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1 ноябрь 2018 ел
РЕШЕНИЕ КАРАР

№ 149

Татарстан Республикасы Балтач районы башкарма комитеты житэкчесе
вазифасын билэугэ конкурс уткэру тзртибе турындагы Нигезлэмэгэ

узгэрешлэр керту хакында

«Россия Федерациясендэ жцрле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, 
«Татарстан Республикасында дирле узидарэ турында»гы 2004 елныц 28 
июлендэге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республика законы, Муниципаль хезмэт 
турында Татарстан Республикасы кодексы hoм Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы Балтач район 
Советы карар итте:

1. Балтач район Советыныц 2015 елныц 11 августындагы 294 номерлы карары 
белэн расланган Татарстан Республикасы Балтач районы башкарма комитеты 
ж;итэкчесе вазифасын билэугэ конкурс уткэру тэртибе турындагы Нигезлэмэгэ 
кушымта нигезендэ узгэрешлэр кертергэ.

2. Олеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге 
«Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында» Ьэм Балтач 
муниципаль районыныц baltasi.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштырырга.

3.Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Балтач муниципаль районы 
башлыгы урынбасары Н Н.Сабирждновка йеклэргэ.

Балтач муниципаль район башлыгы, ^

Балтач район Советы рэисе ( Р.Р.Нотфуллин

mailto:Baltasi.Sovet@tatar.ru
http://www.baltasi.tatarstan.ru


01.11.2018 елгы № 149 
Татарстан Республикасы 
Балтач район Советы 
карарына кушымта

Татарстан Республикасы Балтач районы башкарма комитеты 
житэкчесе вазифасын билэугэ конкурс уткэру тэртибе турындагы 

Нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында

1.Нигезлэмэнец 8-нче пунктыныц 1-нче пунктчасыныц “в” елешен 
тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

“в) муниципаль хезмэт стажы кимендэ ике ел яки белгечлек буенча кимендэ 
дурт ел эш стажы;”.

2. Нигезлэмэнец 8-нче пунктыныц 1-нче пунктчасыныц “г” елешен 
тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«г) идарэ эшчэнлеге тэжрибэсе кимендэ биш ел. Идарэ иту эшчэнлеге дигэн 
елештэ оешма ж;итэкчесе, оешма ж;итэкчесе урынбасары, дэулэт органы, 
муниципаль орган вазыйфаларында, шулай ук аларныц структур булекчэлэре 
ж;итэкчелэре вазыйфаларында эш ацлашыла;».

3. Нигезлэмэнец 12-нче пунктындагы 9-нчы пунктчасын тубэндэге 
редакциядэ бэян итэргэ:

“9) муниципаль хезмэткэ урнашу елы алдындагы бер ел эчендэ уз керемнэре 
турында, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йоклэмэлэре хакындагы
белешмэлэрен Ьэм хатыныныц (иренец) Ьэм балигъ булмаган балаларыныц
керемнэре, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
белешмэлэр;

4. Нигезлэмэнец 12-нче пунктын 11-нче пунктча белэн тубэндэге 
эчтэлектэ тулыландырырга:

«11) муниципаль хезмэт вазыйфасын билэугэ дэгъвачы граждан Ьэркем 
файдалана алырлык мэгълуматны, шулай ук аларны танырга мемкинлек бируче 
белешмэлэрне урнаштырган “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэге сайтларныц Ьэм (яисэ) сайтлар сэхифэлэренец адреслары турында 
хезмэткэ кергэндэ муниципаль хезмэткэ керу елына кадэрге еч календарь ел ечен 
бирэ.».


