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гыйнварындагы 47-1 номерлы карары белэн
расланган муницип€lль хезмат турындагы
Нигезлэмэгэ yзгэрешлэр кертy хакында
<<КРаСНЫй Бор
авыл щирлегенда муниципЕtль хезмет турындагы
НИГеЗЛэМэне раслау турында карарга>> Татарстан Республикасы Огеряqе районы

прокуратурасыныц 20.01 .2020 Ns 02-08-01/18 протестын yтэy йозеннэн,
<КОРРУпциrIгэ каршы тору турында Россия Федерациясе законнарын
КаМИЛЛЭШТеРY Максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына
YЗгарешлэр кертy хакында)) 2019 елныц 16 декабрендэге 4З2-ФЗ номерлы
ФеДеРаЛь Закон нигезендэ, <<Россия Федерациясе Хезмэт кодексына yзгэреrrшэр
КеРТY ТУРында> 2019 елныц 16 декабрендэге 439-ФЗ номерлы Федераль закон
НИГеЗеНДЭ, <<Мэхqбури пенсия иминиrIте системасында индивиду€шь

(ПеРСОНИфикацияленгэн) исэпкэ aIry турында) Федералъ законга yзгэрешлар кертy
ХаКЫНДа>> 20|9 елныц 16 декабрендэге 436-ФЗ номерлы федераль закон нигезендэ,
ТаТаРстан Республикасы Огерще муниципаль районы Красный Бор авыл хtирлеге

Советыкарар

1.

итте:

Татарстан Республикасы Огерхqе муниципа_гrь районыныц <<Красный Бор
аВЫЛ Х{ирлеге> муниципztль берэмлегендэ Татарстан Республикасы Огерще
МУНИЦИПаЛЬ РаЙоны КрасныЙ Бор авыл п(ирлеге Советыныц 2019 елныц 31
ГЫЙНВаРынДагы 47-| номерлы карары белэн расланган муниципzrль хезмэт
турындагы Нигезлэмэгэ тубэндэге yзгэрешшар кертергэ :
1.1. 12нче олешнец t2.|. пунктындагы 2нче пунктчаны яца редакциядэ бэян
итэргэ:
<<2) коммерциrIле яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итyдэ
катнаш,у, тубандэге очракJIардан тыш:
а) Сеяси партия, hенэр берлеге органы, шуJI исэптэн х(ирле yзидарэ органында,
МУНИЦИПzrлЬ берамлекнец саЙлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел

.}

профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан, башка их{тимагый оешIманыц,
торак, торак_тозелеш, гараж кооперативларыныц, кlчемсез милек Милек
миJIекчелер ширкатенец гомуми щыелышында (конференция) тyлэyсеЗ каТнашУ;
б) коммерцияле булмаган оешма белэн тyлэyсез идарэ итyдэ (сэяси партия,
hонэри берлек органы, шул исэптэн }цирле yзидарэ органында, МУНициПаЛъ
берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелган беренчел пРОфСОЮЗ
оешмасыныц сайлау органы, башка ижтимагый оешманыц, торак, тораК-ТОЗеЛеШ,
гар€l)к кооперативларыныц, цчемсез милек милекчепэр ширкатенец ГОМУМи
жыелышында (конференция) катнашудан тыш), Россия ФедерацИЯсе СУбЪеКТЫ
законы белэн билгелэнгэн тэртиптэ яллаr{ы вэкиле рохсэте белан каТНаШУ,
в) Россия Федерациясе субъектыныц муниципаJIь берамлеклэре сОВеТЫНДа,
башка муниципалъ берэмлекJIэрнец берлэшмэлэрендэ, шулай ук ZLJIарнЫЦ ИДаРЭ
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен ryлэyсез нигеЗДэ ТЭКЪДиМ
итy;

г)

муЕицип€rпъ берэмлек исеменнэн, муницип€шь хокукыЙ акТЛаР ЯКИ
муниципЕlJIъ милектэ булган акциrIлэр (устав каIIитаJIында олешлэр) белэн иДарэ
итy тэртибе нигезендэ муниципаль берэN[пекне гамэлгэ куючы (акционер, анДа
катнашl^rы), оешманы гамэлгэ куючы вэк€UIэтлерqн гамэлгэ ашыру тэртибен
билгелэlче булган идарэ органнарында hэм оешманцц ревизия комиссиясенда,

муниципалъ берамлек мэнфагатьлэрен якJIау
д) федераllь законнарда карuшган башка очракJIар;>.
t.2. 12нче олетттнец t2.|. пунктын тубэндэге эчтэлекJIе 12нче пунктча белэН
тулыландырырга:
<<2.L) Ь-rr*aро.* эшчанлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша
шогыJIьлэнергэ.).
1.3. 16нчы олешнец 16.3. lтунктыныц 4нче пунктчасын яца редакцияда бэян
итаргэ:
<<4) хезмэт кенэгэсен hэм (яки) хезмэт эшчанлеге турында мегълlмат, хезмэт
килешу,е (контракт) беренче тапкыр тозелгэн очракJIардан тыш;).
16.3. пунКтыныЦ бнчы пуIlктчасын яца редакциJIдэ бэян
1.4. 1бнЧ",
"п.-"Ъц
итэргэ:
<<6) шэхси (шэхсилэштерелгэн) исапкэ €tлу системасында теркэJцrIIе распауIы
документ, Шул исептэн электрон документ формасында;).
1.5. 2бнчы олешн ец26.2 пунктчасындагьf икенче'абзацны яца редакцияда бэян

итэргэ:

:

<<щисциплинар тyлэтyлэрне куллану hэм гамэлдэн чыгару тэртибе, <россия
Федерациясендэ муницип€Llrь хезмэт турын да>> 2007 елныц 2 мартындагы 25-Фз
Федераль законда караJIган очракJIардан тыш, хезмэт законнары белэн
"orapn",
билгелэнэ.>>.

|.6.27нче олешнец27.9 пунктын яца редакциядэ беян итэрга:
<<27.9. <<Россия Федерациясендэ муницип€Lпъ хезмэт турындn>) Федера,гtь
законныц I4.|, 15 hэм 27 статьяларында каралган тYлэтYлэр, муЕиципаь
хезматкэрнец вакытлыча эшкэ сэлэтсезлеге, ялiIнда булу чорларын санамыйча,
муниципаль хезмэткар тарафыннан коррупциячел :хокук 9о,у кыJtу турында
мэгълYмат кергэн коннэн €Lлып €tлты айдан да соцга калмыйча hэм коррупцион

!

хокук бозу кылган коннэн оч елдан да соцга калмыйча кулланыла. Курсэтелгэн

вакытка жин€UIть эше буенча производство вакыты кертелми.).
1.7 . 29нчы олешнец29.6 пуIrктын яца редакцияда бэян итэргэ:
<<29.6. Татарстан Республикасы дэyлэт граждан хезмэте вазыйфасы буенча
тиешле елларны эшлаган очен пенсиянец максимаIIь кyлэмен исаплегэндэ
Татарстан Ресгryбликасы даyлэт цраждан хёзмэтенец тиешле вазыйфасы буенча
(эгер вазыйфаи окJIад максимаJIь hэм миним€uIь аhэмиятка ия булса) вазыйфаи
окJIадныц максим€lль кyлэме кулланыла, э класс чины очен вазыйфаи окладка ай
саен остэмэ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц Татарстан
Республикасында муниципzllrь хезметкэрлэрнец хезмэт очен тYлэY чыгымЕарын
формалаштыру нормативларын билгелэуче Норматив хокукый актында
билгелэнган мэьнэдэ исапкэ €tлына.>).
2. Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълiматыныц расми
порт€rлында (http:фravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы Огерхlе
муниципЕrпь районыныц расми сайтында (http://agryz.tatarstan.ru) бастырып
чыгарырга.
З. Олеге карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны yз естемэ uLпам.
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