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РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ

Г Л А В А  С А Б И Н С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

С А Б А  М У Н И Ц И П А Л Ь  
Р А Й О Н Ы  БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

Муниципаль хезмэткэрлэрнец, шулай ук 
сайлап куела торган муниципаль 
вазыйфаларны билэуче затларньщ хезмэт 
стажын билгелэу буенча комиссия тезу 
турында

«Татарстан Республикасында муниципаль хезмэт турында 2008 елныц 
17 гыйнварындагы 5-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендэ 
Ьэм тиешле еллар эшлэгэн очен вазыйфаи окладка айлык остэмэ тулэу билгелэу 
зарурлыгына бэйле рэвештэ

1. Муниципаль хезмэткэрлэрнец, шулай ук сайлап куела торган 
муниципаль вазыйфаларны билэуче затларныц хезмэт стажын билгелэу буенча 
комиссия тозергэ Ьэм аныц составын расларга (теркэлэ).

2. Муниципаль хезмэткэрлэрнец, шулай у к сайлап куела торган 
муниципаль вазыйфаларны билэуче затларныц хезмэт стажын билгелэу буенча 
комиссия турында Нигезлэмэне расларга (теркэлэ).

3. Саба муниципаль районы Башлыгыныц 2006 нчы елныц 21 нче 
гыйнварында кабул ителгэн 3-п номерлы карарын уз кочен югалткан дип 
танырга.

4. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
ЬЦр^/ргауо.МагзЕап.ги адресы буенча Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълуматлар рэсми порталында Ьэм (ЬЦр://5аЬуЛа1:аг51;ап.ги) адресы буенча 
Саба муниципаль районы рэсми сайтында бастырып чыгарырга.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Саба муниципаль 
районы башлыгы урынбасары Р.Р. Закиржановка йоклэргэ.

КАР АР БИРЭМ:

Р.Н. Минниханов



РАСЛАНДЫ 
Саба муниципаль районы 
Башлыгыныц Р9, 2019 ел 

^  номерлы карары белэн

Муниципаль хезмэткэрлэрнец, шулай ук сайлап куела торган муниципаль 
вазыйфаларны билэуче затларныц хезмэт стажын билгелэу буенча

комиссия составы

Закирж;анов Р.Р. - Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары, 
комиссия рэисе;

Кэримов М. Р. -  Башкарма комитет Ж^итэкчесе урынбасары -  Саба 
муниципаль районы Башкарма комитеты аппараты щггэкчесе.

Ярмиева Р.Р. -  Саба муниципаль районы Башкарма комитеты оештыру 
булегенец кадрлар эше секторы медире, комиссия секретаре.

Комиссия эгъзалары:
Галиуллин А.М. - Саба муниципаль районы Мелкэт Ьэм жир 

менэсэбэтлэре палатасы рэисе;
Мэрданова Р.Л. - Саба муниципаль районы Финанс-бюджет палатасыныц 

бюджет булеге начальнигы;
Котдусов И.И. - Башкарма комитет Ж^итэкчесенец инвестиция усеше Ьэм 

эшмэкэрлеккэ булышлык иту буенча урынбасары - инвестиция усеше Ьэм 
эшмэкэрлеккэ булышлык иту булеге начальнигы;

Сонгатов Ш .0. - Саба муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы 
рэисе;

Миникаев А.И. - Саба муниципаль районы Советыныц юридик булеге 
начальнигы.



РАСЛАНДЫ 
Саба муниципаль районы 
Башлыгыныц !!' 2019 ел 

номерлы карары белэн

Муниципаль хезмэткэрлэрнец, шулай ук сайлап куела торган 
муниципаль вазыйфаларны билэуче затларныц 

хезмэт стажын билгелэу буенча комиссия турында
НИГЕЗЛЭМЭ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Муниципаль хезмэткэрлэрнен, шулай ук сайлап куела торган 
муниципаль вазыйфаларны билэуче затларныц хезмэт стажын билгелэу буенча 
комиссия (алга таба -  Комиссия) тиешле елларны эшлэгэн очен вазыйфаи 
окладка айлык остэмЭ тулэу билгелэу очен муниципаль хезмэт стажына башка 
эш (хезмэт) чорларын керту мэсьэлэлэрен Ьэм муниципаль хезмэткэрнец 
тиешле елларны эшлэгэн очен пенсия алу хокукы туганда муниципаль хезмэт 
стажын билгелэу мэсьэлэлэрен хэл иту максатларында оештырыла.

1.2. Комиссия уз эшендэ Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 
Республикасы Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы 
законнары, элеге Нигезлэмэгэ таяна.

II. Комиссиянец теп функция л эре

2.1. Комиссиянец теп функциясе - тиешле елларны эшлэгэн очен вазыйфаи 
окладка айлык естэмэ тулэу билгелэу ечен муниципаль хезмэт стажына узлэре 
билэгэн муниципаль хезмэт вазыйфалары буенча вазыйфаи бурычларны 
утэгэндэ тэжрибэ Ьэм белемнэре кирэк булган башка эш (хезмэт) чорларын 
керту ечен муниципаль хезмэткэрлэрнец муниципаль хезмэт стажын билгелэу 
Ьэм алар буенча карарлар кабул иту, шулай ук муниципаль хезмэткэрнец 
тиешле елларны эшлэгэн ечен пенсия алу хокукы барлыкка килгэн очракта 
муниципаль хезмэт стажын билгелэу.

Муниципаль район комиссиясе составы муниципаль район Башлыгы 
тарафыннан раслана.

2.2. Узенэ йеклэнгэн функциялэрне утэу максатларында Комиссия узенец 
утырышына муниципаль хезмэткэрлэрне, кирэк булган очракта, аларныц 
житэкчелэрен, профсоюз органнары вэкиллэрен, экспертларны Ьэм белгечлэрне 
чакырырга мемкин.



III. Комиссия эшен оештыру

3.1. Комиссия составына комиссия рэисе, Комиссия секретаре Ьэм 
эгъзалары керэ.

3.2. Комиссия секретаре комиссия эшен оештыра:
- комиссия утырышы очен кирэкле материалларны эзерли;
- комиссия эгъзаларына комиссия утырышы турында хэбэр итэ;
- уз вэкалэтлэре кысаларында башка оештыру-техник функциялэрне 

башкара.
3.3. Комиссия эшенец теп формасы булып утырышлар тора. Утырышта 

комиссия эгъзаларыныц кимендэ 2/3се катнашса, утырыш тулы хокуклы санала.
3.4. Тиешле еллар эшлэгэн очен айлык остэмэ тулэу очен муниципаль 

хезмэт стажын исэплэу тубэндэге очракларда башкарыла:
а) граждан муниципаль хезмэткэ кергэндэ Ьэм сайлап куела торган 

муниципаль вазыйфаларны билэгэндэ, лэкин, хезмэт (эш)вакытын раслый 
торган остэмэ документлар тапшыруны талэп итэ торган очраклардан тыш, 
вазыйфага билгелэнгэн кеннэн бер айдан да соцга калмыйча;

б) муниципаль хезмэтнец тиешле еллар эшлэгэн очен айлык остэмэ 
тулэулэрне яцадан исэплэу очен гамэлдэге законнар белэн билгелэнгэн Ьэр 
чираттагы чоры башланганда.

3.5. Муниципаль хезмэттэ тиешле еллар эшлэгэн очен вазыйфаи окладка 
айлык остэмэ тулэу алу хокукын бирэ торган хезмэт стажын билгелэу 
документлары булып торалар:

а) хезмэт кенэгэсе;
б) хезмэт кенэгэсе булмаганда, шулай ук хезмэт кенэгэсендэ дерес яки тегэл 

булмаган язмалар булган яки эшчэнлекнец аерым чорлары турында язмалар 
булмаган очракларда - хезмэт (эш) урыныннан белешмэлэр, архив 
учреждениелэреннэн белешмэлэр, приказлардан Ьэм башка документлардан 
хезмэт стажын раслаучы оземтэлэр;

в) хэрби билет яки хэрби комиссариатларныц хэрби хезмэт стажын 
раслаучы белешмэлэре.

3.6. Федераль закон нигезендэ муниципаль хезмэткэрнец муниципаль 
хезмэт стажына муниципаль хезмэтнец муниципаль вазыйфаларында, сайлап 
куела торган муниципаль вазыйфаларда Ьэм дэулэт вазыйфаларындагы эш 
вакыты кертелэ.

Муниципаль хезмэт стажына хезмэт эшчэнлегенец башка чорларын керту 
федераль законнар Ьэм Россия Федерациясе субъектлары законнары нигезендэ 
гамэлгэ ашырыла.

Муниципаль хезмэткэрнец муниципаль хезмэт стажы дэулэт хезмэткэренец 
дэулэт хезмэте стажына тицлэштерелэ.

3.7. Муниципаль хезмэттэ тиешле елларны эшлэгэн очен муниципаль 
хезмэткэрнец вазыйфаи окладына айлык остэмэ остэп тулэу Ьэм остэмэ 
тулэулэрне исэпкэ алмыйча, вазыйфаи окладыннан чыгып исэплэнэ Ьэм ай саен 
вазыйфаи оклад белэн бер ук вакытта тулэнэ.



Муниципаль хезмэттэ тиешле елларны эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка 
айлык естзмэ бу естэмэ кулэмен билгелэу яки узгэрту хокукы барлыкка килгэн 
кеннэн билгелэнэ Ьэм тулэнэ.

Муниципаль хезмэткэрлэрнец, шулай ук сайлап куела торган муниципаль 
вазыйфаларны билэуче затларныц, муниципаль хезмэткэ тиешле елларны 
эшлэгэн ечен вазыйфаи окладына айлык естэмэ тулэу кулэмен билгелэу яки 
узгэрту хокукы вазыйфаларны башкару чорында, ты ц л ау ч ы н ы ц  уртача хезмэт 
хакы саклана торган белем учреждениесендэ эштэн аерылып яцадан укыганда 
яки квалификациясен кутэргэндэ, хезмэткэргэ уртача хезмэт хакы саклана 
торган шундый ук башка очракларда, шулай ук муниципаль хезмэткэрнец еллык 
тулэуле отпускта булу чорында, аныц вакытлыча эшкэ яраксызлык чорында 
туса, аца элеге естэмэ тулэу элеге тулэу хокукы туган вакыттан билгелэнэ Ьэм 
тиешле рэвештэ акчалата тулэуне яцадан исэплэу башкарыла

3.8. Комиссия карарлары ачык тавыш биру юлы белэн аныц утырышында 
катнашучыларныц купчелеге тавышы белэн кабул ителэ. Тавышлар тигез 
булганда, Комиссия рэисе тавышы хэлиткеч булып тора.

Муниципаль хезмэттэ тиешле елларны эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка 
айлык естэмэ билгелэу ечен нигез булып муниципаль район Башлыгы Ьэм 
Башкарма комитет ж;итэкчесе боерыгы тора.

3.9. Комиссия карарлары Комиссия эгъзалары тарафыннан имзаланган 
комиссия утырышы беркетмэсе белэн рэсмилэштерелэ.

3.10. Комиссия эгъзалары комиссия карары белэн риза булмаган очракта 
беркетмэдэ узенец аерым фикерен теркэргэ хокуклы.

3.11. Комиссия карарлары тэкъдим рэвешендэ бирелэ Ьэм ж;ирле узидарэ 
органнары житэкчелэре тарафыннан муниципаль хезмэт стажына тиешле 
елларны эшлэгэн очен вазыйфаи окладка айлык естэмэ тулэу билгелэу хокукын 
бирэ торган башка эш (хезмэт) чорларын керту турында Карар кабул итугэ нигез 
булып тора. Алар боерык белэн рэсмилэштерелэ.

Муниципаль хезмэткэрне, шулай ук сайлап куела торган муниципаль 
вазыйфаларны билэгэн затлар эштэн киткэндэ, муниципаль хезмэттэ тиешле 
еллар эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка ай саен естэмэ эшлэгэн вакытка 
пропорциональ рэвештэ исэплэнэ Ьэм аны тулэу тулысынча исэп-хисап ясаганда 
башкарыла.


