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                КАРАР                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              13.01.2020                                                                                  № 8 

 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2014 нче ел, 30 нчы май 969 нчы карары белән расланган 

“Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында 2014-2021 нче 

елларга муниципаль хезмәтне үстерү” район программасын раслау турында” 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 нче ел, 22 нче ноябре 

910 нчы номерлы “2014-2019 нчы елларга Татарстан Республикасында гражданнар 

хезмәтен һәм Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү” дәүләт 

программасын раслау турындагы”, 2019 нчы ел, 15 нче апрель 291 нче номерлы 

“2014-2021 нчы елларга Татарстан Республикасында гражданнар хезмәтен һәм 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү” Дәүләт программасына 

үзгәрешләр кертү турындагы” карарлары, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2013 нче ел, 22 нче ноябре 910 нчы номерлы карары белән расланган 

“2014-2021 нче елларга Татарстан Республикасында дәүләт гражданнар хезмәтен һәм 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү “ дәүләт программасын 

раслау турында” карары, 2019 нчы елның 13 нче июле 575 номерлы “2014-2021 нчы 

елларга Татарстан Республикасында гражданнар хезмәтен һәм Татарстан 

Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү” Дәүләт программасына үзгәрешләр 

кертү турындагы” карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 

нчы ел, 20 нче мае 1084-р боерыгы һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

район Советының 2016 нчы ел, 31 нче марты 51 нче номерлы карары белән расланган 

(2017 нче ел, 13 нче октябре 168 нче номерлы, 2018 нче ел, 28 нче марты202 нче 

номерлы, 2018 нче ел,11 нче июле 226 нчы номерлы, 2018 нче ел, 31 нче августы 238 

нче номерлы, 2019 нчы ел 17 нче апреле 287 нче номерлы карарларда кертелгән 

үзгәрешләр белән) “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында 

муниципаль хезмәт турында” Нигезләмәсенә таянып, Татарстан Республикасы 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР ИТӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2014 нче ел, 30 нчы мае 969 нчы номерлы “Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районында 2014-2021 елларга муниципаль 

хезмәтне үстерү” район программасын раслау турында” карарына (2017 нче ел, 
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24 нче марты 753 нче номерлы, 2019, ел, 17 нче сентябре 1549 нчы номерлы 

карарларда кертелгән үзгәрешләр белән) алдагы үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Программаның исемендә һәм 1 нче пунктында «2014-2021» 

саннарын «2014-2022» саннары белән алыштырырга; 

1.2. Карар белән расланган “Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районында 2014-2021 елларга муниципаль хезмәтне үстерү” 

район программасына (ары – Программа)): 

1.2.1. исемендә «2014-2021» саннарын «2014-2022» саннары белән 

алыштырырга; 

1.2.2.  Программаның паспортында: 

а) «Программаның исеме» һәм «Программаны гамәлгә ашыру сроклары» 

юлларында «2014-2021» саннарын «2014-2022» саннары белән алыштырырга; 

б) “Программаны финанслауның елларга бүленгән күләме” юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

 

«Программаны 

финанслауның елларга 

бүленгән күләме» 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы бюджеты акчалары хисабына 

Программаны финанслауның күләме 150,1 мең.сум 

тәшкил итә, шул исәптән:  

 2014 нче елда - 0 мең  сум; 

 2015 нче елда - 0 мең  сум; 

 2016 нчы елда - 0 мең  сум; 

 2017 нче елда - 0 мең сум; 

 2018 нче елда - 0 мең  сум; 

 2019 нчы елда – 150,1 мең  сум; 

 2020 нче елда - 0 мең  сум; 

 2021 нче елда - 0 мең  сум; 

 2022 нче елда - 0 мең  сум.»; 

Күрсәтелгән акчалар муниципаль хезмәткәрнеә 

сәламәтлегенә зыян китерү очрагына мәҗбүри 

дәүләт иминиятләштерүне гамәлгә ашыруга 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 

районы бюджетыннан башка бюджетара 

трансфертлар тапшыру өчен, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының резерв 

фонды акчалары хисабына тапшырылды 

 

г)  «Программаны гамәлгә ашыруның көтелгән ахыргы нәтиҗәләре»:  

беренче абзацта   «2021» саннарын «2022» саннары белән алыштырырга;  

1.3. Программаның  II бүлегендә: 

1.3.2. 12 нче абзацта  «2014-2021» саннарын «2014-2022» саннары белән 

алыштырырга; 

1.4.  Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«III.  Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

Программа чаралары Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 



 
 

 

бюджеты акчалары хисабына гамәлгә ашырыла. Программаны финанслау күләме 

2014-2022 нче елларга 150,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:  

 2014 нче елда - 0  мең сум; 

 2015 нче елда - 0 мең сум;  

 2016 нчы елда - 0 мең сум;  

 2017 нче елда - 0 мең сум;  

 2018 нче елда - 0 мең сум;  

 2019 нчы елда – 150,1 мең сум;  

 2020 нче елда - 0 мең сум;  

 2021 нче елда - 0 мең сум; 

 2022 нче елда - 0 мең сум. 

Программаны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән акчаларның күләменә, 

бюджет мөмкинлекләрен исәпкә алып, Татарстан Республикасы Биектау 

муниципаль районының киләсе финанс елына бюджет проекты эшләгәндә 

төгәллекләр кертелә»; 

1.5. Программаның V бүлеге 9  абзацында «2021 нче елына» сүзләрен 

«2022 нче елына сүзләре белән алыштырырга»; 

1.6. 1 нче һәм 2 нче номерлы кушымталарны яңа редакциядә 

(китереләләр) бәян итәргә. 

2. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына, әлеге карарның 1 нче пункты белән кертелгән үзгәрешләргә туры 

китерү максатыннан, үзләренең хокукый локаль актларын эшләп бетерергә 

рекомендация бирергә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны МКУ “Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты” эшләре белән 

идарә итүче Г.Ф. Сабировка йөкләргә. 

 

Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                    Д.Ф. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 1 нче номерлы кушымта 

 Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

                                                Башкарма комитетының 2020 нче ел, 13 нче январе, 

 8 нче номерлы карарына 

 

“Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында2014-2022 нче елларга муниципаль хезмәтне үстерү “ 

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

чаралары, һәм аларның нәтиҗәләрен бәяләүче индикаторлары 
 

Т. №  Төп чараның исеме Башкаручылар  Төп 

чараларны 
үтәүнең 

сроклары 

Ахыргы нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары  

Индикаторларның билгеләре 

2013 ел 
(база) 

2014 
ел 

2015 
ел 

2016 
ел 

2017 
ел 

2018 
ел 

2019 
ел 

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1 нче максат: «Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарының үзләренә тапшврылган вәкаләтләрне үтәүнең эффетивлылыгын күтәрү»  

 1 нче бурыч: «Җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген, шул исәптән аларның оештыру структураларын һәм штат берәмлеге санын камилләштерү юлы белән күтәрү»  

1. Җирле үзидарә органнарының аппарат 
структурасына анализ үткәрү  

Җирле үзидарә 
органнары 

2014 нче ел Җирле үзидарә органнарының 
аппарат структураларына анализ 

нәтиҗәләре һәм аларны 

камилләштерү буенча 
тәкъдимнәр буенча отчёт төзү 

 

- + - - - - - - - - 

2. Җирле үзидарә органнарының, муниципаль 

берәмлекләрнең сайлау комиссияләренең һәм 

җирле үзидарәләрнең, муниципаль 

берәмлекләрнең сайлау комиссияләренеү 

аерым органнарыенда муниципаль 
хезмәткәрләрнең эшчәнлегенең 

эффективлыгын күтәрүгә юнәлдерелгән 

экспериментлар үткәрүнең тәртибен, 
шартларын һәм срокларын билгеләү 

Җирле үзидарә 

органнары 

2014 нче ел Җирле үзидарә органнарының, 

муниципаль берәмлекләрнең 

сайлау комиссияләренең һәм 

җирле үзидарәләрнең, 

муниципаль берәмлекләрнең 
сайлау комиссияләренеү аерым 

органнарыенда муниципаль 

хезмәткәрләрнең эшчәнлегенең 
эффективлыгын күтәрүгә 

юнәлдерелгән экспериментлар 

үткәрүнең тәртибен, шартларын 
һәм срокларын билгеләү турында 

норматив акт кабул итү 

- + - - - - - - - - 

3 Җирле үзидарә органнары тарафыннан 
Татарстан Республикасында алдагы чорга 

муниципаль хезмәтне үстерү муниципаль 

программаларын эшләү һәм кабул итү 

Җирле үзидарә 
органнары 

2014, 2017 
нче еллар 

Алдагы чорга муниципаль 
хезмәтне үстерү муниципаль 

программаларын раслаган җирле 

үзидарә органнарының аларның 
гомуми санынан алып торган 

өлеше 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 
 

 

4 Муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан 

муниципаль хезмәт үтү белән бәйле таләпләрне,  
чикләүләр һәм тыюларны,  шул исәптән 

коррупциягә каршы тору законнарының  

үтәлешенә контрольне гамәлгә ашыру 

Җирле үзидарә 

органнары 

2014-2016 

нчы еллар 

Үткәрелгән тикшерү һәм башка 

чараларның саны 
 4 4 4 4 - - - - - - 

5 Муниципаль хезмәткәрләрнең эшчәнлеге 
эффективлыгының төп күрсәткечләрен кертү 

Җирле үзидарә 
органнары 

2017-2022 
нче еллар 

Муниципаль хезмәткәрләрнең 
эшчәнлеге эффективлыгының төп 

күрсәткечләре турында җирле 

үзидарә башкарма органнарының 
ел саен актуальләштерелгә локаль 

хокук актлары булуы 

- - - - + + + + + + 

6 Җирле үзидарә органнарында кадрлар эшенең 
эффективлыгын мониторинглау  

Җирле үзидарә 
органнары 

2017-2022 
нче еллар 

Кадрлар эшенең эффективлыгын 
квартал саен мониторинглау 

нигезендә җирле үзидарә 

органнарының формалашкан 
рейтингы 

- - - - + + + + + + 

7 Җирле үзидарә органнарының структур 

Стандартларын кертү 

Җирле үзидарә 

органнары 

2018-2020 

нче еллар 

Җирле үзидарә органнарының 

структура Стандартларына тәңгәл 

китерелгән җирле үзидарә 
органнары структуралары 

- - - - - + + + - - 

8 Татарстан Республикасында муниципаль 

хезмәте кадрлар составының Бердәм мәгълүмат 
системасында җирле үзидарә органнары 

кадрлар бүлекләре хезмәткәрләре тарафыннан 

кадрлар эшен алып баруны тәэмин итү 

Җирле үзидарә 

органнары 

2017-2022 

нче еллар 

Җирле үзидарә органнарының 

кадрлар составын характерлаучы 
актуаль мәгълүматларның 

Татарстан Республикасы дәүләт 

гражданнар хезмәте һәм 
Татарстан Республикасы 

муниципаль хезмәте кадрлар 

составы Бердәм мәгълүмат 
системасында булуы 

- - - - + + + + + + 

 2 нче бурыч: «Муниципаль хезмәткәрләрне сайлауда, эшчәнлеген комплекслы бәяләүдә һәм хезмәттә күтәрелүнең эффектив механизмнарын кертү»  

9 Җирле үзидарә органнарында муниципаль 

хезмәте кадрлар составының Бердәм мәгълүмат 
системасын булдыру һәм кертү  

Җирле үзидарә 

органнары 

2014 нче ел Техник бирем эшләү һәм 

программ продукт - Җирле 
үзидарә органнарында 

муниципаль хезмәт кадрлар 

составы Бердәм мәгълүмат 
системасын булдыру 

- + - - - - - - - - 

10 Эшкә яңа алынган муниципаль хезмәткәрләргә 

адаптация һәм остазлык системасын булдыру 

Җирле үзидарә 

органнары 

2014 нче ел Эшкә яңа алынган муниципаль 

хезмәткәрләргә адаптация һәм 
остазлыкны көйли торган 

норматив хокукый акт кабул итү 

- + - - - - - - - - 

11 Муниципаль хезмәткәрләрнең, шулай ук 

муниципаль хезмәткәр вазыйфасын биләүгә 
дәгъва итүчеләрнең муниципаль хезмәтнең 

вакантлы вазыйфаларын биләүгә конкурслар, 

Җирле үзидарә 

органнары 

2014 нче ел Муниципаль хезмәткәрләрнең, 

шулай ук муниципаль хезмәткәр 
вазыйфасын биләүгә дәгъва 

итүчеләрнең муниципаль 

- + - - - - - - - - 



 
 

 

кадр резервларын формалаштырганда, 

аттестация, квалификацион имтихан  
үткәргәндә, һөнәри белемнәрен һәм 

күнекмәләрен бәяләү методларын 

камилләштерү 

хезмәтнең вакантлы 

вазыйфаларын биләүгә 
конкурслар, кадр резервларын 

формалаштырганда, аттестация, 

квалификацион имтихан  
үткәргәндә, һөнәри белемнәрен 

һәм күнекмәләрен бәяләү 

методикасын кабул итү 

12 Муниципаль хезмәткәрләрнең эшчәнлеге 
эффективлыгына җәмәгать бәясен тәэмин итүче 

электрон механизм булдыру 

Җирле үзидарә 
органнары 

2016 нчы ел Муниципаль хезмәткәрләрнең 
эшчәнлеге эффективлыгына 

җәмәгать бәясен тәэмин итүче 

электрон механизмын кертү 

- - - + - - - - - - 

13 Муниципаль хезмәткәрләрнең  идарә итү 

компетенцияләрен бәяләүне үткәрүгә 

юнәлтелгән чараларны гамәлгә ашыру 

Җирле үзидарә 

органнары 

2015, 2020, 

2021 нче 

еллар 

Муниципаль хезмәткәрләрнең 

идарә итү компетенцияләрен 

бәяләүне оештыру 

- - + - - - - + + - 

14 Татарстан Республикасы дәүләт органнарында 
һәм җирле үзидарә органнарында,  шул исәптән 

муниципаль хезмәткәрләрнең өстәмә һөнәри 

белем системасы кысаларында стажировка 
мәйданчыклары оештыру  

Җирле үзидарә 
органнары (килешенү 

буенча) 

2017 - 2022 
нче еллар 

дәүләт органнарында һәм җирле 
үзидарә органнарында 

муниципаль хезмәткәрләренең 

стажировкаларын оештыру  

- - - - + + + + + + 

 3 нче бурыч:  Муниципаль хезмәттә мотивация һәм кызыксындыруның эффектив системасын төзү  

15 Муниципаль хезмәттә класслы 

чиннартапшыруның тәртипләрен 
камилләштерү 

Җирле үзидарә 

органнары 

2017 нче ел Законнарның муниципаль 

хезмәттә класслы чиннар 
тапшыру өлешен камилләштерү 

буенча формалаштырылган  

тәкъдимнәр 

- - - - + - - - - - 

 4 нче бурыч: «Муниципаль хезмәткә яшь перспективалы белгечләрне тарту һәм беркетү»  

16 Муниципаль хезмәткәрләр эшчәнлеге турында  

мәгълүматны массакүләм мәгълүмат 
чараларында, җирле үзидарә органнарының 

“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацияләр 

челтәрендәге рәсми сайтларында бастырып 
чыгару 

Җирле үзидарә 

органнары 

2014-2022 нче 

еллар 

Муниципаль хезмәткәрләр 

эшчәнлеге һәм мөниципаль 
хезмәт үсеше турында 

массакүләм мәгълүмат 

чараларында, җирле үзидарә 
органнарының “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникацияләр 

челтәрендәге рәсми сайтларында 
басылып чыккан язмалар һәм 

башка мәгълүмати-аналитик 

материаллар саны 

- - - - - - - - - - 

17 Муниципаль хезмәтнең максатлары һәм 
бурычлары турында югары белем оешмалары 

һәм һөнәри белем оешмалары студентлары 

өчен семинарлар һәм түгәрәк өстәлләр үткәрү 

Җирле үзидарә 
органнары 

2014-2022 нче 
еллар 

Үткәрелгән семинарлар, түгәрәк 
өстәлләр саны 

- - - - 1 1 1 1 1 1 

 5 нче бурыч: «Җәмәгать контроле системасын үстерү һәм гражданнар җәмгыяте институтлары белән үзара хезмәттәшлек итү, муниципаль хезмәттә коррупциягә каршы тору буенча чаралар күрү»  



 
 

 

  

18 Муниципаль хезмәт вазыйфаларын 

дәгъвалаучыларның аны узу белән бәйле 
таләпләр һәм чикләүләрне үтәүләрен 

тикшерүне гамәлләштерү 

Җирле үзидарә 

органнары 

2017-2022 нче 

еллар 

Тикшерү чараларын гамәлгә 

ашыру 
- - - - + + + + + + 

 6 нчы бурыч: «Муниципаль хезмәтне норматив һәм методик тәэмин ителеше»  

19 Җирле үзидарә органнарында кадрлар эшен 
анализлау һәм камилләштерүүткәрү, персонал 

белән идарә итүдә заманча технологиләргә 

юнәлеш  

Җирле үзидарә 
органнары 

2014-2016 
нчы еллар 

Кадрлар эшенә анализ үткәрү 

+ + + + - - - - - - 

20 Муниципаль хезмәт турындагы законнарның 
үтәлешенә анализ ясау, җирле үзидарә 

органнарында кадрлар эшен камилләштерү, 

персонал белән идарә итүдә заманча 
технологияләргә юнәлеш  

Җирле үзидарә 
органнары 

2017-2022 нче 
еллар 

Кадрлар эше турында аналитик 
язма 

- - - - + + + + + + 



 
 

 

 2нче номерлы кушымта  

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2020 нче ел, 13 нче январе 8 нче номерлы карарына 

 

 

“Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районында2014-2022 нче елларга муниципаль хезмәтне үстерү “ 

район программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары һәм чараларын 

финанслау 
 

 

Т.№ 

 

Төп чара исеме Башкаручы

лар 

Төп 

чаралар

ны үтәү 
сроклар

ы 

Ахыргы 

нәтиҗәне 

бәяләү 
индикаторла

ры 

Индикаторлар билгеләре Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы бюджет 

акчалары хисабына финанслау, мең сум 

2013 
нче 

ел 

(база) 

2014 
нче 

ел 

2015 
нче 

ел 

2016 
нчы 

ел 

2017 
нче 

ел 

2018 
нче 

ел 

2019 
нчы 

ел 

2020 
нче 

ел 

2021 
нче 

ел  

2022 
нче ел  

2014 
нче 

ел 

2015 
нче 

ел 

2016 
нчы 

ел 

2017 
нче 

ел 

2018 
нче 

ел 

2019 
нчы 

ел 

2020 
нче 

ел 

2021 
нче 

ел 

2022 
нче 

ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 1нче максат: «Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле үзидарә органнарының аларга йөкләнгән вәкаләтләрне үтәүнең эффективлыгын күтәрү» 

 7 нче бурыч: «Муниципаль хезмәткәрләрнең, җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәткә туры килмәгән вазыйфалар биләүче хезмәткәрләрнең, Татарстан Республикасы муниципаль учреждениеләре 

хезмәткәрләренең, шулай ук кадрлар резервына кертелгән затларның һөнәри һәм идарә итү компетентлылыгын үстерү » 

1 Муниципаль 

хезмәткәрләрнең, 

җирле үзидарә 

органнарында 
муниципаль 

хезмәткә туры 

килмәгән 
вазыйфалар биләүче 

хезмәткәрләрнең, 

муниципаль 
учреждениеләр 

хезмәткәрләренең 

квалификациясен 

күтәрүне, һөнәри 

яктан кабат 

әзерләүне оештыру 

Җирле 

үзидарә 

органнары 

2014-

2022 

нчы 

еллар 

Муниципаль 

вазыйфалар 

биләүче 

муниципаль 
хезмәткәрләр

нең 

күрсәтелгән 
елларда 

квалификаци

я күтәрү, 
һөнәри яктан 

яңадан 

әзерлек үткән 

өлеше 

33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Муниципаль 

хезмәткәрләрнең, 

Җирле 

үзидарә 

2019-

2022 

Мбилизацио

н әзерлек һәм 

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



 
 

 

муниципаль 

вазыйфалар биләүче 
затларның, җирле 

үзидарә 

органнарында 
муниципаль 

хезмәткә туры 

килмәгән 
вазыйфалар биләүче 

хезмәткәрләрнең 

мобилизацион 

әзерлек һәм дәүләт 

серен саклау буенча 

квалификацияләрен 
күтәрүне оештыру  

органнары нчы 

еллар 

дәүләт серен 

саклау 
мәсьәләләре 

буенча 

өйрәнү 
үткәрү 

3 Кадрлар 

резервларына 

кертелгән затлар 
өчен әзерлек 

(укулар, 

стажировкалар) 
оештыру 

 Җирле 

үзидарә 

органнары 

2014-

2022 

нчы 
еллар 

Татарстан 

Республикас

ы Биектау 
муниципаль 

районында 

формалашка
н кадрлар 

резервына 

кертелгән 
затларның 

гомуми 
санына 

карата 

әзерлек 
(укулар, 

стажировка) 

үткән 
Татарстан 

Республикас

ы Биектау 
муниципаль 

районында 

формалашка
н кадрлар 

резервына 

кертелгән 
затларның 

өлеше   

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

4 Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

өстәмә һөнәри 

белем системасы 

кысаларында, әйдәп 
баручы Россия һәм 

чит ил белгечләрен 

җәлеп итеп, 

Җирле 

үзидарә 

органнары 

2014-

2016 

нчы 

еллар 

Муниципаль 

хезмәт 

мәсьәләләре 

буенча 

катнашкан 
семинар, 

киңәшмә, 

конференция

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



 
 

 

семинарлар, 

киңәшмәләр, башка 
чаралар оештыруда 

катнашу  

ләр саны 

 3 нче бурыч:  Муниципаль хезмәттә мотивация, кызыксындыруның эффетив системасын төзү 

5 Муниципаль 
хезмәткәрләрнең 

сәламәтлеккә зыян 

килү очрагына 

мәҗбүри дәүләт 

иминиятләштерүене

ң бердәм 
системасын 

булдыру 

Җирле 
үзидарә 

органнары 

2019 
нчы ел 

2019 нчы 
елда 

Татарстан 

Республикас

ы 

бюджетынна

н Татарстан 
Республикас

ы Биектау 

муниципаль 
районы 

бюджетына, 

муниципаль 
хезмәткәрнең 

сәламәтлеген

ә зын килү 

очрагында 

билгеләнгән 

тәртиптә 
мәҗбүри 

дәүләт 

иминиятләшт
ерүне 

гамәлгә 

ашыру өчен, 
башка 

бюджетара 

трансфертлар 

тапшыру   

- - - - - - + - - - - - - - - 150,1 - - - 

 

 
 

 

 

 

 


