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ЯШЕЛ ҮЗӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ОЛЫ ШЫРДАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ СОВЕТЫ 
 

КАРАР 
 
15 февраль 2019 ел                                                                                               № 127 
 
             Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан авыл җирлеге Советының 
2017 елның 29 ноябрендәге 91 номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районының «Олы Шырдан авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә 
муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында " карарына 
үзгәрешләр кертү турында.  
 
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында "2007 елның 2 мартындагы 
25-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районының" Олы Шырдан авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
Уставы, Яшел Үзән муниципаль районының Олы Шырдан авыл җирлеге Советы 
КАРАР ИТТЕ: 
 
1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан авыл 
җирлеге Советының 2017 елның 29 ноябрендәге 91 номерлы «Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Олы Шырдан авыл 
җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне 
раслау хакында " карарына кертергә.   түбәндәге үзгәрешләр: 
1.1) 7.2 пунктның 2 пунктчасы. мәкалә 7. яңа 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 төп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмәт стажы бер 
елдан ким булмаган яки белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан ким булмаган эш 
стажы.»; 
1.2) 7.3 пунктчасында. мәкалә 7. "муниципаль хезмәт вазыйфалары» сүзеннән 
соң" әйдәп баручы " сүзен өстәргә,»; 
1.3 пункт. мәкалә 7. 7.9 пункт санау. 
1.4) статьясына 7. 7.6 пунктлары белән тулыландырырга.7.7.7.8. киләсе эчтәлек: 
«Татар-информ " мәгълүмат агентлыгы Муниципаль хезмәт стажын билгеләгәндә 
шулай ук дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларында һәм аларга тиңләштерелгән 
хәрби хезмәт вазыйфаларында һәм федераль дәүләт хезмәте вазыйфаларында 
башка төр вазыйфаларда эш стажы исәпкә алына. 
7.7. Әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи күрсәтмәсе белән белгечлек, 
юнәлешкә квалификация таләпләре каралган булса муниципаль хезмәт 
вазыйфасын биләү өчен кирәк булган әзерлек чорлары әлеге белгечлек, әзерлек 
юнәлеше буенча эш стажын исәпләгәндә, граждан (муниципаль хезмәткәр) әлеге 
белгечлек буенча белем алу һәм (яки) квалификация турында документ алганнан 
соң әлеге юнәлеш буенча әзерлек чорлары кертелә. 
7.8. Әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан 
белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча 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 өчен кирәкле белем һәм осталык алынган, әлеге дәрәҗәдәге һөнәри 
белем турында документ алганнан соң, муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча 
хезмәт вазыйфаларының, ул муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен 
квалификация таләпләренә туры килә.»; 
1.5) 11.3 статьяның 11.3 пунктының 2 пунктчасы. яңа редакциядә бәян итәргә: 
"2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белән 
идарә итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә итүдән тыш; түләүсез нигездә 
һөнәри Союз органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 
оешмасының сайлау органы белән идарә итүдә катнашу; съездда 
(конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләренең гомуми җыелышында 
катнашу; күрсәтелгән коммерциячел 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); федераль законнарда каралган башка очраклар;»: 
1.6) 23.14 пунктының беренче абзацы. 23 статьялар. "фәннәр докторы» 
сүзләреннән соң«, Татарстан Республикасының мактаулы исемен" сүзләрен 
өстәргә»;  
1.7) 29.3 пункт. мәкалә 29. түбәндәге эчтәлекле 2.1 пунктчасын өстәргә:: 
«2.1) коррупцион 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 (ышанычны югалтуга бәйле рәвештә эштән азат 
итү рәвешендә түләтүдән тыш);». 
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы 
Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль 
районы сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) «Интернет» мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрендә, шулай ук Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы Олы Шырдан авыл җирлеге мәгълүмат стендларында 
түбәндәге адреслар буенча: Олы Шырдан авылы, Г. Тукай урамы, 10 йорт (җирлек 
администрациясе бинасы), Олы Шырдан авылы, Олы Шырдан авылы, урам. 
Киров, 6 нчы йорт (Олы Ширдән мәдәният йорты бинасы). 
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Олы Шырдан авыл җирлеге 
башлыгына йөкләргә. 
 
Олы Шырдан Башлыгы 
авыл җирлеге башлыгы, 
Совет рәисе                                                                                              Р. Р. Кәримов 


