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О'Россия Федерациясендэ муниципалъ хезмэт тlryында'П 2аа7 елныц 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федералъ закOн, <Коррупцияга каршы тOру
ТУрында Россия Федерацияое закOннарын камиллаштерy максатларында
Россия Федерациясенеý аерым закон актларына yзгарешлэр керry хакындаD
2009 елныц 16 декабрендаге 4З2-ФЗ номерлы Федерашь закон, <<Муниципа.iIь
хезмат турында Татарстан Ресгryбликасы кодексьD) 201З елныц 25 июнендаге
50-ТРЗ ýOмерлы Татарстан Ресгryбликасы Законы нигезеýда, Зай муниципаJIь
раЙоньi Александр Бистэсе авыл тdI4рлеге Уставына т€uIýып, Татаротан
Республикасы Зай муниципЕuIъ районы Александр Бистасе авыл щирлеге
Советы

карар бкра:

1. "ТатарстаЕ Ресrryбликасы Зай муницýгIаJIь районы Александр ýистэсе
аВыл хtирлегендэ муницип€Llrъ хезмэт турында нигезлама хакыЁда'О 2014 елныц
28 февраль 165 номерлы Зэй мунициIIапъ районы Александtrl Бистэсе авыл
)цирлеге Советы карарына тубэндаге yзгэрешлэрне кертергэ :

1.1. 16 статьяЕыц 1 олешендэ:
i) 3 пунктны тубондэге редакцияда бsян итарга:
<З) коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белан Едарэ итуда

катнашу, тубандэге очракJIардан тыш:
а) саяси партияt hонэри берлек органы, шул исэптэн х{ирле yзидара

СРГаНЫНДа тСЗелган беренчел профсоюз оешмасы}lыц саЙланулы органк,
МУНиципаJIь берэмлек саЙлау кOмиссиrtсе аIIпараты белэн идара итyдэ,
СЪеЗДДа (конференциядэ) башка шцтимагый оешманыц, торак, тOрак-тозелеш,
гараж кооIIеративларыныц, кlчемсез милек милекчеJIэре ширкэтенец гомуми
хtыелышында тyлаyсёз нигездý катнапry;

б) коммерциячел булмаган оешма белан (сэяси гIартиl[, hонари берлек



оргаЕы, шц/л исэfiтэн )Idирле yзидарэ органында тsзелгэн беренчел профсоюз
оешмасыныц сайланулы оргаýы, мунищипаль берэмлек сайлау кOмиссиrIсе

ашпараты белэн идарэ ктyдс, съездда (конференщияда) башка их{тимагый
оешманыý, торак, торак-тозелеш, гарilк кооперативларыныц, кlчемсез милек
милекчеларе ширкýтенец гOмуми }цыелышында тyлаyсез нигездэ катýашудан
тыш) Россия Федерачиясе субъекты законында билгелэнген тэртипта яллау{ы
вакиле рохсэте белэн тyлаyсез нигездэ идара итyда катнашry;

в) Россия Федерациясе субъектыныg муницикапъ берэмлеклэре
советында, башка муниципалъ берамлекJIарнец берлэшмаларенда, шулай ук
аJIарныr{ идарэ 0рганнарында муниципапь берэмлек мэнфагатьлэрен тyлаyсез

нигезда KYPсaTY, якJIау;

г) муницкIIаJIь берэмлекне гамэлгэ куючы булып тOручы идара

органнарында haM ревизия кOмиссиясенда мунициrrапъ берамлек
манфагатьJIарен мунициrrапь берэмлек исоменнан 0ешманы
куючыныц вэк€}JIатлэрен гамалгэ ашьiру тэртибен яиса муниципаlrь
акциялар белан идарэ итy тёртибен (устав капитiulындагы олешлар) бИЛГеЛИ

торган муницип€tль хокукый актлар нигезендэ тyлэyсез нигездэ ТэкъДИМ ИТY;

д) федераJIь закOннарда карапган башка 0чраклар;>);

2) тубэндаге эчталекJIе 3.1 пунктны остэргэ:
кЗ. i ) эшмакэрлек белэн шахсэн яки ышанычлы затлар аша

шOгыJIьланерrа;>;
1.2.2а статъяЕыц 3 gлешен 4 гryкктын тryбандэге редакциядэ баян итарГЭ:

к4) хезмэт кенэгэсен haM (n*") хезмэт эшчэнлеге турында белешмаЛЭРНе
(Россия Федерациясе Хезмэт кOдексыныц б6.1 статьясы), хезмаТ КИЛеШ,!'е

беренче тапкыр тозелгэн очрекJIардан тыш;)>;

(3. .Щиоцигlлинар х{азаны куллаýу haM алу
Федерациясендэ муницип€tпъ хезмэт турында> Федерапь
очракJIардан тыш, хезмат закOннары белан билгелэна.>>;

1.3. З3 статьяныц З олешен тубэндэге редакцияда баян итsрга:
тэртибе,

|.4. З4 статьяныц 9 олешен тубандаге редакцияда боян итэргэ:
к9. 3леге нигезламэнец L7, 19 h*M 33 статъяларында карыIГан ЩСЗа

муниципаJIь хезматкэр тарафыннан коррупциячел хокук бозу т}рыкда
мýгълyмат кергэн ксннэн аJIыrr аJIты айдан да соцга ка-шмыйча, МУнИЦИПЫIЬ

хезматкэрнец вакытJIыча эшкэ сэлэтсезлеге, чираттагы ялда бУпУ ВаКЫТЫН

санамыйча haM корруrrциячел хOкук бозу ксненнэн оч елдан да сOцга
калмыйча кулланыла. Курсателган срокjIарга щинаllть эшен эзерлаy ВакыТы
кертелми.".

|.4.42 статьяда:
1) ) 4 0лешне тryбэндаге редакциядэ баян итарга:
к4. 2020 елныц 1 октябрена кадар муниципаJIь хокукыЙ актлар белэн аВЫЛ

х{ирлеге башкарма кOмитеты житэкчесеЕец (секретареныц) урынбасары
вазыйфасын билау очен hонэри белем даращасенэ карата квалификаЦИЯ
т€tJIашларе (урта hонари белем hам муниципаJIь хезмат стtDкы яиса белгечлеК,

азерлек юýэлеше буенча эш стажы) - кимеýда ике еJI яиса кименДа ёЧ еЛ

булуны кyздэ тота ала. 2020 елныц i октябреннýн соц кOдексныщ 8 статьясы З

гамаJIга
милектэге

закоЕда
<<Россия

карапга}r



Флеше 1 пунктында караJIган кyрсэтелгэн вазыйфаны билэу Ёчен
квалификация таJIапларе 2а20 елныц 1 октябрена кадар ваiыйфага
билгеланган haM алеге ёлеш ýигезендэ кабул ителган муницишаль хокукый
актларда карыIган тиýшле квалификация тапэплареЕа карата кулланылмый. >> ;

2} 5 олешне тубандаге редакцияда баян итарга:
к5. 2022 елныц 1 гыйнварына кадар муЕиципаJIь хокукый актларда

муницишаль хез&{ат вазыйфа_riарыныц слкФн haM (яиса) кече таркемнýре
вазыйфаларьiн билау 0чен hенэри белем дарэх{асена карата квшrиф"uuцй
таJIаплбре <татарстан Республикасында тэртиIr саклау буенча жамагать
IIунктлары 2а15 25 зз-трзflунктлары турында> ZUlЭ елЕыц 2) апрелендаге зз-трЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы нигезенда муниципаJIъ хезматнец тиешле 

"*urй,Рас",буенча вазыйфаи бурычлары llцэмэгатъ тартибен тээмин итyдэ катнашуга кера
ДИП бИЛГеЛаНГаН оЧракта (урта гOмумн белем булган очракта) кyрсателми диil
каралырга мемкин,>}.

2. ýлеге карарЕы <<Татарстан Республикасыныý расми хокукый
могълYмат llортаJIьD}нда (PRAV0.TATARýTAN.RU) haM Зай муниципаJIь
районыныц рэсми сайтында, торак пуЕкт территOриясендаге махсус
магъJцrмат стендларында урнаштырырга,

з. ýлеге карар рэсми басылып чыккан кOненнан yз кФчена кsре.
4. Карар уtалешен кOЕтрольде тOтуны yз €стена йскларга.

Совет рэисё Л.Г. ВарганOва


