
РЕШЕНИЕ                                       с. Старый Куклюк                      КАРАР                                                        

№   136                                                                               «21»  ноября 2018 года  

 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

Советының 2015 елның 15 июнендәге «Алабуга муниципаль районы Иске Күклек 

авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында " 164 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Алабуга 

муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Уставы, Татарстан Республикасы 

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге Советы муниципаль хезмәт 

турында 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

кодексы нигезендә 

 

Карар: 

 

1.Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл 

җирлеге Советының 2015 елның 15 июнендәге 164 номерлы карары белән расланган 

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлегендә муниципаль хезмәт 

турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

 

1.1. 8 статьяның 2 ӛлешендәге 2 пунктын 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 дүрт елдан да ким 

булмаган эш стажы; 

муниципаль хезмәтнең тӛп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмәт стажы 

бер елдан ким түгел яисә белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан ким булмаган эш 

стажы». 

1.2. Ӛлешендә 3 статьясындагы 8 әйтү «ӛлкән» сүзләренә алмаштырырга " 

әйдәп баручы, ӛлкән»; 

1.3. Статья 8 ӛлеш ӛстәргә 4.1. һәм 4.2. киләсе редакциядә: 

 

СОВЕТ СТАРОКУКЛЮКСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА  

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСКЕ 

КУКЛЕК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 



«4.1. Әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан 

муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү ӛчен кирәк булган белгечлеккә, әзерлек 

юнәлешенә квалификация таләпләре каралган булса, әлеге стажга әзерлек юнәлеше 

буенча эш стажын исәпләгәндә, граждан (муниципаль хезмәткәр) әлеге белгечлек 

буенча белем алу һәм (яки) әлеге белгечлек буенча квалификация турында документ 

алганнан соң әлеге әзерлек юнәлешенә әзерлек чорлары кертелә. 

4.2. Әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфа инструкциясе тарафыннан 

белгечлек, әзерлек юнәлешенә квалификация таләпләре каралмаган булса, 

белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш стажын исәпләгәндә күрсәтелгән стажга 

әзерлек юнәлеше буенча граждан (муниципаль хезмәткәр) эш чорлары кертелә, аны 

башкарганда муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча хезмәт вазыйфаларын башкару 

ӛчен кирәкле белемнәр һәм белемнәр алынган, муниципаль хезмәт вазыйфасын 

биләү ӛчен квалификация таләпләренә туры килә торган дәрәҗә турында документ 

алынганнан соң». 

 

1.4. 8 статьяның 5 ӛлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«5. Диплом алган кӛннән ӛч ел дәвамында муниципаль хезмәт стажына яки 

муниципаль хезмәтнең тӛп вазыйфаларын биләү ӛчен әзерлек юнәлешенә - 

муниципаль хезмәт стажы ярты елдан да ким булмаган яки белгечлек, әзерлек 

юнәлеше буенча эш стажына квалификация таләпләре билгеләнә». 

 

1.5. Статьяга 15 ӛлешкә 4кә түбәндәге редакциядә ӛстәргә:: 

«4. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә органында 

мәнфәгатьләр конфликтын бетерү максатларында әлеге җирле үзидарә органының, 

муниципаль берәмлекнең сайлап алу профсоюз органында муниципаль 

хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен әлеге вазыйфаны биләгән чорда тапшыра алмый». 

 

1.6. 16 статьяның 1 ӛлешендәге 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шӛгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган 

оешма белән идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә итүдән тыш; җирле 

үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 

тӛзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы, шул исәптән җирле 

үзидарә органында тӛзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы белән 

идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу; съездда (конференциядә) яисә башка 

иҗтимагый оешма, торак, тӛзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, 

яшелчәчелек, дача кулланучылар кооперативларының гомуми җыелышында 

катнашу; күрсәтелгән коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси 

партиядән һәм һӛнәри берлек органыннан, шул исәптән муниципаль берәмлекнең 

сайлау комиссиясе аппаратында тӛзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 

органыннан тыш) Шәхси башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә 

органнары составына эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рӛхсәте белән кергән буларак, 

муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган), муниципаль 

берәмлек мәнфәгатьләрен идарә итү органнарында һәм Ревизия комиссиясендә 

түләүсез тапшырудан тыш (гамәлгә куючы), муниципаль берәмлек муниципаль 



берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар яки идарә итүне гамәлгә 

куючы вәкаләтләрен (устав капиталында катнашу бурычлары) гамәлгә ашыру 

тәртибен билгеләүче муниципаль хокукый актлар нигезендә; федераль законнарда 

каралган башка очраклар»; 

 

1.7. 27 статьяның 4 ӛлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«4. Муниципаль хезмәткәргә дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән 

эшләү ӛчен вазыйфаи окладка закон нигезендә айлык ӛстәмә билгеләнә». 

 

1.8. 30 статьяның 1 ӛлешендәге 1 абзацында «эш» сүзе белән тулыландырырга 

«(алмаштыру)»; 

 

1.9. 33 статьяның 3 ӛлешен 2.1 пункт ӛстәргә. киләсе редакциядә: 

"2.1) коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 

тиешле муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе докладлары, анда аны 

башкаруның факттагы шартлары бәян ителә, һәм муниципаль хезмәткәрнең бары 

тик аның ризалыгыннан гына язмача аңлатмалары һәм коррупциячел хокук бозу 

фактын тану шарты белән генә муниципаль хезмәткәрнең язмача аңлатылуы 

(ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә түләтүдән тыш))»; 

 

1.10. 34.1 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«34.1. Муниципаль хезмәт ӛчен кадрлар әзерләү килешү нигезендә 

Муниципаль хезмәтнең югары квалификацияле кадрлар составын 

формалаштыру максатларында җирле үзидарә органнары, мәгариф турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә һәм «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт 

турында» Федераль закон, Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 

кодексы нигезләмәләрен исәпкә алып, муниципаль хезмәт ӛчен гражданнарны 

контракт нигезендә әзерләүне оештыра алалар. 

 

2. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Рәис         А. Б. Бахметов   
 


