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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт шэЬэр 
Советыныц «Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы Элмэт 
шэЬэрендэ муниципаль хезмэт турында 
Нигезлэмэ хакында»гы 2016 елньщ 
28 декабрендэге №60 карарына 
узгэрешлэр керту турында

муниципаль
статьясына”
гражданлык
статьясына

2018 елньщ 27 декабрендэге «Россия Федерациясе субъектлары Ьэм 
муниципаль берэмлеклэре тикшеру-хисап органнарын оештыру Ьэм 
эшчэнлегенец теп принциплары турында» № 559-ФЗ Федераль законньщ 
7 статьясына узгэрешлэр керту Ьэм «Россия Федерациясендэ муниципаль 
хезмэт турында» Федераль законный 13 статьясына, 2019 елньщ 1 мартындагы 
"Татарстан Республикасы Хисап палатасы турында" Татарстан Республикасы 
Законыньщ 8 статьясына узгэрешлэр керту хакында № 169-ТРЗ Ьэм 

хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексыньщ 15 
2018 елньщ 13 июлендэге «Татарстан Республикасы дэулэт 
хезмэт турында» «Татарстан Республикасы Законыньщ 10 

Ьэм муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы 
кодексына узгэрешлэр керту хакында» № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы 
Законы нигезендэ

Элмэт шэЬэр Советы КАРАР БИРЭ:

1.Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт шэЬэр 
Советыньщ «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт 
шэЬэрендэ муниципаль хезмэт турында Нигезлэмэ» хакындагы 2016 елньщ 
28 декабрендэге № 60 карарына (Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Элмэт шэЬэр Советыньщ 2017 елньщ 30 мартындагы № 74, 2017 елньщ 
5 маендагы № 78, 2017 елньщ 31 маендагы № 83, 2017 елньщ 25 сентябрендэге 
№ 91, 2018 елньщ И маендагы № 114, 2018 елньщ 13 декабрендэге № 135



карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ алып) тубэндэге узгэрешлэрне 
кертергэ:

1.1. карардагы кушымтада:
1.1.1. 6 нчы булекне «Муниципаль хезмэт белэн бэйле чиклэулэр» 

тубэндэге эчтэлекле 6.5 пункты белэн тулыландырырга:
«6.5.Муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы рэисе, муниципаль 

берэмлек башлыгы, ж;ирле администрация башлыгы, тиешле муниципаль 
берэмлек территориясендэ урнашкан суд Ьэм хокук саклау органнары 
житэкчелэре белэн туганлык яки туганлык узлеклэре (ата-аналары, ире, 
балалары, абыйлары, апалары, шулай ук хатыныныц абыйлары, апалары,ата- 
аналары, балаларыныц хатыны, ире) булган очракта, гражданин муниципаль 
берэмлекнец тикшеру-хисап органы рэисе, рэис урынбасары Ьэм аудиторы 
вазифасына билгелэнэ алмый, э муниципаль хезмэткэр муниципаль 
берэмлекнец тикшеру-хисап органы рэисе, рэис урынбасары Ьэм аудиторы 
вазифаларын били алмый»;

1.1.2. 18 нче булек «Кадрлар эше» 18.2 пунктыныц 9 нчы пунктчасын 
«Килешу нигезендэ муниципаль хезмэт ©чен кадрлар эзерлэу» тубэндэге 
редакциядэ бэян итэргэ:

«9. 18.2 пунктыныц 8 пунктчасында каралган конкурсны уткэру 
турындагы мэгълуматта, уку тэмамланганнан соц гражданнар белэн 
алмаштырырга тиешле муниципаль хезмэт вазифалары теркемнэре курсэтелэ; 
элеге вазифаларга квалификация талэплэре; элеге Нигезлэмэнец 18.2 
пунктыныц 11 пунктчасы нигезендэ конкурска тапшырыла торган документлар 
исемлеге, аларны кабул иту урыны Ьэм вакыты; элеге документлар кабул ителэ 
торган срок; конкурсны уткэру датасы, урыны Ьэм тэртибе; максатчан укыту 
турында шартнамэ тозугэ кандидатларны бэялэу Ьэм сайлап алу очен 
кулланыла торган конкурс процедуралары курсэтелэ; язма биремнец темасы 
(конкурс процедураларыныц конкурс комиссиясе тарафыннан кулланылучы 
берсе язма бирем булса), шулай ук башка мэгълумат материаллары да булырга 
мемкин».

2. Район башкарма комитетыныц хокук идарэсенэ (Ханнанова Э.Б.) элеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан 
Республикасыныц хокукый мэгълуматлар рэсми порталында» 
(РКЛУ0.ТАТАК8ТАМ.1111) Ьэм Элмэт муниципаль районы сайтында 
урнаштырырга.

3. Элеге карар рэсми басыльш чыкканнан соц уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны социаль мэсьэлэлэр буенча 

шэЬэр Советыныц даими к о щ [^ и я с ^ э  ̂ к л э р г э  (Бочкарев Н.А.).

ШэЬэр башлыгы А.Р. Хэйруллин


