 елньщ 1 январенэ кадэр муниципаль хокукый актларда муниципаль 

хезмэт вазыйфаларыньщ елкэн Иэм (яисэ) кече теркеме вазыйфаларын билэу ечен 
Иенэри белем дэрэж;эсенэ карата квалификация талэплэре курсэтелми (урта 
гомуми белем булганда), муниципаль хезмэтнец тиешле вазыйфасы буенча 
«Татарстан Республикасында тэртип саклау буенча >цэмэгать пунктлары турында» 
2015 елньщ 25 апрелендэге ЗЗ-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 
нигезендэ ж;эмэгать тэртибен тээмин итудэ катнашу шарты утэлгэндэ.»;

1.1.2. «Муниципаль хезмэт белэн бэйле тыюларны» 7 булек 7.1 пункты 
2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«2) коммерция яисэ коммерциягэ карамаган оешма белэн идарэ итудэ 
тубэндэге очраклардан тыш катнашырга:
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а) сэяси партия белэн идарэ итудэ, Иенэри берлек органы, шул исэптэн >цирле 
узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында 
тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыньщ сайланулы органы тарафыннан тулэусез 
нигездэ, башка и>к;тимагый оешма, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативлары 
съездында (конференциясендэ) яисэ гомуми ж;ыелышында, кучемсез мелкэт 
милекчелэре ширкэтендэ катнашу;

б) коммерциягэ карамаган оешма идарэсендэ (сэяси партия белэн идарэ 
итудэ катнашудан тыш, Иенэри берлек органы, шул исэптэн жирле узидарэ 
органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн 
беренчел профсоюз оешмасыньщ сайланулы органы тарафыннан, башка иж;тимагый 
оешманьщ, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативларыньщ, кучемсез милек 
милекчелэре ширкэтлэренец съездында (конференциясендэ) яисэ гомуми 
ж;ыелышында катнашу, яллаучы вэкиленец Россия Федерациясе субъекты законы 
белэн билгелэнгэн тэртиптэ алынган рехсэте белэн;

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

г) муниципаль берэмлекне гамэлгэ куючы (катнашучы) оешманыц идарэ 
органнарында Иэм ревизия комиссиясендэ оешманы гамэлгэ куючы (акционер) 
тарафыннан оешманы гамэлгэ куючыньщ вэкалэтлэрен муниципаль берэмлек 
исеменнэн гамэлгэ ашыру тэртибен, я муниципаль милектэге акциялэр (устав 
капиталындагы елешлэр) белэн идарэ иту тэртибен билгели торган муниципаль 
хокукый актлар нигезендэ тулэусез нигездэ яклау;

д) федераль законнарда каралган башка очракпар;
3) шэхсэн яисэ ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчэнлеге белэн 

шегыльлэнергэ;»;
1.1.3. «Муниципаль хезмэткэрнец ж;аваплылыгы» 22 булегендэге 22.4 пунктын 

тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«22.4. дисциплинар тулэтулэрне куллану Иэм бетеру тэртибе, «Россия 

Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елньщ 2 мартындагы 25-ФЗ 
номерлы Федераль законда каралган очракпардан тыш, хезмэт законнары белэн 
билгелэнэ..»;

1.1.4. «Муниципаль хезмэткэрнец >к;аваплылыгы» 22 булегендэге 22.6.5 
пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«22.6.5. Элеге нигезлэмэнец 8, 22, 24 статьяларында каралган тулэтулэр 
муниципаль хезмэткэрлэргэ коррупциячел хокук бозуньщ башкарылуы турында 
мэгълумат кергэн кеннэн алып алты айдан да соцга калмыйча, муниципаль 
хезмэткэрнец вакытлыча хезмэткэ яраксыз булу чорларын, аньщ отпускта булуын 
исэпкэ алмаганда Иэм коррупциячел хокук бозу башкарылган кеннэн алып еч елдан 
да соцга калмыйча кулланыла. Курсэтелгэн срокпарга ж;инаять эшен карау вакыты 
кертелми.».

2. Район Башкарма комитетыныц хокук идарэсенэ (Ханнанова Э.Б.) элеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълуматлар рэсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 
Иэм Элмэт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.

3. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан соц уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарньщ 1 пунктыньщ 1.1.1 пунктчасында каралган шартлар 2019 

елньщ 1 январеннэн барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.
5. Элеге карарньщ ^д^дешен контрольдэ тотуны район Советыньщ 

законлылык, хокук т э р т и б ^ й § Ь ^ ^ ^ " ^ И кзсь1 Иэм ж;ирле узидарэ мэсьэлэлэре 
буенча даими комиссиясе»

Муниципаль район Башлыгь! иунииипАльного]^^ т.Д. Нагуманов


