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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

"Кукмара муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарында муниципаль хезмәт вазыйфаларын 

биләүче муниципаль хезмәткәрләр, башка түләүле 

эш башкару нияте турында эшкә яллаучы (эшбирүче)  

вәкиленә хәбәр итү тәртибен раслау хакында"  

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 

мартындагы 25 – ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт 

турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273 – фз номерлы федераль 

законнарны һәм муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 

Кодексын үтәү йөзеннән карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте 

карарлары ТР Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының "Кукмара муниципаль районы җирлеү идарә органнарында 

муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүче муниципаль хезмәткәрләр, әлеге 

карарга кушымта нигезендә башка түләүле эш башкару нияте турында эшкә 

яллаучы (эшбирүче) вәкиле нәхәбәр итү тәртибен раслау хакында". 

2. Кукмара муниципаль районы җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә 

муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә 

әлеге карар белән расланган Тәртип нигезендә башка түләүле эшне башкару 

нияте турында хәбәр итү буенча эш оештыруны тәэмин итәргә. 

3. Кукмара муниципаль районы Башлыгының 23.03.2012 ел, № 28 карары 

" Кукмара муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль 

хезмәт вазыйфаларын биләүче муниципаль хезмәткәрләргә башка түләүле эш 

башкару нияте турында хәбәр итү тәртибе хакында» үз көчен югалткан дип 

танырга. 

 

Район башлыгы                                                       С.Д. Димитриев 

 

  
 



Кукмара муниципаль районы башлыгының 

                                                                     2019нчы  елның 27нче мартындагы 

                                                                      56 нчы номерлы карарына кушымта 
 

Кукмара муниципаль районы җирле үзидарә органнарында 

муниципаль хезмәт вазыйфаларын башкаручы муниципаль 

хезмәткәрләргә башка түләүле эш башкару нияте турында 

эшкә яллаучы (хезмәткәр) вәкиленә хәбәр итү тәртибе 

1. Кукмара муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль 

хезмәт вазыйфаларын башкаручы муниципаль хезмәткәрләргә башка 

түләүле эш башкару нияте турында яллаучы (эш бирүче) вәкиленә 

хәбәр итүнең әлеге тәртибе (алга таба - Тәртип) 2 нче март 2007 нче 

елгы 25-ФЗ номерлы "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт 

турында" Федераль законның 11нче статьясындагы 2нче өлеше 

нигезендә эшләнгән һәм Кукмара муниципаль районы муниципаль 

хезмәткәрләренең (Кукмара муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе вазыйфасын контракт буенча биләгән муниципаль 

хезмәткәрдән тыш) (алга таба – муниципаль хезмәткәрләр) муниципаль 

хезмәттә мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау максаты белән хәбәр 

итү процедурасын билгели. 

2. Муниципаль хезмәткәр, әгәр бу мәнфәгатьләр каршылыгын китереп 

чыгармаса һәм законда башкасы каралмаган булса, алдан язма рәвештә 

эшкә алучы вәкиле (эш бирүче) белдерүе белән бүтән түләүле эш 

башкарырга хокуклы. 

3. Башка түләүле эшбашкарырга җыенучы муниципаль хезмәткәр 

бурычлы: 

3.1. Әлеге Тәртипкә 1нче кушымта нигезендә башка түләүле эш 

башкару нияте турында эш кылучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр 

итәргә; 

3.2. Кукмара муниципаль районының тиешле җирле үзидарә 

органында кадрлар эше алып бару өчен җаваплы вазыйфаизатка 

(алг атаба - вазыйфаизат), әлеге эшне башкара башлаганчы, бүтән 

түләүле эш башкару турында хәбәрнамә тапшырырга, ә башка 

түләүле эш башкаручы яңа билгеләнгән муниципаль 

хезмәткәрләр-муниципаль хезмәт вазыйфасына билгеләнгән 

көнне; 

3.3. 2007нче елның 2нче мартындагы 25нче номерлы Федераль 

законның 14, 14.1нче статьяларында каралган таләпләрне башка 

түләүле эш башкарганда үтәргә 



 

4. Муниципаль хезмәткәрнең бүтән түләүле эш башкару нияте турында 

белдерүдә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:: 

-  башка түләүле эш башкару күздә тотылган оешма (учреждение) исеме; 

- түләүле башка эш буенча вазыйфаның исеме, төп бурычлары, эш 

характерының тасвирламасы; 

- эш белән тәэмин итү графигы (башка түләүле эш башкару вакыты ). 

5. Түләүле башка эш графигын, шулай УК мондый эшне башкару белән 

бәйле хәлләрне үзгәрткәндә, муниципаль хезмәткәр эш бирүчегә әлеге эш 

буенча хәбәр итә. 

6. Җаваплы вазыйфаизат муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан башка 

түләүле эш башкару турында хәбәрнамәләрне теркәү журналында алар 

кергән көнне әлеге тәртип буенча 2 нче кушымта нигезендә төзелгән бүтән 

түләүле эш башкару турында хәбәрнамәләрне теркәүне гамәлгә ашыра. 

7. Билгеләнгән тәртиптә теркәлгән хәбәрнамәнең күчермәсе теркәлү турында 

тамгасы белән муниципаль хезмәткәргә теркәлү көнендә бирелә. 

Муниципаль хезмәткәр тарафыннан тапшырылырга тиешле хәбәрнамәнең 

күчермәләре, хәбәрнамәне теркәү датасы һәм номеры, әлеге хәбәрне теркәгән 

затның фамилиясе, инициаллары һәм вазыйфасы күрсәтелеп «хәбәрнамә 

теркәлгән» дип языла. 

8. Җаваплы вазыйфаи зат белдерү кергән көннән соң өч көн эчендә эшкә 

алучы (эш бирүчегә) вәкиленә тикшерүгә җибәрә. 

9. Эшкә алучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан тикшерелгән белдерү 

расланып җаваплы вазыйфаи затка җибәрелә һәм муниципаль хезмәткәрнең 

шәхси документларына теркәлә. 

10. Әгәр эш бирүче башка түләүле эш башкарганда муниципаль хезмәткәр 

тарафыннан мәнфәгатьләр каршылыгы булу мөмкинлеген күрә икән, ул 

муниципаль хезмәткәрнең башка түләүле эш башкарган очракта 

мәнфәгатьләр каршылыгы булу яисә булмау фактын билгеләү,  муниципаль 

хезмәткәрнең хезмәт (вазыйфаи) тәртибенә карата таләпләрен үтәү һәм 

мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссиягә (алга таба - 

Комиссия) мөрәҗәгать итә. 

11. Муниципаль хезмәткәрнең бүтән түләүле эш башкару турында белдерүе 

һәм комиссиянең тиешле карары (Комиссия утырышы беркетмәсе яки аннан 

өземтә) муниципаль хезмәткәрнең шәхси эшенә теркәлә. 

 

 

 

 

 



Муниципаль хезмәткәрләр яллаучы (эш бирүче)  

вәкиленә бүтән түләнгән эшне башкару  

нияте турында хәбәр итү  

Тәртибенә 1 нче кушымта 

(калып) 

 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 

(эшкәалучы(эшбирүче) вәкилнеңвазыйфасы, 

фамилиясе,инициаллары) 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(муниципальхезмәткәрнеңвазыйфасы, 

фамилиясе, исеме, атасыныңисеме) 

 

 

Башка түләүлеэшләрнебашкаруниятетурында 

белдерү кәгазе 

 

"Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында "2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль законның 11 статьясындагы 2 өлеше нигезендә 

мин, _______________________________________________________________________, 

                                              (Ф.И.О.) 

муниципаль хезмәт вазыйфасын алмаштыручы 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

              (муниципаль хезмәт вазыйфасын алмаштыручының исеме) 

20_____ елның “____”__________ 20_____ елның “____”_____________ кадәр башка 

түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә ниятли,        эшне 

_____________________________________________________________________________ 

  (хезмәт килешүе, гражданлык-хокукый килешүе, автор килешүе һ.б.) буенча башкара 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                     (оешманың тулы исеме, юридик адресы) 

______________________________________________________________ вазыйфасында 

Минем вазыйфама керәчәк: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Эш___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(конкрет эш яки хезмәт функциясе, мәсәлән: "студентларны укыту", "бухучет алып бару 

буенча", " мәкаләләр язу буенча" һ.б.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ үтәләчәк 

(башка түләүле эш башкаруның конкрет вакыты күрсәтелә) 

һәм мәнфәгатьләр каршылыгын үз артыннан чыгармаячак. Күрсәтелгән эшне башкарганда 

"Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 



номерлы Федераль законның 14, 14.1 статьяларында каралган таләпләрне үтәргә йөкләмә 

бирәм. 

 

20___ елның “____”_____  _______________  ______________________________________ 

                                               (имза)                             (тулы имза) 

 

“Таныштым” 

___________________________________  _________________  20___ елның “____”______   

(вазифа, җирле үзидарә органы җитәкчесе        (имза) 

 вазыйфасын башкаручының Ф.И.О.) 

 

 

“Белдерү кәгазе теркәлгән”    ____________________________ 

Белдерү кәгазенең теркәлү датасы20____ елның “_____”_______ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(белдерү кәгазен теркәүче вазифаи затның имзасы, фамилиясе, инициаллары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта N 2 

Кукмара муниципаль районы 

Яллаучы вәкиле (эш бирүче) 

муниципаль берәмлек хезмәткәрләре 

муниципаль берәмлекләр хәбәр итү тәртибенә 

башка түләүле эш башкару нияте турында 

(формасы) 

Башка түләүле эш башкару турында хәбәрнамәләрне теркәү 

журналы 

№ Хәбәрнамә 

керү датасы 

Хәбәрнамә 

биргән 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

вазыйфасы, 

Ф. И. О. 

Хәбәрнамәне 

кабул итүче 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

вазыйфасы, 

Ф. И. О. 

Хәбәрнамәне 

кабул итүче 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

имзасы 

Хәбәрнамәнең 

күчермәләрен 

алу турында 

хәбәр иткән 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

имзасы 

Яллаучы 

вәкиленә 

(эш 

бирүчегә) 

хәбәрнамәне 

җибәрү 

датасы 

Муниципаль 

хезмәткәрнең 

шәхси эшенә 

хәбәрнамә 

алу датасы 

 

Искәрмә 

         

         

         

 

 

 
 


