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Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районының " Әйшә авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге җирле 

үзидарә органнарында муниципаль 

хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

конкурс үткәрү тәртибе турындагы 

нигезләмәне раслау хакында 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 

25-ФЗ номерлы Федераль законның 17 статьясы нигезендә Татарстан 

Республикасы «Әйшә авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җирле үзидарә 

органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс 

үткәрүне тәртипкә салу максатларында Әйшә авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Зеленодольск муниципаль районының» Әйшә авыл җирлеге 

"муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вакант 

вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау 

хакында" 2008 ел, 15 август, 598 нче карары (кушымта итеп бирелә). 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында игълан итәргә (http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы 

Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль 

районы сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет» мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә, шулай ук Зеленодол муниципаль районы Әйшә 

авыл җирлеге мәгълүмат стендларында түбәндәге адреслар буенча: Әйшә авылы, 

Молодежная урамы, 60 йорт( Советның административ бинасы), Әйшә авылы 

Светлая урамы, 1 йорт (Әйшә урта мәктәбе бинасы),  Әйшә, Молодежная ур., 60 б 

(район мәдәният йорты бинасы. А. Н. Баязитова), Кызыл Яр авылы, Школьная 

урамы, 1А йорт( Красноярск мәктәбе бинасы). 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә йөклим. 

Әйшә Башлыгы  

авыл җирлеге башлыгы,  

Совет рәисе                                                                                           Р. М. Галәвиев 

 

 



Әйшә авыл җирлеге Советының 

2019 елның 15 февралендәге 221 

номерлы карарына кушымта 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ " 

ӘЙШӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ 

ОРГАННАРЫНДА МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ ВАКАНТ ВАЗЫЙФАСЫН БИЛӘҮГӘ 

КОНКУРС ҮТКӘРҮ ТӘРТИБЕ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ 

1.  Әлеге Нигезләмә «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында "2007 

елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмәт 

турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль районының" Бишнә авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе һәм шартлары билгеләнә (алга таба 

- конкурс). 

Әлеге Нигезләмә Бишнә авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе 

вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү белән бәйле мөнәсәбәтләргә кагылмый. 

2. Конкурс гражданнарның муниципаль хезмәткә тигез хокуклы булуын, аларның 

сәләтләренә һәм һөнәри әзерлегенә ярашлы рәвештә, шулай ук муниципаль 

хезмәткәрләрнең конкурс нигезендә вазыйфаи үсешкә хокукын тәэмин итә.  

3. Җирле үзидарә органы җитәкчесе яисә муниципаль берәмлек исеменнән эшкә 

алучы (эш бирүче) вәкиле вазыйфаларын башкарырга вәкаләтле зат муниципаль 

хезмәт вазыйфасы вакант (алыштырылмаган) булганда конкурс үткәрү турында 

Карар кабул итәргә хокуклы. 

 4. Конкурс үткәрелми:  

1) муниципаль хезмәт вазыйфасына сайланулы муниципаль вазыйфа биләгән 

затның вәкаләтләрен үтәүне турыдан-туры тәэмин итү өчен гамәлгә куела торган 

муниципаль хезмәт вазыйфасына билгеләгәндә;  

2) ашыгыч хезмәт килешүе төзегәндә;  

3) җирле үзидарә органы бетерелүгә, аның штаты кыскаруга (муниципаль хезмәт 

вазыйфасын кыскартуга бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәрне муниципаль 

хезмәтнең башка вазыйфасына билгеләгәндә);  

4) кадрлар резервында торучы муниципаль хезмәткәр (граждан) муниципаль 

хезмәте вазыйфасына билгеләп куйганда.  

5) муниципаль хезмәтнең кече, әйдәүче һәм өлкән вазыйфаларын билгеләгәндә. 

5. Конкурс муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә кандидатларның 

һөнәри дәрәҗәсен, аларның муниципаль хезмәт вазыйфаларына квалификация 

таләпләренә туры килүен бәяләүдән гыйбарәт. 

6. Конкурста катнашу хокукына Россия Федерациясе гражданнары, чит дәүләтләр 

гражданнары - Россия Федерациясенең халыкара килешүләрендә катнашучылар 

ия, алар нигезендә чит ил гражданнары муниципаль хезмәттә булырга хокуклы 

(алга таба-чит ил гражданнары - Россия Федерациясе телен белүче һәм «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 



номерлы Россия Федерациясе Законының 13 статьясында муниципаль хезмәт 

белән бәйле чикләүләр буларак билгеләнгән шартлар булмаганда, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән яшькә 

җиткән гражданнар).  

7. Конкурс үткәрү һәм конкурста катнашу өчен документлар кабул итү турында 

хәбәр, шулай ук муниципаль хезмәткәрләр белән хезмәт килешүе проекты 

Интернет челтәрендә Яшел Үзән муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырыла. Конкурс үткәрү турында хәбәр " Зеленодольская 

правда»газетасында урнаштырыла. 

8. Вакантлы вазыйфаны биләп торуга конкурс үткәрү турында хәбәрдә күрсәтелә:  

1) вакантлы вазыйфаның тулы исеме;  

2) әлеге вазыйфаны биләп торуга дәгъвачыга карата куелган таләпләрне үз эченә 

ала торган конкурсны үткәрү шартлары;  

3) бәйгене үткәрү датасы, вакыты һәм урыны; 

 4) әлеге Нигезләмәнең 10 пункты нигезендә тапшырылырга тиешле 

документларны кабул итү урыны һәм вакыты, һәм күрсәтелгән документлар кабул 

ителә торган срок;  

5) конкурс турында тулырак мәгълүмат чыганагы турында мәгълүматлар 

(телефон, факс, электрон почта, электрон адрес). 

 9. Конкурс үткәрү турында хәбәр конкурсны үткәрү көненә кадәр 20 көннән дә 

соңга калмыйча басыла.  

10. Конкурста катнашырга теләгән затлар конкурс комиссиясенә гариза бирәләр, 

аңа түбәндәге документлар тапшырылырга тиеш: 

1) Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият 

органы тарафыннан билгеләнгән форма буенча тутырылган һәм имзаланган 

анкета; 

2) паспорт; 

3) хезмәт кенәгәсе, хезмәт килешүе (контракт) беренче тапкыр төзелә торган 

очраклардан тыш; 

4) Мәгариф турында документ; 

5) мәҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы, хезмәт килешүе (контракт) 

беренче тапкыр төзелә торган очраклардан тыш; 

6) физик затның Россия Федерациясе территориясендә яшәү урыны буенча 

салым органында исәпкә куелуы турында таныклык; 

7) хәрби исәпкә алу документлары - запастагы гражданнар һәм хәрби хезмәткә 

чакырылырга тиешле затлар өчен; 

8) муниципаль хезмәткә керүгә комачаулаучы авыруның булмавы турында 

медицина оешмасы бәяләмәсе; 



9) муниципаль хезмәткә керүгә, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр 

турында белешмәләр; 

10) «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында каралган 

белешмәләр»; 

11) федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карарлары белән каралган башка документлар.»; 

11. Гариза биргән затка документлар алуда исемлекне һәм аларны алу датасын 

күрсәтеп, расписка бирелә.  

12. Граждан муниципаль хезмәткә керү һәм аны узу өчен муниципаль хезмәт 

турындагы законнарда билгеләнгән чикләүләр булганда конкурста катнашу рөхсәт 

ителми. Муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурста 

катнашудан баш тарткан очракта граждан әлеге карарны гамәлдәге законнарда 

билгеләнгән тәртиптә шикаять бирергә хокуклы. Муниципаль хезмәтнең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә конкурста катнашучы теләсә кайсы вакытта үзенең 

гаризасын кире алырга хокуклы.  

13. Тапшырылган документларны кабул итү һәм тикшерү конкурс комиссиясе 

секретаре тарафыннан башкарыла.  

14. Әлеге Нигезләмәнең 10 пунктында күрсәтелгән документлар конкурс 

комиссиясенә конкурс үткәрү турында хәбәр басылып чыккан көннән алып 20 көн 

эчендә тапшырыла. Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы күләмдә 

яки рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып күрсәтү гражданинга аларны кабул итүдән 

баш тарту өчен нигез булып тора.  

15. Конкурс гариза бирү вакыты тәмамланганнан соң 10 көннән дә соңга калмыйча 

үткәрелә.  

16. Конкурсны үткәрү өчен җирле үзидарә органының (вазыйфаи затның) хокукый 

акты белән конкурс комиссиясе төзелә. Конкурс комиссиясенең персональ 

составы, аның эш вакыты һәм тәртибе җирле үзидарә органының (вазыйфаи 

затының) хокукый акты белән билгеләнә.  

17. Конкурс комиссиясе составына җирле үзидарә органы җитәкчесе һәм (яки) 

вәкаләтле муниципаль хезмәткәрләр (шул исәптән юристлар, муниципаль хезмәт 

һәм кадрлар мәсьәләләре буенча белгечләр) керә. Конкурс комиссиясе составына 

фәнни һәм мәгариф учреждениеләре, муниципаль хезмәт белән бәйле 

мәсьәләләр буенча бәйсез экспертлар - белгечләр сыйфатында чакырылган 

башка оешмалар вәкилләре керә ала.  

18. Конкурс комиссиясе комиссия рәисеннән, рәис урынбасарыннан, 

сәркатипләрдән һәм комиссия әгъзаларыннан тора. Конкурс комиссиясе рәисе 

Конкурс комиссиясе эшчәнлеге белән җитәкчелек итә һәм аның эшен оештыра. 

Конкурс комиссиясе рәисе урынбасары Конкурс комиссиясе рәисе вазыйфаларын 

аның булмаган очракта башкара. Конкурс комиссиясе секретаре конкурс 

комиссиясе утырышларына материаллар әзерләүне тәэмин итә, утырыш 

чакырылышы турында конкурс комиссиясе әгъзаларына хәбәр итә, комиссия 

әгъзаларын көн тәртибе турында хәбәр итә, гаризаларны, документларны кабул 



итә һәм теркәә, конкурс комиссиясе карарлары проектларын әзерләүне гамәлгә 

ашыра, кандидатларны конкурс үткәрү нәтиҗәләре турында хәбәр итүне тәэмин 

итә, конкурс комиссиясе рәисе кушуы буенча башка функцияләрне башкара.  

19. Тапшырылган документлар нигезендә конкурс комиссиясе конкурста катнашуга 

кандидатлар чыгару турында Карар кабул итә. 

 20. Конкурс комиссиясе кандидатларны үзләре тәкъдим иткән документлар 

нигезендә, шулай ук гамәлдәге законнарга каршы килми торган кандидатның 

һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләү методларын кулланып конкурс 

процедуралары нигезендә бәяли. Кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатын 

бәяләгәндә конкурс комиссиясе вакантлы вазифага, вазифа инструкциясенә, 

шулай ук муниципаль хезмәт турындагы законнарда билгеләнгән башка 

нигезләмәләрдән тиешле квалификация таләпләреннән чыгып эш итә. 

 21. Конкурс муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә кимендә ике 

кандидат булганда әңгәмә рәвешендә үткәрелә.  

22. Кандидатларны тикшерү һәм сайлап алу Конкурс комиссиясе утырышларында 

башкарыла. Конкурс комиссиясе утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының гомуми 

саныннан кимендә өчтән икесе катнашса, хаклы санала. Конкурс комиссиясе 

карарлары утырышта катнашучы әгъзаларының гади күпчелек тавышы белән 

кабул ителә. Тавышларның тигезлеге булганда конкурс комиссиясе рәисе тавышы 

хәлиткеч булып тора.  

23. Конкурс процедураларын үткәрү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе 

түбәндәге карарларның берсен кабул итә:  

1) кандидат муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасына квалификация 

таләпләренә туры килә;  

2) кандидат муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасына квалификация 

таләпләренә туры килми; 

 3) кандидат кадрлар резервына кертү өчен тәкъдим ителде. 

24. Конкурс комиссиясе карары кандидат юклыкта кабул ителә. 

25. Конкурс комиссиясе карары һәм конкурс комиссиясенең тавыш бирү 

нәтиҗәләре беркетмә белән рәсмиләштерелә, ул утырышта катнашкан рәис, рәис 

урынбасары, секретарь һәм конкурс комиссиясе әгъзалары тарафыннан 

имзалана.  

26. Муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс нәтиҗәләре 

буенча эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле хезмәт килешүе төзи һәм конкурс 

нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе сайлап алган кандидатларның берсен 

муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасына билгели.  

27. Әгәр конкурс үткәрү нәтиҗәсендә муниципаль хезмәтнең вакантлы 

вазыйфасына квалификация таләпләренә җавап бирүче кандидатлар 

ачыкланмаса, җирле үзидарә органы җитәкчесе яисә башка вазыйфаи зат, эшкә 

алучы (эш бирүче) вәкиле вазыйфаларын башкарырга вәкаләтле, кабат конкурс 

үткәрү турында Карар кабул итә. 



 28. Конкурс комиссиясе конкурста катнашкан кандидатларга конкурс нәтиҗәләре 

турында 7 көн эчендә язма рәвештә конкурс нәтиҗәләре турында хәбәр итә.  

29. Конкурста катнашуга кертелмәгән муниципаль хезмәтнең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә дәгъва итүчеләрнең һәм конкурста катнашучы 

кандидатларның документлары конкурс тәмамланганнан соң өч ел эчендә язма 

гариза буенча кире кайтарылырга мөмкин. Әлеге срок тәмамланганчы 

Документлар җирле үзидарә органнары архивында саклана, шуннан соң юкка 

чыгарылырга тиеш.  

30. Конкурста катнашу белән бәйле чыгымнар (конкурс үткәрү урынына бару һәм 

кире кайту, торак урынын наемга алу, Яшәү, элемтә чараларыннан файдалану 

һәм башкалар) кандидатлар тарафыннан үз акчалары исәбеннән гамәлгә 

ашырыла.  

31. Кандидат конкурс комиссиясе карарына гамәлдәге законнар нигезендә 

шикаять бирергә хокуклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Кушымта  

Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районының " Әйшә авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге җирле 

үзидарә органнарында муниципаль хезмәт 

вакант вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү 

тәртибе турындагы нигезләмәгә карата 

(рәвеш) 

 
АНКЕТА 

 
 
1.Фамиля  ________________________________________________ 
 
   Исеме    ________________________________________________ 
 
   Этисенен исеме ________________________________________________          

           

2.Эгәр фамилиягезне, исемегезне, 
этиегезнең исемен узгэртсэгез. Аларны 
курсәтергә, шулай УК кайчан hәм нинди 
сәбәп белән алыштырдыгыз 

 

3. Саны, ай, ел һәм туган урыны (авыл, 
авыл, шәһәр, район, өлкәсе, край, 
республика, ил) 

 

4.  Гражданлыгын (әгәр узгәртсәгез,  
кайчан һәм нинди сәбәпләр аркасында,  
башка дәүләт гражданы булсагыз - 
курсәтергә 

 

5. Белемегез  (кайчан һәм нинди уку 
йортлары тәмамлаганнар, диплом 
номерлары) 
Диплом буенча квалификациясе 

 

6 Югары уку йортыннан соңгы һөнәри 
белем алу:соңгы һөнәри белем: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(белем бирү яки фәнни учреждение 
исеме, уку елы) 
Гыйльми дәрәҗәсе, гыйльми исеме 
(кайчан бирелгэн, дипломнар, 
аттестатлар номерлары) 

 

7. Нинди дәуләт hәм  чит телләр 
беләсез, һәм нинди дәрәҗәдә (сүзлек 
белән укыйсыз һәм тәрҗемә итәсез, 
укыйсыз һәм иркен аралаша аласыз) 

 



8. Федераль граждан хезмәтенең 
класслы чиннары, дипломатик Ранглар, 
хәрби яисә махсус исем, хокук саклау 
хезмәтенең сыйныф чиннары, Россия 
Федерациясе субъекты граждан 
хезмәтенең класслы чиннары, дәүләт 
хезмәтенең квалификация разряды, 
муниципаль хезмәтнең квалификация 
разряды һәм сыйныф чиннары (кем һәм 
кайчан бирелгән ) 

 

9. Сез хөкемгэ тартылганмы, кайчан , ни 
өчен (Россия Федерациясе дәүләт 
граждан хезмәтенә урнашканда 
тутырыла) 

 

10. Эш, хезмәт, уку чорында 
рәсмиләштерелгән дәүләт серенә керү, 
аның формасы, номеры һәм датасы 
(әгәр бар икән) 

 

 
11. Хезмәт эшчәнлеге башыннан алып башкарыла торган эш (югары һәм урта 
махсус уку йортларында, хәрби хезмәттә укуны да кертеп, уртак эш, эшмәкәрлек 
эшчәнлеге һәм тдп.). 
Әлеге пунктны тутырганда оешманы үз вакытында атамаганлыктан, хәрби 
хезмәтне хәрби частьнең вазифасы һәм номеры күрсәтеп яздырырга кирәк. 
 

Ай hәм ел  
Оешманын исеме, вазыйфа 

 

 
Оешманын  адресы 

(шул исәптән чит илдә дә) 
Эшкэ 
урнашу 

Эштән 
азат иту 

    

    

    

    

    

    

 
12. Дәүләт бүләкләре, башка бүләкләр  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
13. Якын туганнарыгыз ( әтигез, әниегез, апаларыгыз, энелэрегез, балаларыгыз), 
шулай ук ирегез (хатыныгыз), шул исәптән элеккеге туганнарыгыз. Әгәр туганнар 
фамилиясен, исемен, атасының исемен үзгәртсә, шулай ук аларның элеккеге  
фамилиясен, исемен, атасының исемен күрсәтергә кирәк. 
 

Туганлык 
дәрәҗәсе 

Исем, 
фамилиясе, 
этисен исеме 

Туган елы Эш урыны (оешманың 
исеме һәм адресы), 
вазыйфасы 

Йорт адресы (теркәү 
адресы, фактик 
яшәү 

     

     

     

     



14. Якын туганнарыгыз (әтиегез, әнисе, абыйлары, сеңелләре һәм балалары), 
шулай ук ире (хатыны), шул исәптән чит илдә даими яшәүче һәм (яки) даими яшәү 
урынына чыгу өчен документлар рәсмиләштерүче элеккеге туганнарыгыз (әтиегез, 
әнисе, абыйлары, сеңелләре һәм балалары) 
 
 

( фамилиясе исеме, әтисенен исеме) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

( кайсы вакыттан чит илдә яши) 
 

 
15.Чит илдә буллу (кайчан, кайда, нинди 
максат)_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
16. Хәрби бурычка мөнәсәбәт һәм хәрби исем 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
17. Йорт адресы (теркәү адресы, фактик яшәү), телефон номеры (яки башка 
элемтә төре) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
18. Паспорт яки аны алмаштыручы документ 
_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер кем һәм кайчан бирелгән) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
19. Чит ил паспорты булу  

____________________________________________________________________________ 
(серия, номер кем һәм кайчан бирелгән) 

 

20. Мәҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы номеры (әгәр бар икән)  
______________________________________________________________________ 
 
21.ИНН (әгәр бар икән) 
_____________________________________________________ 
22. Өстәмә мәгълүмат (сайлау вәкиллекле органнарында катнашу, башка 
мәгълүмат, үзе турында хәбәр итәргә теләсә) 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
23.. Мин анкетада үзе турында ялган мәгълүмат һәм квалификация таләпләренә 
туры килмәү конкурста катнашудан баш тарту һәм вазифага кабул итүдән, Россия 
Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенә яки Россия Федерациясендә муниципаль 
хезмәткә керүдән баш тартуга бәйле булуы билгеле. 
Миңа карата тикшерү чараларын үткәрү һәм минем шәхси мәгълүматларны 
эшкәртү (шул исәптән автоматлаштырылган эшкәртү) белән килешәм (риза). 
 



«____» ____________ 20____ ел                                             имза _______________ 
 
М.У. 
 
«____» ____________ 20____ ел        
_________________________________________ 
                                                          (имза, кадрлар хезмәте х 


