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№ 135 «21» ноябрь 2018 ел
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге
муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләҥгә
конкурс ҥткәрҥ тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 17 статьясы, Татарстан
Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә
муниципаль хезмәт турында 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы кодексының 20 статьясы, Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек
авыл җирлеге Советының 2015 елның 15 июнендәге 164 номерлы карары белән
расланган Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл
җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт вакант вазыйфасын биләҥгә
конкурс ҥткәрҥне тәртипкә салу максатларында, Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге Советы
Карар:
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан
Республикасы Алабуга муниципаль районының Иске Кҥклек авыл җирлеге
муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләҥгә
конкурс ҥткәрҥ тәртибе турындагы нигезләмәне, №1 нче кушымта нигезендә,
расларга.
2. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш.
3. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥзем артыннан калдырам.
Рәис

А. Б. Бахметов

1 нче кушымта
Совет карарына
Иске Кҥклек авыл җирлеге
Алабуга муниципаль районы
Татарстан Республикасы
2018 елның 21 ноябре № 135

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл
җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт вакант вазыйфасын биләүгә
конкурс үткәрү тәртибе
1. Әлеге Нигезләмә нигезендә «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт
турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан
Республикасы Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлегендә
муниципаль хезмәт турындагы 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы кодексы, Алабуга муниципаль районы Иске Кҥклек авыл җирлеге
Советының 2015 елның 15 июнендәге 164 номерлы карары белән расланган Иске
Кҥклек авыл җирлегендә муниципаль хезмәт вакантлы вазыйфасын биләҥгә конкурс
ҥткәрҥ тәртибе һәм шартлары билгеләнә (алга таба-конкурс).
2. Муниципаль берәмлек исеменнән яллаучы (эш бирҥче) вәкиле, муниципаль
хезмәтнең вакант вазыйфасы булганда, конкурс ҥткәрҥ турында Карар кабул итә.
3. Конкурс муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләҥгә
кандидатларның һӛнәри дәрәҗәсен, аларның муниципаль хезмәт вазыйфаларына
квалификация таләпләренә туры килҥен бәяләҥдән гыйбарәт.
4. Конкурс ҥткәрелми:
1) муниципаль вазыйфа биләгән затның вәкаләтләрен ҥтәҥне турыдан-туры
тәэмин итҥ ӛчен гамәлгә куела торган муниципаль вазыйфага билгеләгәндә;
2) ашыгыч хезмәт килешҥе тӛзегәндә;
3) җирле ҥзидарә органнарын бетерҥгә, аның штаты кимҥгә бәйле рәвештә
муниципаль хезмәт вазыйфасына билгеләп куйганда;
4) кадрлар резервында торучы муниципаль хезмәткәр (граждан) муниципаль
хезмәте вазыйфасына билгеләп куйганда.
5. Конкурста катнашу хокукына 18 яшькә җиткән һәм Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән тиешле Россия Федерациясе
гражданнары, муниципаль хезмәт турында муниципаль норматив хокукый актлар
белән вакантлы вазыйфага квалификация таләпләре ия.
6. Конкурс ҥткәрҥ һәм конкурста катнашу ӛчен документлар кабул итҥ турында
хәбәр массакҥләм мәгълҥмат чараларында басылып чыга һәм муниципаль
берәмлекнең Интернет челтәрендә рәсми сайтында урнаштырыла.
7. Вакантлы вазыйфаны биләп торуга конкурс ҥткәрҥ турында хәбәрдә
кҥрсәтелә:
а) вакантлы вазыйфаның тулы исеме;
б) әлеге вазыйфаны биләп торуга дәгъвачыга карата куелган таләпләрне ҥз
эченә ала торган конкурс ҥткәрҥ шартлары;

в) бәйгене ҥткәрҥ датасы, вакыты һәм урыны;
г) әлеге Нигезләмәнең 9 пункты нигезендә тапшырылырга тиешле
документларны кабул итҥ урыны һәм вакыты, һәм кҥрсәтелгән документлар кабул
ителә торган срок;
д) конкурс турында тулырак мәгълҥмат чыганагы турында мәгълҥматлар
(телефон, факс, электрон почта, электрон адрес);
Конкурс ҥткәрҥ турында хәбәр муниципаль хезмәткәрләр белән хезмәт килешҥе
(контракт) проекты белән бер ҥк вакытта басыла.
8. Конкурс ҥткәрҥ турында хәбәр конкурсны ҥткәрҥ кӛненә кадәр 20 кӛннән дә
соңга калмыйча басыла.
9. Конкурста катнашырга теләгән затлар муниципаль хезмәткә керҥ һәм
муниципаль хезмәт вазыйфасын конкурс комиссиясенә алыштыру турында ҥтенеч
белән гариза тапшыра, аңа тҥбәндәге документлар тапшырылырга тиеш:
1) Россия Федерациясе Хӛкҥмәте раслаган форма буенча тутырылган һәм
имзаланган анкета белән фотография, автобиография;
2) паспорт яки аның документының кҥчермәсе (тиешле документ конкурска
килҥ буенча шәхсән тапшырыла);
3) хезмәт килешҥе (контракт) беренче тапкыр тӛзелә торган очраклардан тыш,
Эш (хезмәт) урыны буенча нотариаль яки кадрлар хезмәте раслаган хезмәт кенәгәсе
кҥчермәсе;
4) Мәгариф һәм квалификация турында документлар кҥчермәләре, шулай ук,
гражданин теләге буенча, ӛстәмә һӛнәри белем бирҥ турында, гыйльми дәрәҗә бирҥ
турында, гыйльми исем, нотариаль яки кадрлар хезмәтләре тарафыннан расланган;
5) мәҗбҥри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы кҥчермәсе, хезмәт
килешҥе (контракт) беренче тапкыр тӛзелә торган очраклардан тыш;
6) физик затның Россия Федерациясе территориясендә яшәҥ урыны буенча
салым органында исәпкә кую турында таныклык кҥчермәсе;
7) муниципаль хезмәткә керҥгә комачаулаучы авыруның булмавы турында
медицина оешмасы бәяләмәсе;
8) хәрби исәпкә алу документының кҥчермәсе - запастагы гражданнар һәм
хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле затлар ӛчен;
9) «коррупциягә каршы кӛрәш турында " 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә конкурска документлар, мӛлкәт һәм мӛлкәти
характердагы йӛкләмәләр бирҥ елына кадәрге керемнәр турында белешмәләр»;
10) муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы Кодексының 18.1
статьясында каралган «Интернет " мәгълҥмат-телекоммуникация челтәрендә
мәгълҥмат урнаштыру турында мәгълҥматлар
11) федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия
Федерациясе Хӛкҥмәте карарлары, башка норматив хокукый актлар белән каралган
башка документлар.
10. Гариза биргән затка документлар алуда исемлекне һәм аларны алу датасын
кҥрсәтеп, расписка бирелә.
11. Граждан конкурста катнашу ӛчен, муниципаль хезмәткә керҥ һәм аны узу
ӛчен муниципаль хезмәт турындагы законнар белән билгеләнгән чикләҥләргә бәйле

рәвештә, аның вакантлы вазыйфасына квалификация таләпләренә туры килмәве
сәбәпле, рӛхсәт ителми.
Вакантлы вазыйфаны биләп торуга конкурста катнашудан баш тарткан очракта
комиссия язма рәвештә тиешле карар чыгара. Граждан әлеге карарны гамәлдәге
законнарда билгеләнгән тәртиптә шикаять бирергә хокуклы.
Конкурста катнашучы вакант вазыйфаны биләп торуга теләсә кайсы вакытта
ҥзенең гаризасын кире алырга хокуклы.
12. Тапшырылган документларны кабул итҥ һәм тикшерҥ конкурс комиссиясе
секретаре тарафыннан башкарыла.
13. Әлеге Нигезләмәнең 9 пунктында кҥрсәтелгән документлар конкурс
комиссиясенә аларны кабул итҥ вакытын бастыруда кҥрсәтелгән вакыт эчендә
тапшырыла.
Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы кҥләмдә яки
рәсмиләштерҥ кагыйдәләрен бозып кҥрсәтҥ гражданинга аларны кабул итҥдән баш
тарту ӛчен нигез булып тора. Баш тарту язмача рәсмиләштерелә һәм конкурста
катнашучыга җибәрелә яки бирелә.
14. Конкурс гариза бирҥ вакыты тәмамланганнан соң 10 кӛннән дә соңга
калмыйча ҥткәрелә.
15. Конкурсны ҥткәрҥ ӛчен җирле ҥзидарә органының (вазыйфаи затның)
хокукый акты белән конкурс комиссиясе тӛзелә. Конкурс комиссиясенең персональ
составы, аның эш вакыты һәм тәртибе җирле ҥзидарә органының (вазыйфаи
затының) хокукый акты белән билгеләнә.
16. Конкурс комиссиясе комиссия рәисеннән, секретареннән һәм ӛч әгъзадан
тора.
Конкурс комиссиясе составына Алабуга муниципаль районының җирле ҥзидарә
органнарында муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләҥче муниципаль хезмәткәрләр
(шул исәптән юристлар, муниципаль хезмәт һәм кадрлар мәсьәләләре буенча
белгечләр), фәнни һәм мәгариф оешмалары, муниципаль хезмәт белән бәйле
мәсьәләләр буенча бәйсез экспертлар - белгечләр сыйфатында чакырылган башка
оешмалар вәкилләре керә. Бәйсез экспертлар саны Конкурс комиссиясе
әгъзаларының гомуми саныннан кимендә бер процент тәшкил итәргә тиеш.
Конкурс комиссиясе составы шулай итеп тӛзелә, конкурс комиссиясе
тарафыннан кабул ителгән карарларга йогынты ясый алырлык мәнфәгатьләр
каршылыклары барлыкка килҥ мӛмкинлеге тӛшереп калдырылырга тиеш.
17. Конкурс комиссиясе рәисе Конкурс комиссиясе эшчәнлеге белән
җитәкчелек итә һәм аның эшен оештыра.
Конкурс комиссиясе секретаре конкурс комиссиясе утырышларына
материаллар әзерләҥне тәэмин итә, утырыш чакырылышы турында конкурс
комиссиясе әгъзаларына хәбәр итә, комиссия әгъзаларын кӛн тәртибе турында хәбәр
итә, гаризаларны, документларны кабул итә һәм теркәә, конкурс комиссиясе
карарлары проектларын әзерләҥне гамәлгә ашыра, кандидатларны конкурс ҥткәрҥ
нәтиҗәләре турында хәбәр итҥне тәэмин итә, конкурс комиссиясе рәисе кушуы
буенча башка функцияләрне башкара.
18. Тапшырылган документлар нигезендә конкурс комиссиясе конкурста
катнашуга кандидатлар чыгару турында Карар кабул итә.

19. Конкурс комиссиясе кандидатларны ҥзләре тәкъдим иткән документлар
нигезендә, шулай ук федераль законнарга һәм Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актларына кандидатның һӛнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләҥ
методларын кулланып конкурс процедуралары нигезендә бәяли.
Кандидатларның һӛнәри һәм шәхси сыйфатын бәяләгәндә конкурс комиссиясе
вакантлы вазифага, вазифа инструкциясенә, шулай ук муниципаль хезмәт
турындагы законнарда билгеләнгән башка нигезләмәләрдән тиешле квалификация
таләпләреннән чыгып эш итә.
20. Конкурс әңгәмә формасында ҥткәрелә.
21. Кандидатларны тикшерҥ һәм сайлап алу Конкурс комиссиясе
утырышларында гамәлгә ашырыла. Конкурс комиссиясе утырышы кимендә ике
кандидат булганда ҥткәрелә.
Конкурс комиссиясе утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының гомуми саныннан
кимендә ӛчтән икесе катнашса, хаклы санала.
Конкурс комиссиясе утырышы конкурс комиссиясе рәисе булмавында
хокуксыз санала.
Конкурс комиссиясе карарлары утырышта катнашучы әгъзаларының гади
кҥпчелек тавышы белән кабул ителә.
Тавышларның тигезлеге булганда конкурс комиссиясе рәисе тавышы хәлиткеч
булып тора.
22. Конкурс процедураларын ҥткәрҥ нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе
тҥбәндәге карарларның берсен кабул итә:
1) кандидат муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасына квалификация
таләпләренә туры килә;
2) кандидат муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасына квалификация
таләпләренә туры килми;
3) кандидат кадрлар резервына кертҥ ӛчен тәкъдим ителде.
23. Конкурс комиссиясе карары кандидат юклыкта кабул ителә.
24. Конкурс комиссиясе карары һәм конкурс комиссиясенең тавыш бирҥ
нәтиҗәләре беркетмә белән рәсмиләштерелә, ул утырышта катнашучы Конкурс
комиссиясе рәисе, секретаре һәм әгъзалары тарафыннан имзалана (1 нче кушымта).
25. Яллаучы вәкиле (эш бирҥче) хезмәт килешҥе тӛзи һәм муниципаль хезмәт
вазыйфасына конкурс комиссиясе тарафыннан муниципаль хезмәт вазыйфасын
биләҥгә конкурс нәтиҗәләре буенча сайлап алынган кандидатларның берсен
билгели.
26. Әгәр конкурс ҥткәрҥ нәтиҗәсендә вакантлы вазыйфага квалификация
таләпләренә җавап бирҥче кандидатлар, җирле ҥзидарә органы җитәкчесе яисә
башка вазыйфаи зат ачыкланмаса, эшкә алучы (эш бирҥче) вәкиле вазыйфаларын
башкарырга вәкаләтле башка вазыйфаи зат яңа конкурс ҥткәрҥ турында Карар кабул
итәргә хокуклы.
27. Конкурс комиссиясе конкурста катнашкан кандидатларга конкурс
нәтиҗәләре турында 7 кӛн эчендә язма формада (2 нче кушымта) хәбәр итә.
28. Конкурста катнашуга рӛхсәт ителмәгән муниципаль хезмәтнең вакант
вазыйфасын биләп торуга дәгъва итҥчеләрнең һәм конкурста катнашучы
кандидатларның документлары, конкурс тәмамланганнан соң ӛч ел дәвамында язма

гариза буенча, әлеге Нигезләмәнең 9 пунктындагы 9 пунктчасында кҥрсәтелгән
документлардан тыш, аларны алга таба куллана һәм юкка чыгарырга тиеш булмаган
документлардан тыш, кире кайтарылырга мӛмкин. Әлеге срок тәмамланганчы
Документлар җирле ҥзидарә органнары архивында саклана, шуннан соң юкка
чыгарылырга тиеш.
29. Конкурста катнашу белән бәйле чыгымнар (конкурс ҥткәрҥ урынына бару
һәм кире кайту, торак урынын наемга алу, Яшәҥ, элемтә чараларыннан файдалану
һәм башкалар) кандидатлар тарафыннан ҥз акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.
30. Кандидат конкурс комиссиясе карарына закон нигезендә шикаять бирергә
хокуклы.

Муниципаль хезмәт
кҥрсәтҥләрнең вакантлы
вазыйфасын биләҥгә
конкурс ҥткәрҥ тәртибе
турында Нигезләмә №1
к кушымта
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районы

ҮРНӘК

БЕРКЕТМӘ
конкурс комиссиясе утырышлары
____________ "____"_________ 20____ ел
Булу:
Комиссия Рәисе

______________________________
(инициаллар, фамилия)

Комиссия әгъзалары, вазыйфалар ______________________________
(инициаллар, фамилия)
Комиссия Секретаре

______________________________
(инициаллар, фамилия)

КӚН ТӘРТИБЕ
1.
Муниципаль
хезмәтнең
вакантлы
вазыйфасын
биләҥгә
конкурс
ҥткәрҥ________________________________________________________________________
(җирле ҥзидарә органы, структур бҥлекчә исеме)
2.
3.
ТЫҢЛАУ:

Кандидатлар тәкъдим иткән документларны анализлау, конкурс процедураларын куллану
нәтиҗәләре буенча конкурс бюллетеньнәрен анализлау, һәр катнашучы җыйган баллар суммасын
кҥрсәтеп.
Карар кабул ителде:
1. Муниципаль берәмлекнең муниципаль хезмәт вакант вазыйфасын биләҥгә кандидатлар
исемлегенә
(фамилия,
исем,
атасының
исеме)
кертергә
________________________________________________________________________
(җирле ҥзидарә органы, структур бҥлекчә исеме)
Тавыш бирделәр:
артында"______ " кеше,
"каршы" _ _ _ _ _ _ " кеше,
"тыелды "_____" кеше.
2. Муниципаль берәмлек муниципаль хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләҥгә конкурс
(фамилия,
исем,
атасының
исеме)
узмаган
дип
танырга______________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
(җирле ҥзидарә органы, структур бҥлекчә исеме)
Тавыш бирделәр:
"за "____" кеше,
"каршы" _ _ _ _ _ _ " кеше,
"тыелды "_____" кеше.
3. Кадрлар резервына кертҥ ӛчен (фамилия, исем, атасының исеме) тәкъдим итәргә
________________________________________________________________________
(җирле ҥзидарә органы, структур бҥлекчә исеме)
Тавыш бирделәр:
"за "____" кеше,
"каршы" _ _ _ _ _ _ " кеше,
"тыелды "_____" кеше.
Комиссия Рәисе

_________ ____________________________

Комиссия Әгъзалары
Комиссия Секретаре

_________ ____________________________
_________ ____________________________

Иске Кҥклек авыл җирлеге муниципаль хезмәт
кҥрсәтҥнең вакантлы
вазыйфасын биләҥгә конкурс ҥткәрҥ тәртибе
турында Нигезләмә №2к
кушымта
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районы

CANLANDIRU
вакантлы вазыйфаны биләп торуга конкурс нәтиҗәләре турында
муниципаль хезмәт вазыйфалары
Хӛрмәтле () ___________________!
Муниципаль берәмлекнең вакантлы вазыйфасын биләҥгә конкурс йомгаклары буенча хәбәр
итәбез
______________
________________________________________________________________________
(ҖҤИ органының структур бҥлекчәсе, вазыйфасы исеме)
Сез муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләҥгә кандидат итеп сайланасыз./Сез
конкурс узмадыгыз.
Тәкъдим итәбез Сезгә килергә адресы буенча: _________________________________
муниципаль хезмәткә кабул итҥ һәм муниципаль хезмәт вазыйфасына билгеләҥ ӛчен.
/Шуңа бәйле рәвештә, кирәк булганда, сезгә конкурска тәкъдим ителгән документларны
алырга тәкъдим итәбез. Муниципаль берәмлекнең вакантлы вазыйфаларын биләҥгә конкурста
катнашу хокукыгыз бар, дип хәбәр итәбез _____________________________________.
Конкурс комиссиясе рәисе ___________ _______________________
(имза) (имза расшифровка)

