
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  

Сукаеш авыл җирлеге Советы  

 

 Зур Сукаеш авылы                           № 10                        23 апрель 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Сукаеш авыл  җирлегенең «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Сукаеш авыл җирлегендә муниципаль хезмәт 

турында»  04.08.2014 ел №26   карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Сукаеш авыл җирлегендә 

муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында 

(12.11.2015 №16, 16.12.2016 №25 карарлар 

редакциясендә) 

  

 

 

 Муниципаль хезмәт турындагы Федераль һәм республика законнары 

үзгәрешләренә бәйле рәвештә 

 

Сукаеш авыл җирлеге Советы карар итте:  

 

 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сукаеш авыл   

җирлегенең «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сукаеш 

авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында»  04.08.2014 ел №26   карары 

белән расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Сукаеш авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә 

(12.11.2015 №16, 16.12.2016 №25 карарлар редакциясендә) түбәндәге 

үзгәрешләр һәм өстәмәләрне кертергә: 

 1.1.  4 Бүлектә: 

 а) 2 өлешнең 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «2) муниципаль хезмәт стажына яки белгечлек, әзерлек юнәлеше 

буенча эш стажына: 

муниципаль хезмәтнең иң югары вазифалары буенча-муниципаль 

хезмәт стажы ике елдан да ким булмаган яки белгечлек, юнәлеш буенча дүрт 

елдан да ким булмаган эш стажы; 

муниципаль хезмәтнең төп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмәт 

стажы бер елдан ким булмаган яки белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан ким 

булмаган эш стажы.»; 

б) 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Әйдәп баручы, өлкән һәм кече төркемнәр муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләү өчен әзерлек юнәлеше буенча муниципаль хезмәт 

стажына яисә белгечлек буенча эш стажына квалификация таләпләре 

билгеләнми.»; 



в) түбәндәге эчтәлекле 4-6 өлешләр өстәргә: 

«4. Муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан 

муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен кирәк булган белгечлеккә, 

әзерлек юнәлешенә квалификация таләпләре каралган очракта, әлеге стажга 

әзерлек юнәлеше буенча эш стажын исәпләгәндә, граждан (муниципаль 

хезмәткәр) белем алу турында һәм (яисә) күрсәтелгән белгечлек буенча 

квалификация турында документ алганнан соң әлеге белгечлек, әзерлек 

юнәлешенә әзерлек чорлары кертелә. 

5. Әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфа инструкциясе тарафыннан 

белгечлек, әзерлек юнәлешенә квалификация таләпләре каралмаган булса, 

белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш стажын исәпләгәндә күрсәтелгән 

стажга әзерлек юнәлеше буенча граждан (муниципаль хезмәткәр) эш чорлары 

кертелә, аны башкарганда муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча хезмәт 

вазыйфаларын башкару өчен кирәкле белемнәр һәм белемнәр алынган, 

муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен квалификация таләпләренә туры 

килә торган дәрәҗә турында документ алынганнан соң. 

6. Диплом алган көннән өч ел дәвамында муниципаль хезмәт стажына 

яки муниципаль хезмәтнең төп вазыйфаларын биләү өчен әзерлек юнәлешенә 

- муниципаль хезмәт стажы ярты елдан да ким булмаган яки белгечлек, 

әзерлек юнәлеше буенча эш стажына квалификация таләпләре билгеләнә.». 

1.2 4.1 бүлектә: 

а) 1 өлешнең 11 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «11) граждан шикаяте буенча Татарстан Республикасы хәрби хезмәткә 

чакыру комиссиясе бәяләмәсе нигезендә (контракт буенча хәрби хезмәт 

үткән гражданнардан тыш) - күрсәтелгән бәяләмәгә шикаять бирү өчен 

билгеләнгән срок үткән көннән 10 ел эчендә, ә күрсәтелгән бәяләмә буенча 

Татарстан Республикасы хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе карары 

күрсәтелгән бәяләмә буенча судка шикаять бирелгән булса һәм (яисә) 

күрсәтелгән бәяләмә буенча Татарстан Республикасы хәрби хезмәткә чакыру 

комиссиясе карары законлы көченә кергән көннән соң - күрсәтелгән 

Бәяләмәне һәм (яисә) Татарстан Республикасы хәрби хезмәткә чакыру 

комиссиясе карарын чыгарганда гражданинның күрсәтелгән бәяләмәгә 

шикаяте буенча хокуклары бозылмаган.»; 

 б) түбәндәге эчтәлекле 1.2 өлеш өстәргә: 

 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сукаеш авыл 

җирлеге Советы рәисе, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Сукаеш авыл җирлеге Башлыгы, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Сукаеш авыл җирлеге Башкарма комитете җитәкчесе, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә 

урнашкан суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләр белән  якын 

туганлыкта булганда (ата-аналары, ирле-хатынлы, балалары, бертуган, 

апалары, шулай ук бертуган, сеңелләре, ата-аналары, ир белән хатын-кыз 

балалары һәм балалары), гражданин Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Сукаеш авыл җирлеге контроль-хисап органы рәисе, 

рәис урынбасары һәм аудиторы вазыйфасына билгеләнә алмый, ә 

муниципаль хезмәткәр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Сукаеш авыл җирлеге контроль-хисап органы рәисе, рәисе урынбасары һәм 

аудиторы вазыйфаларын башкара  алмый. 



 в) түбәндәге эчтәлекле 3 өлеш өстәргә: 

 «3. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә органында, 

сайлау комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр конфликтын бетерү 

максатларында Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Сукаеш авыл җирлеге башкарма комитеты әлеге җирле үзидарә органының, 

сайлау комиссиясе аппаратының сайлау һөнәр берлеге органында Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Сукаеш авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен яклый алмый. 

 1.3. 9 бүлек 4 өлешен  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «4. Вазыйфаи окладларның күләме, айлык һәм башка өстәмә 

түләүләрнең күләме, аларны гамәлгә ашыру тәртибе, шулай ук 

кызыксындыру чараларын куллану тәртибе һәм шартлары Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Сукаеш авыл җирлеге 

Советының “Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә 

ашыручы депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының, муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында”  

08.05.2018 ел № 11 карары белән расланган.  

 1.4. 12 бүлекнең 2 өлешендә  «2018 елның 1 гыйнвары» сүзләрен «2020 

елның 1 октябре» сүзләренә алмаштырырга. 

 2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән халыкка 

җиткерергә: http://pravo.tatarstan.ru. һәм Азнакай муниципаль районының 

рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

http//aznakayevo.tatar.ru.веб-адрес буенча урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Сукаеш авыл җирлеге 

Советының  законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә 

мәсьәләләре  даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

 

Рәис                                                 Закирова З.Җ.                  


