
КАР АР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬзр

тибындагы бистэ Советы

Актубэ ш.т.б. № 35 «20» август 2019 ел

Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районыныц 
«Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль
берэмлегендэ муниципаль
хезмэт турында

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 02.03.2007 ел 25- 
ФЗ номерлы Федераль законгатуры китеру максатларында, 25.06.2013 № 50- 
ТРЗ Муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексы белэн

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬзр 
тибындагы бистэ Советы карар чыгара:

1. Расларга:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 

шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
турында Нигезлэмэне яца редакциядэ (№ 1 кушымта);

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль 
хезмэткэрлэр реестрын алып бару тэртибен (№ 2 кушымта).

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЪэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
вакантны вазыйфасын билэугэ конкурс уткэру тэртибе турында нигезлэмэне 
(№ 3 кушымта);

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге муниципаль хезмэткэрлэрен 
аттестациялэу турында Нигезлэмэне (№ 4 кушымта);

- Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турында тэкъдимнэр керту 
тэртибе Иэм аца кушып бирелэ торган документлар исемлеген турында (№ 5 
кушымта);

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец кадрлар-аттестация 
комиссиясе турында Нигезлэмэне (№ 6 кушымта).



2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ Советыньщ тубэндэге карарлары уз кечен югалткан дип 
санарга:

- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районынын, «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
турындагы Нигезлэмэ хакында» 18.07. 2011 ел №19;

-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
турындагы Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ Советыньщ 18.07.2011 ел №19 карары белэн 
расланган Нигезлэмэгэ узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында» 14.05.2012 
ел №14;

- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
турында Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ Советыньщ 18.07.2011 ел №19 карары (14.05.2012 ел, 
№ 14 карар редакциясендэ) белэн расланган Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районынын «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» 
муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт турындагы нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында» 29.04.2014 ел №16;

-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ Советыньщ 18.07.2011 ел №19 карары (14.05.2012 №
14, 29.04.2014 № 16 карар редакциясендэ) белэн расланган Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт турындагы 
Нигезлэмэгэ узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту хакында» 13.12.2016 ел №22.

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга: 
http://pravo.tatarstan.ru. Ьэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында 
Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча 
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatarstan.ru.

4. Элеге карарныц утэлешен Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советыньщ законлылык, 
хокук тэртибе, жирле узидарэ буенча депутат этикасы мэсьэлэлэре буенча 
даими комиссиясенэ йеклэргэ.

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыньщ Актубэ шэИэр 
тибындагы поселогы Советы 
карарына1 нче кушымта 
«20» август 2019 ел № 35

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
mohop тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт

турында
НИГЕЗЛЭМЭ

1 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
турындагы Нигезлэмэ (алга таба-Нигезлэмэ) Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» 
муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт оештыру Ьэм узу олкэсендэге 
мвнэсэбэтлэрне жайга сала.

2. Нигезлэмэ нигезендэ депутатларныц, жирле узидарэнец сайланулы 
органнары эгъзаларыныц, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи 
затларыныц, жирлекнец даими нигездэ эш итуче Ьэм юридик затлар булган 
сайлау комиссиялэре эгъзаларыныц хэлиткеч тавыш биру хокукы белэн 
билгелэнми, ченки курсэтелгэн затлар муниципаль хезмэткэрлэр булып 
тормый.

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт -  
Ьенэри эшчэнлек, ул даими нигездэ хезмэт килешуе (контракт) тезу юлы 
белэн билэнэ торган муниципаль хезмэт вазыйфаларында башкарыла.

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ, женес, раса, чыгышына, 
милек Ьэм вазифаи хэленэ, яшэу урынына, дингэ менэсэбэтенэ, 
инануларына, жэмэгать берлэшмэлэренэ каравына бэйсез рэвештэ, 
муниципаль хезмэткэ тигез керу гарантиялэнэ.

5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
Россия Федерациясе Конституциясе, «Россия Федерациясендэ муниципаль 
хезмэт турында» Федераль закон, Муниципаль хезмэт турында 25.06.2013 ел, 
№ 50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексы, Россия Федерациясенец Ьэм 
Татарстан Республикасыныц башка норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы Азнакай район Советыныц «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында муниципаль хезмэт турында» 22.04.2019 ел №242-35 
карары, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэИэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге Уставы, элеге Нигезлэмэ,



башка муниципаль хокукый актлар нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

2 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ

1. Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге муниципаль хезмэте вазыйфалары Татарстан 
Республикасында муниципаль хезмэт вазыйфалары реестры нигезендэ 
билгелэнэ (Нигезлэмэгэ № 1 кушымта).

2. Дирле узидарэ органыныц штат расписаниесен тезегэндэ Ьэм 
раслаганда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
«Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль 
хезмэт вазыйфалары исемлегендэ каралган муниципаль хезмэт вазыйфалары 
исемнэре кулланыла (Нигезлэмэгэ № 1 кушымта).

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэИэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
вазыйфаларыныц икелэтэ атамасы рехсэт ителэ, эгэр:

1) жирле узидарэ органы житэкчесе урынбасары элеге органныц 
структур булекчэсе житэкчесе булып торса;

2) жирле узидарэ органыныц структур булекчэсе житэкчесе 
урынбасары элеге органныц структур булекчэсендэ булекчэ житэкчесе 
булып торса.

4. Муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц Ьэм Татарстан Республикасы 
дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларыныц нисбэте муниципаль хезмэт 
турында 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексы белэн 
билгелэнэ.

3 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭР РЕЕСТРЫ

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегендэ муниципаль 
хезмэткэрлэр реестры алып барыла. Муниципаль хезмэткэрлэр реестрын 
алып бару Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэткэрлэр реестрын алып 
бару тэртибе нигезендэ башкарыла («Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлегендэ муниципаль хезмэт турында» Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советыныц
20.08.2019 ел № 35 карарына 2 кушымта).

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге муниципаль хезмэткэрлэре 
реестрын алып бару вэкалэтлэре килеигу нигезендэ Татарстан 
Республикасыныц Азнакай муниципаль районына тапшырылырга мемкин.

Элеге килеигу тезелгэн очракта Азнакай район Советыныц «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмэт турында»
22.04.2019 ел №242-35 карары белэн расланган Татарстан Республикасы



Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмэткэрлэр реестрын алып 
бару тэртибе тиешле хокук менэсэбэтлэренэ карата кулланылырга тиеш».

4 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛЭУ ЭЧЕН 
КВАЛИФИКАЦИЯ ТАЛЭПЛЭРЕ

1. Муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен Ьенэри белем 
дэрэжэсенэ, муниципаль хезмэт стажына яки белгечлек, эзерлек юнэлеше, 
белем Ьэм кунекмэлэргэ, шулай ук яллаучы (эш бируче) вэкиленец тиешле 
карары булган очракта - белгечлеккэ, эзерлек юнэлешенэ квалификация 
талэплэренэ туры килуе талэп ителэ.

2. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен тубэндэге 
квалификация талэплэре билгелэнэ:

1) Ьенэри белем дэрэ>кэсенэ: вазыйфаларныц югары, теп Ьэм эйдэп 
баручы теркемнэре ечен югары белем; югары белем яисэ урта Ьенэри белем 
булу - вазыйфаларныц елкэн Ьэм кече теркемнэре ечен;

2) белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча муниципаль хезмэт стажына яки 
эш стажына:

муниципаль хезмэтнец югары вазыйфалары буенча-ике елдан да ким 
булмаган муниципаль хезмэт стажы яки белгечлек, юнэлеш буенча кимендэ 
дурт ел эш стажы;

муниципаль хезмэтнец теп вазифалары буенча-бер елдан да ким 
булмаган муниципаль хезмэт стажы яки белгечлек, юнэлеш буенча ике елдан 
да ким булмаган эш стажы;

муниципаль хезмэтнец эйдэп баручы вазыйфалары буенча-бер елдан да 
ким булмаган муниципаль хезмэт стажы яки белгечлек, юнэлеш буенча ике 
елдан да ким булмаган эш стажы.

3. Муниципаль хезмэт стажына яисэ белгечлек буенча эш стажына, 
муниципаль хезмэт вазыйфаларын алып баручы, елкэн Ьэм кече теркемнэрне 
билэу ечен эзерлек юнэлеше буенча квалификация талэплэре билгелэнми.

4. Муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи инструкциясе тарафыннан 
муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен кирэк булган белгечлеккэ, 
эзерлек юнэлешенэ карата квалификация талэплэре каралган булса, 
белгечлек, юнэлеш буенча эш стажын исэплэгэндэ, элеге белгечлек, элеге 
юнэлеш буенча эш чоры, элеге юнэлеш буенча граждан (муниципаль 
хезмэткэр) белем турында Ьэм (яки) элеге белгечлек, эзерлек юнэлеше 
буенча квалификация алганнан соц эзерлек чоры кертелэ.

5. Муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи Инструкциясе белэн 
белгечлеккэ, эзерлек юнэлешенэ квалификация талэплэре каралмаган булса, 
белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча эш стажын исэплэгэндэ, курсэтелгэн 
стажга граждан (муниципаль хезмэткэр) эш чоры кертелэ, аны утэгэндэ 
муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны утэу ечен 
кирэкле белем Ьэм осталык алынган, муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча 
ул муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен квалификация талэплэренэ 
туры килэ торган дэрэжэдэ Ьенэри белем турында документ алганнан соц.

6. Диплом бирелгэннэн соц еч ел дэвамында муниципаль хезмэт



стажына яки белгечлек буенча эш стажына, муниципаль хезмэтнец теп 
вазыйфаларын билэу ечен эзерлек юнэлеше буенча квалификация талэплэре
- муниципаль хезмэт стажы яки белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча бер ел 
эш стажы билгелэнэ.

4.1. булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ БЕЛЭН БЭЙЛЕ ЧИКЛЭУЛЭР
1. Граждан муниципаль хезмэткэ кабул ителэ алмый, э муниципаль 

хезмэткэр очракта муниципаль хезмэттэ була алмый:
1) аны муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны 

законлы кеченэ кергэн суд карары буенча утэу мемкинлеген бетермэуче 
жэзага тарту;

2) муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны утэу 
мемкинлеген юкка чыгара торган, суд карары нигезендэ уз кеченэ кергэн 
ж;эзага тартылу;

3) эгэр граждан дэгъва итэ торган муниципаль хезмэт вазыйфасы 
буенча вазыйфаи бурычларны утэу яисэ муниципаль хезмэт вазыйфасы 
буенча мондый белешмэлэрне куллануга бэйле булса, дэулэт Ьэм федераль 
законнар тарафыннан саклана торган серне тэшкил итуче белешмэлэрне 
кертугэ рехсэт рэсмилэштеру процедурасын узудан баш тарту;

4) муниципаль хезмэткэ керугэ яки аны утугэ комачаулаучы Ьэм 
«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль закон 
нигезендэ медицина оешмасы бэялэмэсе белэн расланган авыру булу;

5) жирле администрациягэ житэкчелек итуче муниципаль берэмлек 
башлыгы белэн (ата-аналар, ирле-хатынлы балалар, бертуган, сецеллэр, ата- 
аналар, ир белэн хатынныц балалары Ьэм хатыныныц балалары) якын 
туганлык яисэ узлеклэре (ата-аналары, балалары, бертуган, сецеллэре, шулай 
ук бертуган, бертуган, сецеллэре, ата-аналары, балалары), эгэр муниципаль 
хезмэт вазыйфасын билэу бу вазыйфаи затныц турыдан-туры буйсынуына 
яки аныц контролендэ булуына бэйле булса;

6) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил гражданы - 
Россия Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашучы, аныц нигезендэ 
чит ил гражданыныц муниципаль хезмэттэ булу, чит ил дэулэт гражданлыгы 
алу яисэ аларга яшэу терен алу хокукына ия, алар нигезендэ Россия 
Федерациясе гражданыныц халыкара шартнамэдэ катнашмаган чит ил 
дэулэте территориясендэ даими яшэу хокукын раслый торган башка 
документ алу хокукына ия, аныц нигезендэ чит ил гражданы, чит ил дэулэте 
гражданы булу;

7) муниципаль хезмэткэр чит ил дэулэте гражданы - Россия 
Федерациясе халыкара килешуендэ катнашучы, аныц нигезендэ чит ил 
гражданы муниципаль хезмэттэ булырга хокуклы очраклардан тыш, чит ил 
дэулэтлэре (чит ил дэулэтлэре) гражданлыгы булу;

8) муниципаль хезмэткэ кергэндэ ялган документлар яки белэ торып 
ялган мэгълуматлар тапшыру;

9) «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль 
законда, «Коррупциягэ каршы керэш турында» 25.12.2008 ел №273-Ф3



номерлы Федераль законда Ьэм башка федераль законнарда каралган 
мэгълуматларны тапшырмау яисэ муниципаль хезмэткэ кергэндэ дерес 
булмаган яки тулы булмаган мэгълуматларны тапшыру;

10) элеге Нигезлэмэнец 10.1 булектэ каралган мэгьлуматны 
тапшырмау;

11) чакырылыш буенча хэрби хезмэтне утмэгэн дип тану, чакырылыш 
комиссиясе бэялэмэсе нигезендэ (контракт буенча хэрби хезмэт уткэн 
гражданнардан тыш) - курсэтелгэн бэялэмэгэ шикаять биру ечен билгелэнгэн 
срок чыкканнан соц 10 ел эчендэ, э курсэтелгэн бэялэмэ Ьэм (яисэ) Россия 
Федерациясенец тиешле субъекты хэрби хезмэткэ чакыру комиссиясе карары 
курсэтелгэн бэялэмэ буенча Россия Федерациясенец тиешле субъекты хэрби 
хезмэткэ чакыру комиссиясе карарына карата судка шикаять бирелгэн 
кеннэн соц - курсэтелгэн Бэялэмэне Ьэм (яисэ) Россия Федерациясенец 
тиешле субъекты хэрби хезмэткэ чакыру комиссиясе карарын чыгарганда 
гражданинныц курсэтелгэн бэялэмэгэ шикаятьлэре буенча хокуклары 
бозылмаган дип тану.

1.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы Советы Рэисе, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге башлыгы, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге 
Башкарма комитеты житэкчесе, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы территориясендэ урнашкан суд Ьэм хокук саклау 
органнары житэкчелэре белэн якын туганлыкта торган (эти-эни, тормыш 
иптэшлэре, балалары, абыйлары, сецеллэре, эти-энилэре, аларныц балалары) 
граждан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец Контроль-хисап органы 
Рэисе, Рэисе урынбасары Ьэм аудиторы итеп билгелэнэ алмый, э муниципаль 
хезмэткэр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
«Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге Контроль-хисап 
органы Рэисе, Рэисе урынбасары Ьэм аудиторы вазыйфаларын башкара 
алмый.

2. Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге Башлыгы белэн якын туганлыкта (эти-эни, тормыш 
иптэшлэре, балалары, абыйлары, сецеллэре, балалары) торган граждан 
Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты ж;итэкчесе вазыйфасына 
контракт буенча билгелэнэ алмый, э муниципаль хезмэткэр Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге Башкарма комитеты ж;итэкчесе вазыйфасын контракт буенча 
башкара алмый.

3. Муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен билгелэнгэн яшькэ 
житкэч -65 яшь тулгач, граждан муниципаль хезмэткэ кабул ителэ алмый.

4. Ж^итэкче булып торучы муниципаль хезмэткэр Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы



бистэ» муниципаль берэмлеге сайлау комиссиясе аппаратында, жирле 
узидарэ органында, элеге вазыйфаны билэгэн чорда Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль 
хезмэткэрлэр мэнфэгатьлэрен яклый алмый.

5 булек. МУНИЦИПАЛЬ XE3M 0TK0 KEPY

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэткэ 
керу, хезмэт килешуе шартларында, муниципаль хезмэт турында Татарстан 
Республикасы, Россия Федерациясе законнарында каралган узенчэлеклэрне 
исэпкэ алып, хезмэт килешуе шартларында муниципаль хезмэт вазыйфасына 
билгелэу нэтижэсендэ башкарыла.

2. Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт вазыйфасын билэгэндэ хезмэт 
килешуе тозугэ бэйге алдыннан конкурс уткэрелергэ момкин.

3. Бэйге Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ вакантлы вазыйфа 
билэугэ конкурс уткэру Тэртибе буечна уздырыла (Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлегендэ муниципаль хезмэт турында» 20.08.2019 ел № 35 Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ 
Советы карарына №3 кушымта).

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэтнец 
вакантлы вазыйфасын билэугэ конкурс уткэру буенча вэкалэтлэр килешу 
нигезендэ Татарстан Республикасыныц Азнакай муниципаль районына 
тапшырылырга момкин.

Курсэтелгэн килешу твзелгэн очракта, Татарстан Республикасы 
Азнакай район Советыныц «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында муниципаль хезмэт турында» 22.04.2019 №242-35 карары белэн 
расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 
муниципаль хезмэт вакантлы вазыйфасын билэугэ конкурс уткэру тэртибе 
турында Нигезлэмэ тиешле хокук менэсэбэтлэренэ карата кулланылырга 
тиеш.

4. Гражданныц муниципаль хезмэткэ керуе муниципаль хезмэт 
вазыйфасына билгелэу турында яллаучы (эш бируче) вэкиленец хокукый 
акты белэн рэсмилэштерелэ.

5. Муниципаль хезмэт вазыйфасына беренче тапкыр кабул ителэ торган 
граждан, шулай ук муниципаль хезмэткэр очен башка теркем Ьэм башка 
белгечлек вазыйфасына кучергэндэ Россия Федерациясе Хезмэт кодексы 
нигезендэ сынау билгелэнэ ала.

6. Муниципаль хезмэт вазыйфасына билгелэнгэндэ муниципаль 
хезмэткэргэ хезмэт таныклыгы бирелэ. Хезмэт таныклыгын рэсмилэштеру



Ьэм биру Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге башлыгыныц 23.01.2012 ел, 
№ 1 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегендэ эшлэуче муниципаль 
хезмэткэрнец хезмэт таныклыгы турында»гы карары нигезендэ башкарыла.

6 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭРНЕ АТТЕСТАЦИЯЛЭУ

1. Муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу аныц билэп торган 
муниципаль хезмэт вазыйфасына туры килу-килмэвен билгелэу максатыннан 
уткэрелэ. Муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу еч елга бер тапкыр, 
муниципаль хезмэткэрлэрне аттестациялэу турында Нигезлэмэ белэн 
билгелэнгэн тэртиптэ уткэрелэ (Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлегендэ муниципаль хезмэт турында» 20.08.2019 ел № 35 Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Актубэ шэИэр тибындагы бистэ 
Советы карарына №4 кушымта).

2. Муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец 
кадрлар-аттестация комиссиясе уткэрэ.

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец кадр-аттестация 
комиссиясен тезу, оештыру Ьэм аларныц эшчэнлеген норматив-хокукый 
койлэу буенча, шулай ук аныц эш тэртибен Ьэм эшчэнлеген норматив- 
хокукый койлэу буенча вэкалэтлэр килепгу нигезендэ Татарстан 
Республикасыныц Азнакай муниципаль районына тапшырылырга мемкин.

Элеге килешу тозелгэн очракта Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц даими кадрлар-аттестация комиссиясе турында 
Татарстан Республикасы Азнакай район Советыныц «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмэт турында»
22.04.2019 ел № 242-35 карары белэн расланган Нигезлэмэ тиешле хокук 
менэсэбэтлэренэ карата кулланылырга тиеш.

7 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭРНЕЦ СЫЙНЫФ ЧИННАРЫ

1. Класс чиннары муниципаль хезмэткэрлэргэ бирелэ Ьэм муниципаль 
хезмэткэрлэрнец Ьонэри эзерлек дэрэжэсенец муниципаль хезмэт 
вазыйфалары классификациясе нигезендэ муниципаль хезмэт вазыйфаларына 
куела торган квалификация талэплэренэ туры килуен курсэтэ.

2. Муниципаль хезмэткэрлэргэ класслы чиннар биру Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлегенец хокукый акты белэн башкарыла:

1) квалификация имтиханы нэтижэлэре буенча очракларда присвоению 
класслы чин предшествует квалификация имтиханы тапшыру;



2) муниципаль хезмэткэр хезмэте уза торган ж;ирле узидарэ органы 
житэкчесе муниципаль хезмэткэргэ квалификация имтиханыннан башка 
класслы чин биргэндэ класслы чин биругэ тэкъдим буенча.

4. Муниципаль хезмэткэрлэргэ класслы чиннар биру тэртибе, шулай ук 
муниципаль хезмэткэрлэрне муниципаль хезмэтнец башка вазыйфаларына 
кучергэндэ Ьэм муниципаль хезмэттэн азат ителгэндэ аларны саклау тэртибе 
муниципаль хезмэт турында 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ Татарстан 
Республикасы кодексы белэн билгелэнгэн.

5. Квалификация имтиханы Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэрлэре тарафыннан квалификация имтиханын тапшыру ечен 
билгелэнгэн тэртиптэ уткэрелэ.

6. Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турында тэкъдимнэр 
керту тэртибе Ьэм аца кушып бирелэ торган документлар исемлеге 
муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турында тэкъдимнэр керту 
тэртибе Ьэм аца кушып бирелэ торган документлар исемлеге билгелэнгэн 
(Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт турында»
20.08.2019 ел № 35 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советы карарына №5 кушымта).

7. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегенец кадрлар-аттестация 
комиссиясе муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру Ьэм квалификация 
имтиханы уткэруне гамэлгэ ашыра.

8. Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру Азнакай муниципаль 
районыныц " Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге 
курсэтмэсе (хокукый акты) нигезендэ башкарыла.

9. Бирелгэн класслы чиннан мэхрум игу суд карары буенча федераль 
законнар нигезендэ мемкин.

10. Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турында мэгълумат 
муниципаль хезмэткэрнец шэхси эшенэ Ьэм хезмэт кенэгэсенэ кертелэ.

8 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТТЭ МЭНФЭГАТЬЛЭР 
КАРШЫЛЫГЫН ЖАЙГА с а л у

1. Муниципаль хезмэткэрлэрнец гомуми хезмэт тэртибе принципларын 
утэуне тээмин иту Ьэм мэнфэгатьлэр конфликтын жайга салу Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге ж;ирле узидарэ органнарында муниципаль 
хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибе талэплэрен утэу Ьэм мэнфэгатьлэр 
конфликтын жайга салу буенча комиссия тарафыннан башкарыла (алга таба- 
комиссия).

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ органы 
комиссиясе составы Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль



районыныц «Актубэ шэИэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец 
тиешле жирле узидарэ органы житэкчесенец хокукый акты белэн раслана.

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ 
органында тезелэ торган комиссия составына тубэндэгелэр керэ: Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэИэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ органы житэкчесе 1гэм аныц 
вэкалэтле муниципаль хезмэткэрлэр, шул исэптэн кадрлар хезмэте, юридик 
(хокукый) булекчэсе Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр.

4. Комиссия составы шулай итеп комиссия кабул иткэн карарларга 
йогынты ясый алырлык мэнфэгатьлэр каршылыгы барлыкка килу 
мемкинлегеннэн мэхрум ителсен очен тезелэ.

5. Комиссия рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, сэркатипдэн Ьэм 
комиссия эгъзаларыннан тора. Комиссиянец барлык эгъзалары да карар 
кабул иткэндэ тигез хокукларга ия.

6. Комиссия составына бэйсез экспертлар, фэнни оешмалар Ьэм бел ем 
биру учреждениелэре, башка оешмалар вэкиллэре керэ ала, алар Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
поселогы» муниципаль берэмлегенец тиешле жирле узидарэ органы 
тарафыннан чакырыла.

7. Бэйсез экспертлар комиссия составына ирекле нигездэ кертелэ. 
Бэйсез экспертларныц хезмэт хакы Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлегенец жирле узидарэ органы арасында тезелгэн килешу нигезендэ 
башкарыла.

8. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ 
органнарында муниципаль хезмэттэге мэнфэгатьлэр конфликтын жайга салу 
буенча комиссия эшчэнлеген жайга салу буенча вэкалэтлэр килешу 
нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц жирле 
узидарэ органнарына тапшырылырга момкин.

Элеге килешу тиешле хокук монэсэбэтлэренэ тезелгэн очракта, 
Татарстан Республикасы Азнакай район Советыныц «Хезмэт (вазыйфаи) 
тэртибенэ карата талэплэрне утэу Ьэм мэнфэгатьлэр конфликтын жайга салу 
буенча Комиссия турындагы нигезлэмэне раслау хакында» 22.08.2018 ел 
№204-30 карары тиешле хокук менэсэбэтлэренэ карата кулланылырга тиеш.

9 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭР ХЕЗМЭТЕНЭ ТУЛЭУ

1. Муниципаль хезмэткэр хезмэтенэ тулэу муниципаль хезмэткэрнец уз 
вазыйфасы нигезендэ вазыйфаи окладыннан, шулай ук айлык Ьэм башка 
естэмэ тулэулэрдэн торган акчалата тоту рэвешендэ башкарыла.

2. Эстэмэ тулэулэргэ керэ:
1) тиешле еллар эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ тулэу;
2) муниципаль хезмэтнец аерым шартлары ечен вазыйфаи окладка



айлык естэмэ тулэу;
3) Муниципаль орган бурычларын Ьэм функциялэрен тээмин итуне, 

вазыйфаи инструкцияне утэуне исэпкэ алып, тулэу тэртибе яллаучы (эш 
бируче) вэкиле (эш бируче) тарафыннан билгелэнэ торган аеруча меЬим Ьэм 
катлаулы биремнэрне утэгэн очен премиялэр;

4) айлык акчалата булэклэу;
5) сыйныф чины очен айлык естэмэ тулэу;
6) еллык тулэуле отпуск биргэндэ бер тапкыр тулэнэ торган тулэу;
7) матди ярд эм;
8) нормалаштырылмаган хезмэт кене шартларында эшлэгэн ечен 

муниципаль хезмэткэрлэргэ ай саен компенсация тулэу;
9) теп хезмэт вазыйфаларына хокукый актларга Ьэм хокукый актлар 

проектларына хокукый экспертиза уткэру, хокукый актлар проектларын 
эзерлэу Ьэм узгэрту Ьэм аларны югары юридик белемгэ ия юрист яки 
башкаручы сыйфатында визалау керэ торган муниципаль хезмэткэрлэргэ ай 
саен тулэу (юридик эш ечен естэмэ);

10) Фэннэр кандидатыныц профильле гыйльми дэрэжэсе, фэннэр 
докторыныц гыйльми дэрэжэсе ечен муниципаль хезмэткэрлэргэ вазыйфаи 
окладка ай саен естэмэ тулэу;

11) муниципаль хезмэткэрлэргэ Татарстан Республикасыныц мактаулы 
исеме ечен вазыйфаи окладка ай саен естэмэ тулэу.

3. Муниципаль хезмэткэрлэргэ уз вазыйфаларын намуслы Ьэм 
нэтижэле башкарган, мактауга лаек хезмэт иткэн, аеруча меЬим Ьэм 
катлаулылыктагы биремнэрне утэгэн ечен тубэндэге булэклэулэр терлэре 
билгелэнэ:

1) рэхмэт белдеру;
2) бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэк тулэу;
3) кыйммэтле булэк тапшыру;
4) Мактау грамотасы белэн булэклэу;
5) класслы чин биру;
6) уз телэге (инвалидлык) белэн эштэн китугэ Ьэм тиешле еллар 

эшлэгэн ечен пенсиягэ чыгуга бэйле рэвештэ бер тапкыр бирелэ торган 
булэклэу тулэу;

7) законнар нигезендэ дэулэт булэклэре белэн булэклэу.
4. Хезмэт хакы кулэме, айлык Ьэм башка естэмэ тулэулэр кулэме, 

аларны гамэлгэ ашыру тэртибе, шулай ук булэклэу шартлары Ьэм тэртибе 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэсе Советыныц «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Актубэ шэЬэр тибындагы бистэсе муниципаль 
хезмэткэрлэренец, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи затларыныц, уз 
вэкалэтлэрен даими нигездэ башкаручы муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт 
хакы тэртибе Ьэм шартлары турында» 04.05.2018 ел №19 карары белэн 
билгелэнгэн.



10 булек. КЕРЕМНЭР, ЧЫГЫМНАР, МИЛЕК ЬЭМ МИЛЕК 
ХАРАКТЕРЫНДАГЫ Й 9КЛ 0М 0Л ЭР ТУРЫНДА МЭГЪЛУМАТ БИРУ

1. Коррупция куркынычы белэн бэйле вазыйфалар исемлегенэ 
кертелгэн муниципаль хезмэткэрлэр яллаучыга (эш биручегэ) уз керемнэре, 
мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълумат, шулай 
ук хатыныныц (иренец) Ьэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, 
мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр 
бирергэ тиеш.

2. Коррупция куркынычы белэн бэйле вазыйфалар исемлегенэ 
кертелгэн муниципаль хезмэткэр уз чыгымнары, шулай ук хатыныныц 
(иренец) Ьэм балигъ булмаган балаларыныц чыгымнары турында мэгълумат 
бирергэ тиеш.

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге башлыгы карары белэн 
коррупция куркынычы белэн бэйле Муниципаль хезмэт вазыйфалары 
исемлеге раслана.

10.1. булек ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЧЕЛТЭРЕНДЭ 
МЭГЪЛУМАТ УРНАШТЫРУ ТУРЫНДА МЭГЪЛУМАТНЫ ТАПШЫРУ

1. Муниципаль хезмэт вазыйфасын билэуне дэгъвалаучы граждан 
булган Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге сайтларныц 
адреслары Ьэм (яки) битлэре турында мэгълуматлар, шулай ук аларны 
тэцгэллэштерергэ мемкинлек бируче белешмэлэр яллаучы вэкиленэ 
тапшыралар:

1) муниципаль хезмэт вазыйфасын билэуне дэгъвалаучы граждан- 
муниципаль хезмэткэ кергэн елдан алдагы еч календарь елы ечен хезмэткэ 
кергэндэ;

2) муниципаль хезмэткэр-курсэтелгэн мэгълуматны тапшыру елына 
кадэрге календарь елда, муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи бурычларын 
утэу кысаларында Ьэркем ечен мемкин булган мэгълумат урнаштыру 
очракларыннан тыш.

2. Элеге булекнец 1 елешендэ курсэтелгэн белешмэлэр муниципаль 
хезмэт вазыйфасын билэуне дэгъвалаучы гражданнар тарафыннан 
муниципаль хезмэткэ кергэндэ, э муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан 
хисаптан соц килэ торган елныц 1 апреленнэн дэ соцга калмыйча 
тапшырыла. Элеге булекнец 1 елешендэ курсэтелгэн белешмэлэр Россия 
Федерациясе Хекумэте билгелэгэн форма буенча тапшырыла.

3. Яллаучы вэкиле карары буенча вэкалэтле муниципаль хезмэткэрлэр 
муниципаль хезмэт вазыйфасын билэп торуга дэгъвачылар Ьэм Интернет 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ муниципаль хезмэткэрлэр 
тарафыннан урнаштырылган Ьэркем ечен мемкин булган мэгълуматны 
эшкэртэлэр, шулай ук элеге булекнец 1 елешендэ каралган белешмэлэрнец 
дереслеген Ьэм тулылыгын тикшерэлэр.



11 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТНЕЦ ВАКАНТЛЫ
ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛЭУ ЭЧЕН КАДРЛАР РЕЗЕРВЫ

1. Кадрлар резервы Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге 
вазыйфаларыныц югары Ьэм теп теркемнэренэ караган, билгелэнгэн 
квалификация талэплэренэ туры килэ торган Ьэм элеге вазыйфаларны билэу 
ечен кирэкле Ьенэри, эшлекле Ьэм шэхси сыйфатларга ия булган вакантлы 
вазыйфаларны билэу ечен билгелэнгэн тэртиптэ формалаштырылган 
гражданнар теркемнэре исемлегеннэн гыйбарэт.

2. Кадрлар резервы Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ 
муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц югары Ьэм теп теркемнэренэ караган 
вакантлы вазыйфаларны билэу ечен кадрлар резервына кертелгэн 
гражданнар теркемнэренэ керту юлы белэн булдырыла:

1) кадрлар резервына керту ечен дэгъвачыларны конкурс нигезендэ 
сайлап алу нэтюкэлэре буенча;

2) муниципаль хезмэткэрне аттестация комиссиясе аттестациясе 
нэтюкэлэре буенча Ьэм вазыйфаи усеш тэртибендэ муниципаль хезмэт 
вакантлы вазыйфасын билэу ечен билгелэнгэн тэртиптэ кадрлар резервына 
керту турында карар кабул иту.

3. Муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц югары Ьэм теп теркемнэренэ 
караган вакантлы вазыйфаларны билэу ечен кадрлар резервына кертелгэн 
гражданнар теркемнэренэ гражданнар керту Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц югары Ьэм 
теп теркемнэренэ караган Ьэр вазыйфа буенча гамэлгэ ашырыла.

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ вакантлы идарэ 
вазыйфаларын Ьэм муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен кадрлар 
резервын формалаштыру Ьэм нэтиж;эле файдалануны оештыру Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлегендэ вакантлы идарэ вазыйфаларын Ьэм 
муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен кадрлар резервын 
формалаштыру буенча комиссия башкара.

5. Муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц югары Ьэм теп теркемнэренэ 
караган вакантлы идарэ вазыйфаларына Ьэм вазыйфаларга билгелэп кую 
кадрлар резервында торучы затлар арасыннан гамэлгэ ашырыла.

6. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегендэ вакантлы идарэ 
вазыйфаларын Ьэм муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен кадрлар 
резервын формалаштыру, шулай ук элеге Нигезлэмэнец 5 пунктында 
каралган комиссия эшчэнлеген норматив-хокукый ж;айга салу, оештыру, 
оештыру, эшчэнлек, норматив-хокукый ж;айга салу вэкалэтлэре килешу



нигезендэ Татарстан Республикасыныц Азнакай муниципаль районына 
тапшырылырга мемкин.

Элеге килешу тезелгэн очракта, Азнакай район Советыныц «Азнакай 
муниципаль районында вакантлы идарэче вазыйфаларны Ьэм муниципаль 
хезмэт вазыйфаларыныц югары Ьэм теп теркемнэренэ караган вазыйфаларны 
билэугэ кадрлар резервы турында» гы 10.04.2014 ел, № 292-42 Ьэм «Азнакай 
муниципаль районында вакантлы идарэ вазыйфаларын Ьэм муниципаль 
хезмэт вазыйфаларын билэу ечен кадрлар резервын формалаштыру 
комиссиясе турында»гы №293-42 карарлары тиешле менэсэбэтлэргэ карата 
кулланылырга тиеш.

12 булек. ЙОМГАКЛАУ ЬЭМ КУЧМЭ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР

1. Нигезлэмэ белэн жайга салынмаган мэсьэлэлэр «Россия 
Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 02.03.2007 ел №25-ФЗ 
Федераль закон, Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актлары, 
муниципаль хезмэт турында 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ Татарстан 
Республикасы кодексы, Татарстан Республикасыныц башка норматив 
хокукый актлары, муниципаль норматив хокукый актлар белэн жайга салына.

2. 2020 елныц 1 октябренэ кадэр шэЬэр жирлеге башкарма комитеты 
житэкчесе урынбасарыныц югары вазыйфасын билэу ечен Ьенэри белем 
дэрэжэсенэ карата квалификация талэбе булып Урта Ьенэри белем булу тора.



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» муниципаль
берэмлегендэ муниципаль хезмэт турында 
Нигезлэмэгэ кушымта №1

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт

вазыйфалары
ИСЕМЛЕГЕ

Муниципаль хезмэтнец югары вазыйфалары:

1. 1. Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге башкарма комитеты 
житэкчесе.

2. 2. Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге башкарма комитеты житэкчесе 
урынбасары.

Муниципаль хезмэтнец елкэн вазыйфасы:

1. Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге Башкарма комитетыныц эйдэп 
баручы белгече.



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ Советы карарына 
кушымта №2 
«20» август 2019 ел № 35

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль 

хезмэткэрлэр реестрын алып бару 
ТЭРТИБЕ

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР

1. Элеге Тэртип Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ 
муниципаль хезмэткэрлэр реестрын карап тоту Ьэм алып бару Тэртибен 
билгели.

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль 
хезмэткэрлэр реестры (алга таба муниципаль хезмэткэрлэр реестры) 
муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче хезмэткэрлэрнец (алга таба - 
муниципаль хезмэткэрлэр) шэхси эшлэреннэн алынган мэгълуматлар 
нигезендэ формалаша.

3. Федераль законнарда Ьэм Россия Федерациясенец башка норматив 
хокукый актларында билгелэнгэн очракларда, муниципаль хезмэткэрлэр 
реестрына кертелгэн белешмэлэр дэулэт серен тэшкил итуче белешмэлэргэ, э 
башка очракларда - конфиденциаль характердагы белешмэлэргэ керэ Ьэм 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ сакланырга тиеш.

4. Муниципаль хезмэткэрлэр реестры кэгазь Ьэм электрон 
чыганакларда (Lotus программасы) аларда булган мэгълуматка карата 
хокуксыз утеп керудэн, юк итудэн, модификациялэудэн, блоклаудан, 
кучерудэн, тапшырудан, таратудан, шулай ук алардагы башка хокуксыз 
гамэллэрдэн саклауны тээмин итеп алып барыла.

5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге муниципаль 
хезмэткэрлэре реестрын алып бару вэкалэтлэре килешу нигезендэ Татарстан 
Республикасыныц Азнакай муниципаль районына тапшырылырга момкин.

Азнакай район Советыньщ «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында муниципаль хезмэт турында» 22.04.2019 ел №242-35 
карары белэн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында муниципаль хезмэткэрлэр реестрын алып бару тэртибе тиешле 
хокук менэсэбэтлэренэ тезелгэн очракта кулланылырга тиеш.



II. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭР РЕЕСТРЫН АЛЫП БАРУ

6. Муниципаль хезмэткэрлэр реестрын алып бару муниципаль хезмэт 
Ьэм кадрлар мэсьэлэлэре буенча жирле узидарэ органы булекчэсе 
тарафыннан (алга таба - кадрлар хезмэте) алып барыла.

7. Муниципаль хезмэткэрлэр реестры формалары Татарстан 
Республикасы Президенты каршындагы Дэулэт хезмэткэрлэре эшлэре 
департаменты (алга таба - Департамент) тарафыннан расланган Дэулэт 
органындагы дэулэт хезмэткэрлэре реестрлары формаларына туры килэ.

8. Муниципаль хезмэткэрлэр реестры уз эченэ ала турында 
мэгълуматлар:

муниципаль хезмэткэрнец фамилиялэре, исеме, атасыныц исеме; 
муниципаль хезмэт узучы жирле узидарэ органы исеме; 
элеге жирле узидарэ органыныц структур булекчэсе исемнэре; 
Татарстан Республикасы Муниципаль хезмэт вазыйфалары реестры 

нигезендэ муниципаль хезмэткэрлэргэ билэгэн муниципаль хезмэт 
вазыйфалары исемнэре;

муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэттэ кадрлар резервына 
керту (кадрлар резервына керту датасы, вазыйфасыныц исеме, кадрлар 
резервына керту нигезе, кадрлар резервыннан тешереп калдыру нигезе); 

муниципаль хезмэткэрнец шэхси мэгълуматлары.
9. Муниципаль хезмэткэрнец шэхси мэгълуматлары уз эченэ 

мэгълумат ала:
туган кене турында;
Ьенэри белем турында (уку йортыныц исеме, уку тэмамлану Датасы, 

диплом номеры, белгечлеге Ьэм квалификациясе); 
хэрби хезмэт узу турында;
яцадан Ьенэри эзерлек узу турында (уку йортыныц исеме, уку 

тэмамлану Датасы, программаныц исеме, йомгаклау документы);
квалификация кутэру, стажировка (уку йортыныц исеме, уку 

тэмамлану Датасы, уку курсыныц атамасы, сэгать саны, йомгаклау 
документы);

гыйльми дэрэжэ турында (биру датасы, гыйльми дэрэжэ исеме); 
гыйльми исем турында (бирелу датасы, галим исеме); 
агымдагы елныц 1 нче гыйнварына булган мэгълуматларга Караганда, 

елларда Ьэм айларда исэплэнгэн гомуми хезмэт стажы турында;
муниципаль (Дэулэт) хезмэт стажы турында агымдагы елныц 1 

гыйнварына исэплэнгэн;
аттестациялэр турында (аттестация уткэру датасы, аттестация 

комиссиясе карарлары);
класслы чины турында (бирелгэн сыйныф чины, тере, датасы Ьэм 

номеры, аны биру турында акт);
дэулэт булэклэре, мактаулы, хэрби Ьэм махсус исемнэр, Дэулэт 

премиялэре (булэклэу, аларныц терлэре);



муниципаль хезмэтнец вакантлы вазыйфасын билэугэ конкурс узу 
турында (эгэр граждан конкурс нэтижэлэре буенча вазыйфага билгелэнсэ);

хезмэт контракты турында (хезмэт контрактын тезу датасы, аныц 
гамэлдэ булу срогы, узгэрешлэр керту датасы).

10. Муниципаль хезмэткэрлэр реестры агымдагы елныц 1 гыйнварына 
еч несхэдэ елга бер тапкыр тезелэ Ьэм жирле узидарэ органы житэкчесе 
тарафыннан раслана.

Ж^ирле узидарэ органында муниципаль хезмэткэрлэр реестрыныц еч 
несхэсе жирле узидарэ органы житэкчесе тарафыннан Азнакай муниципаль 
районы Башкарма комитетыныц оештыру булегенэ кэгазьдэ Ьэм электрон 
рэвештэ агымдагы елныц 15 гыйнварыннан да соцга калмыйча билгелэнгэн 
формалар буенча тапшырыла.

11. Департамент белэн килештерелгэн муниципаль хезмэткэрлэр 
реестры бер несхэдэ кадрлар хезмэтендэ саклана.

12. Муниципаль хезмэткэ керуче гражданнар турында белешмэлэр 
муниципаль хезмэткэрлэр реестрына муниципаль хезмэт вазыйфаларына 
билгелэнгэннэн соц еч кен эчендэ кертелэ.

13. Муниципаль хезмэткэрне шушы ук жирле узидарэ органында 
башка вазыйфага билгелэп куйганда аны билгелэп кую турындагы 
белешмэлэр жирле узидарэ органы житэкчесе акты нигезендэ муниципаль 
хезмэт вазыйфасына билгелэнгэннэн соц еч кен эчендэ муниципаль 
хезмэткэрлэр реестрына кертелэ.

14. Муниципаль хезмэткэр турындагы мэгълуматларны муниципаль 
хезмэткэрлэр реестрыннан тешереп калдыру ечен аны эштэн азат иту, 
Татарстан Республикасы муниципаль вазыйфасына билгелэп кую яисэ 
муниципаль хезмэт вазыйфасы булмаган вазыйфаны билгелэу, улем (улем), 
шулай ук судныц уз кеченэ кергэн карары белэн билгесез затны тану нигез 
булып тора.

Муниципаль хезмэткэр турындагы мэгълуматларны муниципаль 
хезмэткэрлэр реестрыннан тешереп калдыру ечен нигез булып шулай ук 
аныц башка жирле узидарэ органында муниципаль хезмэт вазыйфасына 
билгелэнуе тора.

Муниципаль хезмэттэн азат ителгэн муниципаль хезмэткэр эштэн азат 
ителгэн кенне муниципаль хезмэткэрлэр реестрыннан тешереп калдырыла.

Башка жирле узидарэ органында муниципаль хезмэт вазыйфасына 
билгелэнгэн, Татарстан Республикасы Дэулэт вазыйфасына билгелэнгэн яисэ 
муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэт вазыйфасы булып тормаган йэ 
аныц законлы кеченэ кергэн суд карары белэн аныц вафаты дип танылган 
очракта, муниципаль хезмэткэр Муниципаль хезмэткэрлэр реестрыннан 
башка жирле узидарэ органында муниципаль хезмэт вазыйфасына 
билгелэнгэн кеннэн соц икенче кенне тешереп калдырыла, Татарстан 
Республикасы Дэулэт вазыйфасына билгелэп кую яисэ муниципаль хезмэт 
вазыйфасы, улу (улу) яисэ суд карарыныц законлы кеченэ кергэн кене булып

15. Тиешле узгэрешлэр турында белешмэлэр биш кен дэвамында 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетыныц оештыру булегенэ



жирле узидарэ органы житэкчесе тарафыннан билгелэнгэн формалар буенча 
кэгазьдэ Ьэм электрон рэвештэ жибэрелэ.

16. Ж^ирле узидарэ органнарында муниципаль хезмэт уткэн Ьэм 
муниципаль хезмэткэрлэр реестрыннан тешереп калдырылган муниципаль 
хезмэткэрлэр турында белешмэлэр архивка закон нигезендэ тапшырыла.

17. Муниципаль хезмэткэрлэр реестрын алып бару белэн бэйле 
бэхэслэр закон нигезендэ хезмэт бэхэслэре буенча комиссиялэр Ьэм суд 
тарафыннан карала.

III. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭР РЕЕСТРЛАРЫН АЛЫП БАРУНЫ
КОНТРОЛЬДЭ ТОТУ

18. Муниципаль хезмэткэрлэр реестрларын алып баруны ел саен 
муниципаль берэмлек житэкчесе тарафыннан шэхси эшлэрнец булу- 
булмавын Ьэм торышын тикшеру, муниципаль хезмэткэрлэрнец персональ 
мэгълуматларын чагыштыру ечен тезелэ торган комиссия, муниципаль 
хезмэткэрлэр реестрындагы мэгълуматлар белэн чагыштырып тикшерэ.

Мэгълуматларны чагыштыру факты тиешле актта Департамент 
билгелэгэн форма буенча чагыла.

19. Дирле узидарэ органында муниципаль хезмэткэрлэр реестрларын 
Формалаштыру Ьэм алып бару буенча бурычлар йеклэнгэн муниципаль 
хезмэткэрлэр закон нигезендэ дэулэт серен тэшкил итуче конфиденциаль 
характердагы мэгълуматларны Ьэм белешмэлэрне тараткан ечен жаваплы.

IV. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭР РЕЕСТРЛАРЫН САКЛАУ

20. Муниципаль хезмэткэрлэрнец реестрлары, агымдагы елныц 1 
гыйнварына торышы Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр Реестрларына 
узгэрешлэр жирле узидарэ органнарыныц тиешле органнарында кэгазьдэ Ьэм 
электрон чыганакларда саклана, аларга рехсэтсез керу мемкинлеген бетерэ, 
Ьэм катгый хисап документлары буларак 5 ел дэвамында саклануга 
тапшырыла, шуннан соц Россия Федерациясе законнары нигезендэ архивка 
тапшырыла.



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ Советы карарына 
кушымта №3 
«20» август 2019 ел № 35

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
uiahap тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегендэ муниципаль 

хезмэт вакантлы вазыйфасын билэугэ конкурс уткэру тэртибе турында
НИГЕЗЛЭМЭ

1. Элеге Нигезлэмэ нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль 
берэмлегенец жирле узидарэ органнарында муниципаль хезмэт вакантлы 
вазыйфасын билэугэ конкурс уткэру тэртибе Ьэм шартлары билгелэнэ (алга 
таба - конкурс).

2. Муниципаль берэмлектэ муниципаль хезмэт вазыйфасын билэгэндэ 
хезмэт килешуе тезу конкурс алдыннан булырга мемкин. Ж^ирле узидарэ 
органы житэкчесе йэ муниципаль берэмлек исеменнэн яллаучы (эш бируче) 
вэкиле вазыйфаларын башкарырга вэкалэтле зат, муниципаль хезмэт 
вакантлы (муниципаль хезмэткэрлэргэ алмаштырылмаган) вазыйфасы 
булганда, конкурс уткэру турында Карар кабул итэргэ хокуклы.

3. Конкурс муниципаль хезмэтнец вакантлы вазыйфасын билэп торуга 
кандидатларныц Ьенэри дэрэжэсен, аларныц муниципаль хезмэт 
вазыйфаларына квалификация талэплэренэ туры килуен бэялэудэн гыйбарэт.

4. Конкурста катнашу хокукына Россия Федерациясе, муниципаль 
хезмэт турында Татарстан Республикасы законнарында билгелэнгэн яшькэ 
житкэн Ьэм Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында, 
муниципаль хезмэт турында муниципаль норматив хокукый актларда 
вакантлы вазыйфага квалификация талэплэренэ туры килгэн Россия 
Федерациясе гражданнары ия.

5. Конкурс уткэру Ьэм конкурста катнашу ечен документлар кабул игу 
турында хэбэр, шулай ук муниципаль хезмэткэрлэр белэн хезмэт килешуе 
проекты «Маяк» газетасында бастырыла, шулай ук Азнакай муниципаль 
районыныц Интернет челтэрендэ рэсми сайтында урнаштырылырга мемкин.

6. Вакантлы вазыйфаны билэп торуга конкурс уткэру турында 
хэбэрлэрдэ курсэтелэ:

1) вакантлы вазыйфаныц тулы исеме;
2) элеге вазыйфаны билэугэ дэгъвачыга карата куела торган талэплэрне 

уз эченэ алган конкурсны уздыру шартлары;
3) конкурсны уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны;
4) элеге Нигезлэмэнец 8 пункты нигезендэ тапшырылырга тиешле 

документларны кабул иту урыны Ьэм вакыты Ьэм курсэтелгэн документлар 
кабул ителэ торган вакыт;



5) конкурс турында тулырак мэгълумат чыганагы турында белешмэлэр 
(телефон, факс, электрон почта, электрон адрес).

Конкурс уткэру турында хэбэр муниципаль хезмэткэрлэр белэн бер ук 
вакытта муниципаль хезмэт вазыйфасын билэп торуга хезмэт килешуе 
проекты белэн бер ук вакытта басыла.

7. Конкурс уткэру турындагы хэбэр конкурсны уткэру кененэ кадэр 20 
коннэн дэ соцга калмыйча бастырыла.

8. Конкурста катнашырга телэгэн затлар конкурс комиссиясенэ гариза 
тапшыралар, аца тубэндэге документлар тапшырылырга тиеш:

1) уз кулы белэн тутырылган Ьэм имзаланган анкета кулэме 4 x 6 ,  
автобиография;

2) паспорт яисэ аны алмаштыручы документный кучермэсе (тиешле 
документ конкурска килу белэн шэхсэн тапшырыла);

3) кирэкле Ьенэри белем бируне, эш стажы Ьэм квалификациясен 
раслаучы документлар:

гражданинныц хезмэт (хезмэт) эшчэнлеген раслаучы хезмэт кенэгэсе 
яки башка документ кучермэсе (булса);

Ьенэри белем турында документлар кучермэлэре, шулай ук 
гражданинныц телэге буенча естэмэ Ьенэри белем алу турында, гыйльми 
дэрэжэ биру турында, эш урыны буенча нотариаль яки кадрлар хезмэтлэре 
тарафыннан таныкланган гыйльми исем биру турында документлары 
кучермэлэре);

4) конкурс уздырылганнан алдагы ел ечен гражданныц керемнэре, 
мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр, шулай 
ук календарь ел ечен хатыныныц (иренец) Ьэм балигъ булмаган балаларыныц 
керемнэре, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
белешмэ, Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэре 
тарафыннан керемнэре, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре 
турында белешмэлэр биру ечен билгелэнгэн форма буенча.;

5) гражданныц муниципаль хезмэткэ яисэ аны узуга комачаулаучы 
авыруныц булмавы турында документ;

6) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
турында» 20.08.2019 ел № 35 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ Советы карарына №1 кушымтаныц 
10.1 булеге бедэн карлаган мэгьлуматлар.

9. Гариза тапшырган затка документларны кабул иту турында, 
аларныц исемлеге Ьэм алу датасы курсэтелеп, расписка бирелэ.

10. Граждан муниципаль хезмэт турындагы законнарда билгелэнгэн 
чиклэулэр булганда, муниципаль хезмэткэ керу Ьэм аны узу ечен конкурста 
катнашырга рехсэт ителми.

Вакантлы вазыйфаны билэп торуга конкурста катнашудан баш тарткан 
очракта, граждан элеге карарны гамэлдэге законнарда билгелэнгэн тэртиптэ 
шикаять бирергэ хокуклы.



Вакантлы вазыйфаны билэп торуга конкурста катнашучы телэсэ кайсы 
вакытта узенец гаризасын кире алырга хокуклы.

11. Тапшырылган документларны кабул иту Ьэм тикшеру конкурс 
комиссиясе секретаре тарафыннан башкарыла.

12. Элеге Нигезлэмэнец 8 пунктында курсэтелгэн документлар конкурс 
комиссиясенэ конкурсны уткэру турындагы хэбэр бастырылганнан соц 20 
кон эчендэ тапшырыла.

Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы булмаган 
кулэмдэ яки рэсмилэштеру кагыйдэлэрен бозып тапшыру гражданга аларны 
кабул итудэн баш тарту очен нигез булып тора.

13. Конкурс гаризалар биру вакыты тэмамланганнан соц 10 коннэн дэ 
соцга калмыйча уткэрелэ.

14. Конкурс Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмэтнец 
вакантлы вазыйфасын билэугэ комиссия тарафыннан уткэрелэ. Конкурс 
комиссиясенец персональ составы Азнакай район Советы карары белэн 
раслана, аныц эшлэу вакыты Ьэм тэртибе элеге Нигезлэмэ белэн билгелэнэ.

15. Конкурс комиссиясе составына ж;ирле узидарэ органы ж;итэкчесе 
Ьэм (яки) аныц вэкалэтле муниципаль хезмэткэрлэр (шул исэптэн юристлар, 
муниципаль хезмэт Ьэм кадрлар мэсьэлэлэре буенча белгечлэр) керэ.

16. Конкурс комиссиясе рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, сэркатипдэн 
Ьэм 3-5 комиссия эгъзасыннан тора.

Конкурс комиссиясе рэисе Конкурс комиссиясе эшчэнлеге белэн 
житэкчелек итэ Ьэм аныц эшен оештыра.

Конкурс комиссиясе секретаре конкурс комиссиясе утырышларына 
материаллар эзерлэуне тээмин итэ, конкурс комиссиясе эгъзаларына 
утырышны чакыру турында хэбэр итэ, комиссия эгъзаларына кон тэртибе 
турында хэбэр итэ, гаризалар, документларны кабул итэ Ьэм терки, конкурс 
комиссиясе карарлары проектларын эзерлэуне гамэлгэ ашыра, конкурс 
уткэру нэтижэлэре турында кандидатларга хэбэр итуне тээмин итэ, конкурс 
комиссиясе рэисе кушуы буенча башка функциялэрне башкара.

17. Тэкъдим ителгэн документлар нигезендэ конкурс комиссиясе 
конкурста катнашуга кандидатлар кабул иту турында Карар кабул итэ.

18. Конкурс барышында Конкурс комиссиясе кандидатларны алар 
тарафыннан бирелгэн документлар нигезендэ, шулай ук конкурс 
процедуралары нигезендэ кандидатныц Ьенэри Ьэм шэхси сыйфатларын 
бэялэу методларын федераль законнарга Ьэм Россия Федерациясенец башка 
норматив хокукый актларына каршы килми торган кулланып бэяли.

Кандидатларныц Ьенэри Ьэм шэхси сыйфатларын бэялэгэндэ конкурс 
комиссиясе вакантлы вазыйфага, вазыйфаи Инструкция талэплэренэ, шулай 
ук муниципаль хезмэт турындагы законнарда билгелэнгэн башка 
нигезлэмэлэргэ карата тиешле квалификация талэплэреннэн чыгып эш итэ.

19. Конкурс муниципаль хезмэт вакантлы вазыйфасын билэп торуга 
кимендэ ике кандидат булган очракта эцгэмэ формасында уткэрелэ.

20. Кандидатларны фикер алышу Ьэм конкурс нигезендэ сайлап алу 
Конкурс комиссиясе утырышларында гамэлгэ ашырыла.



Конкурс комиссиясе утырышы, эгэр анда аньщ эгъзаларыныц гомуми 
саныннан кимендэ очтэн икесе катнашса, вэкалэтле санала. Конкурс 
комиссиясе карарлары утырышта катнашкан эгъзаларыныц купчелек тавышы 
белэн кабул ителэ.

Тавышлар тигез булганда конкурс комиссиясе рэисенец тавышы 
хэлиткеч булып тора.

21. Конкурс процедураларын уткэру нэтижэлэре буенча конкурс 
комиссиясе тубэндэге карарларныц берсен кабул итэ::

1) кандидат муниципаль хезмэтнец вакантлы вазыйфаларына 
квалификация талэплэренэ туры килэ;

2) кандидат муниципаль хезмэтнец вакантлы вазыйфасына 
квалификация талэплэренэ туры килми;

3) кандидат кадрлар резервына керту ечен тэкъдим ителде.
22. Конкурс комиссиясе карары кандидат булмауда кабул ителэ.
23. Конкурс комиссиясе карары Ьэм конкурс комиссиясенец тавыш 

биру нэтижэлэре беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, ул утырышта катнашкан 
конкурс комиссиясе рэисе, секретаре Ьэм эгъзалары тарафыннан имзалана.

24. Конкурс нэтижэлэре буенча эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле 
вакантлы вазыйфаны билэп торуга конкурс нэтижэлэре буенча конкурс 
комиссиясе тарафыннан сайлап алынган кандидатларныц берсен хезмэт 
килешуе тези Ьэм муниципаль хезмэт вазыйфасына билгели.

25. Эгэр конкурс уткэру нэтижэсендэ вакантлы вазыйфага 
квалификация талэплэренэ жавап бируче кандидатлар, жирле узидарэ органы 
житэкчесе, яисэ яллаучы (эш бируче) вэкиле вазыйфаларын башкаручы 
башка вазифаи зат ачыкланмаса, яца конкурс уткэру турында Карар кабул 
итэргэ хокуклы.

26. Конкурс комиссиясе конкурста катнашкан кандидатларга язма 
формада конкурс нэтижэлэре турында ай дэвамында хэбэр итэ.

27. Вакантлы вазыйфаны билэп торуга дэгъва кылучыларныц Ьэм 
конкурста катнашучы кандидатларныц документлары язма гариза буенча 
конкурс тэмамланганнан соц еч ел дэвамында кире кайтарылырга мемкин. 
Элеге вакыт чыкканчы Документлар жирле узидарэ органнары архивында 
саклана, шуннан соц юк ителергэ тиеш.

28. Конкурста катнашу белэн бэйле чыгымнар (конкурсны уткэру 
урынына бару Ьэм кире кайту, торак урын наймга алу, Яшэу, элемтэ 
чаралары хезмэтеннэн файдалану Ь.Б.) кандидатлар тарафыннан уз акчалары 
хисабына башкарыла.

29. Кандидат конкурс комиссиясе карарына гамэлдэге законнар 
нигезендэ шикаять бирергэ хокуклы.

30. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегендэ муниципаль 
хезмэтнец вакантлы вазыйфасын билэугэ конкурс уткэру буенча вэкалэтлэр 
килешу нигезендэ Татарстан Республикасыныц Азнакай муниципаль 
районына тапшырылырга мемкин.



Курсэтелгэн килешу тезелгэн очракта, Татарстан Республикасы 
Азнакай район Советыныц «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында муниципаль хезмэт турында» 22.04.2019 ел №242-35 номерлы 
карары белэн расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында муниципаль хезмэт вакантлы вазыйфасын билэугэ конкурс уткэру 
тэртибе турында Нигезлэмэ тиешле хокук менэсэбэтлэренэ карата 
кулланылырга тиеш.



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы» муниципаль 
берэмлегендэ муниципаль хезмэт 
вакантлы вазыйфасын билэугэ конкурс 
уткэру тэртибе турында Нигезлэмэгэ 
кушымта

АНКЕТА 
(кулдан тутырыла)

1 . Фамилия ____________________________________
Исем

Атасынын, и сем е

2. Эгэр фамилия, исем яки атасынын исеме узгэртелгэн булса, алар 
курсэтелэ Ьэм нинди сэбэп аркасында узгэртелуе курсэтелэ.
3. Туган елы, кене, ае Ьэм урыны (авыл, авыл, 
шэЬэр, район, елкэ, елкэ, республика)
4. Гражданык (узгзртелгэн булса сэбэбе Ьэм датасы курсэтелэ)

5. Белем (кайчан Ьэм нинди уку йортларын тэмамлаган, 
дипломнар номерлары). Белгечлеге буенча диплом. Квалификация 
буенча диплом
6. Гыйльми дэрэжэсе, гыйльми исеме (кайчан бирелде, 
Диплом номерлары)
7. Чит тле Ьэм Россия Федерациясендэ яшэуче нинди халык телен 
белэсез Ьэм ацлаша аласыз
8. Хезмэт эшчэнлеге башыннан бирле башкарыла торган эш 
(шул исэптэн, укуны югары Ьэм урта уку йортларында, 
хэрби хезмэт, берлектэ эшлэу, эшмэкэрлек эшчэнлеге Ь. б.)<*>

Ед Ьэм ай Предприятие, учреждениелэр, 
оешманы курсэтеп билэгэн 
вазифа

Предприятие, 
учреждениелэр, 
оешма урнашу урыны

керу киту

<*> Предприятие, учреждение Ьэм оешманыц исемен уз вакытында ничек атауларын 
курсэтергэ; хэрби хезмэтне хэрби часть вазыйфасын Ьэм номерын курсэтеп язарга кирэк.

9. Якын туганнарыгыз (эти-эни, абый, апа, сецел, балалар), шулай ук ир (хатын) шул 
исэптэн элекке:



Туганлык
дэрэжэсе

Фамилия, исем, 
отчество <*>

Туган елы Ьэм 
урыны

Эш урыны, 
вазифа

Тору урыны

<*> Эгэр туганнар фамилиясен, исемен, атасыныц исемен узгэртсэ, аларныц 
элеккеге фамилиясен, исемен, этисенец исемен курсэтергэ кирэк.

10. Хэрби бурычка Ьэм хэрби исемгэ менэсэбэт______

11. Адрес Ьэм телефон номеры

12. Паспорт яки аны алмаштыручы документ

(номер, серия, кем тарафынын бирелгэн)

13. 0стэмэ мэгълуматлар (дэулэт булэклэре, сайланулы вэкиллекле органнарда 
катнашу, шулай ук узе турында хэбэр итэргэ телэгэн башка мэгълумат)

__________ 20__ ел Имза__________

Фотография Ьэм хезмэт эшчэнлеге Ьэм укуы турында мэгълуматлар шэхесне раслаучы 
документларга, хезмэт кенэгэсендэге язмаларга, белем Ьэм хэрби хезмэт турындагы 
документларга туры килэ.

М .П .______________________  ____________________
(имза)

20 ел



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы Советы 
карарына кушымта №4 
«20» август 2019 ел № 35

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге муниципаль 

хезмэткэрлэрен аттестациялэу турында 
НИГЕЗЛЭМЭ

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР

1. Элеге Нигезлэмэ нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге жирле узидарэ органнарында муниципаль хезмэт вазыйфаларын 
билэуче муниципаль хезмэткэрлэрне аттестациялэунец гомуми тэртибе 
билгелэнэ.

2. Аттестация муниципаль хезмэткэрнец билэгэн вазыйфасына аныц 
Ьенэри эшчэнлеген бэялэу нигезендэ туры килу-килмэвен билгелэу 
максатыннан уткэрелэ.

Аттестация муниципаль хезмэтнец кадрлар составын формалаштыруга, 
муниципаль хезмэткэрлэрнец Ьенэри дэрэжэсен кутэругэ, Азнакай 
муниципаль районы жирле узидарэ органында муниципаль хезмэт 
вазыйфаларын кыскартканда муниципаль хезмэт вазыйфасына естенлекле 
хокукны билгелэугэ бэйле мэсьэлэлэрне хэл итугэ, шулай ук муниципаль 
хезмэткэрлэрнец хезмэт хакы шартларын узгэртугэ бэйле мэсьэлэлэрне хэл 
итугэ ярдэм итэчэк.

3. Муниципаль хезмэткэрлэр аттестациялэнергэ тиеш тугел:
а) муниципаль хезмэт вазыйфаларын бер елдан кимрэк башкаручы;
б) 60 яшькэ житкэн;
в) йекле хатын-кызлар;
г) йеклелек Ьэм бала табу буенча ялда Ьэм бала карау буенча ялда 

булган, аларга еч яшь тулганчы. Бу муниципаль хезмэткэрлэрне 
аттестациялэу отпусктан чыкканнан соц бер елдан да иртэрэк булмаска 
мемкин;

д) вакытлы хезмэт килешуе (контракт) нигезендэ муниципаль хезмэт 
вазыйфаларын билэуче затлар.

4. Муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу еч елга бер тапкыр уткэрелэ.
5. Муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу Азнакай муниципаль 

районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец 
кадрлар-аттестация комиссиясе уткэрэ.

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец кадр-аттестация 
комиссиясен тезу, оештыру Ьэм аларныц эшчэнлеген норматив-хокукый



кейлэу буенча, шулай ук аньщ эш тэртибен Ьэм эшчэнлеген норматив- 
хокукый кейлэу буенча вэкалэтлэр килешу нигезендэ Татарстан 
Республикасыныц Азнакай муниципаль районына тапшырылырга мемкин.

Элеге килешу тезелгэн очракта Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц даими кадрлар-аттестация комиссиясе турында 
Татарстан Республикасы Азнакай район Советыныц «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмэт турында»
22.04.2019 ел №242-35 карары белэн расланган Нигезлэмэ тиешле хокук 
менэсэбэтлэренэ карата кулланылырга тиеш.

И. АТТЕСТАЦИЯ YTK9PYHE ОЕШТЫРУ

5. Муниципаль хезмэткэрлэргэ аттестация уткэру ечен яллаучы (эш 
бируче) вэкиле карары буенча жирле узидарэ органыныц Нигезлэмэдэн 
гыйбарэт хокукый акты чыгарыла:

а) кадрлар-аттестация комиссиясен формалаштыру турында;
б) аттестация уткэру графигын раслау турында;
в) аттестациялэнергэ тиешле муниципаль хезмэткэрлэр исемлеген тезу 

турында;
г) аттестация комиссиясе эше ечен кирэкле документларны эзерлэу 

турында.
6. Кадрлар-аттестация комиссиясе жирле узидарэ органыныц хокукый 

акты белэн формалаштырыла. Элеге акт белэн аттестация комиссиясе 
составы, аныц эшлэу вакыты Ьэм тэртибе билгелэнэ.

Кадр-аттестация комиссиясе составына эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле 
Ьэм (яки) аныц вэкалэтле муниципаль хезмэткэрлэр (шул исэптэн 
муниципаль хезмэт Ьэм кадрлар, юридик (хокукый) булек Ьэм муниципаль 
хезмэткэр аттестациялэнергэ тиешле булекчэлэр), шулай ук муниципаль 
хезмэт белэн бэйле мэсьэлэлэр буенча бэйсез эксперт - белгечлэр 
сыйфатында чакырылган фэнни Ьэм мэгариф учреждениелэре, башка 
оешмалар вэкиллэре дэ кертелэ. Бэйсез экспертлар саны аттестация 
комиссиясе эгъзаларыныц гомуми саныннан кимендэ дурттэн бер елеше 
булырга тиеш.

Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче, дэулэт серен тэшкил итуче 
белешмэлэрне файдалануга бэйле булган муниципаль хезмэткэрлэрне 
аттестациялэу комиссиясе составы Россия Федерациясенец дэулэт сере 
турындагы законнары нигезлэмэлэрен исэпкэ алып тезелэ.

Аттестация комиссиясе составы шулай итеп, аттестация комиссиясе 
кабул иткэн карарларга йогынты ясый алырлык мэнфэгатьлэр 
каршылыклары килеп чыгу ихтималын булдырмаска тиеш.

Ж^ирле узидарэ органында муниципаль хезмэткэрлэрнец вазыйфаи 
бурычларына бэйле рэвештэ берничэ аттестация комиссиясе тезелергэ 
мемкин.



7. Аттестация комиссиясе рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, 
сэркатипдэн Ьэм комиссия эгъзаларыннан тора. Аттестация комиссиясенец 
барлык эгъзалары да карарлар кабул иткэндэ тигез хокукларга ия.

8. Аттестацияне уткэру графигы ел саен яллаучы (эш бируче) вэкиле 
тарафыннан раслана Ьэм аттестациялэнэ торган Ьэр муниципаль хезмэткэргэ 
аттестация башланганчы кимендэ бер ай кала житкерелэ.

9. Аттестацияне уткэру графигы курсэтелэ:
а) аттестация уткэрелэ торган жирле узидарэ органы, булекчэнец 

исеме;
б) аттестациялэнергэ тиешле муниципаль хезмэткэрлэр исемлеге;
в) аттестация уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны;
г) аттестация комиссиясенэ жирле узидарэ органыныц тиешле 

булекчэлэре житэкчелэрен тэкъдим иту ечен жаваплы булган документларны 
тапшыру датасы.

10. Аттестация уткэрелэ башлаганчы ике атнадан да соцга калмыйча, 
аттестация комиссиясенэ бирелэ торган формада (элеге Нигезлэмэгэ 1 нче 
кушымта) аныц турыдан-туры житэкчесе тарафыннан имзаланган Ьэм 
югарыдагы житэкче тарафыннан расланган аттестация чоры ечен 
муниципаль хезмэткэрлэргэ тиешле вазыйфаи бурычларны утэу турында 
бэялэмэ тапшырыла.

11. Элеге Нигезлэмэнец 10 пунктында каралган Бэялэмэдэ муниципаль 
хезмэткэр турында тубэндэге белешмэлэр булырга тиеш:

а) фамилиясе, исеме, атасыныц исеме;
б) аттестация уздыру мизгеленэ Ьэм элеге вазыйфага билгелэп кую 

датасы ечен муниципаль хезмэт вазыйфасы;
в) муниципаль хезмэткэр катнашкан теп мэсьэлэлэр (документлар) 

исемлеге;
г) муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри, шэхси сыйфатларына Ьэм Ьенэри 

эшчэнлеге нэтижэлэренэ дэлиллэнгэн бэя биру;.
12. Муниципаль хезмэткэрлэргэ аттестация чорында аттестациялэнергэ 

тиешле вазыйфаи бурычларны утэу турындагы бэялэмэгэ муниципаль 
хезмэткэрлэргэ утэлгэн йеклэмэлэр Ьэм элеге чор ечен ул эзерлэгэн, 
муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри эшчэнлеге турындагы еллык хисаплардагы 
документлар проектлары турында белешмэлэр бирелэ.

Алга таба Ьэр аттестация комиссиясенэ алдагы аттестация 
мэгълуматлары белэн муниципаль хезмэткэрнец аттестация кэгазе дэ 
тапшырыла.

13. Муниципаль хезмэт Ьэм жирле узидарэ органы кадрлары 
мэсьэлэлэре буенча булекчэ аттестация башланганчы бер атна кала Ьэр 
муниципаль хезмэткэрне аттестация чорында аларныц вазыйфаи бурычларын 
утэве турында тэкъдим ителгэн бэялэмэ белэн таныштырырга тиеш. Шул ук 
вакытта аттестациялэнуче муниципаль хезмэткэр аттестация комиссиясенэ 
курсэтелгэн чорда узенец Ьенэри эшчэнлеге турында естэмэ мэгълуматлар, 
шулай ук тэкъдим ителгэн чакыртып алу белэн ризалашмавы турында гариза



яки турыдан-туры житэкчене чакыртып алуга ацлатма язуы тапшырырга 
хокуклы.

III. АТТЕСТАЦИЯ YTK0PY

14. Аттестация муниципаль хезмэткэрне аттестация комиссиясе 
утырышына чакырып уткэрелэ. Муниципаль хезмэткэр нигезле сэбэпсез яки 
аны аттестациялэудэн баш тарткан очракта, муниципаль хезмэткэр 
Муниципаль хезмэт турындагы законнар нигезендэ дисциплинар 
жаваплылыкка тартыла, э аттестация соцрак вакытка кучерелэ.

Аттестация комиссиясе тапшырылган документларны карый, 
аттестациялэнуче муниципаль хезмэткэрнец, э кирэк булган очракта - аныц 
турыдан-туры муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри хезмэт эшчэнлеге турында 
хэбэрлэрен тыцлый. Аттестацияне объектив уткэру максатыннан, аттестация 
чорында аттестация комиссиясе аттестацияне комиссиянец килэсе 
утырышына кучерергэ хокуклы.

15. Муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри Ьэм шэхси сыйфатлары турында 
фикер алышу аныц профессиональ эшчэнлегенэ карата объектив Ьэм 
мэрхэмэтле булырга тиеш.

Муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри эшчэнлеге аныц муниципаль хезмэт 
вазыйфасы буенча квалификация талэплэренэ туры килу-килмэвен билгелэу, 
аныц тиешле булекчэ (жирле узидарэ органы) алдында куелган бурычларны 
хэл итудэ катнашуы, башкарган эшенец катлаулылыклары, аныц 
нэтижэлелеге Ьэм нэтижэлелеге нигезендэ бэялэнэ.

Шул ук вакытта муниципаль хезмэткэрлэргэ вазифаи инструкцияне 
утэу нэтижэлэре, муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри белемнэре Ьэм эш 
тэжрибэсе, муниципаль хезмэткэрлэргэ карата чиклэулэрне утэу, тыюларны 
утэмэу, муниципаль хезмэт турындагы законнарда билгелэнгэн талэплэрнец 
Ьэм йеклэмэлэрнец утэлмэве, э башка муниципаль хезмэткэрлэргэ карата 
оештыру-боеру вэкалэтлэре бирелгэн муниципаль хезмэткэрне 
аттестациялэгэндэ - шулай ук оештыру сэлэте исэпкэ алынырга тиеш.

16. Аттестация комиссиясе утырышы, эгэр дэ анда аныц эгъзаларыныц 
ечтэн ике елешеннэн дэ ким булмаган елеше катнашса, хокуклы дип санала.

17. Аттестация комиссиясе карары аттестациялэнуче муниципаль 
хезмэткэр булмауда Ьэм аныц турыдан-туры житэкчесе булмауда аттестация 
комиссиясе утырышында катнашучыларныц купчелек тавышы белэн кабул 
ителэ. Тавышлар тигез бу л ганда муниципаль хезмэткэр билэгэн муниципаль 
хезмэт вазыйфасына туры килэ дип таныла.

Аттестация комиссиясе эгъзасы булган муниципаль хезмэткэрне 
аттестациялэу чорында аныц бу комиссиядэ эгъзалыгы туктатыла.

18. Муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу нэтижэлэре буенча 
аттестация комиссиясе тубэндэге карарларныц берсе кабул итэ::

а) муниципаль хезмэт вазыйфасына туры килэ;
б) муниципаль хезмэтнец билэгэн вазыйфасына туры килэ Ьэм, 

билгелэнгэн тэртиптэ, вазыйфаи усеш тэртибендэ муниципаль хезмэтнец 
вакантлы вазыйфасын билэу ечен, кадрлар резервына кертугэ тэкъдим ителэ;



в) Ьенэри яцадан эзерлэу яисэ квалификация кутэруне уцышлы узу 
шарты белэн муниципаль хезмэт вазыйфасына туры килэ;

г) муниципаль хезмэт билэгэн вазыйфасына туры килми.
19. Аттестация нэтижэлэре аттестациялэнгэн муниципаль 

хезмэткэрлэргэ тавыш биругэ йомгак ясаганнан соц хэбэр ителэ.
Аттестация нэтижэлэре элеге Нигезлэмэнец 2 нче кушымтасы 

нигезендэ форма буенча тезелгэн муниципаль хезмэткэрнец аттестация 
кэгазенэ кертелэ. Аттестация кэгазенэ утырышта катнашкан аттестация 
комиссиясе рэисе, рэис урынбасары, секретаре Ьэм эгъзалары кул куя.

Муниципаль хезмэткэр расписка астында аттестация кэгазе белэн 
таныша.

Аттестация узган муниципаль хезмэткэрнец аттестация кэгазе Ьэм 
аттестация чорында аныц вазыйфаи бурычларын утэве турында бэялэмэ 
муниципаль хезмэткэрнец шэхси эшендэ саклана.

Аттестация комиссиясе секретаре комиссия утырышы беркетмэсен 
алып бара, анда аныц карарын Ьэм тавыш биру нэтижэлэрен терки. 
Аттестация комиссиясе утырышы беркетмэсенэ утырышта катнашкан 
аттестация комиссиясе рэисе, рэис урынбасары, секретаре Ьэм эгъзалары кул 
куя.

20. Муниципаль хезмэткэр л эрне аттестация л эу материаллары яллаучы 
(эш бируче) вэкиленэ (аны уткэргэннэн соц жиде кеннэн дэ соцга калмыйча 
тапшырыла.

21. Аттестацияне уткэргэннэн соц бер ай дэвамында аныц нэтижэлэре 
буенча жирле узидарэ органыныц хокукый акты чыгарыла яки яллаучы (эш 
бируче) вэкиленец муниципаль хезмэткэр булуы турында карары кабул 
ителэ:

а) вазыйфаи усеш тэртибендэ муниципаль хезмэтнец вакантлы 
вазыйфасын билэу ечен билгелэнгэн тэртиптэ кадрлар резервына кертелергэ 
тиеш;

б) яцадан Ьенэри эзерлек яисэ квалификация кутэругэ жибэрелэ;
в) Муниципаль хезмэт вазыйфасында тубэнэя.
22. Муниципаль хезмэткэрне яцадан Ьенэри эзерлэудэн, 

квалификациялэрен кутэрудэн яисэ муниципаль хезмэтнец башка 
вазыйфасына кучудэн баш тартканда яллаучы (эш бируче) вэкиле 
муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэт вазыйфасыннан азат итэргэ Ьэм 
муниципаль хезмэт турындагы законнар нигезендэ муниципаль хезмэттэн 
азат итэргэ хокуклы.

Аттестация узганнан соц бер ай узгач, муниципаль хезмэткэрне 
муниципаль хезмэтнец башка вазыйфасына кучеру яки аны элеге аттестация 
нэтижэлэре буенча муниципаль хезмэттэн азат иту рехсэт ителми. 
Муниципаль хезмэткэрнец авыру вакыты Ьэм еллык тулэуле отпуск вакыты 
курсэтелгэн срокта исэплэнми.

23. Муниципаль хезмэткэр аттестация нэтижэлэренэ Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ шикаять бирергэ хокуклы.



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлегендэ
муниципаль хезмэткэрлэрне
аттестациялэу уткэРУ турындагы 
Нигезлэмэгэ кушымта №1

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы битсэ» муниципаль 
берэмлегенец жирле узидарэ органы 
аттестация комиссиясенэ

АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЦ "АКТУБЭ Ш ЭЬЭР ТИБЫНДАГЫ БИСТЭ" 
МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕНЕЦ АТТЕСТАЦИЯ УТЭРГЭ ТИЕШЛЕ МУНИЦИПАЛЬ

ХЕЗМЭТКЭРГ Э 
БЭЯЛЭМЭ

(фамилиясе, исеме, атасынын исеме)

(вазифасы)
хэл итудэ (эшкэртудэ) катнашкан теп мэсьэлэлэр (документлар) исемлеге:

Ьенэри, шэхси сыйфатларны Ьэм Ьенэри хезмэт эшчэнлеге нэтижэлэрен дэлилле бэялэу:

Житэкче:

Бэяэлэмэ белэн таныштым:___
(имза) (Ф.И.О.) (дата)



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлегендэ
муниципаль хезмэткэрлэрне
аттестациялэу уткэру турындагы 
Нигезлэмэгэ кушымта №2

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕЦ АТТЕСТАЦИЯ КЭГАЗЕ

1. Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме

2. Туган елы, коне Ьэм ае

3. Ьенэри белем, гыйльми дэрэжэ, гыйльми исем булу турында мэгълуматлар

(кайчан Ьэм нинди уку йортыбелеме буенча белгечлеге Ьэм квалификациясе, галимдэрэжэсе, гыйльми
исеме)

4. Аттестация мизгеленэ Ьэм элеге вазыйфага билгелэп кую датасына муниципаль хезмэт 
вазыйфасы билэп торыла________________________________________________________

5. Муниципаль хезмэт стажы (шул исэптэн дэулэт граждан хезмэте стажы)

6. Гомуми хезмэт стажы

7. Муниципаль хезмэткэргэ сораулар Ьэм аларга кыскача жаваплар

8. Аттестация комиссиясе тарафыннан эйтелгэн искэрмэлэр Ьэм тэкъдимнэр

9. Муниципаль хезмэткэрлэргэ алдагы аттестация тэкъдимнэренец утэлешен кыскача 
бэялэу



(елешчэ башкарылган, утэлмэгэн)
10. Аттестация комиссиясе карары_______________________

(муниципаль хезмэт вазыйфасына туры килэ; билэгэн муниципаль хезмэт вазыйфасына туры килэ Ьэм 
билгелэнгэн тэртиптэ вазыйфаи усеш тэртибендэ муниципаль хезмэтнец вакантлы вазыйфасын билэу ечен 
кадрлар резервына кертугэ тэкъдим ителэ; Ьенэри яцадан эзерлэу яисэ квалификацияне кутэру шарты белэн 
муниципаль хезмэт вазыйфасына туры килэ; муниципаль хезмэтнец билэгэн вазыйфасына туры килэ; 
муниципаль хезмэт вазыйфасына туры килми; муниципаль хезмэт вазыйфасына туры килэ; муниципаль 
хезмэт вазыйфасына туры килэ;)
11. Аттестация комиссиясе составы_________________________________

Утырышта катнашты
Тавыш саны эй е____
12. Искэрмэлэр_____

Рэис
аттестация комиссиясе

Рэис урынбасары
(имза расшифровкасы) (имза)

аттестация комиссиясе

Сэркэтип
(имза расшифровкасы) (имза)

аттестация комиссиясе

Эгъза
(имза расшифровкасы) (имза)

аттестация комиссиясе
( имзарасшифровкасы) (имза)

Аттестация уткэру датасы _______

Аттестация кэгазе белэн танышты

(муниципаль хезмэткэр имзасы, дата)

Печать урыны
(жирле узидарэ органнары)

_____аттестация комиссиясе эгъзалары.
, к а р т ы _______________________ .



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ карарына кушмта №5 
Советы карарына 
«20» август 2019 ел № 35

Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турында тэкъдимнэр керту 
тэртибе Ьэм аца кушып бирелэ торган документлар исемлеге турында

НИГЕЗЛЭМЭ

1. Элеге Нигезлэмэ муниципаль хезмэт турында 26.06.2013 ел, № 50- 
ТРЗ Татарстан Республикасы кодексыныц 10 статьясындагы 19 пункты 
нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
«Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ 
органында вазыйфа билэуче муниципаль хезмэткэрлэргэ класслы чиннар 
биру тэртибен жайга сала, шулай ук тэкъдим итугэ кушып бирелэ торган 
документлар исемлеген билгели.

2. Элеге Нигезлэмэ муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче 
муниципаль хезмэткэрлэргэ вэкалэтлэр вакытына кагылмый.

3. Муниципаль хезмэткэр беренче класслы чин биру очен, аныц 
вазыйфасына билгелэнгэннэн соц еч айдан да соцга калмыйча йэ сынауны 
уцышлы тэмамлаганнан соц бер айдан да соцга калмыйча, Э чираттагы 
класслы чин биргэндэ, класс чинында булу вакыты чыкканга кадэр 2 айдан 
да соцга калмыйча, жирле узидарэ органы житэкчесенэ класслы чин биру 
турында гариза белэн морэжэгать итэ (элеге Нигезлэмэнец 1 нче 
кушымтасы).

4. Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турындагы тэкъдим 
элеге Нигезлэмэнец 2 нче кушымтасы нигезендэ муниципаль хезмэткэрнец 
класслы чин биру турындагы гаризасы кергэннэн соц бер ай эчендэ 
рэсмилэштерелэ.

5. Муниципаль хезмэткэргэ беренче яки чираттагы класслы чин биру 
турындагы курсэтмэ жирле узидарэнец тиешле органы житэкчесе 
тарафыннан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
«Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец кадрлар- 
аттестация комиссиясенэ кертелэ.

6. Муниципаль хезмэткэргэ беренче тапкыр муниципаль хезмэткэ 
кабул ителгэн муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турындагы 
тэкъдим Ж^ирле узидарэнец тиешле органы житэкчесе итеп билгелэнгэннэн 
сон оч айдан да соцга калмыйча яисэ сынауны уцышлы тэмамлаганнан соц 
бер айдан да соцга калмыйча кертелэ. Чираттагы класслы чин биру 
турындагы курсэтмэ муниципаль хезмэткэрнец алдагы чинда булу вакыты 
чыкканчы бер айдан да соцга калмыйча кертелэ.



7. Тэкъдимнамэдэ муниципаль хезмэткэрнец кыскача биографик 
мэгълуматлары, аны билэгэн вазыйфасына билгелэу датасы, аца соцгы 
класслы чин биру датасы Ьэм нинди вазыйфа буенча, муниципаль 
хезмэткэрлэргэ билэгэн вазыйфасы буенча функциональ вазыйфалар, ж;ирле 
узидарэ органнары вэкалэтлэрен утэуне гамэлгэ ашыруга шэхси елеш, 
муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру мемкинлеге турында эш 
бирученец фикерен дэлиллэгэн курсэтелэ.

8. Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турындагы тэкъдимгэ 
муниципаль хезмэткэрнец чираттагы класслы чин биру турындагы гаризасы 
теркэлэ.



Муниципаль хезмэткэргэ класслы 
чин биру турында тэкъдимнэр 
керту Ьэм кушып бирелэ торган 
документлар исемлеге тэртибе 
турында Нигезлэмэгэ кушымта №1

Жирле узидарэ органы
житэкчесенэ________________________________
Ф.И.О.

(вазифа,

класслы чин,

ГАРИЗА

Мина класс чины бируегезне сорыйм ____________________________
(класс чины исеме)

Муниципаль хезмэт вазыйфасын билэп торам _____________________

(муниципаль хезмэт, структур булекчэ,жирле узидарэ органы билэгэн
вазыйфасынын исеме)

20 елдан хэзерге кенгэ кадэр.

Сынау вакыты дэвамлылыгы <1> ________________________________________
(айлар саны язмача)

унышлы тэмамланды __________________________ .
(числосы, ае h9M елы)

Класс чины бар <2>

(класс чины, башка дэулэт хезмэте тере, дипломатик ранг, хэрби яисэ махсус
исем исеме)

" " _______________  20 ел (имза) (имза расшифровкасы)

<1> Сынау срогы билгелэнмэгэн очракта: "сынау срогы куелмады ".
<2> Граждан хезмэткэренен класслы чины юк икэн, дип языла: "класслы чин юк ".



Муниципаль хезмэткэргэ класслы 
чин биру турында тэкъдимнэр 
керту Иэм кушып бирелэ торган 
документлар исемлеге тэртибе 
турында Нигезлэмэгэ кушымта №2

Муниципаль хезмэжкэргэ класслы чин биру гуранды
ТЭКЬДИМ

1. Фамилия, исеме, атасыныц исеме

2. Эш урыны Ьэм вазифасы

3. Туган коне Ьэм урыны

4. Белеме

5. Гыйльми дэрэжэсе, гыйльми исеме

6. Квалификация разряды (булса)_____
7. Хэзерге вакытта укый торагн урыны

8. Квалификация кутэру буенча укулар узды
9. Дэулэт булэклэре, мактаулы исемнэре бар

10. Башка терлэре булэклэу

11. Дисциплинар жэзалары бар
12. Уткэндэге эш урыннары:

13. Гомуми эш стаж ы _______________________
14. Дэулэт Ьэм муниципаль хезмэттэ эш стажы

15. Элеге вазыйфада эш стажы_______________________________________________
16. Сонгы квалификация разрядында булу вакыты_________________________
7. Конкрет хезмэт казанышлары курсэтеп класслы чин биругэ тэкьдим иткэн хезмэткэргэ 

характеристика



18. Квалификация комиссиясе тэкъдиме, сынау срогы узу нэтижэлэре

Класслы чин биру турында юллама

Ж итэкче________________________

« » 201 ел



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы Советы карарына 
кушымта №6 
«20» август 2019 ел № 35

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец кадрлар-аттестация

комиссиясе турында
н и г е з л э м э

Элеге Нигезлэмэ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец 
кадр - аттестация комиссиясенец (алга таба-Комиссия) топ бурычларын Ьэм 
эш тэртибен билгели.

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР

1.1. Комиссия Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлегенец 
дэулэт Ьэм муниципаль кадрлар сэясэтен тормышка ашыруны 
координациялэуче орган булып тора.

1.2. Комиссия уз эшен тубэндэге теп принциплар буенча тези:
- кадрлар сэясэтенэ системалы якын килу;
- жирле узидарэ органнары системасында булеклэрнец узара 

хезмэттэшлеген тээмин иту;
- езлексез Ьэм системалы эш;
- тубэндэге юнэлешлэр буенча эш органнары составын тезу Ьэм 

раслау;:
- югары Ьэм урта белем;
- хезмэт менэсэбэтлэре елкэсендэ эшлэуче кадрлар эзерлэу;
- эштэн азат ителгэн кадрларны яцадан эзерлэу.
1.3. Комиссиянец шэхси составы, аныц эш вакыты Ьэм тэртибе 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэсе советы карары белэн раслана.

1.4. Комиссия составы комиссия кабул иткэн карарларга йогынты ясый 
алырлык мэнфэгатьлэр каршылыклары килеп чыгу мемкинлегеннэн мэхрум 
ителсен ечен тезелэ.

1.5. Комиссия уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясенец Ьэм Татарстан 
Республикасыныц гамэлдэге законнарына, элеге Нигезлэмэгэ Ьэм башка 
муниципаль норматив-хокукый актларга таяна.

1.6. Комиссия тезу, оештыру Ьэм аныц эшчэнлеге, шулай ук аныц эш 
тэртибен Ьэм эшчэнлеген норматив-хокукый кейлэу буенча вэкалэтлэр 
килешу нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районына 
тапшырылырга мемкин.



Курсэтелгэн килешу тезелгэн очракта, Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыныц даими кадрлар-аттестация комиссиясе 
турында Татарстан Республикасы Азнакай район Советыньщ «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмэт турында»
22.04.2019 ел №242-35 карары белэн расланган Нигезлэмэ тиешле хокук 
монэсэбэтлэренэ карата кулланылырга тиеш.

1. КОМИССИЯНЕЦ БУРЫЧЛАРЫ ЬЭМ ФУНКЦИЯЛЭРЕ

2.1. Комиссиянец теп бурычлары булып тора:
- жирле узидарэ органнары, шул исэптэн ведомство буйсынуындагы 

булеклэр ечен кадрлар эзерлэу, яцадан эзерлэу Ьэм квалификациялэрен 
кутэруне гамэлгэ ашыру;

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге муниципаль 
хезмэткэрлэренэ аттестация уткэруне оештыру;;

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге муниципаль 
хезмэткэрлэренец квалификация имтиханын уткэруне оештыру;;

- муниципаль хезмэт стажын билгелэу.
2.2. Узенэ йеклэнгэн бурычларны тормышка ашыру максатларында 

комиссия тубэндэге функциялэрне башкара:
- Азнакай муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ 

Советына, «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге 
Башлыгына муниципаль районныц жирле узидарэ кадрларын эзерлэу Ьэм 
аларныц квалификациясен кутэру буенча чаралар планын ел саен эшли, 
раслый Ьэм тэкъдим итэ;

- муниципаль районныц жирле узидарэ органнары ечен белгечлэрне 
яцадан эзерлэугэ чыгымнар сметасын карый Ьэм раслый;

- муниципаль хезмэткэрлэргэ аттестация уткэруне оештыра;
- муниципаль хезмэткэрлэргэ класслы чин биру ечен квалификация 

имтиханы уткэруне оештыра;
- тиешле еллар эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка ай саен естэмэ тулэу 

алу хокукын, тиешле еллар эшлэгэн ечен ел саен тулэнэ торган естэмэ 
отпускныц дэвамлылыгын, хезмэттэге югары казанышлар ечен булэклэр 
кулэмен билгелэуче муниципаль хезмэт стажын бил гели.

3. КОМИССИЯНЕЦ ХОКУКЛАРЫ ЬЭМ БУРЫЧЛАРЫ

3.1. Комиссия хокуклы:
- министрлыклардан, дэулэт комитетларыннан, ведомстволардан, 

оешмалардан узенэ йеклэнгэн бурычларны утэу ечен кирэкле мэгълуматны 
соратып алырга;



- муниципаль районный жирле узидарэ органнары очен кадрлар 
эзерлэу Ьэм аларныц квалификациясен кутэру максатларында Эксперт 
советы Ьэм башка эшче органнар тозергэ;

- Комиссия эшенэ билгелэнгэн тэртиптэ территориаль министрлыклар, 
ведомстволар Ьэм оешмалар белгечлэрен жэлеп итэргэ;

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге башлыгына авыл жирлеге 
жирле узидарэ органнары очен кадрлар эзерлэу Ьэм аларныц 
квалификациясен кутэруне тээмин иту буенча тэкъдимнэр Ьэм тэкъдимнэр 
кертергэ;

- муниципаль хезмэт стажын билгелэугэ бэйле мэсьэлэлэр буенча 
ацлатмалар алу, шулай ук дэулэт хезмэте вазыйфасына элек билэгэн 
муниципаль хезмэткэрлэргэ дэулэт хезмэте исемен керту мэсьэлэлэре буенча 
ацлатмалар алу очен запрослар жибэрергэ;

- муниципаль хезмэт стажын раслаучы документларны карарга.;
- гамэлдэге законнар нигезендэ муниципаль хезмэт стажын билгелэу 

ечен тэкъдим ителгэн документларныц дереслеген тикшерергэ.
3.2. Комиссия бурычлы:
- Азнакай муниципаль районыныц Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ 

Советына, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
«Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге башлыгына 
кадрлар эзерлэу Ьэм аларныц квалификациясен кутэру барышы турында 
хэбэр иту;

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге башлыгына кадрлар эзерлэу 
Ьэм аларныц квалификациясен кутэру турында еллык хисап тапшырырга.

4. КОМИССИЯ ЭШЕН ОЕШТЫРУ

4.1. Комиссияне рэис житэкли, э ул булмаганда-комиссия рэисе 
урынбасары.

4.2. Комиссия утырышлары кирэк булган саен уткэрелэ.
4.3. Комиссия утырышы аныц эгъзаларыныц яртысыннан да ким 

булмаган очракта хокуклы.
4.4. Утырышныц кен тэртибе Ьэм карарлар проектлары комиссиянец 

жаваплы секретаре тарафыннан эзерлэнэ Ьэм утырышка кадэр еч кеннэн дэ 
соцга калмыйча барлык эгъзаларга жибэрелэ.

4.5. Комиссия карарлары утырышта катнашучыларныц гади купчелек 
тавышы белэн кабул ителэ. Комиссия эгъзаларыныц тавышлары тигез 
булганда Комиссия рэисенец тавышы хэлиткеч булып тора.

4.6. Комиссия утырышын аныц Рэисе яки вэкалэтле зат алып бара.
4.7. Комиссия утырышына, аныц эгъзаларыннан тыш, башка затлар да 

чакырылырга мемкин. Утырышта катнашучылар составы комиссия рэисе 
тарафыннан билгелэнэ.



4.8. Комиссия карарлары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ. 
Беркетмэлэргэ комиссиянец жаваплы секретаре кул куя Ьзм комиссия рэисе 
яисэ аны алмаштыручы зат тарафыннан раслана. Утырыщ беркетмэлэре оч 
кон эчендэ комиссия эгъзаларына Ьэм кызыксынган оешмаларга жибэрелэ.

4.9. Утырыш беркетмэлэрен алып бару, рэсмилэштеру Ьэм жибэру 
комиссиянец жаваплы секретаренэ йоклэнэ.

4.10. Муниципаль хезмэт стажын билгелэу турындагы комиссия 
карары муниципаль хезмэткэргэ кул кую очен житкерелэ.

4.11. Эгэр муниципаль хезмэткэр хезмэт эшчэнлеге (хезмэт) чорларын 
муниципаль хезмэт стажына кертмэу турындагы комиссия карары белэн 
килешмэсэ, Документлар аныц катнашында кабат каралырга мемкин.

Муниципаль хезмэткэр комиссиянец кабат карары белэн риза булмаган 
очракта, стажны исэплэу турындагы бэхэс гамэлдэге законнарда билгелэнгэн 
тэртиптэ рехсэт ителэ.

4.12. Комиссия карары муниципаль хезмэткэргэ тиешле еллар эшлэгэн 
ечен вазыйфаи окладка ай саен естэмэ билгелэу турында хокукый акт жирле 
узидарэ органы житэкчесе тарафыннан бастырып чыгару, тиешле еллар 
эшлэгэн ечен ел саен тулэнэ торган естэмэ отпуск биру, хезмэттэге югары 
казанышлар ечен булэклэр кулэмен билгелэу ечен нигез булып тора.


