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Ютазы авылы

2018 елның 24 декабреннән

Татарстан Республикасы Ютазы
Муниципаль районы Ютазы авыл
җирлегендә муниципаль хезмәт турында
Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында
2018 елның 3 августындагы 307-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы көрәш
турында Россия Федерациясе законнары үтәлешен контрольдә тотуны
камилләштерү максатларында Россия Федерациясенең аерым закон чыгару
актларына үзгәрешләр кертү хакында»гы Федераль закон, 2018 елның 6
октябрендәге «Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы
кодексының 16 һәм 33 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 64-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Ютазы муниципаль
районы Ютазы авыл җирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1.Ютазы муниципаль районы Ютазы авыл җирлеге Советының 2017 елның
10 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Ютазы
авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмә”не раслау
хакында”гы 15 санлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1.1. 13 бүлектәге 1 пунктның 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә: «шәхсән яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле
булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә
итүдән; съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торактөзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчәчелек, дача
кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләре;
күрсәтелгән коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдән (сәяси
партиядән тыш), муниципаль берәмлек идарә итү һәм ревизия комиссиясе
органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә
күрсәтүдән (муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган
эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән, бердәм башкарма орган
сыйфатында яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары составына керү)

түләүсез нигездә катнашудан тыш (гамәлгә куючы (акционер) , ) оештыру
яки идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгеләүче муниципаль
хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль
милектәге акцияләр (устав капиталында катнашу өлешләре) белән идарә
итүдән тыш; федераль законнарда каралган башка очраклардан тыш”.
1.2. 28.1 статьяның 2 пунктына түбәндәге абзацны өстәргә: «Муниципаль
хезмәткәргә карата ышаныч югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү
төрендәге җәза куллану турында мәгълүмат, муниципаль хезмәткәр
муниципаль хезмәт узган җирле үзидарә органы тарафыннан, “Коррупциягә
каршы көрәш турында" Федераль законның 15 статьясы нигезендә,
ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат ителгән затлар реестрына
кертелә”.
1.3. Нигезләмәнең 28.1 статьясындагы 3 пунктка түбәндәге эчтәлекле 5
пунктчаны өстәргә:
« кадрлар хезмәте подразделениесенең, факттагы шартлары бәян ителгән,
һәм муниципаль хезмәткәрнең ризалыгы белән муниципаль хезмәткәрнең
язма аңлатуы булган тиешле һәм коррупцион хокук бозу фактларын таныган,
муниципаль органның коррупциячел һәм башка хокук бозуларны
профилактикалау доклады (ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат
итү рәвешендә җәза кулланудан тыш)».
2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында» http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча һәм Интернет
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә www.yutaza.tatar.ru адресы
Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыру юлы белән
халыкка җиткерергә.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка игълан ителгәннән
соң) үз көченә керә.

Ютазы авыл җирлеге Башлыгы

Г.Г.Сафиуллина.

