
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯШЕЛ ҮЗӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ОЛЫ ШЫРДАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ СОВЕТЫ 
 

КАРАР 
 
 
«15» феврале 2019 ел                                                                                       № 129 
 
Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан  
авыл җирлеге Советының 2018 елның 20 сентябрендәге  
115 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында  
"Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль  
районы" Олы Шырдан авыл җирлеге» муниципаль  
берәмлеге җирле үзидарә органнарында муниципаль  
хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс  
үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 
 
             Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан 
авыл җирлеге башлыгы Р. Р. Кәримов мәгълүматын тыңлаганнан һәм фикер 
алышканнан соң, «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 
елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан авыл җирлеге Советы КАРАР 
ИТТЕ: 
 
1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Олы Шырдан 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарында муниципаль 
хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе турындагы 
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында, Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы Олы Шырдан авыл җирлеге Советының 2018 елның 20 
сентябрендәге 115 номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районының «Олы Шырдан авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы 
вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау 
хакында» (алга таба - нигезләмә) түбәндәге үзгәрешләр кертү турында": 
1.1) Нигезләмәнең 4 пунктындагы 5 пунктчасы «кечкенәләргә» сүзеннән соң «, 
алып баручылар " сүзен өстәргә»; 
1.2) 10 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә: 
«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.»; 
1.3. Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан авыл җирлеге Советының 
2018 елның 20 сентябрендәге 115 номерлы карары белән расланган 
Зеленодольск муниципаль районының " Олы Шырдан авыл җирлеге «муниципаль 
берәмлеге җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы 
вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәгә кушымтаны 
яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә). 
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында урнаштыру (http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы 
Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль 
районының рәсми сайты (http://zelenodolsk.tatarstan.ru Олы Шырдан авылы, Г. 
Тукай урамы, 10 йорт (җирлек хакимияте бинасы), Олы Шырдан авылы, Киров 
урамы, 6 йорт (Олы Шырдан 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Кушымта  
Татарстан Республикасы Зеленодольск  

муниципаль районының «Олы Шырдан авыл җирлеге»  
муниципаль берәмлеге җирле үзидарә  
органнарында муниципаль хезмәтнең  

вакантлы 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 



 


