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Карарга үзгәрешләр кертү турында
Кырым-Сарай Советы
нче тоташу ноктасына кадәр уза
муниципаль район Советының
2016 елның 29 мартындагы 23нче карары
"Турында Нигезләмәне раслау хакында
муниципаль берәмлектә муниципаль хезмәт
"Кырым-Сарай авыл җирлеге»
Муниципаль районнар Баулы муниципаль районы
Татарстан Республикасы»
2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы федераль закон(2018 елның 18
апрелендәге ред.) «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында»,
«муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы» нигезендә,
Баулы муниципаль районының Кырым-Сарай авыл җирлеге Советы КАРАР
ИТТЕ:
1. Баулы муниципаль районы Кырым-Сарай авыл җирлеге Советының
2016 елның 29 мартындагы «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль
районының «Кырым-Сарай авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә
муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында» 23 номерлы
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
- 6.1 пунктның 1 пунктчасы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«1) һөнәри белем дәрәҗәсенә:
булу югары белем өчен югары, төп һәм әйдәп баручы төркем вазыйфалары;
булу югары белем яки урта һөнәри белем бирү-өчен өлкән һәм кече төркем
вазыйфалары;»;
- 6.1 пунктның 2 пунктчасы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2) муниципаль хезмәт стажына яки белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш
стажына:

муниципаль хезмәтнең иң югары вазифалары буенча-муниципаль хезмәт стажы
ике елдан да ким булмаган яки белгечлек, юнәлеш буенча биш елдан да ким
булмаган эш стажы;
муниципаль хезмәтнең төп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмәт стажы
бер елдан ким булмаган яки белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан ким булмаган
эш стажы;
муниципаль хезмәтнең әйдәп баручы вазыйфалары буенча - муниципаль хезмәт
стажы бер елдан да ким түгел яисә белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан да ким
булмаган эш стажы.»;
- 6.1 пунктның 10 абзацы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «муниципаль
хезмәт стажына яки муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен әзерлек
юнәлеше буенча эш стажына квалификация таләпләре билгеләнми.»;
- 6.1 пунктның 11 абзацы. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"Муниципаль хезмәт стажын әлеге статья максатларында билгеләгәндә шулай
ук дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларында һәм аларга тиңләштерелгән хәрби
хезмәт вазыйфаларында һәм федераль дәүләт хезмәте вазыйфаларында башка
төр вазыйфаларда эш стажы исәпкә алына.»;
- 10 пунктның 1 пунктчасының 10 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
"чакырылыш буенча хәрби хезмәтне үтмәгән дип тану, хәрби хезмәткә чакыру
комиссиясе бәяләмәсе нигезендә (контракт буенча хәрби хезмәт үткән
гражданнардан тыш) законлы нигезләр булмый торып - күрсәтелгән бәяләмәгә
шикаять бирү өчен билгеләнгән срок чыкканнан соң 10 ел эчендә, ә күрсәтелгән
бәяләмә һәм (яисә) Россия Федерациясенең тиешле субъекты хәрби хезмәткә
чакыру комиссиясе карары күрсәтелгән бәяләмә буенча Россия Федерациясенең
тиешле субъекты хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе карарына карата судка
шикаять бирелгән, - суд карары законлы көченә кергән көннән 10 ел дәвамында
күрсәтелгән Бәяләмәне чыгарганда граждан хокуклары һәм (яисә) Россия
Федерациясенең тиешле субъекты хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе карары
күрсәтелгән бәяләмәгә граждан шикаяте буенча бозылмаган дип танылган.»;
- 13.6 пунктының 13 пунктчасы түбәндәге эчтәлекле 2.1 пунктын өстәргә::
«2.1. Муниципаль хезмәткәргә эштән азат ителү очрагында ышанычны
югалтуга бәйле рәвештә эштән азат ителүне түләттерү турындагы белешмәләр
җирлек башлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең
югары органына, ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат ителгән затлар
реестрына кертү өчен җибәрелә.».
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан
калдырам.
Башлык, Совет Рәисе
Кырым-Сарай авыл җирлеге башлыгы
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