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КАРАРЫ

Татарстан Республикасы
Чирмешән
муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге
Советының 2018 елның 12 мартында кабул
ителгән
75
номерлы
«Татарстан
Республикасы
«Чирмешән муниципаль
районының
Туймәт
авыл
җирлегемуниципаль
берәмлегендә
муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне
раслау хакында» карарына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы
25-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү
турында» 2018 елның 20 октябрендәге 382-ФЗ номерлы федераль законнар, «Муниципаль
хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 28 статьясына үзгәреш кертү
хакында» 2019 елның 27 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,
«Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Туймәт авыл җирлеге "
муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль
районы Туймәт авыл җирлеге КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге
Советының 2018 елның 12 мартындагы 75 номерлы карары белән расланган Татарстан
Республикасы «Чирмешән муниципаль районы Туймәт авыл җирлеге» муниципаль
берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә (Туймәт авыл җирлеге
Советының 2018 елның 25 апрелендәге 80 номерлы, 2018 елның 24 августындагы 88
номерлы, 2019 елның 07 февралендәге 108 номерлы карарлары белән кертелгән
үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне һәм өстәмәләр кертергә:
1.1. 2.3.3 пунктчасын бәян итәргә: "муниципаль хезмәтнең югары вазыйфалары
буенча-муниципаль хезмәтнең кимендә ике ел стажы яисә белгечлек, юнәлеш буенча дүрт
елдан да ким булмаган эш стажы.;
муниципаль хезмәтнең төп вазыйфалары буенча-муниципаль хезмәтнең бер елдан ким
булмаган стажы яисә белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан да ким булмаган эш стажы».

1.2. 6.4.3 пунктының 1 абзацында бәян итәргә: "тиешле елларны эшләгән өчен
пенсия күләме, муниципаль хезмәт туктатылган көнгә яисә аларга картлык буенча
иминият пенсиясен алу хокукын бирүче яшькә җиткән көнгә билгеләнгән муниципаль
хезмәт вазыйфасы буенча айлык акчалата эчтәлектән чыгып, яисә муниципаль хезмәтнең
башка вазыйфасы буенча, әлеге вазыйфада эшләү вакыты кимендә 12 тулы ай тәшкил
иткән очракта исәпләнә. Күрсәтелгән муниципаль хезмәт вазыйфалары юкка чыгарылган
очракта, тиешле елларны эшләгән өчен пенсия билгеләүгә мөрәҗәгать иткән вакытта
акчалата керем күләме шундый ук яисә аңа тиңләштерелгән муниципаль хезмәт
вазыйфасы буенча билгеләнә. Муниципаль хезмәт вазыйфаларының тәңгәллеге Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларының тәңгәллеген билгеләү өчен
билгеләнгән тәртиптә билгеләнә».
1.3. 3.6.1 пунктындагы 2 пунктчасында: "эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте
белән» сүзләреннән соң «федераль законнарда каралган очраклар» сүзләрен, «оешма
белән идарә итүдә катнашу Россия Федерациясе законнары нигезендә җирле үзидарә
органы исеменнән гамәлгә ашырыла торган очракларны» сүзләрен «муниципаль
берәмлекнең гамәлгә куючысы (акционеры, катнашучысы) булган оешманың идарә һәм
ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез
нигездә бирүне" сүзләренә алмаштырырга., муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль
милектәге акцияләр (устав капиталында катнашу өлешләре) белән оештыручы яисә идарә
итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар;
федераль законнарда каралган башка очракларда».
1.4. 6.4.4 пунктын «тиешле еллар эшләгән өчен пенсия исәпләнә һәм билгеләнә
торган айлык акчалата керем составына вазыйфаи оклад һәм Класс чины өчен вазыйфаи
окладка ай саен өстәмә кертү " бәян итәргә.
1.5. 6.4.6 пунктының 1 пунктчасын «паспорт яисә шәхесне, яше, гражданлыкка
каравын таныклаучы бүтән документ күчермәсе»бәян итәргә.
1.6. 6.4.13 пунктны «тиешле елларны эшләгән өчен пенсия түләү, аны китерү,
пенсиядән тотып калу, әгәр әлеге Кодекста башкасы каралмаган булса, иминият
пенсиясеннән түләү, китереп бирү һәм тотып калу өчен каралган тәртиптә башкарыла»дип
бәян итәргә.
1.7. 6.5.2 пунктындагы 4 пунктның «г» пунктчасын: «Татарстан Республикасы
министрлыклары, дәүләт комитетлары, башка дәүләт идарәсе органнары, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Дәүләт идарәсе (идарә органнары)
органнарында».
1.8. 6.5.2 пунктындагы 4 пунктның «в» пунктчасында: « Татарстан АССР
Министрлар Советы каршындагы Дәүләт идарәсе органнары, Татарстан АССР
министрлыклары һәм ведомстволары».
1.9. Пункт 7.3.3. шуны бәян итәргә: «коррупциячел һәм башка хокук бозуларны
профилактикалау буенча муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе докладлары,
аны кылуның факттагы хәлләре чагыла торган, һәм муниципаль хезмәткәрнең язма
аңлатмасы бары тик аның ризалыгы белән һәм коррупциячел хокук бозу фактын тану
шарты (ышаныч югалуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә эзләтүне кулланудан
тыш) белән генә.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында
(pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Интернеттелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда калдырам.
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