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КАРАР 
 
 
2019 елның 15 феврале        № 215 
 
 
Зеленодольск муниципаль районы 
Новопольский авыл җирлеге Советының 
2018 елның 13 сентябрендәге 202 номерлы 
карарына үзгәрешләр кертү турында 
"Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районының «Новопольский 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
җирле үзидарә органнарында муниципаль 
хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә 
конкурс үткәрү тәртибе турындагы 
нигезләмәне раслау хакында» 

 
Яшел Үзән муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге башлыгы Н. 

Якуповның мәгълүматын тыңлаганнан һәм тикшергәннән соң Ю., «Россия 
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 
номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 
кодексы нигезендә Зеленодольск муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге 
Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Зеленодольск муниципаль районы Новопольский авыл җирлеге Советының 
2018 елның 13 сентябрендәге 202 номерлы карары белән расланган Зеленодольск 
муниципаль районының «Новопольский авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җирле 
үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вакант вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү 
тәртибе турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

"Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Новопольский 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарында муниципаль 
хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе турындагы 
нигезләмәне раслау хакында" (алга таба - нигезләмә) : 

1.1) Нигезләмәнең 4 пунктындагы 5 пунктчасын «кечкенәләргә» сүзеннән соң 
«алып баручылар " сүзен өстәргә»; 

1.2) 10 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә: 
«10. Конкурста катнашырга теләүчеләр 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) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 



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 Новопольский авыл җирлеге Советының 
2018 елның 13 сентябрендәге 202 номерлы карары белән расланган Зеленодольск 
муниципаль районының «Новопольский авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге җирле 
үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс 
үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәгә кушымта 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) «Интернет " мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә, 
шулай ук Новопольский авыл җирлеге мәгълүмат стендларында түбәндәге адреслар 
буенча: 

Новопольский п., Ирек ур., 39. 
- Үрнәк авылы мәгълүмат щиты кибет янында, үзәк урамы, 53а йорты; 
- Новопольский мәгълүмат щиты п. Ирек ур., 24; 
- грузин мәгълүмат щиты п. ветераннар урамы; 
- Красницкий мәгълүмат щиты п. Мир ур., 3; 
- Дубровка бистәсе мәгълүмат щиты Дуслык урамы, 1; 
- Новочувашский мәгълүмат щит. П. Зеленая ур., 1. 
3. Бу карарның үтәлешен тикшереп торуны Новопольский авыл җирлеге 

башлыгына йөкләргә.. 
 
 

Новополька авыл җирлеге             
башлыгы, Совет рәисе        Н.Ю.Якупов 



«Кушымта 
Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районының «Новопольский 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
җирле үзидарә органнарында 
муниципаль хезмәтнең вакантлы 
вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү 
тәртибе турындагы нигезләмәгә карата  
 

(форма) 
АНКЕТА 

 

Урын 
дию 

Фоторәсемнәр 
1. Фамилия   

 
Исе
м   

 Аталык   

 
2. Фамилиясен, исемен яки атасының исемен 

үзгәртсәләр, 
 

әгәр аларны хөкем итүдән баш тартсагыз, яки 

хөкем итүдән баш тартсагыз, алар сезгә һич тә 

зарар итә алмаслар 

 

3. Саны, ай, ел һәм Туган урыны (авыл, авыл, 

шәһәр, район, өлкәсе, край, республика, ил) 
 

5. Мәгариф (кайчан һәм нинди уку йортлары 

тәмамлаганнар, диплом номерлары) 
 

Юнәлеш әзерләү яки белгечлеге буенча диплому  
Диплом буенча квалификациясе  
6. Сугыштан соңгы һөнәри белем: аспирантура, 

адъюнктура, докторантура (белем бирү яки 

фәнни учреждение исеме, уку елы) 

 

9. Россия Федерациясе дәүләт граждан 

хезмәтенә кайчан һәм нәрсә өчен тутырыламы) 
 

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 һәм ел 
Вазыйфа күрсәтеп 

оешма 

Адрес 
оешма 

(шул исәптән чит илдә дә) 
керем тәрбия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Дәүләт бүләкләре, башка бүләкләр һәм аерымлык билгеләре 
 

 
 

 
13. Кардәшләрегез, хатын кабиләләрегез, кәсеп иткән малларыгыз, арзан булудан 
курыккан сәүдәләрегез вә разый булып торган йортларыгыз Аллаһудан вә Аның 
рәсүленнән һәм Аллаһ юлында сугышудан сөеклерәк булса, Аллаһудан ґәзаб килгәнне 
көтегез! 
Әгәр туганнар фамилиясен, исемен, атасының исемен үзгәртсә, шулай ук аларның 
элеккеге фамилиясен, исемен, атасының исемен күрсәтергә кирәк. 

Туганлык 
дәрәҗәсе 

Исем, фамилиясе, 
аталык 

Ел, саны, ай 
һәм Туган 

урыны 

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) 

(Исем, фамилиясе, 
Аталык 

 

алар кайсы вакыттан чит илдә яши) 
 

 
 

 



15. Тукталырга чит илдә (кайчан, кайда, нинди максат) 

 
 

 
 

 
 

 
16. Хәрби бурыч һәм хәрби исемгә мөнәсәбәт 

 
 

 
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 (катнашу сайлау вәкиллекле органнарында, башка мәгълүмат, 
аны желаете үзе турында хәбәр итәргә)   

 
 

 
 

 
 

 



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   г. Имза  

 

М.П. 

Фотография һәм хезмәт эшчәнлеге, хәрби хезмәт һәм 
рәсмиләштерелгән затның уку турында мәгълүматлар шәхесне 
раслаучы документларга, хезмәт кенәгәсендәге язмаларга, мәгариф 
һәм хәрби хезмәт турындагы документларга туры килә. 

 

“  ”  20   г.   

       (кадрлар хезмәте хезмәткәренең фамилиясе, 
имзасы) 

 
 


