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Кукмара муниципаль район Нырты авыл

)цирлеге муниципаль хезмот турында Нырты

авыл )цирлеге Советыныц 2018 елныц 27

апреленец О4 номерлы карары белан

расланган Нигезлэмэга yзгорешлор керry

хакында ч

<<Россия Федерациясендо муниципаль хезмот ryрында)2007 елныц 2

мартындагы 25JФ3 номерлы Федераль закон, муниципаль хезмэт турында 2013

елныц 25 июнендэге 50-ТР3 номерлы Татарстан Республикасы Кодексы

нигезендо, Кукмара муниципаль район Нырты авыл )цирлеге муниципаль хезмет

турындагы Нигезлэмэне гамолдоге законнарга туры йтеру максатыннан, Нырты

авыл ;)цирлеге Советы карар бирде:

1.Кукмара муниципаль район Нырты авыл )цирлеге муниципаль хезмот

турында Нырты авыл )цирлеге Советыныц 2018 елныц 27 апреленец 04 номерль1

карары белэн расланган Нигезлемэгэ ryбэндоге yзгэрешлэрне кертерго:

1.1. 9 булекнец 1 пунtпында:

- 2 пунпчаны ryбэндаге редакциядэ бэян иторга:

2) ryбондэге очраклардан тыш, коммерциячел оешма белэн яисо

коммерциячел булмаган оешма белон идара ицдэ катнашырга:

а) саяси партия, hенэр берлеге органы, шул исэптон муниципаль

беромлекнец )цирле yзидара органында, сайлау комиссиясе аппаратында

тозелгэн башлангыч heHop .берлегенец сайланулы органы белэн идарэ Ицдо,

башка ищтимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативлары,

Nеб



кYчемсез молкот милекчелэре ширкэтлэре съездында (конференциясендэ) яисо
грмуми_ )цыелыцы нда ryлэyсез нигезда катнашу;

б) актта билгелангэн тэртипто алынган яллаучы вэкиле рехсэте белан
ryлэyсе3 нигездэ коммерцияле булмаган оешма белон идаро Иryдо (сэяси партия,
heHop берлеге органы, шул исаптэн )цирле yзидарэ органьlнда, муниципаль
берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгон башлангыч профсоюз
оещмасыныц сайланулы органы белан идаро Иryда, башка и)цтимагый оешманыц,
торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц, кyчемсез милек милекчелор
ширкэтенец съездында (конференциялордо) яиса гомуми )цыелышта катнашудан
тыш) катнашу;

в) Татарстан Республикасы муниципаль беромлеклэре советында,
муниципаль беромлеклорнец башка берлэшмолэрендэ, шулай ук аларныц идарэ
орган нарЫ нда ryлаYсе3 н игеЗдэ мун и Ци палЬ беромлеК мэнфогатьлэрен кайгырry;

г) муниципаль берэмлек исеменнон оешманыц гамэлго куючысц
вокалатлэреН башкарУ яисО муниципалЬ милектО булгаН акциялэр (устав
капиталында катнашу елешлоре) белэн идарэ иry тэртибен билгели торган
муниципаль хокукый актларга таянып, муниципаль берэмлек гамалго куючысы
(акционеры, катнашучысы) булган оешМаныц идарэ органнарында hэм ревизия
ком иссйяСендО ryлэYсеЗ н и гездО мун иципал ь берэмлек монфэгатьлэрен кай гы рry;

д) федераль законнарда каралган бащка очраклар;
- ryбандоге эчтолекле 2.1 пункты белан тулыландырьlрга:

"2,1) шэхсэН яисо ышанычлы 3атлар аша эшмакорлек эшчэнлеге белан
шогыльланергэ;);

1,2, 10 булекнец 13 пунктында кбашка дисциплинар )цэза) сYзларен <бащка
)цавапл ылы к чаралары ) сyзлэрено алмашты рырга) ;

1.3. 12 булекгэге '1.3 пунктныц б пунктчасын ryбандоге редакциядэ бэян
иторга:

к6) индивидуаль (персонификациялэнгэн) исэпкэ алу системасында терколyне
раслаучы доkумент, шул исэптон элекгрон документ рэвешендэ;)

1.4. 20 булекнец 5 пунктындагы икенче
айлык ryлоyлэр муниципаль хезмэт турында

абзацында (а стаж озынлыгы hoM

Татарстан Республикасы Кодексы



ниге3ендэ тиешле еллар эшлогэн ечен пенсия кyлэмен билгелэгонда муниципаль
це3мэткоргэ билгелэнгон кyлэмдэ исэпка алына) сyзлорен (э lfiасслы чин ечен
вазыйфаи оlшадка айлык остамэ ryлаy Татарстан Республикасында муниципаль
хезмоткорларнец хезмэте очен ryлэy чыгымнарын формалаштыру
нормативларын билгели торган Татарстан Республикасы Министрлар
кабинетыныц норматив хокукый акгы белан билгелэнгон кyломдэ исэпкэ алына.))
сyзларенэ алмащтырырга; 

.

/

1.5.23 булекнец 3 пуншчасын ryбэндэге редакциядэ бэян итэрго:
к3. ,Щисциплинар цазаларны куллану haM кире алу тэртибе кРоссия

Федерациясендо муниципаль хезмот турында >> 2оо7 елныц 2 мартындагы 25-Фз
номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмот турындагы
законнарда билгелэнэ

]

1.6- 24 булекнец 9 пунктын ryбэндэге редакциядо боян итаргэ:
9. олеге Нигезломэнец 7, 1о hoM 23 пунктларында каралган )цозалар,

муниципаль хезмоткорнец вакытлыча эшко яраксызлыгы, отпускта булу чорларын
санамыйча, муниципаль хезмоткэр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу
турында магълyмат кергон коннэн алып алты айдан да соцга калмыйча hoM
коррупциячел хокук бозу кылган коннон оч елдан да соцга калмыйча кулланыла.
курсотелгон вакытларга )цинаять эше буенча производство вакыты керми.)

2, олеге карарнЫ ТатарстаН Республикасы хокукый мэгълYматыныц рэсми
порталь]нда бастырып чыгарырга hoM махсус могьлyмат стендларында
урнашть!рырга.

)(ирлек башлыгы:

бryтч]


