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Решение

(10) июнъ 202I ел

Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса аВыЛ
я{ирлеге Советыныц 2016 елныц 3 мартындагы 1-6 номерлы карары белэн
расланган Татарстан Республикасы Na[амадыш муниципаль районы КоеКЕрыкса авыл я(ирпегендэ муниципаль хезмэт турындагы НигеЗлэМегЭ
Yзгарешлэр hэм остэмэлэр KepTY турында

((Россия Федерациясендо муниципаль хезмэт турында> 2007 елныц 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, кКоррупциягэ каршы тору
турында) 2008 елныц 25 декабрендэге Jф273-ФЗ номерлы Федераль ЗаКОН,
((Россия Федерациясе Хезмот кодексына Yзгэрешлэр KepTY турында) 2019
елныц 16 декабрендэге 4з9-ФЗ номерлы федераль закон, (Россия
Федерациясенец аерым закон актларына Yзгорешлэр KepTY турында)> 2020
елныЦ 31 июлендэге 2б8-ФЗ номерлы федераль закон, Татарстан Республикасы

NIамадыш муниципаль раЙоны Коец-Ерыкса авыл я{ирлеге муниципаль
берэмлеге Уставы, нигезендэ, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаlIь
1-6
раЙоны Коек-Ерыкса авыл щирлеге Советыныц 2016 елныц 3 мартындагы
номерлы карарына N4амадыш раЙоны прокуратурасыныц 2021 елныц 26
маендагы }[9 02-0в-02 -202I протесты нигезендэ Татарстан Республикасы
I\4амадыш муниципаль районы советы кдрдр кдБул иттЕ:
1. Татарстан Республикасы VIамадыш муниципчLль раЙоны Коек-ЕРЫКСа

авыл п{ирлеге Советыныц 20Iб елныц З мартындагы 1-6 номерлы карары
белэН раслангаН Татарстан Республикасы N{амадыш муницип€Lлъ раЙоны
Коек-Ерыкса авыл х(ирлегендо муниципаль хезмэт турындагы Нигезлэмэгэ
(1s.11.2016 J\92-15, 15.05.2017 NЪ1-2I, 28.07.2017 NsЗ-22, 14.|1.201.7 !{р2-26,
05.06.2018 ль2-з3, 1з.08.2018 Jф2-35, 20.11.2018 Jю3-з8, \4.\2.2018 J\Ъ2-З9,
2|.оз.2о] g J\ъ1-41, 18.09.2019 J\b3-46, 19,02.2020 J\Ъ 1-51, 17.|I.2020 JYs 3-2
карарлары белон кертелгэн yзгэреr],Iлэр белэн) тубандэге yзгэрешлэр кертергэ:
1.1. 5 статьяныц 5.15 пунктчасын тYбэндэге редакциядэ баян итэрга:
<VIуницИпалЬ хезмэткоргэ класслы чин бирY турында белешмолер шэхси
эшкЭ hэм муниципалъ хезмэткернец хезмэт кенэгэсенэ (булганда) кертелэ);

|.2. ] статьяныц7 .4 пунктчасын тyбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
<П{ирле yзидаро органы, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе

аппараты х(итэкчесе булган муниципаль хезмэткэр, элеге муниципаль

хезмэткэр урынбасары, мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмау максатларында,

элеге х(ирле yзидарэнец сайланульi профсоюз органында,

муницип€Lль

берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында апар тиешле вазифа билэгэн
чорда муниципаJIь хезмоткэрлэрнец мэнфэгатьлэрен яклый алмыйлар>;
I.З. 25 статьяныц 25.1 1 пунктыныц 4 пунктчасын тубэндэге редакцияде
бэян итэргэ:

hэм (яки) хезмэт эшчэнлеге турында законнарДа
билгелэнгэн тэртиптэ расмилэштерелгэн белешмэлэр, хезмэт килешyе
<4) хезмэт кенэгесен

(контракт) беренче тапкыр тозелган очраклардан тыш));

2. Олеге карарны авыл )цирлегенец мэьлyмат стендпарында, Мамадыш
муниципаль районыныц http://mamadysh.tatarstan.ru рэсми сайтында,
"Интернет" мэьлyмати- коммуникацион челтэрендаге Татарстан
Республикасы хокукый мэьлyматыныц рэсми порт€uIында (pravo. tatarstan.ru)
урнаштырырга.
З. Олеге карарныц yтэлеше буенча rt(аваплы итеп Мамадыш мунициП€tлЬ
районы Кеек-Ерыкса авыл щирлеге башлыгы Ф.Р.Шахетдиновны билгелэрГэ.

Мамадыш муниципалъ районы
Коек-Ерыкса авыл х{ирлеге башлы
Совет роисе

/Ф.Р.Шэйхетдинов/

