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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-Дӛме 

авыл җирлеге Советының «Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә муниципаль 

хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында " 2015 елның 15 июнендәге 

197 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 
 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 

2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 

елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмәт 

турында Татарстан Республикасы кодексы, Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районының Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге 

муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районының Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлеге Советы, Татарстан 

Республикасы 

 

Карар: 

    

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Татар Дӛм-

Дӛме авыл җирлеге Советының «Татар Дӛм-Дӛме авыл җирлегендә 

муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2015 елның 

15 июнендәге 197 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 8 статьяның 2 пунктындагы 3 абзацын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

"2020 елның 1 октябренә кадәр авыл җирлеге башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары (сәркәтибе) вазыйфасын биләү ӛчен муниципаль 

хокукый актлар нигезендә һӛнәри белем дәрәҗәсенә карата квалификация 

таләпләре Урта һӛнәри белем һәм муниципаль хезмәт стажына яисә 

белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан да ким булмаган яки ӛч елдан да ким 

булмаган эш стажына карата булырга мӛмкин. 2020 елның 1 октябреннән 

соң муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 8 

статьясындагы 3 ӛлешенең 1 пунктында каралган әлеге вазыйфаны биләү 
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ӛчен квалификация таләпләре 2020 елның 1 октябренә кадәр вазыйфага 

билгеләнгән һәм муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 

кодексының 42 статьясындагы 4 ӛлеше нигезендә кабул ителгән 

муниципаль хокукый актларда каралган тиешле квалификация таләпләренә 

туры килми. 

1.2. Нигезләмәнең 16 статьясындагы 1 ӛлешенең 2 пунктын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 

катнашу, түбәндәге очраклардан тыш: 

а) сәяси партия, һӛнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә 

органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 

тӛзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан 

түләүсез Идарәдә катнашу, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-

тӛзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милек милекчеләр 

ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу;; 

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

һӛнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тӛзелгән беренчел профсоюз 

оешмасының сайлау органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, 

торак, торак-тӛзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек 

милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында катнашу (конференция), 

Россия Федерациясе субъекты законында билгеләнгән тәртиптә алынган 

эшкуар вәкиле рӛхсәте белән түләүсез Идарәдә катнашу;; 

в) Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре советында, 

башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук аларның 

идарә органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез 

нигездә тәкъдим итү; 

г) муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган 

акцияләр (устав капиталындагы ӛлешләр) белән идарә итү тәртибен 

билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль 

берәмлекнең идарә органнарында һәм Ревизия комиссиясендә, гамәлгә 

куючы (акционер) булган оешманы гамәлгә куючы (акционер) 

мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә куючы 

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган 

акцияләр (устав капиталында ӛлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели 

торган муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек 

мәнфәгатьләрен); 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар; 

3.1)шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шӛгыльләнергә» 

1.3. Нигезләмәнең 32 статьясындагы 3 ӛлешен түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:: 

«3. Дисциплинар түләтүләрне куллану һәм тӛшерү тәртибе, «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында»2007 елның 2 мартындагы 



25-ФЗ номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмәт 

законнары белән билгеләнә. 

1.4. Нигезләмәнең 32 статьясындагы 3 ӛлешен түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«9. Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 

кодексының 17, 18һәм32 статьяларында каралган түләтүләр, муниципаль 

хезмәткәрнең вакытлыча эшкә яраксызлыгы, отпускта булу чорларын 

санамыйча, муниципаль хезмәткәр тарафыннан коррупциячел хокук бозу 

кылу турында мәгълүмат кергән кӛннән алты айдан да соңга калмыйча һәм 

коррупциячел хокук бозу кылган кӛннән ӛч елдан да соңга калмыйча 

кулланыла. Күрсәтелгән вакытка җинаять эше буенча җитештерү вакыты 

кертелми". 

1.5. Нигезләмәнең 20 статьясындагы 3 ӛлешенең 4 пунктын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

4) хезмәт кенәгәсен һәм (яисә) хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр 

(Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 66.1 статьясы), хезмәт килешүе 

беренче тапкыр тӛзелгән очраклардан тыш; 

1.6. Нигезләмәнең 20 статьясындагы 3 ӛлешенең 6 пунктын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«6) Мәҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы яисә 

индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында теркәлүне 

раслаучы документ, хезмәт килешүе (контракт) беренче тапкыр тӛзелгән 

очраклардан тыш». 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

Рәис       Р. Н. Бәдретдинов 
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