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Авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр
кертү турында
“Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында” 2007 елның 2 мартындагы
25-ФЗ номерлы Федераль закон, 2013 елның 25 июнендәге 50-ЗРТ номерлы Татарстан
Республикасында муниципаль хезмәт турындагы Кодекс, Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы “Табар Черкене авыл җирлеге” муниципаль берәмлегенең
Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Табар Черкене
авыл җирлеге Советы карар итә:
1. Табар Черкене авыл җирлеге Советының 2016 ел, 12 февраль 23 нче номерлы
карары белән расланган “Авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында” Нигезләмәгә
түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
Түбәндәге эчтәлекле 5.5.1 пунктын өстәргә:
"5.5.1. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр конфликтын
бетерү максатларында әлеге җирле үзидарә органының сайлау профсоюз органында,
муниципаль
берәмлекнең
сайлау
комиссиясе
аппаратында
муниципаль
хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен әлеге вазыйфаны биләгән чорда яклый алмый.";
5.7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«5.7.Муниципаль хезмәт үтү белән бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәргә тыела:
1) муниципаль хезмәт вазыйфасын башкарырга, әгәр дә:
а) Россия Федерациясе дәүләт вазыйфасына яисә Россия Федерациясе субъекты
дәүләт вазыйфасына билгеләп куелганда, шулай ук дәүләт хезмәте вазыйфасына
билгеләнгән очракта;
б)муниципаль вазыйфага сайлау яки билгеләү;
в) һөнәр берлеге органында, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органында түләүле сайлау вазыйфасына сайлау;
2)шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнергә,
коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга
(сәяси партия белән идарә итүдә катнашудан тыш; түләүсез нигездә һөнәри Союз
органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы
белән идарә итүдә катнашу; съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма,
торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчәчелек, дача
кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең гомуми
җыелышында катнашу (конференция); күрсәтелгән коммерциячел булмаган оешмалар
белән идарә итүдә (сәяси партиядән һәм һөнәри Союз органыннан, шул исәптән җирле
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлап алу органыннан тыш) бертөрле

башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары составына
эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән кергән буларак түләүсез нигездә
катнашу (муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган)), муниципаль
берәмлек идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек
мәнфәгатьләрен, гамәлгә куючы (акционер) түләүсез нигездә тәкъдим итүдән тыш,
муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар яки идарә
итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган
муниципаль хокукый актлар нигезендә (устав капиталында катнашу өлешләре);
федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) муниципаль хезмәт вазыйфасын биләп торган җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясендә, әгәр федераль законнарда башкасы
каралмаган булса, үзенә буйсынучы яисә аның карамагындагы өченче затлар эшләре
буенча ышанычлы яисә вәкил булырга;
4)вазыйфаи нигезләмә белән бәйле рәвештә яисә вазыйфаи бурычларны башкару
белән бәйле рәвештә физик һәм юридик затлардан (бүләкләр, акчалата бүләк,
ссудалар, хезмәтләр күрсәтү, күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары һәм башка
бүләкләр) бүләкләү алырга. Муниципаль хезмәткәрләргә алынган бүләкләр беркетмә
чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә
муниципаль милек дип таныла һәм муниципаль хезмәткәрләргә акт буенча җирле
үзидарә органына, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясенә тапшырыла, аларда
ул муниципаль хезмәт вазыйфасын биләп тора, Россия Федерациясе Граждан
кодексында билгеләнгән очраклардан тыш. Беркетмә чарасы, хезмәт командировкасы
яки башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә алынган бүләк тапшырган муниципаль
хезмәткәр аны Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнә
торган тәртиптә сатып алырга мөмкин;
5) физик һәм юридик затлар акчалары, җирле үзидарә органы, муниципаль
берәмлек сайлау комиссиясе җирле үзидарә органнары, башка муниципаль
берәмлекләрнең сайлау комиссияләре, шулай ук дәүләт хакимияте органнары һәм чит
дәүләтләрнең җирле үзидарә органнары, халыкара һәм чит ил коммерцияле булмаган
оешмалары белән үзара нигездә гамәлгә ашырыла торган командировкалардан тыш,
командировкага барырга;
6) хезмәт вазыйфаларын башкару белән бәйле булмаган максатларда, матдитехник, финанс һәм башка тәэмин ителеш чараларын, башка муниципаль милекне
кулланырга;
7) муниципаль хезмәт белән бәйле булмаган максатларда, федераль законнар
нигезендә конфиденциаль характердагы мәгълүматка кертелгән мәгълүматларны яисә
вазыйфаи бурычларны башкару белән бәйле рәвештә аңа билгеле булган хезмәт
мәгълүматын белдерергә яисә кулланырга;
8) җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе һәм
аларның җитәкчеләре эшчәнлегенә карата, әгәр бу аның вазыйфаи бурычларына
керми икән, гавами фикерләргә, фикерләргә һәм бәяләүләргә, шул исәптән
массакүләм мәгълүмат чараларында, рөхсәт итәргә;
9) муниципаль берәмлек башлыгының язма рөхсәтеннән башка муниципаль
берәмлекләр, мактаулы һәм махсус исемнәр (фәнни) чит дәүләтләр, халыкара
оешмалар, шулай ук сәяси партияләр, башка иҗтимагый берләшмәләр һәм дини
берләшмәләр белән хезмәттәшлек булса, кабул итәргә;

10) сайлау алды агитациясе өчен, шулай ук референдум мәсьәләләре буенча
агитация өчен вазыйфаи нигезләмәнең өстенлекләрен кулланырга;
11) үз вазифасыннан сәяси партияләр, дини һәм башка иҗтимагый берләшмәләр
мәнфәгатьләрендә файдаланырга, шулай ук күрсәтелгән берләшмәләргә муниципаль
хезмәткәр буларак мөнәсәбәтне гавами чагылдырырга;
12) җирле үзидарә органнарында, башка муниципаль органнарда сәяси партияләр,
дини һәм башка иҗтимагый берләшмәләр структураларын (һөнәри берлекләрдән тыш,
шулай ук ветераннар һәм башка иҗтимагый үзешчәнлек органнары) төзергә яисә
күрсәтелгән структураларны булдыруга ярдәм итәргә;
13) хезмәт бәхәсен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны үтәүне
туктатырга;
14) Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе
законнары белән башкасы каралмаган булса, идарә итү органнары, Попечительләр яки
күзәтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның
һәм Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган структур бүлекчәләрнең
башка органнары составына керергә;
15) Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе
законнары белән башкасы каралмаган очракта, чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит
ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары
хисабына гына финанслана торган түләүле эшчәнлек белән эшкә алучы (эш бирүче)
вәкиленең язма рөхсәтеннән башка шөгыльләнергә.»;
.
2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында, мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга һәм Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районының рәсми сайтында җирлек бүлегендә
урнаштырырга.
3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Табар Черкене авыл җирлеге
башлыгына йөкләргә.
Табар Черкене авыл җирлеге башлыгы

Р.Х.Ибатуллин

