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2020 елныц 25 марты Ns7

Татарстан Республикасы Зеленодольск
муниципаль районы Олы Жэке авыл
жирлеге башкарма комитеты муниципаль
хезмэткэре}iец башка ryлэyле эш
башкаруы ryрында яллаучы (эш бируче)
вакиленэ алдан хебэр итy тортибе
хакында

2007 елныц 2 мартындагы 25-Ф3 номерлы <<Россия Федерациясендэ
муниципаль хезмат турында"гы Федераль закон нигезенда Татарстан
Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы Жэке авыл )цирлеге
башкарма комитеты КАРАР ИТО:

1, Яшел Yзэн муниципаль районы Олы Жэке авыл щирлеге башкарма
комитеты муниципаль хезматкэренэ башка тyлэyле эш башкару ryрында яллаучы
(эш бируче) вакиленэ алдан хэбэр итy тэртибен расларга.

2, Олеге карарны Татарстан Республикасыныц хокукый мэгьлyмат рэсми
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) haM Татарстан Республикасы Муниципаль
берамлешаре порталы составында 3еленодольск муниципаль районы сайтында
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru <<Интернет>> мэгьлyмати-телекоммуникация
челтаренда урнаштырырга,

3. Олеге карарныц \rгэлешен yзем контрольдэ тотам.

олы Жэке авыл
жирлеге башлыгы Ф.А.Фэйзуллина
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3еленодольск муниципаль районы Олы
)(эке авыл )t{ирлеге башкарма
комитетыныц 2020 елныц 25 мартындагы
N07 карарына кушымта

Татарстан Республикасы Яцlел Yзан муниципаль районы Олы Щаке авыл
)цирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмэткэренец башка тyлаyле эш
башкаруы турында яллаучы (эш бируче) векилене алдан хабэр итy тартибе

1, 3еленодольск муниципаль районы Олы )(эке авыл жирлеге башкарма
комитеты муниципаль хезмэткэренец башка ryлэyле эш (алга таба-эш бируче)
башкаруы ryрында яллаучь1 (эш бируче) вэкиленэ алдан хэбэр итyнец элеге
тэртибе Тэртип) <<Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында>
02.03,2007 ел, Ns 25-Ф3 Федераль законныц '11 статьясындагы 2 олеше нигезендэ
Яшел Yзэн муниципаль районы Олы )(эке авыл жирлеге Башкарма комитетында
коррупция китереп чыгара торган сабапларне hoM шартларны бетеру, яллаучы
(эш бируче) вэкиленэ Яшел Yзон муниципаль районы Олы Х{аке авыл жирлеге
башкарма комитеты муниципаль хезмоткэрлэренэ бутэн тyлэyле эш башкару
ryрында хэбэр иry процедурасын билгелоу максатларында эшлэнде.

2. Муниципаль хезмэткор, эгар <<Россия Федерациясендэ муниципаль хезмот
ryрында)Федераль законда башкасы каралмаган булса, яллаучыныц (эш
бирученец) вэкиленец (эш бирученец) башлангыч язма белдеруе белэн башка
тyлэyле эш башкарырга хокукJ,Iы.

3. Муниципаль хезмоткэр башка тyлэyле эш башкарганда мэнфэгатьлэр
каршылыгы барлыкка килгэн очракта бутон тyлаyле эш башкаруны ryктатырга
тиеш.

4. Бран ryлэyле эш башкаруны планлаштыручы муниципаль хезмэткар
яллаучы (эш бируче) вэкиленэ бутэн тyлэyле эш башкару турында хэбэрнамоне
(алга таба хэбэрнамэне) элеге Тэртипнец 1 нче кушымтасы нигезендэ,
муниципаль хезмэткэрнец турыдан-туры житокчесе белэн алдан килештерелгэн
тэртипка язма равешта >цибара. Курсэтелган моращагать бутэн тyлэyле эш
башкарыла башлаганчы >цибэрелерго тиеш.

5. Хэбарнамэ башка тyлэyле эш башкару турындагы хабарнамаларне теркэy
журналына кергэн конне теркалергэ тиеш, ул элеге Тэртипкэ 2 нче кушымта
нигезендо алып барыла.

6. Хабэрнамэ яллаучы вокилена (эш биручега) хабэрнамэ кергэн коннэн еч
эш кене эчендэ тапшырыла.

7. Яллаучыныц вэкиле (эш бируче) муниципаль хезмоткэрнец башка тyлэyле
эш башкаруга каршы килсэ, хэбэрнамэ бланкьнда ул муниципаль хезмэткарнец
башка ryлэyле эше мэнфагатьлар конфликтына китерергэ мемкин диган фикерен
нигезли.

8. Яллаучы (эш бируче) вэкиленда манфагаfьлар каршылыгы барлыкка килy
момкинлеге турында шик туган очракта, муниципаль хезматкэрдэн башка ryлаyле
эш башкару ryрында муниципаль хезмэткэРнец хэбэрнамэсе оч кон давамында
муниципаль хезмэткарлэрнец хезмэт тэртибенэ куелган талапларне рэу hэм
мэнфэгатьлэр конфликтын .жайга салу комиссиясена муниципаль
хезматкэрлэрнец хезмэт тэртибенэ куелган талэпларне yтэy hэм мэнфэгатьлэр
конфликтын >цайга салу буенча Комиссия ryрындагы Нигезлэма нигезенда карау
ечен >цибарелэ.

9. Башка тyлаyле эш. башкару графигы, шулай ук мондый эшне башкару белэн
бойле башка йеклlэмалэр yзгэргэн очракта, муниципаль хезматкэр яллаучы (эш
бируче) вэкиленэ элеге Тэртип нигезендэ хэбор ита.



1 нче кушымта
Яшел Yзан муницип.rль рйоны Олы Щэке
авыл щирлеге башкарма комитеты
муниципаль хезмэткэрлэренэ башка
тyлэyле эш башкару турьшда яллаl.чы (эш
бирре) вэкиленэ ,rлдан хэбэр итy
тэртибенэ

(таныпry турында бшге)

(ФИО , эш бируrе (яллауrы) вэкиле вазыйфасы)

хоБорнАма
башка тyлэyле эш башкару турында

2Й7 елныц 2 мартындагы Федераль законныц 11 статьясындагы 2 олеше нигезендэ ((Россия
Федерациясендэ муниципilль хезмэт турында " гы 25-ФЗ номерлы Федераль законны нигезендэ
20_ елныц (_)
ниятлим:

мин тyлоyле эшчанлек угэргэ

(эшчэнлек тореЕ кyрсэтерго: педагогик, фэнни, ия(ади яки башка эшчэнлек)
буенча

(хезмэт килешyе, граждан-хокукый шартнамэсе, авторлык килешryе h. б.))

(кУрсэтергэ хар(ктеры бапrкарылган эш, мэсэлэн, "буеrтча 1KbrTy студентлар),) буенча написtlнию мэкz}лэлэр" h. б.)

монфегатьлэр конфликты барлыкка киiryгэ китермэячэк.

(_)) 20 ел

(имза) (имзаны кицэйту)

(имза, дата)

(вазыйфаи затныц

кицоIIUIЕ

(вазыйфасы, вазыйфаи затныц фамилиясе,
хебернамэлэрне)

Журналда теркэлy номеры
Yтэлеше турында хэбэрнамэлэрне теркэy
Башка тyлеyле хезмэт кyрсэтy; _
Хэбэрнамэнетеркеyдатаськ( )

(Вазыйфаи затныц фамиJIиrIсе,
имзасы),
хэбэрнамэне теркогэн)

20 ел.



2 нче кушымта
Зеленодольск муниципаль райоrш Олы
Щэке aBbul я{ирлеге башкарма комитеты
муниципirль хезматкэрене башка тyлаyле эш
башкару турында яJIлаrы (эш бируче)
вэкиJIенэ zrлдан хэбэр иту тэртибено

журнАл
башка тyлаyле эш баrrrкару турында хабарнамаларне Tepкay

Ne

п/п

Хэбэрнамэне
бирген

ilгуlrиципаль

хезмэткэрнец

исеме,

фамr,rлиясе,
этисенен

I{ceMe

Хэбэрнамэне
биргэн

Nq/ниципаль

хезмэткэрнец

эш
вазыйфасы

Хэбэрнамэне
теркэY

датасы

Хэбэрнамэнец
кыска эчтелеге

(эшчоrrлек

характеры),

бутэн тyлэyле

эш
башкарьшачак

оешманыц

исеме

Хобэрнамэне
кабул иткэн
муницип:rль
хезматкэр
. имзасы,

исеме,

фамилиясе,
атисенец

исеме

Иьтибар


