
Татарстан Республикасы Кукмара м}циципЕtль районы
Кэркэуr авыл щирлеге Советы

кАрАры

2020 елныц 20 мартында 8 нче flомерлы

кукмара муниципаль район Кэркэlпt авыл жирлеге
муниципаJIь хезмэт турынла_ ЩаркеYч авьш щирлеге
СЬветыныц 2018 елныц 27 апрелендэ 13 нче
номерлы карары белэн расланган Нигезлэмэгэ

Yзгэрешлэр KepTY хакыЕда

<Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында>2007 елньiц 2 мартьrндагы 25-ФЗ

номерлы Федераль закон, муниципаJIь хезмэт турында 201З елньiц 25 июнендэге 50-трз номерлы

татарстан Республикасы Кодексы нигезенда, Кукмара муниципаль район Кэркэуч авыл п{ирлеге

муници11аль хезмэт турындагы Нигезлэмэне гаN[элдэге законнарга туры китерY максатыннан,

Кэркэуr авыл щирлеге Советы карар бирле:

1.Кукмара муниципаль райоН Кэркауr авыл жирЛеге муниЦипаJIЬ хезмэт турында Кэркэуч

авыл Совеrur*rurц 2018 елныц 27 апрелендэге 13 нче номерлы карары (Кэркэуч авыл х{ирлеге

Советы карарларындагы 31 нче о*r"бр" 20t8 нче ел Ns33; 17 нче май 2019 ел М11 узгорелэре)

белэн расланган Нигезлэмэгэ тубэндэге yзгэрешлэрн9 кертергэ:

1.1. 9 булекнец t пуIIктында]
- 2 пунктчаны тубэндэге редакциядэ бэян итаргэ:

2) тубэндэге очраклардан тыш, коммерциячел оешма белэн яиса коммерциячел булмаган

оешма белэн идарэ итyдэ катнашырга:
а) сэяси партия, burr.p берлеге органы, шул исэптэн муниципаль берэмлекнец п(ирло yзидарэ

ор.uп"irrдu, сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн башлангыч hенэр берлегенец сайланулы

opau"", белэн идарэ итYдэ, башка иrr{тимагый оешмЕIныц, TopzК, торак-тозелеш, гарilк

кооперативлары, кYчемсез молкэт милекчеларе ширкэтлэре съездыЕда (конференцияоендэ) яисэ

гомуми щыелышында тyлэyсез нигездэ катнашу;

б),актга билгелэнган тэртиtIтэ а,тынган ялJIаучы вэкиле рохсэте белен тyлэyсез нигездэ

поr*.рu""ле булмагu, ое-*а белэн идарэ итYдэ (сэяси партия, hонэр берлеге органы, шул

исэптэн }кирле yзидара органынд4 муниципаль берамлекнец сайлау комиссиясе аппаратында

тозелгэн башлангй 
^.rроф.оо. 

оешмасыныц сйланулы органы белэн идарэ итyдэ, башка

ижтимагый оешманыц, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, к\цемсез милек

милекчелЭр ширкэтенец съездЫнда (конференциялэРдэ) яисЭ гомуми щыелышта катнашудан тьтш)

катнашу;
в) Татарстан Республикасы муниципаль берамлекJIэре советында, муниЦипаJIЪ

берэмлекларнец башка берлашмалэрендэ, шулай ук аларныц идара органнарында тyлэyсез ниг9здэ

муниципаль берамлек мэнфэгатьлэрен кайгырту;

г) ,у""ц"паrrь берэмлек исеменнэн оешманыц гамэлгэ куючысы вэкалэтЛэрен бшпКару яисЭ

муниципаль милектэ булган акциялэр (устав капиталында катнашу олешлэре) белэн идарэ итy

тэртибен билгели торган муниципалi хокукый актларга таянып, муЕиципаль берамлек гаI\{элгэ

nfi.""r.", 1акчионеры, катнашучысы) булган оешманыц идара оргЕшнарында hэм ревизия

комиссияСенда тYлэYсез нигезДэ муниципаль берэмлек манфагатьлэрен кайгырту;

д) федераль законнарда каралган башка очракJIар;

- тубэндэге эчтэлекле 2.1 пункты белэн туJIыландырырга:



<2.1) шэхсэн яисэ ышаньгшы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шогыJIьлэнергэ;);

1.2. 10 булекнец 13 тryнктында кбашка дисциплинар }цаза) сyзлэрен кбашка жаваплылык
чаралары) сyзларенэ алмаштырырга) ;

|,З. |2 булектэге 1.3 пунктныц б пунктчасын тубэндэге редакциядэ баян итэргэ:
к6) индивидуаль (персонификациялэнгэн) исэпкэ алу системасында теркэJц.не раслауш документ,
шул исэптэ[1 электрон документ рэвешеЕда;)

|.4.2О булекнец 5 пунктындагы икенче абзацында (э 
"Ъа* 

оз"r"п"r.", hэм айлык тyлэyдэр
муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы Кодексы нигезендэ тиешле еллар эшлэган
очен пенсия кYлэмен билгелэгэндэ муниципаJIь хезмэткэргэ билгелэнгэн кYлэмдэ исапкэ алынa>)

сyзлэрен ((а класслы чин очен вазыйфаи окладка айлык остэме тyлэy Татарстан Республикасында
муниципаJIь хезмэткэрларнец хезмэте очен тyлэy чыгымнарын форма_паштыру нормативларын
билгели торган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц норматив хокукьй акты белон

билгелэнгэн кyлэмдэ исэпкэ ыIына.)) сyзлеренэ аJIмаштырьIрга;

1.5.2З булекнец 3 пунктчасьiн тубэндэге редакциядэ бэян итэрга:
(З. ,Щисциплинар жэзаларны куллану hэм кире a;ly тэртибе кРоссия ФедерациясенДэ

муници11аль хезмэт турындa> 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законда

каралган очракJIардан тыш, хезмэт т}рындагы законнарда билгелэнэ

|.6.24 булекнец 9 пунктын тубандэге редакциJIдэ бэян итэрга:
9. Олеге Нигезлэмэнец 7, 10 hэм 23 пунктларында карrrлган х{эзалар, муниципшIь хезмэткэрнец

вакытльr.Iа эшкэ яраксызлыгы, отIIускта булу чорларын санамыйча, муницишаль хезмэткэр
тарафыннан коррупциячел хок}к бозу кылу турында мэгъJц/мат керган коннан tшып алты айдан да
соцга кшtмыйча hэм коррупциячел хок}к бозу кылган коннэн оч елдан да соцга каrпиыйча

кулланыла. Курсэтелгэн вакытларга щинаlIть эше буенча производство вакыты керми.)

2, Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълyматыныц рэсми порталында
бастырып чыгарырга hэм махсус мэгълlмат стендларында урнаттттьцырга.

Кэркэlлт М.Ф.Зэйнетдинов
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