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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 
 «26» декабрь  2019 ел                                                             № 387 

 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Башкарма комитетының 2017 елның 16 
февралендҽге 36 нчы номерлы «2017-2019 
елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында муниципаль хезмҽтне 
үстерү» муниципаль программасы турында» 
карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында (28.12.2018 
№364 карар редакциясендҽ)  

 
«Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 

25-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ, Муниципаль хезмҽт турында Татарстан 
Республикасы кодексы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 
елның  22 ноябрендҽге 910 нчы «2014 – 2019 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт 
граждан хезмҽтен һҽм Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽтне үстерү 
«дҽүлҽт программасын раслау турында» карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында 2018 
елның 8 августындагы  647 нче номерлы  карары (28.12.2018 ел, №364 карар 
редакциясендҽ), программа чараларын үткҽрүгҽ чыгымнарны төгҽллҽштерү 
максатларында, карар бирҽ:  
           1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
2017 елның 16 февралендҽге 36 нчы номерлы «2017-2019 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмҽтне үстерү» 
муниципаль программасы турында» карарына (28.12.2018 №364 карар редакциясендҽ)  
түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.1. 1 пунктта «2017-2021» саннарын «2017-2022» санннарына алмаштырырга; 
1.2. «2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында муниципаль хезмҽтне үстерү» муниципаль программасында (алга таба - 
Программа): 

- атамасында «2017-2021» саннарын «2017-2022» санннарына алмаштырырга; 
- программа паспортында: 
- программаның исемендҽ «2017 - 2021»  саннарын «2017 - 2022» саннары белҽн 

алмаштырырга; 
- «Программаның бурычлары» сүзлҽреннҽн соң «муниципаль хезмҽткҽрлҽр» 

сүзлҽрен , «муниципаль хезмҽт вазыйфалары булмаган җирле үзидарҽ органнарында 
вазыйфаларны билҽүче, муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларын 
билҽүче хезмҽткҽрлҽрнең» сүзлҽрен өстҽргҽ; 

- «2017 - 2021» саннарын «программасын гамҽлгҽ ашыру сроклары» «2017 - 
2022» саннары белҽн алмаштырырга; 
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- «еллар буенча бүленеп, программаны финанслау күлҽмнҽре» юлын түбҽндҽге 
редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

Программаны еллар 
буенча финанслау күлҽме  
 

Программаны финанслауның гомуми күлҽме Азнакай 
муниципаль районы бюджеты хисабына 1 592,3 мең сум 
тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 
2017 елда-215,2 мең сум.; 
2018 елда-334,9 мең сум.; 
2019 елда-272,5 мең сум.; 
2020 елда-256,5 мең сум.;  
2021 елда-256,6 мең сум; 
2022 елда-256,6 мең сум. 
Программаны финанслау күлҽме фараз характерына ия 
һҽм тиешле елга һҽм план чорына тиешле дҽрҽҗҽдҽге 
бюджетларны формалаштыруны, шулай ук Программа 
чараларын финанслашуга Җирле һҽм республика 
бюджетларыннан акча бүлеп бирүне исҽпкҽ алып, ел саен 
корректировкаланырга тиеш. 

 
- беренче абзацта «программаны гамҽлгҽ ашыруның көтелгҽн ахыргы 

нҽтиҗҽлҽре» дигҽн юлда:  
- «2021 елга» сүзлҽрен «2022 елга» сүзлҽренҽ алмаштырырга; 
- «программаны гамҽлгҽ ашыруның көтелгҽн ахыргы нҽтиҗҽлҽре» таблицасын 

яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

Программаны 
тормышка 
ашыруның 
көтелгҽн ахыргы 
нҽтиҗҽлҽре 

Программаны тормышка ашыру 2022 елга мөмкинлек бирҽчҽк:  
1. Муниципаль хезмҽткҽ яшь, перспективалы белгечлҽрне, шул 
исҽптҽн җирле үзидарҽ органнарында студентлар практикасын 
оештыру юлы белҽн дҽ җҽлеп итҽргҽ кирҽк. 
 2. Эшкҽ алынган 35 яшькҽ кадҽрге яшь белгечлҽр саны эшкҽ 
алынган барлык кешелҽрнең 10% тан да ким булмаска тиеш; 
3. Практиканы узган студентлар саны ел саен кимендҽ 2 кеше.; 
4. Фҽнни-гамҽли конференциялҽрдҽ, семинарларда, тренингларда 
(муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гомуми санында) ел саен кимендҽ 
39 кеше катнашкан муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм вазыйфаи 
затлар саны.; 
5. Аттестация нҽтиҗҽсендҽ үз квалификациясен раслаган 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр өлеше-100%, программаны үтҽү 
чорында; 
6. Кадрлар резервыннан билгелҽнү нигезендҽ муниципаль 
хезмҽтнең вакантлы вазифалары өлеше 5% ка артачак; 
  

 
 

- «муниципаль хезмҽткҽрлҽр» сүзлҽреннҽн соң «программаны гамҽлгҽ ашыруның 
көтелгҽн ахыргы нҽтиҗҽлҽре» юлының 6 пунктына « муниципаль хезмҽткҽрлҽр 
"сүзлҽрен өстҽргҽ;" муниципаль хезмҽт вазыйфалары булмаган җирле үзидарҽ 
органнарында вазыйфаларны билҽүче, муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренең 
" сүзлҽренҽ алмаштырырга;»; 

- программаның 2 бүлегендҽге алтынчы абзацында «муниципаль хезмҽткҽрлҽр» 
сүзлҽреннҽн соң « муниципаль хезмҽткҽрлҽр "сүзлҽреннҽн соң", җирле үзидарҽ 
органнарында муниципаль хезмҽт вазыйфалары булмаган, муниципаль 
учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларын билҽүче хезмҽткҽрлҽрнең " сүзлҽрен 
өстҽргҽ»; 

– программаның II бүлегендҽге уникенче абзацында «2017 – 2021» санын «2017-
2022 " саннарына алмаштырырга; 

- программаның 3 кисҽген түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
«3. Программаны ресурслар белән тәэмин итү нигезләү 



Программа чаралары Татарстан Республикасы һҽм Азнакай муниципаль районы 
бюджеты акчалары хисабына тормышка ашырыла. 

Программаны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты 
акчалары исҽбеннҽн финанслау күлҽме 1 592,3 мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 

2017 елда-215,2 мең сум; 
2018 елда-334,9 мең сум; 
2019 елда-272,5 мең сум; 
2020 елда-256,5 мең сум; 
2021 елда-256,6 мең сум; 
2022 елда-256,6 мең сум. 
Бюджет мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, программаны гамҽлгҽ ашыруга җибҽрелҽ 

торган акчалар күлҽме өч еллык чорга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы бюджеты проектын эшлҽгҽндҽ һҽм аны чираттагы финанс елына 
төгҽллҽштергҽндҽ төгҽллҽштерелҽ".  

1.3. 1 нче кушымтаны ҽлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендҽ яңа редакциядҽ 
бҽян итҽргҽ. 

2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталы» 
нда түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru «Идарҽ» дҽүлҽт 
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында урнаштырырга, Азнакай муниципаль 
районының Интернет мҽгълүмати-телекоммуникацион челтҽрендҽ түбҽндҽге веб-адрес 
буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам. 
 
 

Җитҽкче                                                                                            А.Х.Шҽмсетдинов 

http://aznakaevo.tatar.ru/


«2017-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында муниципаль хезмҽтне үстерү» 
муниципаль программага 1 нче кушымта 
  

 
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 2017-2022 елларга муниципаль хезмәтне үстерү» муниципаль 

программасы чаралары, индикаторлары һәм аларның нәтиҗәләрен бәяләү 
 

№ Төп чараның исеме Башкаручылар Үтҽү 
сроклар

ы 

Бҽялҽү индикаторларының 
соңгы нҽтиҗҽлҽре 

Индикаторлар 
күрсҽткечлҽре 

   

2017 
ел 

 

2018 
ел 

2019 
ел 

202
0 ел 

 

2021 
ел 

202
2 ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. Максатчан финанслау таләп итми торган оештыру һәм норматив-хокукый характердагы чаралар 

 Аның максаты: "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә органнары (алга таба – җирле 
үзидарә органнары) тарафыннан үзләренә йөкләнгән вәкаләтләрне үтәүнең нәтиҗәлелеген арттыру".» 

1. Җирле үзидарҽ 
органнары 
аппаратларының 
структурасына 
анализ ясау 

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
кадрлар белҽн 
тҽэмин итү 
бүлеге 

2017 ел Җирле үзидарҽ органнары 
аппаратларының структурасын 
анализлау нҽтиҗҽлҽре һҽм 
аларны камиллҽштерү 
тҽкъдимнҽре буенча хисап төзү 

+ - - - - - 

2. Экспериментлар 
үткҽрү тҽртибен, 
шартларын һҽм 
срокларын билгелҽү 
җирле үзидарҽ 
органнары һҽм 
муниципаль органнар 
эшчҽнлегенең 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру  

Җирле үзидарҽ 
органнары 

2017 ел Җирле үзидарҽнең аерым 
органнарында җирле үзидарҽ 
органнары һҽм муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлегенең 
нҽтиҗҽлелеген арттыруга 
юнҽлдерелгҽн экспериментлар 
үткҽрү тҽртибен, шартларын һҽм 
срокларын раслау турында 
норматив хокукый акт кабул итү 

+ - - - -  



аерым җирле 
органнардагы 
хезмҽткҽрлҽр 
үзидарҽ 

3.  Контрольдҽ тоту 
саклау  
муниципаль  
талҽплҽр 
хезмҽткҽрлҽре,  
узу белҽн бҽйле 
чиклҽүлҽр һҽм 
тыюлар 
муниципаль 
хезмҽтлҽр, шул 
исҽптҽн 
коррупциягҽ каршы 
тору буенча законнар  
ришвҽтчелеккҽ 
каршы 

Кадрлар белҽн 
тҽэмин итү 
бүлеге, Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
юридик бүлеге, 
Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
башлыгы 
ярдҽмчесе 

2017-
2022 

еллар 

Тикшерү һҽм башка чаралар 
үткҽрү 
  

100% 100% 100% 100
% 

100% 100
% 

4. Азнакай муниципаль 
районы җирле 
үзидарҽ 
органнарында 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен үтҽү һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын җайга 
салу буенча бердҽм 
комиссиянең 
нҽтиҗҽле эшчҽнлеге 

Кадрлар белҽн 
тҽэмин итү 
бүлеге, Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
юридик бүлеге, 
Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
башлыгы 
ярдҽмчесе 

2017-
2022 

еллар 

Утырышлар уздыру 100% 100% 100% 100
% 

100% 100
% 

 Бурыч: "Муниципаль хезмәткәрләр хезмәтенә сайлауның, эшчәнлеген комплекслы бәяләүнең һәм алга 
этәрүнең нәтиҗәле механизмнарын кертү" 

   

5. Идарҽ Татарстан 2017, Муниципаль хезмҽтнең вакантлы 100% 100% 100% 100 100% 100



вазыйфаларына 
кадрлар резервын 
формалаштыру 
муниципаль хезмҽт 

Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
идарҽче 
кадрлар 
резервын 
формалаштыру 
буенча 
Комиссия 

2022 
еллар 

вазыйфаларын билҽү өчен һҽр 
идарҽ вазыйфасына идарҽче 
кадрлар резервына кимендҽ 2 
кеше кертү 

% % 

6. Идарҽ вазифаларына 
кадрлар резервын 
актуальлҽштерү 
муниципаль хезмҽт 

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
идарҽче 
кадрлар 
резервын 
формалаштыру 
буенча 
комиссия 

2017, 
2022 
еллар 

дҽгъва вакантлы идарҽ 
вазыйфаларына һҽм урнаштыруны 
аны актуаль хҽлдҽ 

- + + + + + 

7. муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең  
һөнҽри методларын  
белем һҽм 
күнекмҽлҽрен 

бҽялҽүне 
камиллҽштерү 
, шулай ук 
вазыйфаларны 
билҽүгҽ дҽгъва 
кылучы затлар 
муниципаль  
хезмҽт, шул 
вакантлы 
вазыйфаларны билҽү 
буенча конкурслар 

Икътисад, 
Сҽнҽгать һҽм 
сҽүдҽ бүлеге, 
Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
кадрлар белҽн 
тҽэмин итү 
бүлеге 

2017 ел Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, 
шулай ук муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва 
кылучы затларның һөнҽри 
белемнҽрен һҽм күнекмҽлҽрен 
бҽялҽү методикасын кабул итү, 
муниципаль хезмҽтнең вакантлы 
вазыйфаларын билҽүгҽ, 
аттестациягҽ, квалификация 
имтиханы үткҽргҽндҽ, кадрлар 
резервларын формалаштырганда 
Тест сораулары блогын ҽзерлҽү 
(кимендҽ 50 сорау) җавап 
вариантлары белҽн (җавапның 
кимендҽ 3 варианты), төркем һҽм 
муниципаль хезмҽт вазыйфасы 

+ - - - - - 



үткҽрү 
муниципаль  
хезмҽтлҽр, 
аттестация, 
квалификация  
имтихан 
формалаштыру  
Кадрлар резервы 

категориясенҽ карап, 
дифференциациялҽнгҽн, шулай ук 
тест үтү максатлары 

8. Башкару  
чара,  
бҽялҽү үткҽрүгҽ 
юнҽлтелгҽн 
идарҽ  
компетенциялҽр  
муниципаль 
хезмҽткҽр 

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
кадрлар белҽн 
тҽэмин итү 
бүлеге 

2018 ел Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 
идарҽче компетенциялҽрен 
бҽялҽүне үткҽрү тҽртибен кабул 
итү 

- + - - - - 

9. Татарстан 
Республикасы дҽүлҽт 
граждан хезмҽте һҽм 
Татарстан 
Республикасында 
муниципаль хезмҽт 
кадрлар составының 
бердҽм мҽгълүмат 
системасында 
кадрлар эшен алып 
баруны тҽэмин итү 

дҽүлҽт 
органнары 
(килештерү 
буенча), 
Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру 
кадрлар белҽн 
тҽэмин итү 
бүлеге, 
Татарстан 
Республикасы 
Президенты 
каршындагы 

2017 - 
2022 
еллар 

Дҽүлҽт органнарының һҽм җирле 
үзидарҽ органнарының кадрлар 
составын характерлый торган 
актуаль мҽгълүматларның 
Татарстан Республикасы дҽүлҽт 
граждан хезмҽте һҽм Татарстан 
Республикасында муниципаль 
хезмҽт кадрлар составының 
бердҽм мҽгълүмат системасында 
булуы 

+ 
 

+ + + + + 



дҽүлҽт хезмҽте 
һҽм кадрлар 
департаменты 
(килешү 
буенча) 

 Бурыч: "Муниципаль хезмәткә яшь, перспективалы белгечләрне җәлеп итү һәм беркетү"                                                             

9. Гомуми белем бирү 
учреждениелҽре 
укучылары өчен 
лекциялҽр – 
семинарлар, " түгҽрҽк 
өстҽллҽр» үткҽрү-
җирле үзидарҽ көне 

Органы 
местного 
самоуправлен
ия 
 

2017-
2022 

еллар 

Чаралар үткҽрү 1 1 1 1 1 1 

10. Тулы текстны укырга" 
муниципаль 
берҽмлеклҽрнең 
эшчҽнлеге 
массакүлҽм мҽгълүмат 
чараларында, Азнакай 
муниципаль 
районының рҽсми 
сайтында. 
мҽгълүмати-  
Интернет " 
телекоммуникацион 
челтҽре» 

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
район 
Советының 
җҽмҽгатьчеле
к һҽм ММЧ 
белҽн эшлҽү 
бүлеге 
(килешү 
буенча) 

2017- 
2022 
еллар   

Мҽкалҽлҽр, фоторепортажлар һҽм 
башкалар 
мҽгълүмати-аналитик 
эшчҽнлек турында материаллар 
массакүлҽм мҽгълүмат 
чараларында, Интернет 
мҽгълүмат-телекоммуникация 
челтҽрендҽ Азнакай муниципаль 
районының рҽсми сайтында 
урнаштырылган муниципаль 
хезмҽтне үстерү 

100% 100% 100% 100
% 

100% 100
% 

11. Һөнҽри белем бирү 
оешмалары һҽм югары 
белем бирү мҽгариф 
оешмалары белҽн 
төзелҽ торган 
шартнамҽлҽр 
нигезендҽ 
студентларны 
практика (стажировка) 
буенча кабул итү эшен 
оештыру 

җирле 
үзидарҽ 
органнары 

2017 - 
2022  

еллар 

 100% 100% 100% 100
% 

100% 100
% 



 Бурыч: «Муниципаль хезмәтне норматив һәм методик яктан тәэмин итү» 

12. Анализ үткҽрү һҽм 
камиллҽштерү  
кадрлар эше 
җирле үзидарҽ 
органнары  
үзидарҽ,  
заманча идарҽ итү 
технологиялҽренҽ 
юнҽлеш бирү  
персонал 

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
кадрлар 
белҽн тҽэмин 
итү бүлеге 

2017-
2022 
еллар     

Кадрлар эшенҽ анализ үткҽрү 
(башкарылган эш турында хисап) 

+ 
 

+ + + + + 

13. Муниципаль 
хезмҽткҽрнең һөнҽри 
хезмҽт эшчҽнлеге 
өлкҽсенҽ һҽм төренҽ 
бҽйле рҽвештҽ 
вазыйфаи бурычларын 
үтҽү өчен кирҽк булган 
белемнҽргҽ һҽм 
күнекмҽлҽргҽ 
квалификация 
талҽплҽрен, шулай ук 
муниципаль хезмҽт 
вазыйфасын билҽү 
өчен кирҽк булган 
белгечлеклҽргҽ, 
ҽзерлек юнҽлешенҽ 
квалификация 
талҽплҽрен 
детальлҽштерү 

оештыру-
кадрлар 
белҽн тҽэмин 
итү бүлеге 
һҽм Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
юридик 
бүлеге 

2017 ел Белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ, 
белгечлеккҽ, юнҽлешкҽ 
квалификация талҽплҽрен 
билгелҽү өлешендҽ муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи 
инструкциялҽренҽ үзгҽрешлҽр 
кертү 

+ + + + + + 

 
II.   Максатчан финанслау таләп итә торган чаралар 

 

№  
Төп 

чараның исеме 

Башкаручыла
р 

Төп 
чарал
арны 
башка

ахыргы 
нҽтиҗҽлҽ

рне  
бҽялҽү 

Индикаторлар күрсҽткечлҽре җирле бюджет чаралары хисабына 

финанслау 

2017 
ел 

201
8 ел 

201
9 ел 

202
0 ел 

2021  
ел 

202
2 ел 

201
7 ел 

201
8 ел 

201
9 ел 

202
0 ел 

202
1 ел 

202
2 ел 



ру 
вакыт
ы 

индикатор
лары 

 

  
 

    
 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

12 13 14 15 16 17 

 Максат: "Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан аларга йөкләнгән 
вәкаләтләрне үтәүнең нәтиҗәлелеген арттыру" 

 Бурыч:«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт 
вазыйфалары булмаган хезмәткәрләрнең, Азнакай муниципаль районы муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең, 

шулай ук әлеге җирле үзидарә органнарының кадрлар резервына кертелгән Затларның һөнәри һәм идарә компетентлыгын 
үстерү»  

11 Муниципаль 
берҽмлеклҽрнең 

хезмҽткҽрлҽрен
ең  һөнҽри яктан 
квалификация 
күтҽрүне 
оештыру 
  

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
кадрлар 
белҽн тҽэмин 
итү бүлеге, 
муниципаль 
берҽмлеклҽрн
ең башкарма 
комитетлары 

2017- 
2022 

еллар 

Муниципа
ль 
берҽмлек
лҽр 
өлеше 
узган 
хезмҽткҽр
лҽр  
квалифик
ация 
күтҽрү,  
професси
ональ  
тиешле 
елда 
яңадан 
ҽзерлҽү 

33% 
39 
кеше 

33% 
48 
кеш
е 

33% 
41 
кеш
е 

33% 
43 

кеш
е 

33 % 
43 

кеше 

33% 
43 

кеш
е 

215,
2 

334,
9 

272,
5 

256,
5 

256,
6 

256,
6 

2. Оешма  
ҽзерлек (укыту,  
резервка 
кертелгҽн 
затлар өчен 
стажировка)   
идарҽ  
кадрлар 

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
кадрлар 
белҽн тҽэмин 

2017- 
2022 

еллар 

Идарҽче 
резервка 
кертелгҽн 
затлар 
саны  
ҽзерлек 
үткҽн 
кадрларн
ы (укыту),  

6 кеше 4 
кеш
е 

2 
кеш
е 

4 
кеш
е 

4 
кеше 

4 
кеш

е 

      



итү бүлеге стажировк
а), 
идарҽче 
кадрлар 
резервын
а 
кертелгҽн 
затларның 
гомуми 
санында 
(үсҽ 
баручы 
нҽтиҗҽ 
белҽн) 

3. Муниципаль 
хезмҽтне 
оештыру 
мҽсьҽлҽлҽре 
буенча җирле 
үзидарҽ 
органнары өчен 
семинарлар, 
күчмҽ 
консультациялҽ
р үткҽрү 

оештыру  
Азнакай 
район 
Советының 
җирлеклҽр 
белҽн эшлҽү 
секторы, 
оештыру-
кадрлар 
белҽн тҽэмин 
итү бүлеге, 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
юридик 
бүлеге 

2017- 
2022  

еллар 

 + + + + + +       

4. Муниципаль 
хезмҽткҽрлҽргҽ 
белем бирүнең 
нҽтиҗҽлелеген 
мониторинглау  

Татарстан 
Республикасы 
Азнакай 
муниципаль 
районы 

2017- 
2022 
еллар 

Үткҽрелҽ 
торган 
укытуның 
сыйфаты 
турында 

+ + + + + +       



 Башкарма 
комитетының 
кадрлар 
белҽн тҽэмин 
итү бүлеге 

хисап 
формала
штыру, 
ҽзерлек  
тҽкъдимн
ҽр буенча 
камиллҽш
терү  
укыту 
системас
ы 
муниципа
ль 
хезмҽткҽр
лҽр 

 
 
 
 
 
 
 


