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12№

2020 елныц 10 июне
Элки муниципаль районы Юхмачы авыл
жирлеге Советыньщ 2018 елныц 14 декабрендэге
36 номерлы «Татарстан Республикасы Элки
муниципаль районы Юхмачы авыл жирлегендэ
муниципаль хезмэт турындагы Нигезлэмэне
раслау хакында"гы ка^арына узгэрешлэр керту
турында

2007 елныц 2 мартындагы

25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендэ

муниципаль хезмэт турында»гы Федераль закон Ьэм 2013 елныц 25 июнендэге
50-ЗРТ номерлы Муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы
Кодексы 2020 елньщ 7 маендагы 20-ЗРТ номерлы
«Аерым категорияле
вазыйфаи затларныц коммерцияле булмаган оешмалар белэн идарэ итуцэ
катнашу тэртибен камиллэштеру елешендэ Татарстан Республикасыныц аерым
закон актларына узгэрешлэр керту турында»гы Татарстан Республикасы законы
нигезендэ Татарстан Республикасы Элки муниципаль районы Ю хмачы авыл
жирлеге Советы К АР АР ИТТЕ:
1.
Элки муниципаль районы Ю хмачы авыл жирлеге Советыньщ 2018
елныц ) 14 декабрендэге 36 номерлы «Татарстан Республикасы Элки
муниципаль районы Ю хмачы авыл жирлегендэ муниципаль хезмэт турындагы
Нигезлэмэне раслау хакында» гы карарына (2020 елныц 12 февралендэге 4
номерлы редакциясендэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
-4 пунктны (2020 елныц 12 февралендэге 4 номерлы редакциясендэ)
(4.Карар имза салынган кеннэн уз кеченэ керэ) теш ереп калдырырга.
- Тубэндэге эчтэлекле 7.1 булек естэргэ:

”7.1. Муниципаль хезмэткэрнец коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ
итудэ тулэусез нигездэ катнашуы
1. Муниципаль хезмэткэрнец коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ

итудэ (сэяси партия, Ьенэри берлек органы, шул исэптэн жирле узидарэ
органында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасын сайлап алучы орган,
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппараты белэн идарэ итудэ,
съездда (конференциядэ) яисэ башка ижтимагый оешманыц, торак, торактезелеш,
гараж
кооперативларыньщ,
кучемсез
мелкэт
милекчелэре
ширкэтлэренец гомуми жыелышында катнашудан тыш) (алга таба элеге
статьяда - коммерцияле булмаган оешма) катнашуы элеге статьяда билгелэнгэн
тэртиптэ алынган яллаучы вэкиле рехсэте белэн гамэлгэ ашырыла.
2. Муниципаль хезмэткэрнен коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ
итудэ тулэусез нигездэ катнашуы мэнфэгатьлэр к о н ф л и к т н а яисэ
мэнфэгс^гьлэр конфликты барлыкка килу мемкинлеген китермэскэ тиеш.
3. Коммерцияйе булмаган оешма идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашуга
рехсэт биру турында муниципаль' хезмэткэрнен гаризасы (алга таба элеге.
статьяда - гариза) элеге Карарныц 1 нче кушымтасы нигезендэ муниципаль
хезмэткэрне яллаучы вэкиле исеменэ язма рэвештэ тозелэ.
4. Гариза я^ирле узидарэ органыныц кадрлар хезмэтенэ (кадрлар эшен
башкару очен ждваплы вазыйфаи затына), муниципаль берэмлек сайлау
комиссиясе аппаратына (алга таба элеге статьяда - кадрлар хезмэте)
коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ планлаштырылган катнашу
башланганчыга кадэр тапшырыла.

-тубэндэге эчтэлекле 1 нче кушымта остэргэ:
1 нче кушымта

*

.

»
(кемгэ)_________________________________________________________
(муниципаль хезмэткэрнен яллаучы вэкиленец
вазыйфасы фамилиясе, инициаллары)
(кемнэн)____________________________________________
(муниципаль хезмэткэрнен вазыйфасы,
фамилиясе, инициаллары)

Коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу
очен рохсэт турында
ГАРИЗА
2007 *елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы "Россия Федерациясендэ
муниципаль хезмэт турында"гы Федераль законныц
14 статьясындагы 1
олешенец 3 пункт^шыц "б" пунктчасы Ьэм Муниципаль хезмэт турында

Татарстан Республикасы Кодексыныц 16.1 статьясы нигезендэ Сездэн
коммерцияле булмаган оешма идарэдэ тулэусез нигездэ катнашырга рехсэт,
итуегезне сорыйм.

(коммерцияле булмаган оешманьщ исеме, урнашу урыны Иэм адресы,
коммерцияле булмаган оешманыц эшчэнлек терлэре, нинди сыйфатта идарэ иту(идарэ итудэ катнашу)
планлаштырыла)

Коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ иту (идарэдэ катнашу)
хезмэттэн буш вакытта гамэлгэ ашырылачак Ьэм уз артыннан мэнфэгатьлэр
каршылыгы яки муниципаль хезмэтнец билэгэн вазыйфасы буенча вазыйфаи
бурычларын утэгэндэ мэнфэгатьлэр каршылыгы барлыкка килу мемкинлегенэ
китермэячэк.
*

(имза)

^ (фамилия, инициаллар)

20____ елньщ "_______ "

Гаризалар теркэу журналында теркэлу номеры
Гаризаны теркэу датасы 20______ елньщ "_____

(имза)

(гаризаны теркэгэн затньщ вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары)";

»

*

- тубэндэге эчтэлекле 2 нче кушымта естэргэ:
*

2 нче кушымта

Коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашу очен рехсэт алу
турында гаризаларны теркэу журналы

t/6N

(гаризаньщ
теркэу
номеры)

Гаризаны Гаризаныц Гариза биргэн Г'ариза кабул
Гаризаньщ Яллаучыныц
Гаризаны
теркэу
кыскача
затйыц
иткэн затньщ кучермэсен
вэкиле
тапшырган зат
датасы
эчтэлеге инициаллары, инициаллары, алу турында тарафыннан
турында,
фамилиясе,
фамилиясе,
билге
кабул
яллаучы
вазыйфасы
вазыйфасы
("Кучермэсен
ителгэн
вэкиленец карар
алдым",
карар
кучермэсе
гариза
турында
("Кучермэсен
тапшырган
билге
алдым", гариза
затньщ
тапшырган
имзасы)
затньщ имзасы)
•
яисэ тапшыру
турында

хэбэрнамэ
белэн яллаучы
вэкиле карарын
почта элемтэсе
аша жибэру
турында (карар
жибэргэн
затньщ адресы,
имзасы) билге

*

•

1

2

3

4

5

6

7

8 м.

24 статьяга тубэндэге эчтэлекле 10 пункт естэргэ:
"10. "Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында" Федераль законный 40 статьясындагы 7 булекнен 2
пунктындагы "б" пунктчасында Ьэм 2008 елнын 25 декабрендэге 273-ФЭ
номерлы
"Коррупциягэ каршы тору турында" Федераль законный 12.1
статьясындагы 3.5.булекнец 2 пунктында каралган очракларда муниципаль
вазыйфа билэуче Ьэм уз вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы зат,
коммерцияле булмаган оешмалар белэн, элеге Карарныц 1 нче кушымтасы
нигезенДэ, Татарстан Республикасы Президентына алдан хэбэрнамэ юллап,
тулэусез идарэ итудэ катнашырга хокуклы.";
7 статьяга тубэндэге эчтэлекле 5 пункт естэргэ:
5.
Элеге карарныц 17, 18 Ьэм 32 статьяларында каралган тулэтулэр
муниципаль хезмэткэрлэргэ коррупцияле хокук бозу турында мэгълумат кергэн
коннэн алып, муниципаль хезмэткэрнен вакытлыча хезмэткэ сэлэтсезлек
чорын, аныц отпускта булуын исэпкэ алмыйча, алты айдан да соцга калмыйча
Ьэм коррупция буенча хокук бозу кылынган коннэн алып оч елдан да соцга
калмыйча кулланыла. Курсэтелгэн вакытка жинаять эше буенча тикшеру
вакыты кертелми.";
2. Элеге карарны Татарстан Республикасы Элки муниципаль районы
Ю хмачы авыл жирлегенен мэгълумат стендында бастырып чыгарырга Ьэм
Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълумат порталында бастырып
чыгарырга.
3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.

Совет Рэисе,
Ю хмачы авыл жирлеге Ка тттлi

Р.А.Сэлахов

