
Татарстан Республикасы Зэй муниципаль 
районы Аксар авыл жирлеге Советы

КАР АР
№  '/ Ч 7 « Л У » май 2019 ел

Татарстан Республикасы Зэй муниципаль 
районы Аксар авыл жирлеге муниципаль хезматкарлэренэ 
коммерцияле булмаган оешмалар белэн 
идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу 
очей эшка алучы (эш бируче) вэкиленец 
рехсэт алу тэртибе турындагы нигезлэмэ 

яки аларныц коллегиаль идарэ органнары 
составы на керу проекты

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 мартындагы 
25-ФЗ номерлы Федераль законы, «Муниципаль хезмэт турында Татарстан 
Республикасы кодексы» 2013 елнын 25 июнендэге 50-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы, Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге Уставы 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге 
Советы

КАР АР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге 

муниципаль хезмэткэрлэренэ коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ 
тулэусез нигездэ катнашу очен Эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленец рехсэт алу 
тэртибе турындагы нигезлэмэне раслау яисэ аларныц коллегиаль идарэ органнары 
составына керу турында теркэлгэн нигезлэмэне расларга.

2. Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге 
Советыныц 2017 елныц 6 сентябрендэге 83 номерлы «Татарстан Республикасы Зэй 
муниципаль районы Аксар авыл жирлеге муниципаль хезмэткэрлэренэ 
коммерциячел булмаган оешмалар (сэяси партиядэн тыш) белэн идарэ итудэ 
тулэусез нигездэ катнашу яки аларныц коллегиаль идарэ иту органнары составына 
керу ечен эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленец рехсэтен алу тэртибе» турында 
карарын уз кочен югалткан дип танырга.

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) Ьэм Зэй муниципаль районы Аксар авыл 
жирлеге рэсми сайтында урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз жаваплылыгымда 
калдырам.

Совет Раисе Ю.И.Г ыйлманов



Татарстан Республикасы Зэй муниципаль 
районы Аксар авыл жирлеге Советы карары нигезендэ

. - ^  Кушымта
2019 ел № 7

Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге муниципаль 
хезмэткэрлэренэ коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ тулэусез 

нигездэ катнашу яки аларныц коллегиаль идарэ иту органнары составына керу очен 
Эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленец рехсэт алу тэртибе турында

НИГЕЗЛЭМЭ

1. Элеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар 
авыл жирлеге муниципаль хезмэткэрлэре тарафыннан коммерцияле булмаган 
оешмалар белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу яки аларныц коллегиаль 
идарэ иту органнары составына керу ечен эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленэ рехсэт 
алу тэртибе турында (алга таба -  Нигезлэмэ, муниципаль хезмэткэрлэр) «Россия 
Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында " 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ 
номерлы Федераль законны гамэлгэ ашыру максатларында эшлэнгэн Ьэм Татарстан 
Республикасы Зэй муниципаль районы Аксар авыл жирлеге муниципаль 
хезмэткэрлэре тарафыннан тулэусез нигездэ ижтимагый оешма, торак, торак- 
тезелеш, гараж кооперативлары, кучемсез милекчелэр иптэшлеге (сэяси партиядэн 
Ьэм Ьенэри берлек эгъзасыннан тыш) эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленец рехсэтен 
алу процедурасын регламентлаштыра, шул исэптэн жирле узидарэ органында, 
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыныц сайлап алу органы сыйфатында яисэ аларнын коллегиаль 
идарэ органнары составына керуе (алга таба -  муниципаль хезмэткэрлэрнец 
коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ итудэ тулэусез катнашуы).

2. Муниципаль хезмэткэрлэрнец коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ 
итудэ бушлай катнашуы мэнфэгатьлэр каршылыгына яки мэнфэгатьлэр каршылыгы 
барлыкка килу момкинлеклэрен китерергэ тиеш тугел.

3. Коммерцияле булмаган оешма (алга таба -  гариза) белэн идарэ итудэ 
тулэусез нигездэ катнашу ечен эшкэ алучы (эш бируче) вэкилен рохсэт иту турында 
гариза жирле узидарэ органы житэкчесе исеменэ элеге Нигезлэмэ нигезендэ 
муниципаль хезмэткэрлэргэ язмача рэвештэ тезелэ.

4. Муниципаль хезмэткэрлэр жирле узидарэ органы (алга таба -  кадрлар 
хезмэте) кадрлар хезмэтенэ гариза бирэ.

5. Гаризаларны теркэу эше кадрлар хезмэте тарафыннан коммерцияле 
булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу турында 
гаризаларны теркэу яки аларныц коллегиаль идарэ органнары составына элеге 
Нигезлэмэнец 2 нче кушымтасы нигезендэ керу (алга таба -  теркэу журналы), 
журналында гариза кергэн кенне башкарыла

Теркэу журналы битлэре кадрлар хезмэте яки жирле узидарэ органы мейере



белэн ныгытылган булырга тиеш.
6. Билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн гариза кучермэсе кадрлар хезмэте 

тарафыннан муниципаль хезмэткэргэ кулга бирелэ яки почта аша, алу турында 
хэбэрнамэ белэн жибэрелэ. Муниципаль хезмэткэргэ тапшырылырга тиешле гариза 
кучермэсенэ гаризаны теркэу датасы Ьэм номеры, элеге гаризаны теркэгэн затныц 
фамилиясе, инициаллары Ьэм вазыйфасы курсэтелгэн «Гариза теркэлгэн» тамгасы 
куела.

7. Кадрлар хезмэте муниципаль хезмэткэр катнашканда мэнфэгатьлэр 
каршылыгы яисэ мэнфэгатьлэр каршылыгы барлыкка килу мемкинлеге булу- 
булмауга кергэн гаризаны коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ итудэ 
тулэусез нигездэ карый Ьэм дэлиллэнгэн нэтижэ эзерли.

8. Мэнфэгатьлэр каршылыгын яки мэнфэгатьлэр каршылыгы барлыкка килгэн 
очракта, коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ 
мэнфэгатьлэр каршылыгы барлыкка килгэн очракта, кадрлар хезмэте муниципаль 
хезмэткэрнец гаризасын канэгатьлэндерудэн баш тарту турындагы тэкъдимнэрне 
дэлиллэнгэн бэялэмэдэ курсэтэ.

9. Муниципаль хезмэткэр гаризасы Ьэм мотивлаштырылган бэялэмэне 
кадрлар хезмэте тарафыннан жирле узидарэ органы житэкчесенэ гариза теркэлгэн 
кеннэн соц биш эш коне эчендэ жибэрелэ.

10. Жирле узидарэ органы житэкчесе гаризаларны карау нэтижэлэре буенча 
биш эш коне дэвамында тубэндэге карарларньщ берсен чыгара:

- муниципаль хезмэткэрнец гаризасын канэгатьлэндерэ;
- элеге Нигезлэмэнец 8 пунктында курсэтелгэн кадрлар хезмэте бэялэмэсендэ 

бэян ителгэн нигезлэр булганда муниципаль хезмэткэрнец гаризасын 
канэгатьлэндерудэн баш тарта.

11. Кадрлар хезмэте гаризаны карау нэтижэлэре буенча жирле узидарэ органы 
житэкчесе карар кабул иткэн вакыттан ике эш коне эчендэ муниципаль хезмэткэргэ 
кабул ителгэн карар турында хэбэр итэ.

12. Гариза Ьэм аны карау нэтижэлэре буенча кабул ителгэн карар кучермэсе 
муниципаль хезмэткэрнец шэхси эшенэ жэлеп ителэ.



Татарстан Республикасы Зэй 
муниципаль районы Аксар авыл жирлеге 
муниципаль хезмэткэрлэренэ
коммерциячел булмаган оешмалар белэн 
идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу яки 
аларныц коллегиаль идарэ органнары 
составына керу ечен Эшкэ алучы (эш 
бируче) вэкилен алу тэртибе турында 
нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

(жирле узидарэ органы житэкчесе вазыйфасы, Ф. И. О.)
____________________________нэн

(вазыйфаныч исеме)

(Ф.И.О.)

(элемтэ ечен мэгыгумат)

Коммерцияле булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу яки 
аларньщ коллегиаль идарэ органнары составына керу турында гариза

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 мартындагы 
25-ФЗ номерлы Федераль законный 14 статьясындагы 1 олешенен 3 пункты нигезендэ 
коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ итудэ бушлай катнашуны, идарэ итунец 
коллегиаль органы составына керуне сорыйм (кирэкле билгелэргэ)

(муниципаль хезмэткэр башкарырга ниятлэнгэн эшчэнлек турында коммерциячел булмаган оешма турында, тиешле
эшчэнлек башлану датасын кем буларак курсэтергэ, башкалар).

(дата) (имза)



Татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы 
Аксар авыл жцрлеге муниципаль хезмэткэрлэренэ 
коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудо 
тулэусез нигездэ катнашу яки аларныц коллегиаль 
идарэ органнары составына керу ечен эшкэ алучы (эш 
бируче) вэкилен алу тэртибе турында нигезлэмэгэ 2 нче 
кушымта

Коммерцияле булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу яки аларнын, коллегиаль идарэ органнары
составына керу турында гаризаларны теркэу журналы

№
п/п

Г ариза тапшырган 
муниципаль 

хезмэткэрнец 
Ф. И. О.

Г ариза тапшырган 
муниципаль 

хезмэткэрнец 
вазыйфасы

Кадрлар хезмэтенэ 
гариза керу датасы 

(кадрлар хезмэте 
булеге,кадрлар эше 

буенча белгеч)

Г ариза кабул иткэн 
муниципаль 

хезмэткэрнец 
Ф.И.О.

Г ариза кабул иткэн 
муниципаль 

хезмэткэрнец 
имзасы

Муниципаль
хезмэткэрнец

гариза
кучермэлэрен 
алу да имзасы

1 2 3 4 5 6 7


