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Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советы  

КАРАРЫ 

Татарстан Республикасы “Чирмешән  

муниципаль районы муниципаль  

берәмлегендә муниципаль хезмәт  

турындагы Нигезләмәне раслау хакында” 

 2018 елның 6 мартындагы 142 нче номерлы 

 Татарстан Республикасы Чирмешән  

муниципаль районы  Советы карарына 

 үзгәрешләр кертү турында. 

 

Федераль закон нигезендә 02. 03. 2007ел   25- ФЗ номерлы "Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" гы  , Татарстан Республикасы 

законы белән  25. 06. 2013 ел, №50-ЗРТ  "Муниципаль хезмәт турында Татарстан 

Республикасы кодексы",  "Чирмешән муниципаль районы" муниципаль берәмлеге 

Уставы белән Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советы  

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль район Советының 2018 

елның 6 мартындагы 142 номерлы карары (2018 елның 24 апрелендәге 156 

номерлы үзгәрешләре белән) белән расланган Татарстан Республикасы "Чирмешән 

муниципаль районы" муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турында 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне кертергә: 

-  3  абзацның 2 пунктында,  2. 3. 3. бүлекчәсендә   “биш”сүзен    “дүрт”кә  

алмаштырырга; 

- 5 абзацны көчен югалткан дип санарга; 

- 6 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: "Муниципаль хезмәт 

стажына яки әйдәп баручы, өлкән һәм кече төркемнәрнең муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләү өчен әзерлек юнәлеше буенча эш стажына квалификация 

таләпләре билгеләнми". 
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- бүлекчәне пунктлар белән тулыландырырга:   "3) муниципаль 

хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан муниципаль хезмәт вазыйфасын 

биләү өчен кирәк булган белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча квалификация 

таләпләре каралган очракта, әлеге стажга әзерлек юнәлеше буенча эш стажын 

исәпләгәндә, граждан (муниципаль хезмәткәр) әлеге белгечлек буенча белем алу 

һәм (яисә) әлеге белгечлек буенча квалификация, әзерлек юнәлеше буенча эш 

чорлары кертелә. 

- әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфа инструкциясе тарафыннан 

белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча квалификация таләпләре каралмаган булса, 

аны башкарганда муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча хезмәт вазыйфаларын 

башкару өчен кирәкле белем һәм осталык алынган, әлеге дәрәҗәдәге һөнәри белем 

турындагы документ алынганнан соң, муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча 

хезмәт вазыйфаларының, ул муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен 

квалификация таләпләренә туры килсә, белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш 

стажын исәпләгәндә күрсәтелгән стажга әзерлек юнәлеше буенча граждан 

(муниципаль хезмәткәр) эш чорлары кертелә. 

 - 2. 3. 5 кисәкчәне  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: "Диплом бирелгән 

көннән 3 ел эчендә белгеч яки магистр  “бик яхшы” дипломнары булган затлар 

өчен муниципаль хезмәт стажына яки муниципаль хезмәтнең төп вазыйфаларын 

биләү өчен әзерлек юнәлеше буенча эш стажына - муниципаль хезмәт стажы ярты 

елдан да ким булмаган яки әзерлек юнәлеше буенча эш стажына квалификация 

таләпләре билгеләнә". 

- 4. 2. 2 бүлекчәсен  түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  “4. 2. 2. муниципаль 

хезмәт вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе  муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органы кабул итә торган муниципаль хокукый акт белән билгеләнә. 

Конкурсны үткәрү тәртибе аның үткәрү датасы һәм урыны турында мәгълүмат, 

шулай ук конкурс уздырылган көнгә кадәр 20 көннән дә соңга калмыйча хезмәт 

килешүе проекты басылып чыгуын күз алдында тотарга тиеш. Муниципаль 

берәмлектә конкурс комиссиясе әгъзаларының гомуми саны һәм аны 

формалаштыру тәртибе муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы тарафыннан 

билгеләнә. Җирлектәге авыл торак пунктларында җирле администрация 

вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру йөкләнә торган җирле администрация 

территориаль органы җитәкчесе вазыйфасын биләүгә конкурс уздырылган очракта,  

муниципаль берәмлектә конкурс комиссиясе төзү тәртибе әлеге авыл торак 

пунктларының һәрберсендә гражданнар җыенында тәкъдим иткән 

кандидатураларны аның әгъзалары исәбенә кертүне күздә тотарга тиеш. 

- 6. 1. 4 бүлекчәсен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: “6. 1. 4. Муниципаль 

хезмәткәргә дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән эшләгән өчен вазыйфаи 

окладка закон нигезендә айлык өстәмә билгеләнә”. 



-      1 абзац 6. 5. 1 бүлекчәсен  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: “Тиешле 

еллар эшләгән өчен пенсия билгеләү өчен муниципаль хезмәтнең гомуми 

озынлыгы стажына даими (штат) нигезендә эш чорлары кертелә:” 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында( pravo.tatarstan.ru) һәм Интернет мәгълүмати телекоммуникация 

челтәрендәге  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының рәсми 

сайтында бастырып чыгарырга  . 

3.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артыннан калдырам. 

 

 

Башлык,  

муниципаль район Советы Рәисе                                                        Ф.М. Дәүләтшин 

 

 

  

 

 

 


