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                КАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              17.09.2019                                                                               №1549 

 

 “2014-2019 елларга Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында 

муниципаль хезмәт үсеше" район программасын раслау турында” 2014 ел, 30 

нчы май, 969 номерлы карарга  үзгәрешләр кертү турында” (ред.2017 ел,  24 

нче март,  753 номер) 

 

“Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында”, 2007 ел, 2 нче март, 25-

ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасының муниципаль хезмәт 

турында 2013 ел, 25 нче июнь, 50-ТРЗ номерлы Кодексы, “2014-2019 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү дәүләт программасын раслау турында” 2013 ел, 22 нче 

ноябрь, 910 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары 

нигезендә», Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “2014-2019 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү дәүләт программасын раслау турында”, 2013 ел, 22 нче 

ноябрь,  910 номерлы карары белән расланган “2014-2019 елларга Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтен һәм Татарстан Республикасында муниципаль 

хезмәтне үстерү дәүләт программасына үзгәрешләр кертү хакында” 2017 ел, 6 нчы 

октябрь, 763 номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

“2014-2019 елларга Татарстан Республикасында дәүләт граждан хезмәтен һәм 

муниципаль хезмәтне үстерү программасын раслау турында”, 2013 ел, 22 нче ноябрь,  

910 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында”, 2018 ел, 8 нче август,  647 

номерлы карары һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

Советының 2016 ел, 31 нче март, 51 номерлы карары белән расланган “Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районында муниципаль хезмәт турында” (2017 

ел, 13 нче октябрь, 168 номерлы, 2018 ел, 28 нче март, 202 номерлы, 2018 ел, 11 нче  

июль, 226 номерлы, 2018 ел, 31 август, 238 номерлы, 2019 ел, 17 нче апрель, 287 

номерлы үзгәрешләр белән)  Нигезләмәсе нигезендә, Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

                                           
1. 1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының “2014-2019 елларга Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районында муниципаль хезмәт үсеше" район программасын 

раслау турында” 2014 ел, 30 нчы май, 969 номерлы карарга  үзгәрешләр кертү 

турында” (ред.2017 ел,  24 нче март,  753 номер) карарга (алга таба - Карар) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

mailto:biektau@tatar.ru


 
 

 

1.1. программаның 1 пунктында һәм исемендә «2014-2019» саннарын “2014-

2021» саннарына алмаштырырга»; 

1.2. Карар белән расланган “2014-2019 елларга Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районында муниципаль хезмәтне үстерү” район 

программасында (алга таба – Программа): 

1.2.1. Исемендә “2014-2019” саннарын “2014-2021” саннарына алмаштырырга»; 

1.2.2. Программа паспортында: 

а) «Программа исеме» һәм «Программаны тормышка ашыру сроклары” юлында  

«2014-2019» саннарын « 2014-2021» саннарына алмаштырырга»; 

б) «Программаның Бурычлары» юлында 3 пунктны «муниципаль 

хезмәткәрләрне»  сүзләреннән соң, “, җирле үзидарә органнарында муниципаль 

хезмәт вазыйфалары булмаган вазыйфаларны биләүче, муниципаль учреждениеләр 

хезмәткәрләре” сүзләрен өстәргә»; 

в) “Программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Программаны финанслау 

күләмнәрен елларга бүлеп 

Программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы бюджеты чаралары хисабына 0 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда - 0 мең сум; 

2015 елда - 0 мең сум; 

2016 елда - 0 мең сум; 

2017 елда - 0 мең сум; 

2018 елда - 0 мең сум; 

2019 елда - 0 мең сум; 

2020 елда - 0 мең сум; 

2021 елда - 0 мең сум.»; 

 

г) «Программаны тормышка ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре» юлында: 

беренче абзацта «2020» санын «2021» санына алмаштырырга»; 

 «Программаны тормышка ашыруның көтелгән соңгы нәтиҗәләре» юлыныж 6 

пунктын:  “, җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазыйфалары булмаган 

вазыйфаларны биләүче, муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләре” сүзләрен 

өстәргә»; 

1.3. Программаның II бүлегендә: 

1.3.1 6 абзацта “муниципаль хезмәткәрләр” сүзләреннән соң, “, җирле үзидарә 

органнарында муниципаль хезмәт вазыйфалары булмаган вазыйфаларны биләүче, 

муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләре” сүзләрен өстәргә; 

1.3.2. 12 абзацта “2014-2019” саннарын “2014-2021” саннары белән 

алмаштырырга; 

1.4. Программаның  III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«III. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

Программа чаралары Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

бюджеты чаралары хисабына тормышка ашырыла. 2014-2021 елларга Программаны 



 
 

 

финанслау күләмнәре 0 мең сумны тәшкил итте, шул исәптән:  

2014 елда - 0 мең сум; 

2015 елда - 0 мең сум; 

2016 елда - 0 мең сум; 

2017 елда - 0 мең сум; 

2018 елда - 0 мең сум; 

2019 елда - 0 мең сум; 

2020 елда - 0 мең сум; 

2021 елда - 0 мең сум. 

Программаны тормышка ашыруга юнәлдерелә торган бюджет 

мөмкинлекләрен истә тотып, чаралар күләмнәре киләсе финанс елына Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы бюджетын эшләгән вакытта 

тәгаенләнәләр. ». 

1.5. Программаны V бүлеге 9 абзацында “2020 елга” сүзләрен “2021 елга” 

сүзләре белән алмаштырырга; 

1.6. 1 нче һәм 2 нче  кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(беркетелгән). 

2. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы  җирле үзидарә 

органнарына әлеге карарның 1 пункты белән кертелә торган үзгәрешләр белән 

тәңгәл китерү максатыннан, җирле хокукый актларны эшләп бетерергә киңәш 

итәргә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны “Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты” МКУ эшләре белән идарә итүче 

Г.Ф.Сабировага йөкләргә. 

 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе вазыйфаларын вакытлыча башкаручы                    Р.Р. Сабирҗанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 1  нче кушымта 

Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 

17.09.2019 № 1549         

 

 

 “2014-2019 елларга Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында муниципаль хезмәт үсеше" район 

программасының оештыру һәм норматив-хокукый характердагы, максатчан финанслау таләп итми торган 

чаралары һәм аларның нәтиҗәләренә бәя бирү индикаторлары 

 

№ 

т/б 

Төп чараның исеме Башкаручылар Төп 

чараларн

ы 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нәтиҗәләргә бәя 

бирү индикаторлары 

Индикаторларның күрсәткечләре 

201

3 ел 

(баз

алы) 

2014 

ел 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

202

0 ел 

202

1 ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 максат: «Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнары тарафыннан аларга йөкләнгән вәкаләтләрне башкаруның нәтиҗәлелеген арттыру» 

1 бурыч: «Җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру, шул исәптән  аларның оештыру структурасын һәм штат исәбен 

камилләштерү аркылы» 

1. Җирле үзидарә органнары 

аппараты структурасына анализ 

ясау 

җирле үзидарә 

органнары  

2014 ел Җирле үзидарә 

органнары аппараты 

структурасына 

анализ ясау 

нәтиҗәләре буенча 

хисап төзү һәм 

аларны 

камилләштерү 

буенча тәкъдимнәр 

кертү 

 

- + - - - - - - - 



 
 

 

2. Җирле үзидарә органнары, 

муниципаль берәмлекләрнең 

сайлау органнары һәм аерым 

җирле үзидарә органнары, 

муниципаль берәмлекләрнең 

сайлау комиссияләре 

муниципаль хезмәткәрләре 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 

арттыруга юнәлдерелгән 

экспериментларның тәртибен, 

шартларын һәм срокларын 

ачыклау 

җирле үзидарә 

органнары 

2014  ел Җирле үзидарә 

органнары, 

муниципаль 

берәмлекләрнең 

сайлау органнары 

һәм аерым җирле 

үзидарә органнары, 

муниципаль 

берәмлекләрнең 

сайлау 

комиссияләре 

муниципаль 

хезмәткәрләре 

эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген 

арттыруга 

юнәлдерелгән 

экспериментларның 

тәртибен, 

шартларын һәм 

срокларын  раслау 

турында норматив 

хокукый акт кабул 

итү  

- + - - - - - - - 

3   Җирле үзидарә органнары 

тарафыннан алдагы чорга 

Татарстан Республикасында  

муниципаль хезмәт үсеше 

муниципаль программаларын 

эшләп чыгару һәм кабул итү 

җирле үзидарә 

органнары 

2014, 

2017  ел 

Алдагы чорга 

муниципаль хезмәт 

үсеше муниципаль 

программаларын 

раслаган җирле 

үзидарә 

органнарының 

аларның  гомуми 

санында өлеше 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Муниципаль хезмәткәрләр җирле үзидарә 2014-2016 Уздырылган 4 4 4 4 - - - - - 



 
 

 

тарафыннан муниципаль 

хезмәт узу белән бәйле 

таләпләрне, чикләүләрне һәм 

тыюларны тотуны контрольдә 

тотуны тормышка ашыру, шул 

исәптән ришвәтчелеккә каршы 

тору буенча законнарны 

органнары еллар тикшерү һәм башка 

чаралар саны 

 

 

5 Муниципаль хезмәткәрләр 

эшчәнлеге нәтиҗәлелегенең 

төп күрсәткечләрен кертү 

җирле үзидарә 

органнары 

2017-2021 

еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

эшчәнлеге 

нәтиҗәлелегенең 

төп күрсәткечләре 

турында җирле 

үзидарә башкарма 

органнарының ел 

саен актуаль булган 

җирле хокукый 

актлар булуы  

- - - - + + + + + 

6 Җирле үзидарә органнарында 

кадрлар эше  нәтиҗәлелеген 

мониторинглау 

җирле үзидарә 

органнары 

2017-2021 

еллар 

Кадрлар эше 

нәтиҗәлелегенә 

квартал саен  

мониторинг ясау 

нигезендә җирле 

үзидарә 

органнарының 

формалаштырылган 

рейтингы 

- - - - + + + + + 

7 Җирле үзидарә органнары 

Стандартларын кертү 

җирле үзидарә 

органнары 

2018-2019 

еллар 

Җирле үзидарә 

органнары 

структуралары  

Стандартларына 

туры китерелгән 

җирле үзидарә 

- - - - - + + - - 



 
 

 

органнары 

структуралары 

8 Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтнең кадрлар 

составы бердәм мәгълүмат 

системасында җирле үзидарә 

органнарының кадрлар бүлеге 

хезмәткәрләренең кадрлар 

эшен алып баруын тәэмин итү  

җирле үзидарә 

органнары 

2017-2021 

еллар 

Татарстан 

Республикасында 

дәүләт гражданлык 

хезмәтенең һәм 

муниципаль 

хезмәтнең кадрлар 

составы бердәм 

мәгълүмат 

системасында җирле 

үзидарә 

органнарының 

кадрлар составын 

характерлаучы 

актуаль 

мәгълүматлар булу 

- - - - + + + + + 

2 бурыч: «Муниципаль хезмәткәрләрнең эшчәнлегенә комплекслы бәя бирү һәм хезмәт буенча үстерүгә нәтиҗәле сайлау механизмнарын 

кертү» 

9 Җирле үзидарә органнарында 

кадрлар составы бердәм 

мәгълүмати системасын 

булдыру һәм кертү 

җирле үзидарә 

органнары 

2014  ел Җирле үзидарә 

органнарында 

кадрлар составы 

бердәм мәгълүмати 

системасының 

техник биремен 

эшләп чыгару һәм 

программа 

продуктын булдыру 

- + - - - - - - - 

10 Яңа гына кабул ителгән 

муниципаль хезмәткәрләр өчен  

адаптация һәм остазлык 

системаларын булдыру  

җирле үзидарә 

органнары 

2014  ел Яңа гына кабул 

ителгән муниципаль 

хезмәткәрләр өчен  

адаптация һәм 

остазлыкны җайга 

- + - - - - - - - 



 
 

 

салучы норматив 

хокукый актлар 

кабул итү 

11 Муниципаль хезмәтнең вакант 

вазыйфаларын биләү өчен 

конкурслар, аттестацияләр, 

квалификацияле имтиханнар 

уздырганда, кадрлар резервын 

формалаштырганда,  

муниципаль хезмәткәрләрнең,  

шулай ук муниципаль 

хезмәткәрләр вазыйфаларына 

дәгьва кылучы затларның 

һөнәри белемнәренә һәм 

күнекмәләренә бәя бирү 

методларын камилләштерү 

җирле үзидарә 

органнары 

2014  ел Муниципаль 

хезмәтнең вакант 

вазыйфаларын биләү 

өчен конкурслар, 

аттестацияләр, 

квалификацияле 

имтиханнар 

уздырганда, кадрлар 

резервын 

формалаштырганда,  

муниципаль 

хезмәткәрләрнең,  

шулай ук 

муниципаль 

хезмәткәрләр 

вазыйфаларына 

дәгьва кылучы 

затларның һөнәри 

белемнәренә һәм 

күнекмәләренә бәя 

бирү методикаларын 

кабул итү 

- + - - - - - - - 

12 Муниципаль хезмәткәрләрнең 

эшчәнлеге нәтиҗәлелегенә бәя 

иҗтимагый бәя бирүне тәэмин 

итүче электрон механизмны 

булдыру 

җирле үзидарә 

органнары 

2016 ел Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

эшчәнлеге 

нәтиҗәлелегенә бәя 

иҗтимагый бәя 

бирүне тәэмин итүче 

электрон 

механизмны кертү 

- - - + - - - - - 



 
 

 

13 Муниципаль хезмзткәрләрнең 

идарә итү компетенцияләренә 

юнәлдерелгән чараларны 

тормышка ашыру 

җирле үзидарә 

органнары 

2015  ел Муниципаль 

хезмзткәрләрнең 

идарә итү 

компетенцияләренә 

бәя бирүне оештыру 

- - + - - - - - - 

14 Муниципаль хезмәткәрләргә 

Татарстан Республикасы дәүләт 

органнарында һәм җирле 

үзидарә органнарында 

стажировка мәйданнары 

оештыру, шул исәптән 

муниципаль хезмәткәрләргә 

өстәмә һөнәри белем бирү 

системасы кысаларында  

җирле үзидарә 

органнары ( килешү 

буенча) 

2017 - 

2021 

еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләргә 

дәүләт 

органнарында һәм 

җирле үзидарә 

органнарында 

стажировкалар 

оештыру 

- - - - + + + + + 

3 бурыч:  Дәүләт гражданнар хезмәтендә һәм муниципаль хезмәттә мотивацияләү, стимуллаштыруның нәтиҗәле системасын төзү 

15 Муниципаль хезмәттә 

сыйнфый дәрәҗә бирү тәртибен 

камилләштерү 

җирле үзидарә 

органнары 

2017 ел Муниципаль 

хезмәттә сыйнфый 

дәрәҗә бирү 

өлкәсендә 

законнарны 

камилләштерү 

буенча 

тәкъдимнәрне 

формалаштыру 

- - - - + - - - - 

4 бурыч: «Муниципаль хезмәткә яшь, өметле белгечләрне җәлеп итү һәм калдыру» 

16 Муниципаль хезмәткәрләр 

эшчәнлеге турында массакүләм 

мәгълүмат чараларында, җирле 

үзидарә органнарының 

“Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникацияләр 

челтәрендә рәсми сайтларда  

җирле үзидарә 

органнары 

2014-2021 

еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

эшчәнлеге, 

муниципаль  хезмәт 

үсеше турында 

массакүләм 

мәгълүмат 

- - - - - - - - - 



 
 

 

мәгълүмат бастырып чыгару чараларында, җирле 

үзидарә 

органнарының 

“Интернет” 

мәгълүмат-

телекоммуникациял

әр челтәрендә рәсми 

сайтларда  

бастырылып чыккан 

мәкаләләр һәм 

башка мәгълүмати-

аналитик 

материаллар саны 

17 Муниципаль хезмәт 

максатлары һәм бурычлары 

турында югары белем бирү 

оешмаларында һәм һөнәри 

белем бирү оешмаларында 

студентлар өчен семинарлар 

түгәрәк өстәлләр уздыру 

җирле үзидарә 

органнары 

2014-2021 

еллар 

Уздырылган 

семинарлар, түгәрәк 

өстәлләр саны  

- - - - 1 1 1 1 1 

 5 бурыч: «Гражданлык җәмгыяте институтлары белән иҗтимагый контроль һәм хезмәттәшлек системасы үсеше, муниципаль хезмәттә 

ришвәтчелекккә каршы тору буенча чараларны тормышка ашыру» 

18 Муниципаль хезмәт 

вазыйфасына дәгъва итүченең, 

аны узу белән бәйле таләпләрне 

һәм чикләүләрне тотуын 

тикшерүне тормышка ашыру 

җирле үзидарә 

органнары 

2017-2021 

еллар 

Тикшерү чараларын 

тормышка ашыру 

- - - - + + + + + 

 6 бурыч : «Муниципаль хезмәтне норматив һәм методик тәэмин итү» 

19 Җирле үзидарә органнарында 

кадрлар эшенә анализ уздыру 

һәм камилләштерү, 

хезмәткәрләр белән идарә 

җирле үзидарә 

органнары 

2014-2016 

еллар 

Кадрлар эшенә 

анализ ясау 
+ + + + - - - - - 



 
 

 

  

итүнең хәзерге заман 

технолгияләренә таяну 

20 Муниципаль хезмәт турында 

законнарны үтәүгә анализ 

уздыру, җирле үзидарә 

органнарында кадрлар эшен 

камилләштерү, хезмәткәрләр 

белән идарә итүнең  хәзерге 

заман технолгияләренә таяну 

җирле үзидарә 

органнары 

2017-2021 

еллар 

Кадрлар эше 

турында аналитик 

язма 

- - - - + + + + + 



 
 

 

 2  нче кушымта 

Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 

17.09.2019 № 1549         

 

  

 

 “2014-2019 елларга Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында муниципаль хезмәт үсеше” район программасы 

чараларының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләренә бәя бирү индикаторлары һәм чараларны финанслау 

 

 

№ 

т/б 

Төп чараның 

исеме 

Башкару

чылар 

Тө

п 

чар

ала

рн

ы 

тор

мы

шк

а 

аш

ыр

у 

сро

кла

ры 

Ахыргы 

нәтиҗәл

әргә бәя 

бирү 

индикат

орлары 

Индикаторларның күрсәткечләре Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы бюджеты чаралары хисабына 

финанслау, мең сум 

201

3 ел 

(баз

алы

) 

201

4 ел 

201

5 ел 

201

6 ел 

201

7 ел 

201

8 ел 

20

19 

ел 

202

0 ел 

2021 

ел 

2014 

ел 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 

ел 

 

201

9 ел 

2020 

ел 

20

21 

ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 максат: «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан аларга йөкләнгән вәкаләтләрне  үтәүнең 

нәтиҗәлелеген арттыру» 

 7 бурыч: «Муниципаль хезмәткәрләрнең, җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вазыйфасы булмаган вазыйфаларны биләүче 



 
 

 

хезмәткәрләрнең, Татарстан Республикасында муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренең, шулай ук кадрлар резервына кертелгән затларның 

һөнәри һәм идарә итү компетентлыгын үстерү» 

1 Муниципаль 

хезмәткәрләрнең

, җирле үзидарә 

органнарында 

муниципаль 

хезмәт 

вазыйфасы 

булмаган 

вазыйфаларны 

биләүче 

хезмәткәрләрнең

, муниципаль 

учреждениеләр 

хезмәткәрләрене

ң 

квалификациясе

н арттыру, 

һөнәри белемен 

арттыруны 

оештыру 

җирле 

үзидарә 

органнар

ы 

201

4-

202

1 

елл

ар 

Билгеле 

елда 

квалифи

кация 

һәм 

һөнәри 

белемне 

арттырун

ы узган 

муницип

аль 

хезмәткә

рләрнең, 

муницип

аль 

хезмәт 

вазыйфа

ларын 

биләүче 

хезмәткә

рләрнең 

өлеше 

33

% 

33

% 

33

% 

33

% 

33

% 

33

% 

33

% 

33

% 

33

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Муниципаль 

хезмәткәрләр, 

муниципаль 

вазыйфаларны 

биләүче затлар, 

җирле үзидарә 

органнарында 

муниципаль 

хезмәт 

вазыйфасы 

җирле 

үзидарә 

органнар

ы 

201

9-

202

1 

елл

ар 

Мобилиз

ацион 

әзерлек 

һәм 

дәүләт 

серен 

саклау 

мәсьәләл

әре 

буенча  

- - - - - - + + + - - - - - 0 0 0 



 
 

 

булмаган 

вазыйфаларны 

биләүче 

хезмәткәрләр  

өчен 

мобилизацион 

әзерлек һәм 

дәүләт серен 

саклау 

мәсьәләләре 

буенча  

квалификациялә

рен арттыруны 

оештыру 

укыту 

уздыру 

3 Кадрлар 

резервына 

кертелгән 

затларның 

әзерлеген 

оештыру (укыту, 

стажировка) 

җирле 

үзидарә 

органнар

ы 

201

4-

202

1 

елл

ар 

 

Татарста

н 

Республи

касы 

Биектау 

муницип

аль 

районын

да 

формала

штырыла 

торган, 

әзерлек 

(укыту, 

стажиров

ка) узган 

кадрлар 

резервын

а 

кертелгә

- - - - 8% 8% 8% 8% 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

н 

затларны

ң, 

Татарста

н 

Республи

касы 

Биектау 

муницип

аль 

районын

да 

формала

штырыла 

торган 

кадрлар 

резервын

ың 

гомуми 

исемлеге

нә карата 

өлеше 

(үсүче 

нәтиҗә 

белән) 

4 Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

өстәмә һөнәри 

белеме 

системасы 

кысаларында  

алдынгы Россия 

һәм чит ил алып 

баручыларын 

җәлеп итеп, 

җирле 

үзидарә 

органнар

ы 

201

4-

201

6 

елл

ар 

Муници

паль 

хезмәт 

мәсьәләл

әре 

буенча  

катнашк

ан 

семинар

лар, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

 

семинарлар, 

киңәшмәләр 

башка чаралар 

оештыруда 

катнашу 

конфере

нцияләр 

саны 

 


