
КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

Азнакай шәһәре                                              № 338-45 «12 » март 2020 ел 

 
Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 

2019 елның 22 апрелендәге 242-35 нче номерлы  

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында муниципаль хезмәт турында» карарына  

үзгәрешләр кертү турында (20.08.2019 ел, №277-38 

карар редакциясендә)  

 

2019 елның 16 декабрендәге 432-ФЗ номерлы  «Коррупциягә каршы тору 

турында Россия Федерациясе законнарын камилләштерү максатларында Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль 

законга туры китерү максатыннан, 2019 елның 16 декабрендәге 439-ФЗ номерлы 

«Россия Федерациясе Хезмәт кодексына хезмәт эшчәнлеге турындагы 

мәгълүматларны электрон рәвештә формалаштыру өлешендә үзгәрешләр кертү 

турында» Федераль Закон нигезендә, 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итә: 

 

1.Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2019 елның 22 

апрелендәге 242-35 нче номерлы  «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында муниципаль хезмәт турында» карарына  (20.08.2019 ел, №277-38 карар 

редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1 нче кушымтаның 10.1 пунктының 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

2), түбәндәге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма 

белән идарә итүдә катнашырга: 

а) сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле 

үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 

төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органында, башка иҗтимагый 

оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары съездында (конференциясендә) 

яисә гомуми җыелышында, күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтендә түләүсез 

нигездә катнашу;  

б) коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри 

берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең 

сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 

органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында 

катнашу (конференция), Россия Федерациясе субъекты законында билгеләнгән 

тәртиптә алынган эшкуар вәкиле рөхсәте белән түләүсез идарәдә катнашу; 



в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре советында, 

башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә 

органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим итү; 

г) муниципаль берәмлек муниципаль берәмлекне гамәлгә куючы (катнашучы) 

муниципаль берәмлек булган оешма идарә органнарында һәм ревизия комиссиясендә 

оешманы гамәлгә куючы (акционер) тарафыннан оешманы гамәлгә куючының 

вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә ашыру тәртибен яки 

муниципаль милектәге акцияләр (устав капиталындагы өлешләр) белән идарә итү 

тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә түләүсез нигездә 

күрсәтү; 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар.»; 

       1.2.   түбәндәге эчтәлекле 3.1. пунктчы өстәргә: 

«2.1) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә.»; 

1.3. 15.6 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә: 

«Хезмәт килешүе буенча эш стажы булган зат хезмәт эшчәнлеге турында 

мәгълүмат ала ала ала: 

эш бирүченең соңгы эш урыны буенча (әлеге эш бирүчедә эшләгән чорда) 

тиешле рәвештә расланган кәгазьдә яки көчәйтелгән квалификацияле электрон имза 

белән (эш бирүче булганда) имзаланган электрон документ формасында (эш бирүче 

булганда); 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә тиешенчә 

расланган кәгазьдә; 

Россия Федерациясе Пенсия фондында тиешле рәвештә расланган кәгазьдә яисә 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ 

формасында; 

дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталын көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә 

куллану. 

1.4. 24.3. пунктчада  "закон белән" сүзләреннән соң, "Федераль законда каралган 

очраклардан тыш" сүзләрен өстәргә.  

2. Әлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында" түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге  веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту Азнакай район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча 

даими комиссиясенә йөкләнә.   

 

Рәис          М. З. Шәйдуллин 
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