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Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
}кирлеге Советыныц 2016 елныц оченче мартындагы t-6 номерлы карары
белэн расЛанган Татарстан Республикасьт N4амальlш муниципаль районы КоекЕрыкса авыл щирлегендо муниципаль хезмэт турындагы Нигезлемаге
Yзгэрешлэр haМ остэмэлэр KepTY турында

((Россия Федерациясендо муниципаль хезмэт турында) 2007 елныц 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, <Коррупциягэ каршы тору
ТУРЫНДа) 2008 елныц 25 декабрендэге JYg27З-ФЗ номерлы Федераль закон,
<Татарстан Республикасыныц аерым закоFI актларына yзгарешлэр KepTy
ТУРЫНДа)) 2019 елныц 27 декабрендаге 1 lВ-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы законы. Татарстан Республикасы N4амады ш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл ll(ирлеге Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы
N4амадыш муниципаль районы KoeK-EpbiKca авыл х{ирлеге Советъi КАРАР

КАБУЛ ИТТЕ,:

1.Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерьткса
авыл щирлеге Советыныц 20lб елныц оченче мартындагы 1-6 номерлы
карары белан расланган Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль
раЙоны Коек-Ерыкса авыл щирлегенда муниципаль хезмат турындагы
Нигезлэмэгэ (1В.11 .20|6 ел J\!2-5, 15.05 ,2017ел Jф1-20, 28.07.2017ел N1-21,
]4.11 .20|]ел NЬ2-25, 05.06.201Вел ЛЬ2-З1, 13.0В.2018 ел Jф2-33, 20,\\.2018 ел
ЛЪз-З6, |4.I2.2018 ел JY92-З7, 21.03.20]9 ел ]Y91-39, 18,09.2019 ел J\Ъ3-45
КаРарЛары белэн кертелгэн yзгэрешлэр белан) тубэндэге yзгэрешлор haM
остомэлэр кертергэ:

пунктыныц 1З абзацына тубэнд.оге редакциядэге п{омлэ остэргэ:
<<<<2020 еЛНыц 1 октябреннэн соц муниципаль хезмэт турында Татарстан
Республикасы кодексыньтц В статьясындагы З олешенец 1 пунктында карыIган
аВЫЛ ЩИрлеГе башкарма комитеты секретаре вазыЙфасын билау очен
квалификация талэпларе вазифага 2020 елнь]ц l октябрена кадэр билгелэнгэн
1.1. З.6

МУНИЦИПаЛЬ ХеЗмэт турында Татарстан Республикасы кодексыныц 42
СТаТЬясыНДаГы 4 олеше нигезендэ кабул ителган муниципаль хокукьiЙ
актларда каралган тиешле квалификация талэплэренэ туры килэ торган
N,{уни ципаль хез мэткэрл эргэ карата кулланыл мыйлар> ;

|.2. В.1 пунктындагы 2 пункт.tаны тубэндэге редакциядэ боян итаргэ:
<<2. тубэндэге очраклардан тыш? коjчIмерция яисё коммерциягэ карамаган
оешма идарэсендэ катнашырга:
а) сеяси партия белэн идарэ итyдэ, hонэри берлек органы, шул исоптан х{ирле
yзидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комисQияае аппаратында
тозелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайланулы органы тарафыннан
тyлаyсез нигездо катнашу, башка иrщтимагый оешма, торак, торак*тозелеш,

гараж кооперативлары съездында (конференциясендэ) яисо гомуми

щыелышында, кyчемсез молкэт милекчелэре ширкэтендо катнашу;

б) тулэусез нигездэ коммерцияле булмаган оешма белан идара итyдэ (сэяси
партия, hонори берлек органы, шул исэптэн )цирле yзидара органында,
муниципаль берамлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел
профсоюз оешмасыныц сайлау органы, башка и}ктимагый оешманыц, торак,
торак-тозелеш, гара}к кооперативларыныц, кyLlемсез милек милекчелар
ширкэтенец гомуми }кыелышында катнашу (конферегIция), эшкэ алучыныц
Татарстан Республикасы Законында билгелонгон тэртипто алынган вакиле
рохсатеннэн башка) катнашу;

в)

Татарстан Республикасы N4униципаль берамлеклоре Советында,
N4униципалъ берэмлеклэрнец бутэн берлэшмэлорендэ, шулай ук аларныц

идаре органнарьlнда муниципаль берэмлек мэнфагатьларен тyлэyсез нигездо
тэкъдим итY;

г) <Идаре итy hэм ревизия комиссиясе органнарында, муниципаль хокукый
актлар нигезендэ гамэлгэ куючы муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен
(акционер)тулэусез нигездэ тапшыру, муниципаль берэмлек исеменнэн

муниципаль милектэ булган акциялrэр (yc,r,ats капt{талында катнашу олешлэре)
белэн идарэ итy вэкапэтлэрен гамэJII,э ашыру тэlэтибен билгелэуче>;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
2.

1.шохсэн яисэ ышанычлы

шогыльлэнергэ);

затлар аша эшкуарлык эшченлеге

белэн

1.3. 12"3 пунктыныц 4 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итаргэ:

<4) хезмот кеногэсе haM (яки) хезмот:эшчонлеге турында мэгълyмат, хезмот
килешyе (контракт) беренче тапкыр тозелген очраклардан тыш));
|

"4.22.З пунктын тубэндэге редакциядэ баян итэрго:

<<22.З.Щисциплинар тyлэтyлэрне куллану hэм бетеру тэртибе, кРоссия
Федерациясенда муниципашь хезмот турында) 2007 елныц 2 мартындагы 25ФЗ номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмэт законнары
белэн билгелэнэ>>:
|.5

"

2З.9 пунктътн тl.бэндэге редакц}lrrда бэ>tн итаргэ:

елеге Нигезлемэнец 7, в, 9 hом 22 статьяларында каралган тYлетYлер,
муниципаль хезмэткарнец вакытлыча эшка сэлэтсезлеге, ялда булу чорларын
СаНаМЫЙЧа, МУниципаль хезмоткэр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу
ТУрында мэгълyмат кергон коннан алып алты айдан да соцга калмыйча hэм
КОРРУПцияЧел хокук бозу кылган коннон оч елдан да соцга каллдыйча
КУЛЛаНЫЛа. КУрсэтелгон вакытка }щинаять эше буенча производство вакыты
<<2з.9.

кертелми.)

2. Олеге карарны авыл п{ирлегенец мэьлyмат стендларында, Мамадыш
М)iниципаJIь раЙоныныц mamadysh.tatarstan.ru расми саЙтында, Татарстан
РеспУбликасы хокукыЙ мэьлyмат расми порталында (pravo.tatarstan.ru)
урнаштыру юлы белэн иьлан итэрго.
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йоклэргэ.
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