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Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Сармаш-Баш  авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәрләренә коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә 

түләүсез нигездә катнашу яки аларның коллегиаль идарә итү органнары составына 

керү өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәт алу тәртибе турында  

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Сармаш-

Баш    авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан коммерцияле булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу яки аларның коллегиаль 

идарә итү органнары составына керү өчен эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә рөхсәт 

алу тәртибе турында (алга таба – Нигезләмә, муниципаль хезмәткәрләр) «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында эшләнгән һәм Татарстан 

Республикасы Зәй муниципаль районы Сармаш-Баш  авыл җирлеге муниципаль 

хезмәткәрләре тарафыннан түләүсез нигездә иҗтимагый оешма, торак, торак-

төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр иптәшлеге (сәяси партиядән 

һәм һөнәри берлек әгъзасыннан тыш) эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен 

алу процедурасын регламентлаштыра, шул исәптән җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел 

профсоюз оешмасының сайлап алу органы сыйфатында яисә аларның коллегиаль 

идарә органнары составына керүе (алга таба – муниципаль хезмәткәрләрнең 

коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә түләүсез катнашуы). 

2. Муниципаль хезмәткәрләрнең коммерциячел булмаган оешма белән идарә 

итүдә бушлай катнашуы мәнфәгатьләр каршылыгына яки мәнфәгатьләр каршылыгы 

барлыкка килү мөмкинлекләрен китерергә тиеш түгел. 

3. Коммерцияле булмаган оешма (алга таба – гариза) белән идарә итүдә 

түләүсез нигездә катнашу өчен эшкә алучы (эш бирүче) вәкилен рөхсәт итү турында 

гариза җирле үзидарә органы җитәкчесе исеменә әлеге Нигезләмә нигезендә 

муниципаль хезмәткәрләргә язмача рәвештә төзелә.  

4. Муниципаль хезмәткәрләр җирле үзидарә органы (алга таба – кадрлар 

хезмәте) кадрлар хезмәтенә гариза бирә. 

5. Гаризаларны теркәү эше кадрлар хезмәте тарафыннан коммерцияле 

булмаган оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу турында 

гаризаларны теркәү яки аларның коллегиаль идарә органнары составына әлеге 

Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы нигезендә керү (алга таба – теркәү журналы).  



журналында гариза кергән көнне башкарыла 

Теркәү журналы битләре кадрлар хезмәте яки җирле үзидарә органы мөһере 

белән ныгытылган булырга тиеш. 

6. Билгеләнгән тәртиптә теркәлгән гариза күчермәсе кадрлар хезмәте 

тарафыннан муниципаль хезмәткәргә кулга бирелә яки почта аша, алу турында 

хәбәрнамә белән җибәрелә. Муниципаль хезмәткәргә тапшырылырга тиешле гариза 

күчермәсенә гаризаны теркәү датасы һәм номеры, әлеге гаризаны теркәгән затның 

фамилиясе, инициаллары һәм вазыйфасы күрсәтелгән «Гариза теркәлгән» тамгасы 

куела. 

7. Кадрлар хезмәте муниципаль хезмәткәр катнашканда мәнфәгатьләр 

каршылыгы яисә мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү мөмкинлеге булу-

булмауга кергән гаризаны коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә 

түләүсез нигездә карый һәм дәлилләнгән нәтиҗә әзерли. 

8. Мәнфәгатьләр каршылыгын яки мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килгән 

очракта, коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә 

мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килгән очракта, кадрлар хезмәте муниципаль 

хезмәткәрнең гаризасын канәгатьләндерүдән баш тарту турындагы тәкъдимнәрне 

дәлилләнгән бәяләмәдә күрсәтә. 

9. Муниципаль хезмәткәр гаризасы һәм мотивлаштырылган бәяләмәне 

кадрлар хезмәте тарафыннан җирле үзидарә органы җитәкчесенә гариза теркәлгән 

көннән соң биш эш көне эчендә җибәрелә. 

10. Җирле үзидарә органы җитәкчесе гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча 

биш эш көне дәвамында түбәндәге карарларның берсен чыгара: 

- муниципаль хезмәткәрнең гаризасын канәгатьләндерә; 

- әлеге Нигезләмәнең 8 пунктында күрсәтелгән кадрлар хезмәте бәяләмәсендә 

бәян ителгән нигезләр булганда муниципаль хезмәткәрнең гаризасын 

канәгатьләндерүдән баш тарта. 

11. Кадрлар хезмәте гаризаны карау нәтиҗәләре буенча җирле үзидарә органы 

җитәкчесе карар кабул иткән вакыттан ике эш көне эчендә муниципаль хезмәткәргә 

кабул ителгән карар турында хәбәр итә. 

12. Гариза һәм аны карау нәтиҗәләре буенча кабул ителгән карар күчермәсе 

муниципаль хезмәткәрнең шәхси эшенә җәлеп ителә. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Татарстан Республикасы Зәй 

муниципаль районы Сармаш-Баш  авыл 

җирлеге муниципаль хезмәткәрләренә 

коммерциячел булмаган оешмалар белән 

идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу яки 

аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керү өчен Эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкилен алу тәртибе турында 

нигезләмәгә 1 нче кушымта 

 

 

________________________________________ 
(җирле үзидарә органы җитәкчесе вазыйфасы, Ф. И. О.) 

                                             ____________________________нән  
                                                                                                                (вазыйфаның исеме)                                                                     

_______________________________ 
                                                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

                                            _______________________________ 
                                                                                                                                                 (элемтә өчен мәгълүмат) 

 

Коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу яки 

аларның коллегиаль идарә органнары составына керү турында гариза 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 

25-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 3 пункты нигезендә 

коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә бушлай катнашуны, идарә итүнең 

коллегиаль органы составына керүне сорыйм (кирәкле билгеләргә)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 
(муниципаль хезмәткәр башкарырга ниятләнгән эшчәнлек турында коммерциячел булмаган оешма турында, тиешле 

эшчәнлек башлану датасын кем буларак күрсәтергә, башкалар). 

 

___________________                                                                              _______________ 

        (дата)                                                                                                    (имза) 

 

 



Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы 

Сармаш-Баш авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренә 

коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә 

түләүсез нигездә катнашу яки аларның коллегиаль 

идарә органнары составына керү өчен эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкилен алу тәртибе турында нигезләмәгә 2 нче 

кушымта 

 

Коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу яки аларның коллегиаль идарә органнары 

составына керү турында гаризаларны теркәү журналы 

 

№ 

п/п 

Гариза тапшырган 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

 Ф. И. О. 

Гариза тапшырган 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

вазыйфасы 

Кадрлар хезмәтенә 

гариза керү датасы 

 (кадрлар хезмәте 

бүлеге,кадрлар эше 

буенча белгеч) 

Гариза кабул иткән 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

Ф.И.О.  

Гариза кабул иткән 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

имзасы 

Муниципаль 

хезмәткәрнең 

гариза 

күчермәләрен 

алуда имзасы  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 
                                     


