
 

 29.12.2018  Сарсак-Умга авылы № 51-4  

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының "Сарсак-Умга авыл җирлеге»  

муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләрнең  шәхси башкарма орган буларак 

коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси 

партиядән тыш) белән идарә итүдә түләүсез 

нигездә катнашу йә аларның коллегиаль идарә 

органнары составына керү өчен Эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкилнең рөхсәтен алу тәртибе 

турында"гы Нигезләмәне раслау хакында» 

 

2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында»гы Федераль закон, 2017 елның 29 июлендәге 217-

ФЗ номерлы "Гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм 

яшелчәчелек алып бару һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 

үзгәрешләр кертү турында"гы Федераль закон нигезендә, ришвәтчелеккә каршы 

тору өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү максатларында, Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Сарсак-Умга авыл җирлеге Советы 

карар бирде: 

1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының "Сарсак-

Умга авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләрнең  

шәхси башкарма орган буларак коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси 

партиядән тыш) белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу йә аларның 

коллегиаль идарә органнары составына керү өчен Эшкә алучы (эшбирүче) 

вәкилнең рөхсәтен алу тәртибе турында"гы Кагыйдәне расларга. 

2. Үз көчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Сарсак-Умга авыл 

җирлеге Советының 2017 елның 18 августындагы 33-2 номерлы карарын 

«Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Сарсак-Умга авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан 

коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә 

түләүсез нигездә катнашу йә аларның коллегиаль идарә органнары составына 

керү өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкилнең рөхсәте алу тәртибе турында 

Нигезләмәне раслау хакында». 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Сарсак-Умга авыл 

җирлеге Советы Карары белән 2017 елның 18 августында расланган 33-2 

номерлы «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының» Сарсак-



  

Умга авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләр тарафыннан коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси 

партияләрдән тыш) белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу йә аларның 

коллегиаль идарә органнары составына керү өчен Эшкә алучы (эш бирүче) 

вәкилнең рөхсәтен алу тәртибе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 

хакында»гы Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Сарсак-Умга 

авыл җирлеге Советының 2018 елның 28 февралендәге 40-4 номерлы Карары. 

3. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. 

4. Әлеге карарны Сарсак-Умга авыл җирлегенең мәгълүмат стендларына 

куярга, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр порталы 

составындагы Әгерҗе муниципаль районы сайтына agryz.tatarstan.ru, Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүматлар рәсми порталына pravo.tatarstan.ru 

урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Сарсак-Умга авыл җирлеге Советының Финанс-

бюджет, социаль Законлылык һәм хокук тәртибе комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Совет Рәисе,  

авыл җирлеге Башлыгы                                                            Т.С. Николаева 

 

 



  

 

 Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы 

Сарсак-Умга авыл җирлеге  

Советының 29.12.2018 №51-4 

Карары белән расланган 

 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының  

"Сарсак-Умга авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләрнең  шәхси башкарма орган буларак коммерцияле булмаган 

оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу 

йә аларның коллегиаль идарә органнары составына керү өчен Эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкилнең рөхсәтен алу тәртибе турындагы ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының «Сарсак-Умга авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә 

муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси 

партиядән тыш) белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу яки аларның 

коллегиаль идарә итү органнары составына керү өчен Эшкә яллаучы (эш 

бирүче) вәкиленә рөхсәт алу тәртибе турында – Нигезләмә, муниципаль 

хезмәткәрләрнең 2007 елның 2 мартындагы «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында"гы 25-ФЗ санлы Федераль закон нигезендә 

эшләнгән һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан сәяси партия белән идарә 

итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең 

рөхсәт алу процедурасын регламентлый; һөнәри берлек органы, шул исәптән 

җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 

аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы 

тарафыннан түләүсез нигездә катнашу; съездда (конференциядә) яки башка 

иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез 

милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашу; күрсәтелгән 

коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партиядән һәм 

һөнәри Союз органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 

оешмасының сайлап алу органыннан тыш) бертөрле башкарма орган буларак 

яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары составына эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкиле рөхсәте белән кергән буларак түләүсез нигездә катнашу 

(муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган), муниципаль 

берәмлек идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек 

мәнфәгатьләрен, гамәлгә куючы (акционер) түләүсез нигездә тәкъдим итүдән 

тыш, муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар 

яки идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгели 

торган муниципаль хокукый актлар нигезендә (устав капиталында катнашу 

өлешләре) муниципаль берәмлек булып тора); 

2. Муниципаль хезмәткәрләрнең коммерцияле булмаган оешма белән 

идарә итүдә бушлай катнашуы мәнфәгатьләр каршылыгына яки мәнфәгатьләр 

каршылыгы барлыкка килү мөмкинлегенә китерергә тиеш түгел.  



  

3. Коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә бушлай катнашу 

өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкилнең рөхсәте турындагы гариза (алга таба – 

гариза) муниципаль хезмәткәр тарафыннан Нигезләмәнең 1 санлы кушымтасы 

нигезендә җирлек башкарма комитеты җитәкчесе исеменә төзелә. 

4. Муниципаль хезмәткәрләр гаризаны кадрлар эше өчен җаваплы затка 

бирәләр. 

5. Гаризаны теркәү коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән 

тыш) белән идарә итүдә түләүсез нигездә шәхси башкарма орган буларак 

катнашу йә аларның коллегиаль идарә органнары составына керү өчен рөхсәт 

турындагы гаризаларны теркәү Журналында гариза кергән көнне кадрлар эше 

өчен җаваплы зат тарафыннан башкарыла. 

Теркәү журналы битләре кадрлар хезмәте яки җирле үзидарә органы 

мөһере белән ныгытылган булырга тиеш. 

6. Билгеләнгән тәртиптә теркәлгән гариза күчермәсе муниципаль 

хезмәткәргә кадрлар эше өчен җаваплы зат тарафыннан бирелә яки почта аша, 

алу турында хәбәрнамә белән җибәрелә. Муниципаль хезмәткәргә 

тапшырылырга тиешле гариза күчермәсендә гаризаны теркәү датасы һәм 

номеры, әлеге гаризаны теркәгән затның исеме, фамилиясе, атасының исеме 

һәм вазыйфасы күрсәтелә, «гариза теркәлгән» тамгасы куела. 

7. Кадрлар эше өчен җаваплы зат кергән гаризаны муниципаль 

хезмәткәрнең коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә түләүсез 

нигездә катнашуы очрагында мәнфәгатьләр каршылыгы булу яки мәнфәгатьләр 

каршылыгы барлыкка килү мөмкинлеге буенча карый һәм дәлилле нәтиҗә 

әзерли. 

8. Муниципаль хезмәткәр түләүсез нигездә коммерцияле булмаган оешма 

белән идарә итүдә катнашканда мәнфәгатьләр каршылыгы яисә мәнфәгатьләр 

каршылыгы барлыкка килү мөмкинлеге ачыкланган очракта кадрлар эше өчен 

җаваплы зат дәлилле йомгаклауда муниципаль хезмәткәрнең гаризасын 

канәгатьләндерүдән баш тарту турындагы тәкъдимнәрен күрсәтә.  

9. Муниципаль хезмәткәр гаризасы һәм дәлилләнгән бәяләмә гариза 

теркәлгән көннән биш эш көне эчендә җирлекнең башкарма комитеты 

җитәкчесенә җибәрелә. 

10. Авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе гаризаларны карау 

нәтиҗәләре буенча биш эш көне эчендә түбәндәге карарларның берсен чыгара: 

муниципаль хезмәткәрнең гаризасын канәгатьләндерә; 

әлеге Нигезләмәнең 8 пунктында күрсәтелгән кадрлар хезмәте 

Бәяләмәсендә бәян ителгән нигезләр булганда муниципаль хезмәткәрнең 

гаризасын канәгатьләндерүдән баш тарта. 

11. Кадрлар эше өчен җаваплы зат җирле үзидарә органы җитәкчесе карар 

кабул иткән көннән ике эш көне эчендә муниципаль хезмәткәргә гаризаны 

карау нәтиҗәләре турында хәбәр итә. 

12. Гаризаның төп нөсхәсе һәм аны карау нәтиҗәләре турындагы карар 

күчермәсе муниципаль хезмәткәрнең шәхси эшенә теркәп куела. 



  

            

1 нче кушымта  

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының «Сарсак-Умга авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләр тарафыннан муниципаль 

хезмәткәрләрнең коммерцияле булмаган 

оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә 

итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен Эшкә алучы 

(эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе 

турындагы нигезләмәгә хосусый башкарма орган 

сыйфатында яисә аларның коллегиаль идарә 

органнары составына керү 

 

 
җирле үзидарә органы җитәкчесе атамасы 

 
 

 (вазыйфаның атамасы) 

 

 
 (элемтә өчен мәгълүмат) 

 

Гариза 

коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән  

түләүсез нигездә бер генә идарәче орган сыйфатында идарә итүдә катнашуга яки 

аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәт алу тәртибе турында 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ санлы Федераль законның 14 маддәсендәге 1 өлешенең 3 пункты 

нигезендә миңа коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә 

катнашуны, идарә итүнең коллегиаль органы составына керүне рөхсәт итүегезне 

сорыйм (кирәклесенең астына сызарга) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
(муниципаль хезмәткәр башкарырга ниятләнгән эшчәнлек турында, коммерцияле булмаган оешма турында, тиешле 

эшчәнлек башлану датасын кем буларак күрсәтергә, башкалар). 

 

___________________                           _____________ 
                                                                    (имза) 

 

 



  

2 нче кушымта  

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының «Сарсак-Умга авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан 

муниципаль хезмәткәрләрне коммерцияле булмаган 

оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә 

түләүсез нигездә катнашу өчен Эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турындагы 

нигезләмәгә хосусый башкарма орган сыйфатында яисә 

аларның коллегиаль идарә органнары составына керү 

 

Журнал 
коммерцияле булмаган оешмалар белән  

түләүсез нигездә бер генә идарәче орган сыйфатында идарә итүдә катнашуга яки аларның коллегиаль  

идарә органнары составына керүгә рөхсәт алу тәртибе турында гаризаларны теркәү 

 

№  Гариза тапшырган 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

 Ф. И. О. 

Гариза тапшырган 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

вазыйфасы 

Кадрлар хезмәтенә гариза 

керү датасы (кадрлар 

хезмәте бүлекчәсе, 

кадрлар эше буенча 

белгеч) 

Гариза кабул 

иткән муниципаль 

хезмәткәрнең  

Ф. И. О. 

Гариза кабул иткән 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

имзасы 

Гариза 

күчермәләрен 

алучы 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

имзасы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 
                                     

 


