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Советыньщ 2016 елньщ 28 декабрендэге 60
номерлы «Татарстан Республикасы блм эт
муниципаль районы Элмат шэИэрендэ
муниципаль хезмэт турында нигезлэмэ
хакында»гы карарына узгэрешлэр керту
турында

«Россия Федерациясенен аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында»
2021 елньщ 30 апрелендэге 116-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ
Элмэт шэЬэре Советы КАРАР КЫЛДЫ:
1.
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт шэИэр
Советыньщ 2016 елньщ 28 декабрендэге 60 номерлы «Татарстан Республикасы
Элмэт муниципаль районы Элмэт шэИэрендэ муниципаль хезмэт турында
нигезлэмэ хакында»гы карарына (Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районы Элмэт шэИэр Советыньщ 2017 елньщ 30 мартындагы 74 номерлы, 2017
елньщ 05 маендагы 78 номерлы, 2017 елньщ 31 маендагы 83 номерлы, 2017 елньщ
25 сентябрендэге 91 номерлы, 2018 елньщ 11 маендагы 114 номерлы, 2018 елньщ
13 декабрендэге 135 номерлы, 2019 елньщ 25 мартындагы 146 номерлы, 2020 елньщ
12 мартындагы 192 елньщ 28 августындагы 209 номерлы, 2020 елньщ 16
ноябрендэге 12 номерлы карарлар белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ алып)
тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:
1.1. Карарга кушымтада:
1.1.1. 5 булек 5.5 пунктньщ 9 пунктчасын «Муниципаль хезмэткэрнец хокукый
хэле» тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«9) ж;ирле узидарэ органы >к;итэкчесенэ язма рэвештэ Россия Федерациясе
гражданлыгын
яки
чит
ил
гражданлыгы-Россия
Федерациясе
халыкара
шартнамэсендэ катнашучы чит ил гражданлыгы туктатылу турында хэбэр итэргэ,
аньщ нигезендэ чит ил гражданы муниципаль хезмэттэ булырга хокуклы,
муниципаль хезмэткэргэ бу турыда билгеле булган кенне, эмма Россия
Федерациясе гражданлыгы яисэ чит ил гражданлыгы туктатылган кеннэн алып биш
эш кененнэн дэ соцга калмыйча - Россия Федерациясе халыкара шартнамэсендэ
катнашучы, аньщ нигезендэ чит ил гражданы муниципаль хезмэттэ булырга
хокуклы;»;
1.1.2.
5 булек 5.5. пунктын «Муниципаль хезмэткэрнец хокукый хэле» тубэндэге
эчтэлекле 9.1 пунктчасы белэн тулыландырырга
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«9.1) >кирле узидарэ
органы
ж;итэкчесенэ язма рэвештэ чит дэулэт
гражданлыгы яки гражданныц чит дэулэт территориясендэ даими яшэу хокукын
раслаучы башка документ алу турында хэбэр итэргэ, бу хакта муниципаль
хезмэткэргэ билгеле булган кенне, эмма чит дэулэт гражданлыгы алынган, яки чит
ил территориясендэ гражданныц даими яшэу хокукын раслаучы башка документ
алган кеннан биш эш кененнэн дэ соцга калмыйча;
1.1.3. 6 булек 6.1 пунктындагы 6.1.3 пунктчасын «Муниципаль хезмэт белэн
бэйле чиклэулэр» тубэндэге редакциядэ бэян итергэ:
«6) муниципаль хезмэттэ булырга хокуклы чит ил гражданыныц Россия
Федерациясе гражданлыгын яисэ - Россия Федерациясе халыкара шартнамэсендэ
катнашучыньщ гражданлыгын туктату»;
1.1.4. 6 булек 6.1 пунктындагы 7 пунктчасын «Муниципаль хезмэт белэн
бэйле чиклэулэр» тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«7) чит ил гражданлыгы яисэ, эгэр Россия Федерациясенец халыкара
шартнамэсендэ башкасы каралмаган булса, чит ил территориясендэ гражданньщ
даими яшэу хокукын раслый торган башка документ булу»;
1.1.5. 9 булек 9.15 пунктындагы 2 пунктчасын «Муниципаль хезмэткэ керу,
аны узу Ьэм туктату тэртибе» гамэлдэн чыккан дип санарга:
1.1.6. 9 булек 9.15 пунктындагы 4 пунктчасын «Муниципаль хезмэткэ керу,
аны узу Иэм туктату тэртибе» тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«4) дисквалификация рэвешендэ административ ж;эза куллану.».
2. Район башкарма комитетыныц Хокук идарэсенэ (Ханнанова 0. Б.) элеге
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, «Татарстан
Республикасы Хокукый мэгълуматныц рэсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU)
Ьэм Элмэт муниципаль районыныц «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация
сайтында урнаштырырга.
3. 0леге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны шэИэр Советыньщ социаль
мэсьэлэлэр буенча даими коми££й§сенэ (Шэйхетдинова Ф.А.) йеклэргэ.

ШэИэр Башлыгы
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