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Коррупциячел хокук бозуларны кылган
өчен Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы Войкино авыл
җирлегенең муниципаль хезмәткәрләренең
җаваплылыгы турында нигезләмәгә
үзгәрешләр кертү хакында
Гамәлдәге законнарга, шул исәптән «Коррупциягә каршы көрәш турында
Россия Федерациясе законнарын камилләштерү максатларында Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 16
декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль законга, «Россия Федерациясенең аерым
закон актларына коррупциягә каршы көрәш турында Россия Федерациясе законнары
үтәлешен тикшереп торуны камилләштерү максатларында үзгәрешләр кертү
хакында» 2018 елның 3 августындагы 307-ФЗ номерлы Федераль законга туры
китерү максатларында
Войкино авыл җирлеге Советы карар кылды:
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Войкино авыл
җирлеге советы карары белән расланган коррупциячел хокук бозулар кылган өчен
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Войкино авыл җирлегенең
2015 елның 21 апрелендәге 132 номерлы муниципаль хезмәткәрләренең
җаваплылыгы турында нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле үзгәрешләр кертергә:
1.3. пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3. Дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе, «Россия
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 02 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмәт законнары белән
билгеләнә»;
1.

2.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.5. Нигезләмәнең әлеге бүлегендә каралган дисциплиналы түләтүләр
яллаучының (эш бирүче) вәкиле булган җирле үзидарә органы җитәкчесе
тарафыннан нигезле рәвештә кулланыла:
коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау өчен җаваплы
җирле үзидарә органының кадрлар бүлекчәсе (кадрлар хезмәте) тарафыннан
үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре турында доклад;
тикшерү нәтиҗәләре турындагы доклад әлеге комиссиягә юлланган очракта,
муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм җирле үзидарә
органы мәнфәгатьләре конфликтын җайга салу комиссиясе тәкъдимнәре;
коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль
органның кадрлар хезмәте бүлекчәсенең коррупциячел һәм башка хокук бозуларны
профилактикалау буенча доклады, анда аны башкаруның факттагы шартлары бәян
ителә, һәм муниципаль хезмәткәрнең язмача аңлатмасы аның ризалыгы белән һәм
коррупциячел хокук бозуны кылу фактын тану шарты белән (ышанычны югалтуга
бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә түләтүләр кулланудан тыш);
муниципаль хезмәткәрнең аңлатмалары;
башка материаллар.».
2. Әлеге карарны Войкино авыл җирлегенең рәсми сайтында, хокукый
мәгълүмат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль
районының Войкино авыл җирлеге советы бинасында мәгълүмат стендында
урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Алексеевск муниципаль районының
Войкино авыл җирлеге башлыгы,
Совет рәисе

Н.П. Шәбетдинова

Синең кешеләрең, районым!
Бу хатынның хезмәт кенәгәсендә бер генә язуы бар... Бу аның тормышында үз урынын табуы
бәхете турында сөйли. Шулкадәр бәхет елмайды ки, ул сайлаган юлны бер генә көнгә дә
алыштыра алмас иде.

Ирина Монина

(район ветераннар советы рәисе Елена Макарихина сөйләгәнчә, «заводчанкалар»)

Александра Кочкина гомерен Алексеевск сөт комбинатына багышлый. Башкорт шахтерының
кызы безнең якларга, Мәләвез азык-төлек сәнәгате техникумын тәмамлаганнан соң, бүлеп
бирү буенча эләгә. Кызык, ул чагында ул сәнәгать гигантына, Алексеевск сөт комбинатына, 43 ел
җитештерүдә эшләүгә, бөтен гомерен багышлар дип уйлый алыр идеме икән
Башта түбән сөтчелек заводлары буенча технолог булып эшли - болар Алексеевск районының
Биләр заводы, Әлки районының Базарлы Матак һәм Юхмачы заводлары, Пичкас, Зеленковский,
Кузнечиха һәм Спас районының Трехозер заводлары. Күпне узарга туры килде... Юл юк иде, сөт
бик күп - барысын да яшь Шурага колачларга кирәк булды. Һәм ул - молодец, бөтен җирдә өлгерә,
барысын да белә, вакытында чаралар күрә белде.
70 нче еллардан Александра Фёдоровна профсоюз оешмасын җитәкли. Оста хезмәткәр генә түгел,
үзешчән сәнгать активисты, санитар дружина командиры да - барысы да аның кулларында була.
Аннары ике ел заводта өлкән хисапчы булып эшли. Ә 1985 елдан 1988 елга кадәр төп җитештерү
цехы җитәкчесе була.
Бары завод халкы гына сөтнең нәрсә икәнен һәм аның белән ничек эшләргә кирәклеген белә.
Тәүлегенә 300 тоннадан артык сөт савылган-барысын да эшкәртергә кирәк иде-бу бит су түгел,

иртәгә кадәр көтеп тормый. Барысы да өлгерде, барысы да вакытында эшкәртелде, әлбәттә, төп
җитештерү цехы коллективының алтын куллары - барысы да.

Аннан 13 ел элек Александра Федоровна директор урынбасары булып эшләде. Ә 2002 елдан 2009
елга кадәр аның хатын-кыз җилкәсенә янә авыр участокта эш һәм тәэмин итү бүлеге начальнигы
вазыйфасына төшә.

Александра Федоровна нинди участокта эшләмәсә дә, без аның, һичшиксез, үтичәген,
коллективның ярдәм итәчәген һәм аның артыннан аның командасы барачагын белдек.
Менә шулай итеп яшь башкорт студенткасыннан искиткеч хатын-кыз, оештыручы, җитәкче, лидер
һәм гади дусты - Кочкина Александра Федоровна килеп чыкты. Ул безнең Алексеевскилыга
әверелде. Монда аның искиткеч балалары - Светлана һәм Алексей, монда аның оныклары, монда
аның күпсанлы дуслары һәм дус кызлары.

Беренче язгы айда Александр Кочкин юбилеен бәйрәм итә. Ветераннар советы, якташлар
бәйрәмне бәйрәм итә. Сөеклем, кадерле Александра Федоровна! Юбилей белән Сезне! Сезнең
белән һәрвакыт якын кешеләр, ярдәмчел һәм кайгыртучан, тугры һәм яраткан кешеләр булсын.
Шатлык һәм сәламәтлек Сезне әле күп, күп еллар ташламасын.

“Заря” газетасы редакциясе котлауларга кушыла. Барыгызга да иминлек, нык сәламәтлек һәм
бәхет телибез.

