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 «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле
үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын

биләүгә конкурс турында» 2014 елның 08 октябрендәге 53-РС номерлы
район Советы карарына үзгәрешләр кертү хакында

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 02

мартындагы  25-ФЗ  номерлы  Федераль  закон,  Татарстан  Республикасында

муниципаль  хезмәт  турында  2013  елның  25июнендәге  50-ТРЗ  номерлы

Татарстан  Республикасы  кодексы,  Россия  Федерациясе  Президентының

«Россия  Федерациясе  дәүләт  граждан  хезмәтенең  вакантлы  вазыйфасын

биләүгә конкурс турында» 2005 елның 01 февралендәге 112 номерлы Указы,

Лаеш муниципаль районы Советы карары белән расланган Лаеш муниципаль

районында  муниципаль  хезмәт  турында  нигезләмә  нигезендә  Лаеш

муниципаль районы Советы карар итте:

1.«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле үзидарә

органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс

турында»  2014  елның  08  октябрендәге  53-РС  номерлы  район  Советы

карарына үзгәреш кертергә.

 2.  Әлеге  карарны  Татарстан  Республикасының  хокукый  мәгълүмат-

телекоммуникация челтәренең рәсми порталында  http://pravo.tatarstan.ru веб-

адресы   буенча   һәм  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәренең

Лаеш муниципаль районының рәсми сайтында   http://laishevo.tatarstan.ru веб-

адресы буенча бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).



3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны муниципаль район Советы

аппараты җитәкчесе А.А.Нурмөхәммәтовка йөкләргә.

Муниципаль район башлыгы
- район Советы Рәисе
 вазыйфаларын башкаручы Т.П.Борһанова



Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Советының

  27.03.2020 елның 18номерлы
 карарына кушымта

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле үзидарә
органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә
конкурс турында» 2014 елның 08 октябрендәге 53-РС номерлы район

Советы карарына үзгәрешләр

2. 1. 1.5 пунктындагы д пунктчасын түбәндәге редакциядә чыгарырга:
3. «д)  муниципаль  хезмәтнең  югары  һәм  төп  вазыйфалары  төркеменә

караган граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларына билгеләгәндә.».
4. 2.  3.3  пунктындагы  г  пунктчасының  2  абзацында  «хезмәт  кенәгәсе

күчермәсе»  сүзләреннән  соң  «һәм  (яисә)  хезмәт  эшчәнлеге  турында
белешмәләр» сүзләрен өстәргә.

5. 3. 3 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бастырып чыгарырга:

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
 2005 елның 26 маендагы 667-р номерлы

 күрсәтмәсе белән расланды 
(2019 елның 20 ноябрендәге редакциясендә).)

А Н К Е Т А

1. Фамилия
Фотография урыны

Исем

Отчество

2. Әгәр фамилиясен, исемен яки атасының 
исемен үзгәртсәләр, аларны күрсәтегез, 
шулай ук кайчан,
кайда һәм ни сәбәпле үзгәргәннәр
3. Сан, ай, ел һәм Туган урыны
(авыл, авыл, шәһәр, район, өлкә, край, 
республика, ил)
4. Гражданлык (әгәр үзгәртсәгез, башка 
дәүләт гражданлыгы булса, кайчан һәм ни 
сәбәпле икәнен күрсәтегез)
5. Образование (когда и какие учебные 



заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность
по диплому
Квалификация по диплому
6Югары уку йортыннан соңгы һөнәри 
белем: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (белем бирү яисә фәнни 
учреждениенең исеме, уку елы)
Укыту дәрәҗәсе, уку исеме (бирелгән 
вакытта, дипломнар, аттестатлар номеры)
7. Россия Федерациясе халыкларының 
нинди телләрен беләсез һәм чит телләрне 
һәм ни дәрәҗәдә (сүзлек белән укыйсыз һәм 
тәрҗемә итәсез, укыйсыз һәм аңлаша 
аласыз, иркен сөйләшә аласыз).)



8. Федераль гражданлык хезмәтенең 
класслы чины, дипломатик ранг, хәрби яисә 
махсус исем, хокук саклау хезмәтенең 
класслы чины, Россия Федерациясе 
субъекты граждан хезмәтенең класслы 
чины, дәүләт хезмәтенең квалификация 
разряды, муниципаль хезмәтнең 
квалификация разряды яисә сыйныф чины 
(кем һәм кайчан бирелгән)
9. Сез хөкем ителдегезме, кайчан һәм ни 
өчен (Россия Федерациясе дәүләт граждан 
хезмәтенә кергәндә тула)?
10. Эш, хезмәт, уку чорында 
рәсмиләштерелгән дәүләт серенә җибәрү, 
аның формасы, номеры һәм датасы (әгәр 
булса) 

11. Хезмәт эшчәнлеге башланганнан бирле башкарыла торган эш (югары һәм урта махсус
уку йортларында укуны, хәрби хезмәтне, бергә (по совметительству) эшләү, эшкуарлык
эшчәнлеге һ.б. ны да кертеп).
Әлеге  пунктны тутырганда  оешмаларны  үз  вакытында  ничек  аталган  булсалар,  шулай
атап йөртергә,  хәрби хезмәтне хәрби частьнең вазифасын һәм номерын күрсәтеп язарга
кирәк.

Ел һәм ай Оешма күрсәтелгән
вазифа

Оешманың адресы
(шул исәптән чит илдә)Эшкә керү Эштән китү



12. Дәүләт бүләкләре, башка аерымлык билгеләре

13. Сезнең якын туганнарыгыз (әтиегез,  әниегез,  абый-энеләрегез,  апа-сеңелләрегез  һәм
балаларыгыз), шулай ук хәләл җефетегез (тормыш иптәшегез), абыйлы-энеле һәм апалы-
сеңелле туганнарыгыз.
Әгәр  туганнары  фамилиясен,  исемен,  атасының  исемен  үзгәрткән  булсалар,  шулай  ук
аларның элеккеге фамилияләрен, исемен, атасының исемен күрсәтергә кирәк..
Туганлык
дәрәҗәсе

Фамилиясе, исеме,
атасының исеме

Ел, число,
ай һәм

туган урын

Эш урыны (оешманың
исеме һәм адресы),

вазыйфасы

Өй адресы
(теркәлү, фактта яшәү

адресы)



14. Сезнең якын туганнарыгыз (әти, әни, абый-энеләр, апа-сеңелләр һәм балалар), шулай
ук тормыш иптәшегез (тормыш иптәшегез), абыйларының һәм сеңелләренең ирләре, чит
илдә даими яшәүче һәм (яки) чыгып китү өчен документлар рәсмиләштерүче ир белән
хатынның  абыйлары  һәм  апалары  на

башка дәүләткә даими яшәү урыны

(чит илдә аларның фамилиясе, исеме, атасының исеме, күпме вакыттан бирле яши)

14.1Ир белән хатынның (иренең)  гражданлык (тәрбия бирүе).  Әгәр Россия Федерациясе
гражданлыгы (хатыны) булмаса яисә Россия Федерациясе гражданлыгыннан тыш, шулай ук
башка дәүләт гражданлыгы (подданствосы) булса, күрсәтегез (Россия Федерациясе Тышкы
эшләр  министрлыгы  системасында  федераль  дәүләт  гражданлык  хезмәтенә  кергәндә,
федераль  дәүләт  гражданлык  хезмәте  вазыйфасын  биләү  өчен  тутырыла,  аның  буенча
дипломатик ранг бирү каралган.)

15. Чит илдә булу (кайчан, кайда, нинди максат белән)

16. Хәрби хезмәткә мөнәсәбәт һәм хәрби исемие

17. 

Өй адресы (теркәлү, фактта яшәү адресы), телефон номеры (яисә)



элемтәнең башка төре)

18. Паспорт яки аны алмаштыручы 
документ

(серия, номер, кем һәм кайчан бирелгән)

19. Чит ил паспорты булу
(серия, номер, кем һәм кайчан бирелгән)

20. Шәхси счет иминият номеры (әгәр булса))

21. ИНН (булса)

22. Өстәмә белешмәләр (сайланулы вәкиллекле органнарда катнашу, үзегез турында хәбәр 
итәргә теләгән башка мәгълүмат) 

23. Миңа  билгеле  булганча,  ялган  белешмәләр  анкетасында  үзем  турында  хәбәр  һәм
минем квалификация таләпләренә туры килмәвем конкурста катнашудан һәм вазыйфага
кабул  итүдән,  Россия  Федерациясенең  дәүләт  граждан  хезмәтенә  яисә  Россия
Федерациясенең муниципаль хезмәтенә керүдән баш тартырга мөмкин.
Миңа карата  тикшерү чараларын үткәрүгә  һәм шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә  (шул
исәптән автоматлаштырылган эшкәртүгә) риза (килешәм).).

« » 20 ел Имза 

М. П.

Фотография  һәм  хезмәт  эшчәнлеге,  хәрби  хезмәт  һәм  рәсмиләштерелгән
затның укуы турында  мәгълүмат  шәхесне  раслаучы документларга,  хезмәт
кенәгәсендәге  язмаларга,  мәгариф  һәм  хәрби  хезмәт  турындагы
документларга туры килә.

« » 20 ел                                                                                        ».
(имза, кадрлар хезмәте хезмәткәре фамилиясе)


	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

