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Татарстан Республикасы 3еленодольск
муниципаль районы Олы Ачасыр авыл
щирлеге башкарма комитеты муниципаль
хезмэткоренец башка тyлоyле эш
башкаруы турында яллаучы (эш бируче)
вэкиленэ алдан хабер итy тертибе
хакында

Олы Ачасыр авыл жирлег€ башлыгы

кАрАр

Ns4

2007 елныц 2 мартындагы кРоссия Федерациясендэ муниципаль хезмет
турында) 25-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ Татарстан Республикасы
Зеленодольск муниципаль районы Олы Ачасыр авыл )цирлеге башкарма комитеты
карар итэ:

1. Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы Ачасыр
авыл )цирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмэткаренэ башка тyлоyле эш
башкару турында яллаучы (эш бируче) вэкиленэ алдан хобар иry тэртибен расларга.

2, Олеге карарны Интернет челтэренец Татарстан Республикасы хокукый
магълyмат рэсми порталында (httр://ргачо.tаtаrstап.гu) hэм Татарстан Республикасы
муниципаль берамлеклэре составындагы Зеленодольск муниципаль районы
мэгълyмат сайтында (http://zelenodolsk,tatarstan.ru), шулай ук мэгълyмат
стендларында: Олы Ачасыр авылы, Yзэк урамы, 46 йорт (цирлек хакимияте бинасы),
Олы Ачасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорт (авыл маденият йорты бинасы)
урнаштырырга,

З. Олеге карар yтэлешен контрольга алуны yземда калдырам.

tl^ М.Г. Гатиятуллин



Зеленодольск муниципаль районы
Олы Ачасыр авыл жирлеге башкарма
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2020 елныц 23 марты

зеленодол муниципаль районы олы Ачасыр авыл х{ирлеге башкарма комитеты
муниципаль хезмэткэренец башка тYлаYле эш башкаруы турында яллаучы (эш

бируче) вакилена алдан хабэр иту Тартибе

1. 3еленодол муниципалЬ районы олы Ачасыр авыл )(ирлеге башкарма
комитеты муниципаль хе3мэткэренец башка тYлэYле эш (алга таба-эш бируче)
башкаруы турында яллаучы (эш бируче) вэкиленэ алдан хобэр итYнец элеге тартибе
- Тэртип) 2007 елны1-1 2 мартындагы <Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт
турында) Ns 25-Ф3 Федераль 3аконныЦ 11 статьясындагы 2 елеше нигезендэ Яшелyзан муниципаль районы олы Ачасыр авыл щирлеге Башкарма комитетында
коррупциЯ китереп чыгара торган сэбэплэрне hoM шартларны бетеру, эшка алучы (эш
бируче) вэкилено Зеленодол муниципаль районы олы Дчасыр авыл щирлеге
башкарма комитеты муниципаль хезмэткэрлэрена бутан тyлэyле эш башкару турында
хабэр итy процедурасын билгелэу максатында эшлэнде.

2, Муниципаль хе3мэткер, эгэр кРоссия Федерациясенда муниципаль хезмат
турында) Федераль 3аконда башкасы каралмаган булса, яллаучыныц (эш бирученец)
вокиленец (эш бирученец) башлангыч язма белдеруе белэн башка тyлаyле эш
башкарырга хокуклы.

3. Муниципаль хезмэткар башка тYлэYле эш башкарганда мэнфэгатьлар
каршылыгы барлыкка килган очракта бутан тyлоyле эш башкаруны туктатырга тиеш.4, Бутан тYлэYле эш башкаруны планлаштыручы муниципаль хезмэткар
яллаучы (эш бируче) вэкиленэ бутэн тYлоYле эш башкару турында хэбэрнамоне (алга
таба - хэбарнамэне) олеге Тартипнец 1 нче кушымтасы нигезенде, муниципаль
хе3мэткэрнец турыдан-туры житэкчесе белан алдан килештерелгон тэртипкэ язма
рэвештэ >цибара. Курсэтелгэн мора)цагать бутан тyлэyле эш башкарыла башлаганчы
>цибэрелергэ тиеш.

5. Хобарнамэ башка тyлаyле эш башкару турындагы хабэрнамэларне теркэy
журналына кергэН кенне терколерго тиеш, ул элеге Тэртипкэ 2 нче кушымта
нигезендэ алып барыла.

6. Хэбэрнама яллаучы вакилена (эш биручегэ) хабэрнамэ кергэн коннэн оч эш
коне эченда тапшырыла.

7, Яллаучыныц вэкиле (эш бируче) муниципаль хезмэткорнец бащка тyлоyле
эш башкаруга каршы килсэ, хэбэрнамэ бланкында ул муниципаль хезмэткарнец
башка тYлэYле эше мэнфэгатьлор конфликтына китерерга йемкин дигэн фикерен
нигезли.

8. Яллаучы (эш бируче) вэкиленда мэнфэгатьлэр каршылыгы барлыкка килy
момкинлеге турында шик туган очракта, муниципаль хезмэткардон башка тyлэyле эш
башкару турында муниципаль хезмэткэрнец хэбэрнамэсе еч кон дэвамындамуниципалЬ хе3меткэрлэрнеЦ хезмэт тэртибено куелгаН талоплорне YTэy hэм
манфагатьлар конфликтын >цайга салу комиссиясенэ муниципаль хезматкарларнец
хе3мот тэртибенэ куелган талоплэрне чтэy heM мэнфэгатьлэр конфликтын >цайга салу
буенча Комиссия турындагы Нигезлэмэ нигезендо карау очен >цибэрело.

9. Башка тyлэyле эш башкару графигы, шулай ук-мондый эшне башкару белэн
байле башка йеклэмалэр Yзгэргэн очракта, муниципаль хезмэткэр яллаучы (эш
бируче) векилено олеге Тартип нигезендэ хэбэр итэ,



3еленодол муниципаль районы Олы
Ачасыр авыл )цирлеге башкарма комитеты
муниципаль хезмоткэрларенэ башка
тyлоyле эш башкару турында яллаучы (эш
бируче) вэкиленэ алдан хэбэр иту
тэртибенэ 1 нче кушымта

(mанышу mурынdа бчлее)

(ФИО, эш бируче (яллаучы) вакиленец
исеме фамилиясе, вазыйфасы)

Бащка тyлаyле эщ башкару турында хэбэрнамэ

2007 елныЦ 2 мартыНдагы Федераль <Россия Федерациясенда муниципаль
хе3мэт турында " гы 25-Ф3 номерлы Федераль законныц 11 статьясындагы 2 елеше
нигезенда мин (_> 20_ елынан икенче тyлэyле хезмот
Yтэргэ ниятлим:

(эLuчанлек mореН кYрсоmерео: пеdаеоеuк, фоннч, uцаОч якч баtuка эulчонлек)

(хезмаm шарmнамасе, еражOан-хокукьtЙ шарmнамосе, авmорлык кuлешyе h. б.)

(бaшкamYЛaYлeэшбaulкapылamopeaHoeuJMaHьIцmyльtuceMeh@

Хезмэт

() 20 г.

(чмза) (фамчлчясе,чмзасы)

КИЛЕШЕНГОН

(хабарнама кчлешmереон вазыйфач заmныц фамчлuясе) (dаmасы,uмзасы)

Журналда теркэлy номеры
Yталеше турында хобэрнамоларне Tepкoy *

20_ ел.

Башка тyлоyле хезмот KypceTy_
Хэбэрнамэне теркэy датасы( ))

(хоборнамо mеркоеон вазы йфач за mныц,
uсеме, фамuлчясе)

(хабарнамо mеркоеон вазыйфаu заmны ц
uмзасы)



3еленодол муниципаль районы Олы
Ачасыр авыл )цирлеге башкарма комитеты
муниципаль хезмоткорлерене башка
тyлэyле эш башкару турында яллаучы (эш
бируче) вакилена алдан хэбар иту
тэртибена 2 нче кушымта

Башка тyлэyле эш башкару турында
хэбэрнамэлэрне теркэY журнальl

Ns Хэбэрнамане
биргон

муниципаль
хезмоткорнец

исем-

фамилиясе

Хэбэрнамане
биргэн

муниципаль
хезматкарнец
вазыйфасы

Хобарнамане
теркогэY

датасы

Хабарнаманец
кыскача эчталеге

(эшчанлек
харакгеры), башка

тyлоyле эш
башкарылачак

оешма атамасы

Хабарнамэне
кабул итеп

алган
муниципаль

хезматкорнец
исем-

фамилиясе

Искэрма


