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Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт 

юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем бирү 

муниципаль учреждениелǝре 

хезмǝткǝрлǝре өчен Яр Чаллы 

шǝhǝре Хакиме премиясе күлǝмен 

hǝм гамǝлгǝ кую тǝртибен билгелǝү 
турында  
 
 

Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 15 декабрендǝге 21/13 санлы Карары 

белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝре бүлǝклǝре турында Нигезнамǝгǝ 
таянып, Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем бирү 

муниципаль учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝренеӊ hөнǝри үсешен 
стимуллаштыру максатыннан,  

Шǝhǝр Советы  
 

КАРАР бирде: 

1. Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем бирү 

муниципаль учреждениелǝреӊ хезмǝткǝрлǝре өчен Яр Чаллы шǝhǝре 

Хакиме премиясен 20 000 сум күлǝмендǝ билгелǝргǝ. 
2. Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем бирү 

муниципаль учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝре өчен Яр Чаллы шǝhǝре 

Хакиме премиясен гамǝлгǝ кую тǝртибен кушымтада каралганча 
расларга. 

 3. Гамǝлдǝн чыккан дип танырга:  

1) Шǝhǝр Советыныӊ 2008 елныӊ 13 декабрендǝге «Физкультура 
³´м спорт юн´лешенд´ге балаларга ¿ст´м´ белем бирº 
учреждениел´рене¼ педагогик хезм´тк´рл´ре ¿чен Яр Чаллы ш´³´ре 
Хакиме премиясен гам´лг´ кую ³´м кºл´мен билгел´º т´ртибе 
турындагы Нигезнам´не раслау хакында» 36/8 санлы Карарын, 
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«Челнинские известия» газетасыныӊ 2008 ел, 24 декабрьдǝге 246-247 
нчы саннарында бастырылган; 

2) Шǝhǝр Советыныӊ 2010 елныӊ 26 маендагы «Физкультура ³´м 
спорт юн´лешенд´ге балаларга ¿ст´м´ белем бирº учреждениел´ре 
педагогик хезм´тк´рл´ре ¿чен Яр Чаллы ш´³´ре Хакиме премиял´рен 
гам´лг´ кую т´ртибе турындагы Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº 

хакында» 50/10 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 

2010 ел,11 июньдǝге  109-111 нче саннарында бастырылган; 

3) Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 сентябрендǝге «2008 елны¼ 
13 декабренд´ Ш´³´р Советыны¼ 36/8 санлы Карары бел´н расланган 
физкультура-спорт юн´лешенд´ге балаларга ¿ст´м´ белем  бирº 
учреждениел´ре педагогик хезм´тк´рл´ре ¿чен Яр Чаллы ш´³´ре 
Хакиме премиял´рен гам´лг´ кую т´ртибе турындагы Нигезнам´г´ 
ºзг´решл´р кертº хакында» 21/18 санлы Карарын «Челнинские 

известия» газетасыныӊ 2012 ел, 03 октябрьдǝге 77 нче санында 
бастырылган. 

4. Әлеге Карар үтәлешен тикшереп торуны Шәһәр Советының 

мәгариф, мәдәният, милли мәсьәләләр, яшьләр эшләре һәм спорт буенча 

даими комиссиясенә йөкләргә.   
 
 
 

Шәһәр Хакиме                                                             Н.Г. Мәһдиев 
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Шǝhǝр Советыныӊ 27/20 
санлы Карарына кушымта 
08 ноябрь, 2018 ел  

 
 

Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем бирү 

муниципаль учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝре өчен Яр Чаллы шǝhǝре 

Хакиме премиясен гамǝлгǝ кую тǝртибе турында 

НИГЕЗНАМƏ 
 

1. Əлеге Нигезнамǝ Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт юнǝлешендǝ 
өстǝмǝ белем бирү муниципаль учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝре өчен Яр 

Чаллы шǝhǝре Хакиме премиясен (алга таба – шǝhǝр Хакиме премиясе) 

гамǝлгǝ кую тǝртибен билгели. 

2. Шǝhǝр Хакиме премиясе Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт 

юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем бирү муниципаль учреждениелǝре тренер-

укытучыларына, инструктор-методистларына hǝм җитǝкчелǝренǝ узган 

календарь елында ³¿н´ри эшч´нлекл´ренд´ югары н´ти¢´л´ргǝ 
ирешкǝн өчен бирелǝ. 

3. Яр Чаллы шǝhǝре хакиме Премиясе шǝhǝр Хакиме Карары 

белǝн гамǝлгǝ куела.  Карарда премия саны күрсǝтелǝ. 
4. Шǝhǝр Хакиме премиясе - бер тапкыр бирелǝ торган түлǝү, ул 

ел саен Физкультурачылар көне (августныӊ икенче шимбǝсе) алдыннан 
башкарыла.   

5. Шǝhǝр Хакиме Премиясенǝ кандидатларны Яр Чаллы шǝhǝре 

спорт юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем бирү муниципаль учреждениелǝре 

хезмǝткǝрлǝре өчен Яр Чаллы шǝhǝре Хакиме премиясен бирү 
комиссиясе (алга таба – комиссия) тºб´нд´ге материаллар нигезенд´ 
сайлап ала: 

1) шǝhǝр Хакиме премиясен алырга телǝүчедǝн гариза, ǝлеге 

Нигезнамǝнеӊ 1 нче кушымтасында каралган тǝртиптǝ; 
2) кандидатны шǝhǝр Хакиме премиясен тǝкъдим итү хакында 

коллектив утырышы беркетмǝсеннǝн өземтǝ; 
3) ирешк´н н´ти¢´л´рен, узган календарь елында дисциплинар 

җавалылыкка тартылуын (тартылмавын) күрсǝтеп, шǝhǝр Хакиме 

премиясенǝ кандидатка характеристика;  

4) белем турында диплом (дипломнар) күчермǝсе (күчермǝлǝре); 

5) соӊгы биш елда квалификация күтǝрү хакында диплом 

(дипломнар) күчермǝсе (күчермǝлǝре);  

6)  хезмǝт кенǝгǝсе күчермǝсе; 
7) шǝhǝр Хакиме премиясен алырга алырга телǝүченеӊ узган уку 

елында тулы укыту-педагогик эш күлǝмен дǝлиллǝүче тариф кǝгазе яки 

боерык күчермǝсе (педагогия хезмǝткǝрлǝре өчен); 
8) узган календарь елында башкарылган эш хакында аналитик 

белешмǝ (хисап); 

9) шǝhǝр Хакиме премиясен алырга телǝүченеӊ шǝхси 
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мәгълүматларны эшкәртүгǝ ризалыгы хакында гаризасы, ǝлеге 

Нигезнамǝнеӊ 2 нче кушымтасында каралган тǝртиптǝ; 
10) соӊгы өч елда муниципаль, региональ, республика, 

бөтенроссия дǝрǝҗǝсендǝ бүлǝклǝнү хакында документныӊ 

(документларныӊ) күчермǝсе;  
11) т¿рле д´р´¢´д´ге ф´нни-гам´ли конференциял´рд´, 

конкурсларда, смотрларда ³´м башка ³¿н´ри чараларда катнашуы 
турындагы документ (документлар) кºчерм´се, басылып чыккан язма 

(язмалар) күчермǝсе (булган очракта);  
 12) оештыру-хокукый формасына карамастан оешмалардан, 

массакүлǝм матбугат чараларынан бǝялǝмǝлǝр, телǝктǝшлек итү  
хатлары (булган очракта); 

13) шǝhǝр Хакиме премиясен алырга телǝүче муниципаль 

учреждение җитǝкчесе булганда, муниципаль учреждениенеӊ Россия 

Федерациясе бюджет системасындагы бюджетларга салым, җыем hǝм 

башка мǝҗбүри түлǝүлǝр буенча бурычы булмау хакында белешмǝ; 
14) шǝhǝр Хакиме премиясен алырга телǝүче муниципаль 

учреждение җитǝкчесе булганда, муниципаль учреждение 

хезмǝткǝрлǝренǝ хезмǝт хакы түлǝү буенча бурыч булмау хакында 

белешмǝ.  
Тǝкъдим ителүче барлык материаллар да шǝhǝр Хакиме 

премиясен алырга телǝүченеӊ эш бирүчесе тарафыннан раслана hǝм 

агымдагы елныӊ 15 июненнǝн 15 июленǝ кадǝр комиссия секретаренǝ  
җибǝрелǝ.  

6. Комиссия, аныӊ составы, шǝhǝр Хакиме премиясен алырга 

телǝүчелǝрне сайлап алу критерийлары турында Нигезнамǝ Башкарма 

комитет карары белǝн раслана. 

7. Шǝhǝр Хакиме премиясен алырга телǝүче комиссия ǝгъзасы  

булган очракта, ул вакытлыча  комиссиядǝ эшлǝүдǝн азат ителǝ. 
8. Комиссия беркетмǝсенǝ нигезлǝнеп, Яр Чаллы ш´³´ре Хакиме 

шǝhǝр Хакиме премиясен бирү турында карар кабул ит´.  Əлеге карар 3 

эш көне эчендǝ шǝhǝр Хакиме премиялǝрен түлǝү өчен Башкарма 

комитет карары чыгару максатында Башкарма комитетка җибǝрелǝ.    
9. Шǝhǝр Хакиме премиясен тºл´º Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль 

берǝмлеге бюджетында ´леге максатларга каралган акчалар чигенд´ 
башкарыла. 

10. Шǝhǝр Хакиме премиясе лауреатлары   премия бирелг´н 

вакыттан алып өч ел узганнан со¼ гына я¼а у¼ышларга ирешк´н ¿чен 

шǝhǝр Хакиме премиясенǝ    кабат тǝкъдим ителергǝ м¿мкин. 
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Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт юнǝлешендǝ 
өстǝмǝ белем бирү муниципаль 

учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝре өчен Яр 

Чаллы ш´³´ре Хакиме премиясен гамǝлгǝ 
кую тǝртибе  турында Нигезнамǝгǝ   
1 нче кушымта   

 

Яр Чаллы шǝhǝренеӊ яшьлǝр сǝясǝте 
өлкǝсендǝге муниципаль учреждениелǝре 

хезмǝткǝрлǝренǝ Яр Чаллы ш´³´ре Хакиме 

премиясе бирү комиссиясе рǝисенǝ 
_____________________________________ 

       (Рǝиснеӊ фамилиясе, исеме, атасыныӊ исеме) 

 

Шǝhǝр Хакиме премиясен алу өчен гариза1 

Шǝhǝр Хакиме премиясен алырга 

телǝүченеӊ фамилисе, исеме, 

атасыныӊ исеме (тулысынча)  

 

Вазыйфасы   

Муниципаль учреждение исеме2  

Муниципаль учреждениегǝ эшкǝ алу 

турында боерык саны hǝм датасы  

 

Эш телефоны  

Кǝрǝзле телефон  

E-mail  

Шǝhǝр Хакиме премиясе лауреаты 
булганым бар3 

 

Сайлап алу конкурсы критерийлары 

нигезендǝ сайлап алу өчен каралган 

балларныӊ максималь саны 

 

Сайлап алу конкурсы критерийлары 

нигезендǝ җыелган баллар саны4 

 

Шǝhǝр Хакиме премиясен алырга телǝүче _______________ (имза)               

__________________________(имзаныӊ расшифровкасы) 

Директор _______________________________        _____________   ______________________________                                      

(муниципаль учреждение исеме)                                                        (имза)                 ( имзаныӊ расшифровкасы) 

                                                                                         

М.У. 

Дата ____ __________ 20_____ г. 

 

                                                           
1 Гарзиа  аӊлаешлы итеп кулдан языла яйсǝ компьютерда җыела   
2 Муниципаль берǝмлек Уставында күрсǝтелгǝнчǝ  
3 Шǝhǝр Хакиме премиясен алырга телǝүче  шǝhǝр Хакиме премиясе Лауреаты булган очракта (елы күрсǝтелǝ)  
4 Шǝhǝр Хакиме премиясен алырга телǝүче үз эшен конкурс нигезендǝ сайлап алу критерийлары  нигезендǝ бǝяли  
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Яр Чаллы шǝhǝренеӊ спорт юнǝлешендǝ 
өстǝмǝ белем бирү муниципаль 

учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝре өчен Яр 

Чаллы ш´³´ре Хакиме премиясен гамǝлгǝ 
кую тǝртибе  турында Нигезнамǝгǝ  
2 нче кушымта   

 

Шәхси мәгълүматларны эшкǝртүгǝ ризалык бирү 
 
Мин_______________________________________________________  

(фамилия, исем, атасыныӊ исеме тулысынча ) 

Түбǝндǝге адрес буенча теркǝлгǝн: 
__________________________________________________________________, 

шǝхесне  раслаучы документ: _________, серия:_____ номер:__________ 

бирелгǝн көне «_____» ______________бирүче _________________________ 
__________________________________________________________, 

2006 елның 27 июлендә кабул ителгән 152-ФЗ санлы “Шәхси 

мәгълүматлар турында” Федераль законыныӊ 9 маддǝсе (алга таба - 152-

ФЗ санлы Закон) нигезендǝ, минем шәхси мәгълүматларны эшкǝртергǝ, 
тормышымдагы фактлар hǝм вакыйгалар хакындагы мǝгълүматлар  

белǝн  152-ФЗ санлы Законныӊ 3 маддǝсендǝ каралган тǝртиптǝ 
гамǝллǝр кылырга  ризалык бирǝм.   

152-ФЗ санлы Закон  талǝплǝре нигезендǝ  эшкǝртергǝ ризалык 

биргǝн шǝхси мǝгълүматларымны, шул исǝптǝн, паспорттагы  

мǝгълүматлар, белем турында мǝгълүматлар (уку йорты исеме, аны 

тǝмамлау елы, белгечлек), җенес, гыйльми дǝрǝҗǝ, гыйльми исем, 

махсус исем,  дǝүлǝт бүлǝклǝре (шул исǝптǝн, бүлǝклǝнү вакыты), башка  

бүлǝклǝр белǝн бүлǝклǝнү,  элек эшлǝгǝн эш урыннары (гомуми эш 

стажын кертеп)  хакында мǝгълүматларны, 152-ФЗ санлы Законныӊ 6 

маддǝсендǝ каралганча,  мине шǝhǝр Хакиме премиясе белǝн бүлǝклǝүгǝ 
тǝкъдим итү максатында куллануны сорыйм.  

Шәхси мәгълүматларны эшкǝртү 152-ФЗ санлы Закон  

талǝплǝренǝ  туры китерелеп башкарылуына риза.  

Шәхси мәгълүматларны эшкǝртүгǝ ризалыгым hǝм аны ǝлеге 

ризалык бирүдǝ күрсǝтелгǝн максатларда файдалануга рөхсǝтем, мин 

язмача рǝвештǝ күрсǝтмǝ биргǝнгǝ кадǝр чиклǝнмǝгǝн вакытта  гамǝлдǝ.  
 
 
___________        _____________  _______________________ 
(дата )           (имза)                  (имзаныӊ расшифровкасы) 

 
 

 
 


