ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕНДЕЛЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БӘЗӘКӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
РЕШЕНИЕ
2020 елның 11 сентябреннән

КАРАР
№27

Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы
Бәзәкә авыл җирлегендә
муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә
үзгәрешләркертүхакында
2007 елның 2 мартындагы "Россия Федерациясендәмуниципальхезмәттурында" 25ФЗ номерлы Федераль законга таянып, 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы кодексы, Менделеевск муниципаль районы авылҗирлеге
Уставы белән,Менделеевск муниципаль районы Бәзәкә авыл җирлеге Советы
карарбирә:
1.2020 елның 7 апрелендәге 7 номерлы Менделеевск муниципаль районы
Бәзәкәавылҗирлеге Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы Бәзәкә авыл җирлегендә муниципаль
хезмәттурындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертергә:
1.1.1 нчекушымтаның 12 статьясындагы 1 пунктының 2 пунктчасын үзгәртергә һәм
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2)
коммерция
яки
коммерциялебулмаганоешмабеләнидарәитүдәкатнашу,
түбәндәгеочраклардантыш:
а)
сәяси
партия
беләнидарәитүдә,
һөнәри
берлек
органы,
шулисәптәнҗирлеүзидарәорганында,
муниципальберәмлекнеңсайлаукомиссиясеаппаратындатөзелгәнберенчел профсоюз
оешмасыныңсайланулы
органы
тарафыннантүләүсезнигездәкатнашу,
башка
иҗтимагыйоешма, торак, гараж кооперативларысъездында (конференциясендә)
яисәгомумиҗыелышында, күчемсезмөлкәтмилекчеләреширкәтендәкатнашу;
б)
коммерциягәкарамаганоешмаидарәсендә
(сәяси
партия
идарәсендә,
һөнәриберлекорганында,
шулисәптәнҗирлеүзидарәорганында,
муниципальберәмлекнеңсайлаукомиссиясеаппаратындатөзелгәнберенчел профсоюз
оешмасыныңсайланулы органы тарафыннан катнашудан, башка иҗтимагыйоешма,
торак,
торак-төзелеш,
гараж
кооперативлары,
күчемсезмилекмилекчеләреширкәтләренеңсъездында
(конференциясендә)
яисәгомумиҗыелышындакатнашудантыш) катнашу, яллаучывәкиленең Россия
Федерациясе субъекты законы беләнбилгеләнгәнтәртиптәалынганрөхсәтебелән;
в)
Россия
Федерациясе
субъекты
муниципальберәмлекләресоветында,
муниципальберәмлекләрнең
башка
берләшмәләрендә,
шулайукаларныңидарәорганнарындамуниципальберәмлекмәнфәгатьләрентүләүсезн
игездәкүрсәтү;

г) муниципаль берәмлек муниципаль берәмлекне гамәлгә куючы (катнашучы)
муниципаль берәмлек булган оешманың идарә органнарында һәм ревизия
комиссиясендә оешманы гамәлгә куючы (акционер) тарафыннан оешманы гам әлгә
куючының вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә ашыру тәртибен
йә
муниципаль
милектәге
акцияләр
(устав
капиталындагыөлешләр)
беләнидарәитүтәртибенбилгелиторганмуниципальхокукыйактларнигезендәтүләүсез
нигездәтапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
1.2 1 нче кушымтаның 12 статьясындагы 2 пунктын үз көченюгалткандипсанарга.
1.3 1 нче кушымтаның 12 статьясындагы 3 һәм 4 пунктларын 2 һәм 3
пунктларыдипсанарга.
1.3 2 нче кушымтаның 18 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«18.Муниципаль хезмәткәр вазыйфасын түбән әйтү яисә аның ризалыгы белән
муниципаль хезмәтнең башка вазыйфасына күчерү мөмкин булмаган очракта,
яллаучы (эшбирүче) вәкиле, аттестация үткән көннән алып бер айдан да артык
булмаган вакыт эчендә, биләгән вазыйфасына аттестация нәтиҗәләре белән
расланган квалификациясе җитәрлек булмау сәбәпле, анны муниципаль хезмәттән
эштән чыгарырга мөмкин. Күрсәтелгән срок узганнансоң муниципаль хезм әткәрне
эштән азат итү яисә аны шушы аттестация нәтиҗәләре буенча вазыйфасында түбән
әйтү рөхсәт ителми.».
2.Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат порталында
бастырып чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru һәм Менделеевск муниципаль
районының рәсми сайтында www.mendelevsk.tatarstan.ru "Бәзәкәавылҗирлеге"
бүлегендә урнаштырырга.
Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районының
Бәзәкә авыл җирлеге
Советы Рәисе
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