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Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл җирлеге 
Советының 27.03.2009 ел, №36-108 карары белән расланган "Яңа Чишмә авыл 

җирлегендә муниципаль хезмәт турында"гы Нигезләмәгә үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертү хакында. 

 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль Закон, 2007 елның 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 
Федераль закон, Татарстан Республикасы Муниципаль хезмәт турында 2013 елның 25 
июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы нигезендә, Татарстан 
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл җирлеге Советы 

 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл җирлеге 

Советының 27.03.2009 ел, №36-108 карары белән расланган "Акбуре авыл җирлегендә 
муниципаль хезмәт турында"гы яңа редакциядәге Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

- 2.4 статьяның 2 пунктындагы 13 абзацындагы "Искәрмә. 2020 елның 1 октябренә 
кадәр авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары (сәркәтибе) 
вазыйфасын биләү өчен  квалификация таләпләре урта һөнәри белемгә ия булуны күздә 
тота" сүзләрен "2020 елның 1 октябренә кадәр авыл җирлеге башкарма комитеты 
җитәкчесе урынбасары (сәркәтибе) вазыйфасын биләү өчен муниципаль хокукый актлар 
белән һөнәри белем дәрәҗәсенә карата квалификация таләпләре урта һөнәри белем 
һәм стажга карата булган таләпләрне күздә тота - хезмәт стажы яки белгечлек, юнәлеш 
буенча эш стажы-кимендә ике ел яки кимендә өч ел.  2020 елның 1 октябреннән соң 
әлеге Нигезләмәнең 2.4 статьясындагы 1 пунктында каралган әлеге вазыйфаны биләү 
өчен квалификация таләпләре 2020 елның 1 октябренә кадәр вазыйфага билгеләнгән 
һәм муниципаль хезмәткәрләргә муниципаль хезмәт турында 2013 елның 25 июнендәге 
50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексының 42 статьясындагы 4 өлеше 
нигезендә кабул ителгән муниципаль хокукый актларда каралган тиешле квалификация 
таләпләренә туры килми.» 
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- 2.4 статьяның 3 пунктындагы 2 абзацын "Искәрмә. 2020 елның 1 октябренә кадәр 
авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары (сәркәтибе) вазыйфасын 
биләү өчен һөнәри белем дәрәҗәсенә карата квалификация таләпләре урта һөнәри 
белем булуны күздә тота.» “2022 елның 1 гыйнварына кадәр муниципаль хокукый актлар 
белән муниципаль хезмәт вазыйфаларының өлкән һәм (яки) кече төркеме 
вазыйфаларын һөнәри белем дәрәҗәсенә карата квалификация таләпләре куелмый 
(урта гомуми белем булганда), муниципаль хезмәтнең тиешле вазыйфаи 
вазыйфаларына «Татарстан Республикасында тәртип саклау буенча җәмәгать 
пунктлары турында” 2015 елның 25 апрелендәге 33-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы нигезендә җәмәгать тәртибен тәэмин итүдә катнашу шарты 
белән.» сүзләренә алмаштырырга. 

- 3.6 статьяның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
2) коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә түбәндәге 

очраклардан тыш катнашырга мөмкин: 
а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә органында 

идарәдә түләүсез нигездә катнашу, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 
аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан, 
башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, 
күчемсез милек милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) 
катнашу; 

б) Россия Федерациясе субъекты законында билгеләнгән тәртиптә эшкә алучы 
вәкиленең рөхсәте белән коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашу 
(сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә органында идарәдә 
түләүсез нигездә катнашу, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан, башка 
иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез 
милек милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашудан 
тыш); 

в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре советында, башка 
муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә 
органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә яклау; 

г) муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә 
ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр (устав капиталындагы 
өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар 
нигезендә гамәлгә куючысы (акционеры) булган муниципаль берәмлекнең идарә 
органнарында һәм ревизия комиссиясендә түләүсез рәвештә муниципаль берәмлек 
мәнфәгатьләрен яклау; 

д)  федераль законнарда каралган башка очраклар; 
2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә»; 
- 7.2 статьяның 1 пунктына икенче абзац өстәргә: 
"Түләтүләр муниципаль хезмәткәр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу 

турында мәгълүмат кергән көннән алып алты айдан да соңга калмыйча, муниципаль 
хезмәткәрнең вакытлыча эшкә сәләтсез булу, чираттагы ялында булу чорларын 
санамыйча, һәм коррупциячел хокук бозу кылган көннән өч елдан да соңга калмыйча 
кулланыла. Күрсәтелгән вакытка җинаять эше буенча эш алып бару  вакыты  кертелми.» 

- 7.2 статьяның 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
3. дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе, «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 
номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмәт законнары белән 
билгеләнә. 

2. Әлеге карарны "Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендәге  
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