
КАР АР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Югары Стэрле авыл жирлеге Советы

Югары Стэрле № 133-84 23 апрел 2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Югары Стэрле авыл жирлегенец 
«Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Югары Стэрле авыл 
жирлегендэ муниципаль хезмэт турында»
27.03.2014 ел №89 карары бел эн расланган 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Югары Стэрле авыл жирлегендэ 
муниципаль хезмэт турында Нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында 
(13.11.2015 №16-8, 13.12.2016 №47-28 
карарлар редакциясендэ)

Муниципаль хезмэт турындагы Федераль Ьэм республика законнары 
узгэрешлэренэ бэйле рэвештэ

Югары Стэрле авыл жирлеге Советы карар итте:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле 
авыл жирлегенец «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Югары Стэрле авыл жирлегендэ муниципаль хезмэт турында» 27.03.2014 ел 
№89 карары белэн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Югары Стэрле авыл жирлегендэ муниципаль хезмэт турында 
Нигезлэмэгэ (13.11.2015 №16-8, 13.12.2016 №47-28 карарлар редакциясендэ) 
тубэндэге узгэрешлэр Ьэм естэмэлэрне кертергэ:

1.1. 4 Булектэ:
а) 2 елешнец 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2) муниципаль хезмэт стажына яки белгечлек, эзерлек юнэлеше 

буенча эш стажына:
муниципаль хезмэтнец иц югары вазифалары буенча-муниципаль 

хезмэт стажы ике елдан да ким булмаган яки белгечлек, юнэлеш буенча дурт 
елдан да ким булмаган эш стажы;

муниципаль хезмэтнец теп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмэт 
стажы бер елдан ким булмаган яки белгечлек, юнэлеш буенча ике елдан ким 
булмаган эш стажы.»;

б) 3 олешне тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:



«3. Эйдэп баручы, 0лкэн Ьэм кече теркемнэр муниципаль хезмэт 
вазыйфаларын билэу ечен эзерлек юнэлеше буенча муниципаль хезмэт 
стажына яисэ белгечлек буенча эш стажына квалификация талэплэре 
билгелэнми.»;

в) тубэндэге эчтэлекле 4-6 елешлэр естэргэ:
«4. Муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи инструкциясе тарафыннан 

муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен кирэк булган белгечлеккэ, 
эзерлек юнэлешенэ квалификация талэплэре каралган очракта, элеге стажга 
эзерлек юнэлеше буенча эш стажын исэплэгэндэ, граждан (муниципаль 
хезмэткэр) белем алу турында Ьэм (яисэ) курсэтелгэн белгечлек буенча 
квалификация турында документ алганнан соц элеге белгечлек, эзерлек 
юнэлешенэ эзерлек чорлары кертелэ.

5. Эгэр муниципаль хезмэткэрнец вазыйфа инструкциясе тарафыннан 
белгечлек, эзерлек юнэлешенэ квалификация талэплэре каралмаган булса, 
белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча эш стажын исэплэгэндэ курсэтелгэн 
стажга эзерлек юнэлеше буенча граждан (муниципаль хезмэткэр) эш чорлары 
кертелэ, аны башкарганда муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча хезмэт 
вазыйфаларын башкару ечен кирэкле белемнэр Ьэм белемнэр алынган, 
муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен квалификация талэплэренэ туры 
килэ торган дэрэжэ турында документ алынганнан соц.

6. Диплом алган кеннэн еч ел дэвамында муниципаль хезмэт стажына 
яки муниципаль хезмэтнец теп вазыйфаларын билэу ечен эзерлек юнэлешенэ 
- муниципаль хезмэт стажы ярты елдан да ким булмаган яки белгечлек, 
эзерлек юнэлеше буенча эш стажына квалификация талэплэре билгелэнэ.».

1.2 4.1 булектэ:
а) 1 елешнец 11 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«11) граждан шикаяте буенча Татарстан Республикасы хэрби хезмэткэ 

чакыру комиссиясе бэялэмэсе нигезендэ (контракт буенча хэрби хезмэт 
уткэн гражданнардан тыш) - курсэтелгэн бэялэмэгэ шикаять биру ечен 
билгелэнгэн срок уткэн кеннэн 10 ел эчендэ, э курсэтелгэн бэялэмэ буенча 
Татарстан Республикасы хэрби хезмэткэ чакыру комиссиясе карары 
курсэтелгэн бэялэмэ буенча судка шикаять бирелгэн булса Ьэм (яисэ) 
курсэтелгэн бэялэмэ буенча Татарстан Республикасы хэрби хезмэткэ чакыру 
комиссиясе карары законлы кеченэ кергэн кеннэн соц - курсэтелгэн 
Бэялэмэне Ьэм (яисэ) Татарстан Республикасы хэрби хезмэткэ чакыру 
комиссиясе карарын чыгарганда гражданинныц курсэтелгэн бэялэмэгэ 
шикаяте буенча хокуклары бозылмаган.»;

б) тубэндэге эчтэлекле 1.2 елеш естэргэ:
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле 

авыл жирлеге Советы рэисе, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Югары Стэрле авыл жирлеге Башлыгы, Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле авыл ж;ирлеге Башкарма 
комитете житэкчесе, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
территориясендэ урнашкан суд Ьэм хокук саклау органнары ж;итэкчелэр 
белэн якын туганлыкта булганда (ата-аналары, ирле-хатынлы, балалары,



бертуган, апалары, шулай ук бертуган, сецеллэре, ата-аналары, ир белэн 
хатын-кыз балалары Ьэм балалары), гражданин Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле авыл ж;ирлеге контроль-хисап 
органы рэисе, рэис урынбасары Ьэм аудиторы вазыйфасына билгелэнэ 
алмый, э муниципаль хезмэткэр Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Югары Стэрле авыл ж;ирлеге контроль-хисап органы 
рэисе, рэисе урынбасары Ьэм аудиторы вазыйфаларын башкара алмый.

в) тубэндэге эчтэлекле 3 елеш естэргэ:
«3. Ж^итэкче булган муниципаль хезмэткэр жцрле узидарэ органында, 

сайлау комиссиясе аппаратында мэнфэгатьлэр конфликтын бетеру 
максатларында Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары 
Стэрле _ авыл жирлеге башкарма комитеты элеге жирле узидарэ органыныц, 
сайлау комиссиясе аппаратыныц сайлау Ьенэр берлеге органында Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле авыл ж;ирлеге 
муниципаль хезмэткэрлэрнец мэнфэгатьлэрен яклый алмый.

1.3. 9 булек 4 елешен тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«4. Вазыйфаи окладларныц кулэме, айлык Ьэм башка естэмэ 

тулэулэрнец кулэме, аларны гамэлгэ ашыру тэртибе, шулай ук 
кызыксындыру чараларын куллану тэртибе Ьэм шартлары Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле авыл ж;ирлеге 
Советыныц “Ж^ирле узидарэнец Y3 вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ 
ашыручы депутатларыныц, сайланулы вазыйфаи затларыныц, муниципаль 
хезмэткэрлэрнец хезмэт ечен тулэу тэртибе Ьэм шартлары турында” 
04.05.2018 ел № 96-59 карары белэн расланган.

1.4. 12 булекнец 2 елешендэ «2018 елныц 1 гыйнвары» сузлэрен «2020 
елныц 1 октябре» сузлэренэ алмаштырырга.

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» тубэндэге адрес буенча урнаштыру юлы белэн халыкка 
житкерергэ: http://pravo.tatarstan.ru. Ьэм Азнакай муниципаль районыныц 
рэсми сайтында Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
http//aznakayevo.tatar.ru.веб-адрес буенча урнаштырырга.

3. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны Югары Стэрле авыл 
ж;ирлеге Советыныц законлылык, хокук тэртибе, депутат этикасы Ьэм жирле 
узидарэ мэсьэлэлэре даими комиссиясенэ йеклэргэ.

http://pravo.tatarstan.ru

