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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Югары Мактама 
авыл Советыньщ 2016 елньщ 27 
декабрендэге №28 «Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Югары Мактама авыл >цирлегендэ 
муниципаль хезмэт турындагы 
нигезлэмэсе хакында» гы карарына 
узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэтлэр турында” гы 2007 ел 2 март 
№25-ФЗ Федераль Законга, «Гражданнарньщ уз ихтыя>клары ечен бакчачылык Иэм 
яшелчэчелек алып бару, Россия Федерациясенец аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту турында»гы 2017 ел 29 июль №217-ФЗ Федераль Закон, 
Татарстан Республикасы Законыньщ 2018 ел 13 июль №50-ТРЗ «Татарстан 
Республикасында гражданлык хезмэтлэре турында»гы Законыньщ 10 маддэсенэ 
узгэрешлэр керту турында» Ьэм «Татарстан Республикасында муниципаль 
хезмэтлэр турында» Кодексына, Татарстан Республикасыньщ 2018 елньщ 6 
октябрендэге №64-ТРЗ «Татарстан Республикасы муниципаль хезмэтлэр 
турында»гы Кодексньщ 16 Иэм 33 маддэлэренэ узгэрешлэр керту турында»гы 
Законына нигезлэнеп

Югары Мактама авыл Советы КАРАР БИРЭ:

^Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл 
Советыньщ 2016 елньщ 27 декабрендэге №28 «Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Югары Мактама авыл Советыньщ муниципаль хезмэтлэр 
нигезлэмэсе турында»гы карарына (Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
район Югары Мактама авыл Советыньщ 2017 елньщ 29 сентябрендэге №36а, 2018 
елньщ 17 июлендэге №40 карарлары белэн керткэн узгэрешлэрне исэпкэ алып) 
тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

1.1. Карар кушымтасына:
1.1.1. 2 нче «Муниципаль хезмэтлэр вазифасы» булегендэге 2.5 пунктын 

тубэндэге редакциядэ бирергэ:
«2.5. Муниципаль хезмэт вазифасын билэу ечен Иенэри белем дэрэ>цэсенэ, 

муниципаль хезмэт стажына, белгечлек, эзерлек юнэлеше, белем Иэм осталык 
буенча эш стажына, шулай ук эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленен тиешле карары 
булган очракта эзерлек юнэлешенэ квалификация талэплэренец туры килу талэп 
ителэ:

муниципаль хезмэтнен югары муниципаль вазифалары буенча - югары белем 
Иэм муниципаль хезмэт стажы ике елдан да ким булмаган яки белгечлек, юнэлеш 
буенча дурт елдан да ким булмаган эш стажы;

2020 елньщ 1 октябренэ кадэр авыл >цирлеге башкарма комитеты я^итэкчесе 
урынбасары вазифасын билэу ечен Иенэри белем дэрэж;эсенэ карата квалификация
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талэплэре урта Иенэри белем, муниципаль хезмэт стажына яисэ белгечлек буенча 
ике елдан ким булмаган эш стажына, яисэ еч елдан да ким булмаган вакытка 
ИС0ПЛ0НГЭН булырга мемкин.

Муниципаль хезмэт стажын билгелэгэндэ шулай ук дэулэт гражданлык хезмэте 
вазифаларында Иэм аларга тицлэштерелгэн хэрби хезмэт вазифаларында Иэм 
федераль дэулэт хезмэте вазифаларында, башка тер вазифалардагы эш стажы 
исэпкэ алына.

Муниципаль хезмэткэрнец вазифаи инструкциясе тарафыннан муниципаль 
хезмэт вазифасын билэу ечен кирэк булган белгечлеккэ, эзерлек юнэлешенэ 
квалификация талэплэре каралган очракта, элеге стажга эзерлек юнэлеше буенча 
эш стажын исэплэгэнда, граждан (муниципаль хезмэткэр) белем алу турында Иэм 
(яисэ) курсэтелгэн белгечлек буенча квалификация турында документ алганнан соц 
элеге белгечлек, эзерлек юнэлешенэ эзерлек чорлары кертелэ;

Эгэр муниципаль хезмэткэрнец вазифаи инструкциясе тарафыннан белгечлек, 
эзерлек юнэлеше буенча квалификация талэплэре каралмаган булса, белгечлек, 
эзерлек юнэлеше буенча эш стажын исэплэгэндэ курсэтелгэн стажга эзерлек 
юнэлеше буенча гражданинньщ (муниципаль хезмэткэр) эш чорлары кертелэ, аны 
башкарганда муниципаль хезмэт вазифасы буенча хезмэт вазифаларын башкару 
ечен кирэкле белем Иэм осталык алынган, элеге дэрэ>кэдэге Иенэри белем турында 
документ алганнан соц, муниципаль хезмэт вазифасы буенча хезмэт вазифалары 
билэу ечен квалификация талэплэренэ туры килэ.

йенэри белем дэрэ>цэсенэ, муниципаль хезмэт стажына яисэ муниципаль 
хезмэт вазифаларын билэу ечен кирэкле белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча эш 
стажына квалификация талэплэре муниципаль хезмэт вазифаларын билэу ечен 
типик квалификация талэплэре нигезендэ муниципаль хокукый актлар белэн 
билгелэнэ, алар муниципаль хезмэт вазифалары классификациясе нигезендэ 
Россия Федерациясе субъекты законы белэн билгелэнэ. Вазифаи бурычларны утэу 
ечен кирэк булган белемнэргэ Иэм кунекмэлэргэ квалификация талэплэре 
муниципаль хезмэткэрнец Иенэри хезмэт эшчэнлеге теренэ Иэм аньщ вазифаи 
инструкциясенэ бэйле рэвештэ билгелэнэ. Муниципаль хезмэткэрнец вазифаи 
курсэтмэсе белэн шулай ук белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча квалификация 
талэплэре дэ каралырга мемкин.

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

1.1.2. 6 кисэк. 6.1.1 «Муниципаль хезмэт белэн бэйле чиклэулэр» пункт ын 
тубэндэге эчтэлек белэн тулыландырырга:

«6.1.1. Гражданин >кирлек башлыгы, >кирлек башкарма комитеты и^итэкче белэн 
якын туган булганда (ата-аналар, хатыныньщ балалары, бертуган, сецеллэре, шулай 
ук бертуган, сецеллэре, эти-энилэре, ир белэн хатынньщ Иэм ир белэн хатынньщ 
балалары), ревизия комиссиясе рэисе, рэис урынбасары Ьэм аудиторы, муниципаль 
хезмэткэрлэр, тиешле >цирлек территориясендэ урнашкан суд h9M хокук саклау 
органнары >китэкчелэре белэн билгелэнэ алмый».

1.1.3. 7 нче «Муниципаль хезмэт белэн бэйле тыюлар» булегендэге 7.1 пунктны 
яка редакциядэ бэян итэргэ:

«2) шэхси яки ышанычлы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн 
шегыльлэнергэ, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белэн 
идарэ итудэ катнашырга (сэяси партия белэн идарэ итудэн тыш; тулэусез нигездэ 
Иенэри Союз органы, шул исэптэн >цирле узидарэ органында, муниципаль 
берэмлекнен сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз 
оешмасынын сайлау органы белэн идарэ итудэ катнашу; съездда (конференциядэ)
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яки башка ищимагый оешма, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативлары, 
кучемсез милекчелар ширкэтлэренен гомуми >к;ыелышында катнашу; курсэтелгэн 
коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ (сэяси партиядэн Иэм Иенэри 
Союз органыннан, шул исэптэн >цирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец 
сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыньщ сайлап 
алу органыннан тыш) бертерле башкарма орган буларак яисэ аларньщ коллегиаль 
идарэ иту органнары составына эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле рехсэте белэн 
кергэн тулэусез нигездэ катнашу (муниципаль хокукый акт белэн билгелэнгэн 
тэртиптэ алынган)), муниципаль берэмлек идарэ Иэм ревизия комиссиясе 
органнарында муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен, гамэлгэ куючы (акционер) 
тулэусез нигездэ тэкъдим итудэн тыш, муниципаль берэмлек исеменнэн 
муниципаль милектэ булган оешмалар яки идарэ итуне гамэлгэ куючы вэкалэтлэрен 
гамэлгэ ашыру тэртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендэ 
(устав капиталында катнашу елешлэре); федераль законнарда каралган башка 
очракпар»;

1.1.4. 7 нче «Муниципаль хезмэт белэн бэйле тыюлар» булегендэге 7.1 
пунктыньщ 4-16 пунктчаларын 7.1 пунктньщ 3-15 пунктчалары дип санарга;

1.1.5. 10 нчы булектэге 10.6 пунктыньщ икенче абзацын тубэндэге редакциядэ 
бэян итэргэ:

«Аттестация комиссиясе составына эшкэ алучы вэкил (эш бируче) Иэм (яисэ) 
вэкалэтле муниципаль хезмэткэрлэр (шул исэптэн аттестациялэнергэ тиешле 
муниципаль хезмэткэрлэр, муниципаль хезмэт Иэм кадрлар мэсьэлэлэре буенча 
булекпэрдэн, юридик (хокукый) булекпэрдэн, э мондый булекчэлэр булмаган 
очракта - >цирле узидарэ органы эшчэнлеген кадрлар белэн Иэм юридик (хокукый) 
тээмин иту ечен >цаваплы муниципаль хезмэткэрлэр, анда аттестациялэнергэ 
тиешле муниципаль хезмэткэрлэр муниципаль хезмэт вазифасын билэп тора), 
шулай ук муниципаль хезмэт белэн бэйле мэсьэлэлэр буенча бэйсез экспертлар- 
белгечлэр сыйфатында персональ мэгълуматларны курсэтмичэ чакырылган фэнни, 
мэгариф Иэм (яки) башка оешма вэкиллэре катнаша. Бэйсез экспертлар саны 
аттестация комиссиясе эгъзаларынын гомуми саныннан кимендэ дурттэн бер елеше 
булырга тиеш»;

1.1.6. 18.2 пунктыньщ «Кадрлар хезмэте» булеген тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:

«18.2. Килешу нигезендэ муниципаль хезмэт ечен кадрлар эзерлэу-
1. Муниципаль хезмэтнец югары квалификацияле кадрлар составын 

формалаштыру максатларында >цирле узидарэ органнары, мэгариф турында Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ Иэм «Россия Федерациясендэ муниципаль 
хезмэт турында» Федераль закон нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, муниципаль хезмэт 
ечен гражданнарны контракт нигезендэ эзерлэуне оештыра алалар.

2. Муниципаль хезмэтне алга таба уту йеклэмэсе белэн максатчан укыту 
турында шартнамэ (алга таба - максатчан укыту турында шартнамэ) ж;ирле узидарэ 
органы Иэм гражданин арасында тезелэ Иэм курсэтелгэн >цирле узидарэ органында 
уку тэмамланганнан соц билгелэнгэн вакыт эчендэ муниципаль хезмэт уту буенча 
йеклэмэне куздэ тота.

3. Максатчан укыту турында шартнамэ тезу конкурс нигезендэ гамэлгэ 
ашырыла.

4. Конкурс ж;ирле узидарэ органы тарафыннан игълан ителэ Иэм >кирле узидарэ 
органында тезелэ торган к онкурс комиссиясе тарафыннан уткэрелэ.

5. Конкурс комиссиясе составына эшкэ алучы вэкиле (эш бируче) Иэм (яки) 
вэкалэтле муниципаль хезмэткэрлэр (шул исэптэн муниципаль хезмэт Иэм кадрлар, 
юридик (хокукый) булек, андый булекчэлэр булмаган очракта - ж;ирле узидарэ 
органы эшчэнлеген кадрлар Иэм юридик (хокукый) тээмин иту ечен >цаваплы
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муниципаль хезмэткэрлэр, шулай ук муниципаль хезмэт белэн бэйле мэсьэлэлэр 
буенча бэйсез экспертлар-белгечлэр сыйфатында шэхси белешмэлэр курсэтмичэ 
чакырылган фэнни, мэгариф Иэм (яки) башка оешмалар вэкиллэре катнаша. Бэйсез 
экспертлар саны конкурс комиссиясе эгъзаларыньщ гомуми саныннан кимендэ 
дурттэн берен алып торырга тиеш.

6. Конкурс комиссиясе составы тезелгэндэ конкурс комиссиясе тарафыннан 
кабул ителгэн карарларга йогынты ясый алырлык мэнфэгатьлэр каршылыклары 
барлыкка килу мемкинлеге тешереп калдырылырга тиеш.

7. Конкурс комиссиясе комиссия рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, 
сэркатиплэрдэн Иэм комиссия эгьзаларыннан тора.

8. Максатчан укыту турында шартнамэ тезугэ конкурс уткэру турында 
мэгьлумат муниципаль хокукый актларны рэсми бастырып чыгару Иэм >цирле 
узидарэ органыньщ рэсми сайтында «Интернет» мэгълумати-телекоммуникация 
челтэрендэ урнаштыру гамэлгэ ашырыла торган массакулэм мэгьлумат 
чараларында басылып чыгарга тиеш.

9. Элеге нигезлэмэнен 18.2 пунктыньщ 8 пунктчасында каралган конкурсны 
уткэру турындагы мэгълуматта гражданнар тарафыннан уку тэмамланганнан сон 
алмаштырылырга тиешле муниципаль хезмэт вазифалары теркемнэре курсэтелэ; 
элеге вазифаларга карата квалификация талэплэре; элеге нигезлэмэнен 18.2 
пунктыньщ 11 пунктчасы нигезендэ конкурска тапшырыла торган документлар 
исемлеге; аларны кабул иту урыны Иэм вакыты; элеге документлар кабул ителэ 
торган срок; конкурсны уткэру датасы, урыны Иэм тэртибе, шулай ук башка 
мэгьлумат материаллары да була ала.

10. Максатчан укыту турында шартнамэ тезугэ конкурста катнашу хокукына 
Россия Федерациясе дэулэт телен белуче h9M Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетлары акчалары хисабына кендезге формада урта Иенэри яки 
югары белем алучы гражданнар ия. Курсэтелгэн конкурста катнашучы гражданин 
муниципаль хезмэткэ керу вакытына, шулай ук элеге нигезлэмэнен 18.2 
пунктындагы 34 пунктчасында каралган срок дэвамында муниципаль хезмэт 
вазифаларын билэу ечен «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 
Федераль закон белэн билгелэнгэн талэплэргэ туры килергэ тиеш.

11. Конкурста катнашырга телэк белдергэн гражданин >цирле узидарэ органына 
тэкъдим итэ:

1) шэхси гариза;
2) федераль законнар нигезендэ >цирле узидарэ органнарына муниципаль 

хезмэткэ керуче гражданинньщ фотосы, узе тарафыннан тутырылган Иэм 
имзаланган анкета;

3) паспорт кучермэсе (паспорт конкурска килу буенча шэхсэн тапшырыла);
4) хезмэт кенэгэсенен кучермэсе яки гражданинньщ хезмэт (хезмэт) эшчэнлеген 

раслый торган башка документлар (хезмэт (хезмэт) эшчэнлеге элек башкарылмаган 
очраклардан тыш);

5) «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль закон 
нигезендэ муниципаль хезмэткэ керугэ Иэм аны утугэ комачаулый торган авыруньщ 
булмавы турында медицина оешмасы бэялэмэсе;

6) гражданин беренче тапкыр Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеты 
акчалары исэбеннэн кендезге формада урта Гюизри яки югары белем алуын, шулай 
ук ул узлэштергэн белем биру программасы турында (Иенэренец исемен, белгечлек 
яки эзерлек юнэлешен курсэтеп) мэгьлумат булган белем биру оешмасыньщ 
гражданин тарафыннан уку планы нигезендэ арадаш аттестациялэрне . узу 
нэти>кэлэре турында, устав Иэм белем биру оешмасыньщ эчке тэртип кагыйдэлэре 
нигезендэ каралган бурычларны утэу турында белешмэ.

7) язмача бирем (конкурс процедураларыньщ берсе язмача бирем булса).
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12. >1^ирле узидарэ органы >цитэкчесе карары буенча элеге булекнец 11 пункты 
нигезендэ гражданин тарафыннан тапшырылган документларга кертелгэн шэхси 
мэгълуматларныц Иэм башка белешмэлэрнец дереслеген Иэм тулылыгын тикшеру 
гамэлгэ ашырыла.

13. Дэгъвачыларны бэялэу Иэм сайлап алу уткэрелэ торган конкурс комиссиясе 
утырышы элеге булекнец 11 пунктында курсэтелгэн документларны кабул иту 
тэмамланганнан соц 14 календарь кененнэн дэ соцга калмыйча уза.

Конкурс комиссиясе утырышыныц урыны, кене Иэм вакыты турында конкурс 
комиссиясе секретаре тарафыннан мондый утырыш уздырылган кенгэ кадэр еч эш 
кененнэн дэ соцга калмыйча хэбэр ителэ. Конкурс комиссиясе утырышын конкурс 
комиссиясе рэисе, конкурс комиссиясе рэисе урынбасары уткэрэ.

14. Конкурс комиссиясе утырышы, эгэр анда аньщ эгьзаларыньщ гомуми 
саныннан кимендэ ечтэн икесе катнашса, хокуклы санала.

15. Конкурс комиссиясе карарлары ачык тавыш биру юлы белэн утырышта 
катнашучыларныц купчелек тавышы белэн кабул ителэ. Тавышларныц тигезлеге 
очрагында конкурс комиссиясе утырышында рэислек итуче тавыш биргэн карар 
кабул ителгэн дип санала.

16. Конкурс комиссиясе дэгъва итучелэрне элеге булекнец 11 пунктындагы 1-6 
пунктчаларында курсэтелгэн документлар нигезендэ, шулай ук конкурс 
процедуралары нэти>кэлэре буенча бэяли. >Кирле узидарэ органы карары буенча 
конкурс процедуралары индивидуаль эцгэмэ, тест Иэм (яки) язма биремне куздэ 
тота.

17. Шэхси эцгэмэ претендент белэн булачак Иенэри хезмэт эшчэнлеге теренэ 
караган тема буенча ирекле эцгэмэ рэвешендэ уткэрелэ, аньщ барышында дэгъва 
кылучы конкурс комиссиясе эгьзаларыньщ сорауларына дэгъва кылучыньщ теоретик 
белемнэрен йэм шэхси сыйфатларын бэялэу максатларында уздырыла.

18. Дэгъвачыларньщ теоретик белемнэрен Иэм шэхси сыйфатларын бэялэу 
тубэндэге критерийлар буенча башкарыла:

1) теоретик белем дэрэ>цэсе;
2) >цавапны логик тезу;
3) сейлэм белеме Иэм культурасы;
4) белем биру оешмасында дэгъва кылучыньщ елгереш дэрэ>цэсе, фэнни 

мэкалэлэр булу, фэнни конференциялэрдэ, олимпиадаларда Иэм мэгариф 
оешмалары уткэрэ торган башка чараларда катнашу;

5) Иенэри мотивациясе булу;
6) >цирле узидарэ органнарында практика узу.
19. Шэхси эцгэмэ нэти>кэлэре конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан 

бэялэнэ:
1) еч балл- эгэр претендент эзлекле рэвештэ, теманьщ эчтэлеген тулы кулэмдэ 

ачкан икэн,;
2) ике балл- эгэр претендент эзлекле рэвештэ теманьщ эчтэлеген тулы кулэмдэ 

ачса, эмма тегэлсезлек Иэм зур булмаган хаталар ж;ибэрсэ;
3) бер балл - эгэр претендент эзлекле, тулы кулэмдэ теманьщ эчтэлеген ачса, 

эмма тегэлсезлеклэр Иэм хаталар >цибэрсэ;
4) ноль балл-эгэр претендент теманьщ эчтэлеген ачмаса, зур тегэлсезлеклэр 

Иэм хаталар >цибэрсэ.
20. Шэхси эцгэмэ нэпщэлэре буенча дэгъвачыга конкурс комиссиясе 

эгъзалары тарафыннан бирелгэн баллар кушыла.
21. Дэгъвачыларга тест >кирле узидарэ органы тэшкил итэ торган теоретик 

мэсьэлэлэр исемлеге нигезендэ, Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 
Республикасы Конституциясе, >к;ирле узидарэ, муниципаль хезмэт, коррупциягэ 
каршы тору елкэсендэ Россия Федерациясе Иэм Татарстан Республикасы законнары
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нигезлэмэлэрен белуга, шулай ук ж;ирле узидарэ органы эшчэнлеге елкэсенэ 
караган мэсьэлэлэрне белуга уткэрелэ.

22. Тест нэти>цэлэрен бэялэу тест сорауларына претендент биргэн дерес 
>цаваплардан чыгып, конкурс комиссиясе тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

23.Тест нэти>цэлэре буенча конкурс комиссиясе эгьзалары претендентларга 
тубэндэгелэрне куя:

1) эгэр тест сорауларына 86 - 100 процент дерес >цаваплар бирелгэн булса, 
биш балл;

2) тест сорауларына 70 - 85 процентка дерес >цаваплар бирелсэ, дурт балл;
3) тест сорауларыньщ 51-69 процентына дерес жаваплар бирелсэ, еч балл;
4) тест сорауларына 35-50 процентка дерес >цаваплар бирелсэ, ике балл;
5) тест сорауларына 20-24 процентка дерес ж;аваплар бирелсэ, бер балл;
6) тест сорауларына кимендэ 20 процентка дерес >каваплар бирелсэ, ноль 

балл.
24. Язма бирем конкурс комиссиясе тарафыннан билгелэнгэн тема буенча Иэм 

конкурс уткэру турында мэгьлуматта курсэтелгэн тема буенча уздырылса, дэгъва 
кылучы тарафыннан элеге формада бирелэ.

25. Язма биремнен темасы дэгъва кылучы тарафыннан Россия Федерациясе 
Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, >кирле узидарэ, муниципаль 
хезмэт, коррупциягэ каршы тору елкэсендэ Россия Федерациясе Иэм Татарстан 
Республикасы законнары нигезлэмэлэрен белуне, шулай ук >цирле узидарэ органы 
эшчэнлеге елкэсенэ караган мэсьэлэлэрне белу ечен сайлап алына.

26. Язма биремне бэялэу критерийлары булып бирелгэн теманы тулысынча 
ачу, бэян ителунен грамоталыгы, язма сейлэм культурасы тора.

27. Язма бирем конкурс комиссиясе эгьзалары тарафыннан бэялэнэ:
1) претендент эзлекле рэвештэ язма биремнэр темасыньщ эчтэлеген тулы 

кулэмдэ ачса, еч балл;
2) эгэр претендент эзлекле рэвештэ язма бирем темасыньщ эчтэлеген тулы 

кулэмдэ ачып бирсэ, эмма тегэлсезлек Иэм зур булмаган хаталар >цибэрсэ, ике 
балл;

3) эгэр претендент эзлекле, лэкин тулы кулэмдэ язма биремнэр темасы 
эчтэлеген ачып бетермэсэ, хаталар Иэм тегэлсезлеккэ юл куйса, бер балл;

4) претендент язма биремнэр темасы эчтэлеген ачмаса, ноль балл.
28. Утырышта катнашучы барлык конкурс комиссиясе эгьзалары тарафыннан 

язма биремне бэялэу нэти>цэлэре буенча дэгъвачыга бирелгэн баллар кушыла.
29. Конкурста >цицуче дип, конкурс процедуралары нэти>кэлэре буенча ин куп 

балл >цыйган дэгъва кылучы санала.
30. Конкурс комиссиясенец тавыш биру нэти>кэлэре беркетмэ белэн 

рэсмилэштерелэ, ул конкурс комиссиясе утырышында рэислек итуче Иэм конкурс 
комиссиясе секретаре тарафыннан имзалана.

31. Конкурс комиссиясенец >цицучене билгелэу турындагы карары конкурста 
>кингэн дэгъва кылучы белэн максатчан белем алу турында шартнамэ тезу ечен 
нигез булып тора.

32. Конкурста катнашкан гражданнарга конкурс тэмамланганнан сон бер ай 
эчендэ аньщ нэти>кэлэре турында язма рэвештэ хэбэр ителэ.

33. Конкурста катнашу белэн бэйле чыгымнар (конкурс уткэру урынына бару 
Иэм кире кайту, торак урыны наемга, яшэу, элемтэ чараларыннан файдалану И.б.) 
гражданнар уз акчалары исэбеннэн гамэлгэ ашырыла.

34. Максатчан уку тэмамланганнан соц муниципаль хезмэтнец мэ>цбури,уту 
вакыты максатчан укыту турында килешу белэн билгелэнэ. Курсэтелгэн срок 
дэвамында >кирле узидарэ органы максатчан белем биру турында килешу нигезендэ



гражданга социаль ярдэм чараларын курсэткэн, эмма биш елдан артык булмаган 
вакыт эчендэ кимендэ була алмый.

35. Максатчан укыту турында шартнамэ якпарньщ йеклэмэлэре Иэм 
ж;аваплылыгы Россия Федерациясе законнары нигезендэ максатчан укыту турында 
шартнамэ белэн билгелэнэ.

36. Килешу турында максатчан укыту гражданин белэн бер тапкыр тезелгэн 
булырга мемкин.

37. Максатчан белем биру турында килешудэ каралган чыгымнарны финанс 
белэн тээмин итуж;ирле бюджет акчалары исэбеннэн гамэлгэ ашырыла»;

1.1.7. 22 нче «Муниципаль хезмэткэр >цаваплылыгы» булегендэге 22.6.2 
пунктыньщ «а» пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«а) коррупциячел Иэм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 
тиешле муниципаль органньщ кадрлар хезмэте булекчэсе докладлары Ьэм 
муниципаль хезмэткэрнец ризалыгы белэн коррупциячел хокук бозу фактлары 
таныган очракта Ьэм муниципаль хезмэткэрнец язмача ацлатмасы булганда 
(ышанычны югалтуга бэйле рэвештэ эштэн азат ителу очрагыннан тыш) »;.

2. Элеге карарны Югары Мактама авылы, Октябрь урамы, 50 нче йорт; Туктар 
авылы, Кутуя урамы, 9 нче йорт торак пунктлар территориясендэ урнашкан махсус 
мэгьлумати стендларда халыкка >киткеру, «Татарстан Республикасы рэсми хокукый 
мэгьлумат порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) Иэм Элмэт муниципаль районы 
сайты «Интернет» челтэрендэ урнаштыру.

3. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны Югары Мактама авыл 
ж;ирлеге башлыгына йеклэргэ.

Югары Мактама авыл Советы 
>Цирлеге башгь,гь‘ Н.Т.Нуриев


