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Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының
Кайбыч авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре
тарафыннан коммерциячел яисә коммерциячел булмаган
оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма
орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның
идарә коллегиаль органнары составына керүгә яллаучы
(эш бирүче) вәкиленең (эш бирүченең) рөхсәтен алу тәртибе
турында Нигезләмәне раслау хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 02 мартындагы 25-ФЗ номерлы
Федераль закон, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Кайбыч авыл
җирлегенең Уставы нигезендә, Буа муниципаль районы Кайбыч авыл җирлеге Советы
КАРАР БИРДЕ:
1. Кушымта итеп бирелгән, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының
Кайбыч авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан коммерциячел яисә
коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма
орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә коллегиаль органнары
составына керүгә яллаучы (эш бирүче) вәкиленең (эш бирүченең) рөхсәтен алу тәртибе
турында Нигезләмәне расларга.
2. Буа муниципаль районы Кайбыч авыл җирлеге Советының 2017 елның 09
сентябрендәге 34-1 номерлы “Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының
Кайбыч авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан коммерциячел яисә
коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма
орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә коллегиаль органнары
составына керүгә яллаучы (эш бирүче) вәкиленең (эш бирүченең) рөхсәтен алу тәртибе
турында Нигезләмәне раслау турында” карарын үз көчен югалткан дип танырга.
3. Әлеге карар Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталында
http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре
Порталында http://buinsk.tatarstan.ru адресы буенча рәсми басылып чыккан көннән законлы
көченә керә.
4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы
Буа муниципаль районының
Кайбыч авыл җирлеге башлыгының
вазифаларын башкаручы

Д.С. Вагапова

Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районы Кайбыч авыл
җирлеге Советы 2020 елның 27 мае,
№ 90-3 нче номерлы карары
буенча 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Кайбыч авыл җирлеге
муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан коммерциячел яисә коммерциячел булмаган
оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында түләүсез
нигездә катнашуга яисә аларның идарә коллегиаль органнары составына керүгә яллаучы
(эш бирүче) вәкиленең (эш бирүченең) рөхсәтен алу тәртибе турында Нигезләмә
1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Кайбыч авыл җирлеге
муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан коммерциячел яисә коммерциячел булмаган
оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында түләүсез
нигездә катнашуга яисә аларның идарә коллегиаль органнары составына керүгә яллаучы
(эш бирүче) вәкиленең (эш бирүченең) рөхсәтен алу тәртибе турында нигезләмә (алга таба
- Нигезләмә, муниципаль хезмәткәрләр) "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт
турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы
1 өлешенең 3 пункты нигезендә эшләнгән һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан
яллаучы (эш бирүче) вәкиленең коммерциячел яисә коммерциячел булмаган оешма белән
идарә итүдә түләүсез нигездә катнашуга рөхсәт алу процедурасын регламентлый,
түбәндәге очраклардан тыш:
а) сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан түләүсез нигездә катнашу,
съездда (конференциядә) яисә башка иҗтимагый оешманың, торак, торак төзелеше, гараж
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләре ширкәтләренең гомуми җыелышында
катнашу;
б) коммерциягә карамаган оешма идарәсендә (сәяси партия белән идарә итүдә
катнашудан тыш, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайланулы органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торактөзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчеләре ширкәтләренең
съездында (конференциясендә) яисә гомуми җыелышында катнашу, яллаучы вәкиленең
Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнгән тәртиптә алынган рөхсәте
белән;
в) Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре советында, муниципаль
берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә органнарында
муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә күрсәтү;
г) муниципаль берәмлек муниципаль берәмлекне гамәлгә куючы (катнашучы)
муниципаль берәмлек булган оешма идарә органнарында һәм ревизия комиссиясендә
оешманы гамәлгә куючы (акционер) тарафыннан оешманы гамәлгә куючының
вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль
милектәге акцияләр (устав капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели
торган муниципаль хокукый актлар нигезендә түләүсез нигездә тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар; (алга таба - муниципаль
хезмәткәрләрнең коммерцияле яисә коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә
түләүсез нигездә катнашуы).
2. Муниципаль хезмәткәрләрнең коммерциячел яисә коммерциячел булмаган оешма
белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашуы мәнфәгатьләр конфликтына яисә
мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү мөмкинлекләрен китерергә тиеш түгел.
3. Эшкә алучының (эш бирүченең) вәкилен коммерция яисә коммерциягә карамаган
оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашуга рөхсәт итү турындагы гариза (алга
таба - гариза) әлеге Нигезләмәгә 1 нче кушымта нигезендә җирле үзидарә органы

җитәкчесе исеменә бирелгән форма буенча муниципаль хезмәткәрләргә язмача рәвештә
төзелә.
4. Муниципаль хезмәткәрләр җирле үзидарә органының кадрлар хезмәтенә (кадрлар
хезмәте бүлекчәсе, кадрлар эше буенча белгечкә) гариза бирә (алга таба - кадрлар
хезмәте).
5. Гаризаны теркәү әлеге Нигезләмәгә 2 нче кушымта нигезендә формада аларның
коллегиаль идарә органнары составына керүе яисә коммерциячел булмаган оешмалар
белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашуга рөхсәт бирү турындагы гаризаларны теркәү
Кенәсенә кергән көнне кадрлар хезмәте тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Теркәлү журналының кәгазьләре кадрлар хезмәте мөһере яисә җирле үзидарә органы
мөһере белән тутырылган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.
6. Билгеләнгән тәртиптә теркәлгән гаризаның күчермәсе муниципаль хезмәткәргә
кадрлар хезмәте тарафыннан бирелә яисә алынуы турында хәбәр итеп, почта аша
җибәрелә. Муниципаль хезмәткәргә тапшырылырга тиешле гаризаның күчермәләренә,
гаризаны, әлеге гаризаны теркәгән затның фамилиясен, инициалларын һәм вазыйфасын
теркәү датасын һәм номерын күрсәтеп, "Гариза теркәлгән" дигән тамга куела.
7. Кадрлар хезмәте муниципаль хезмәткәр коммерциячел булмаган оешма
идарәсендә түләүсез нигездә катнашканда мәнфәгатьләр конфликты булу яисә
мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү мөмкинлеге турындагы гаризаны карый һәм
дәлилләнгән бәяләмә әзерли.
8. Мәнфәгатьләр конфликты ачыкланган яисә мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү
мөмкинлеге туган очракта, муниципаль хезмәткәр катнашында коммерциячел яисә
коммерциячел булмаган оешма идарәсендә түләүсез нигездә идарә иткәндә кадрлар
хезмәте муниципаль хезмәткәрнең гаризасын канәгатьләндерүдән баш тарту турындагы
тәкъдимнәрнең дәлилләнгән бәяләмәсендә күрсәтә.
9. Муниципаль хезмәткәрнең гаризасы һәм дәлилләнгән бәяләмәсе гариза теркәлгән
көннән алып биш эш көне эчендә җирле үзидарә органы җитәкчесенә кадрлар хезмәте
тарафыннан җибәрелә.
10. Җирле үзидарә органы җитәкчесе гаризаны карау нәтиҗәләре буенча биш эш көне
эчендә түбәндәге карарларның берсен чыгара:
муниципаль хезмәткәр гаризасын канәгатьләндерә;
әлеге Нигезләмәнең 8 пунктында күрсәтелгән кадрлар хезмәте бәяләмәсендә бәян
ителгән нигезләр булганда, муниципаль хезмәткәр гаризасын канәгатьләндерүдән баш
тарта.
11. Кадрлар хезмәте карар кабул ителгәннән соң, ике эш көне дәвамында, гаризаны
карау нәтиҗәләре буенча, муниципаль хезмәткәргә кабул ителгән карар турында хәбәр
итә.
12. Гаризаның оригиналы һәм аны карау нәтиҗәләре буенча кабул ителгән карарның
күчермәсе муниципаль хезмәткәрнең шәхси эшенә кушыла.

Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районының
Кайбыч авыл җирлеге муниципаль
хезмәткәрләре
тарафыннан коммерциячел яисә
коммерциячел булмаган
оешмалар белән идарә итүдә бер кеше
кулындагы башкарма
орган сыйфатында түләүсез нигездә
катнашуга яисә аларның
идарә коллегиаль органнары составына
керүгә яллаучы
(эш бирүче) вәкиленең (эш бирүченең)
рөхсәтен алу тәртибе
турында Нигезләмәгә
1 нче кушымта

_______________________________
_________________________
(җирле үзидарә органы җитәкчесе
вазыйфасы, Ф. И.Атасының исеме.)
____________________________
(вазыйфа исеме)
____________________________
(Ф.И.Атасының исеме)
____________________________
(контакт белешмәләре)
Коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә катнашу яки
аларның коллегиаль органнары составына керү өчен рөхсәт алу турында гариза
"Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 3 пункты нигезендә, миңа
коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә бердәм башкарма орган
буларак түләүсез катнашырга, идарә итүнең коллегиаль органы составына керүне рөхсәт
итүне сорыйм (ассызыкларга кирәк)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(коммерцияле булмаган оешма турында, муниципаль хезмәткәр башкарырга ниятләгән эшчәнлек турында,
тиешле эшчәнлек башкару датасын кем сыйфатында күз алдында тота ала торган эшчәнлек турында
мәгълүматны, башка төрләрне күрсәтергә).

___________________
_______________
(дата)

(имза)

Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районының
Кайбыч авыл җирлеге муниципаль
хезмәткәрләре
тарафыннан коммерциячел яисә
коммерциячел булмаган
оешмалар белән идарә итүдә бер кеше
кулындагы башкарма
орган сыйфатында түләүсез нигездә
катнашуга яисә аларның
идарә коллегиаль органнары составына
керүгә яллаучы
(эш бирүче) вәкиленең (эш бирүченең)
рөхсәтен алу тәртибе
турында Нигезләмәгә
2 нче кушымта

Коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә катнашу яки
аларның коллегиаль органнары составына керү өчен рөхсәт алу турында
гаризаларны теркәү журналы
N
т/
б

Гариза
биргән
муниципал
ь
хезмәткәр
ф. и.
атасының
исеме.

Гариза
биргән
муниципал
ь
хезмәткәр
вазыйфасы

Кадрлар
хезмәтенә
(кадрлар
хезмәте
бүлекчәсен
ә, кадрлар
эше буенча
белгечкә)
гариза керү
датасы

Гариза кабул
иткән
муниципаль
хезмәткәр
ф. и.
атасының
исеме.

Гариза кабул
иткән
муниципаль
хезмәткәр
имзасы

Муниципаль
хезмәткәрне
ң гаризаның
күчермәсен
алуда
имзасы

