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«Татарстан
Республикасы
Элмэт
муниципаль районында муниципаль хезмэт
турында нигезлэмэ хакында» Татарстан
Республикасы Элмэт муниципаль районы
Советыныц 2016 елныц 28 декабрендэге
145 номерлы карарына узгэрешлэр керту
турында
«Татарстан Республикасыныц аерым закон актларына коммерциячел
булмаган
оешмалар
белэн
идарэ
итудэ
вазыйфаи
затларныц
аерым
категориялэренец катнашу тэртибен камиллэштеру елешендэ узгэрешлэр керту
турында» 2020 елныц 07 маендагы 20-ТРЗ номерлы, «Муниципаль хезмэт турында
Татарстан Республикасы кодексыныц 19 статьясына узгэрешлэр керту хакында»
2020 елныц 21 июлендэге 43-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законнары
нигезендэ
Элмэт муниципаль районы Советы КАРАР БИРЭ:
1.«Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районында муниципаль
хезмэт турында нигезлэмэ хакында» Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районы Советыныц 2016 елныц 28 декабрендэге 145 номерлы карарына (2017
елныц 30 мартындагы 166 номерлы, 2017 елныц 05 маендагы 178 номерлы, 2017
елныц 31 маендагы 184 номерлы, 2017 елныц 25 сентябрендэге 196 номерлы, 2018
елныц 11 маендагы 238 номерлы, 2018 елныц 13 декабрендэге 267 номерлы, 2019
елныц 25 мартындагы 284 номерлы, 2020 елныц 12 мартындагы 366 номерлы
карарлар белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ алып) тубэндэге узгэрешлэрне
кертергэ:
1.1.
«Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районында муниципаль
хезмэт турында нигезлэмэ» карары кушымтасыныц «Муниципаль хезмэт белэн
бэйле тыюлар» дигэн 7 булегендэ тубэндэге эчтэлекле 7.5 пункт естэргэ:
«7.5. Муниципаль хезмэткэрнец коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ
(сэяси партия идарэсендэ, Иенэри берлек органы, шул исэптэн ж;ирле узидарэ
органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн
беренчел профсоюз оешмасыныц сайланулы органы, башка иж;тимагый оешма,
торак, торак-тезелеш, гараж кооперативлары съездында (конференциясендэ) яисэ
гомуми ж;ыелышында, кучемсез мелкэт милекчелэре ширкэтендэ катнашудан тыш)
(алга таба - коммерциячел булмаган оешма) тулэусез нигездэ катнашуы элеге
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Нигезлэмэдэ билгелэнгэн тэртиптэ яллаучы вэкиленец рехсэте белэн гамэлгэ
ашырыла.
7.5.1. Муниципаль хезмэткэрнец коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ
итудэ тулэусез нигездэ катнашуы мэнфэгатьлэр конфликтына яисэ мэнфэгатьлэр
конфликты барлыкка килу мемкинлеген китермэскэ тиеш.
7.5.2. Коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашуга
рехсэт биру турында муниципаль хезмэткэрнец гаризасы (алга таба - гариза) язма
рэвештэ муниципаль хезмэткэр яллаучысы вэкиле исеменэ Нигезлэмэнец 7 нче
кушымтасы нигезендэ тезелэ.
7.5.3. Гариза ж;ирле узидарэ органыныц, муниципаль берэмлекнец сайлау
комиссиясе аппаратыныц (алга таба - кадрлар хезмэте) кадрлар хезмэтенэ (кадрлар
эшен гамэлгэ ашыру ечен ж;аваплы вазыйфаи затка) коммерциячел булмаган оешма
идарэсендэ бушлай нигездэ тулэусез катнаша башлаганчы тапшырыла.
7.5.4. Гаризаны теркэу, гариза теркэу журналына кергэн кенне, Нигезлэмэгэ 8
нче кушымта нигезендэ алып барыла. Гаризаларны теркэу журналыныц кэгазьлэре
муниципаль берэмлекнец кадрлар хезмэте меЬере белэн номерланган, тегелгэн Ьэм
беркетелгэн булырга тиеш.
7.5.5. Гаризаны теркэу датасын, номерын, фамилиясен, инициалларын Ьэм
элеге гаризаны теркэгэн кадрлар хезмэте затыныц вазыйфасын курсэтеп, теркэлу
турында тамга куелган гариза кучермэсе муниципаль хезмэткэргэ гаризаны теркэу
журналында аныц имзасын куеп тапшырыла.
7.5.6. Кадрлар хезмэте гаризаны алдан карый Иэм муниципаль хезмэткэрнец
коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашуныц
мемкинлеге яисэ мемкинлеге булмау турында аца мотивлаштырылган бэялэмэ
эзерли (алга таба - дэлиллэнгэн нэтиж;э). Кадрлар хезмэте дэлиллэнгэн бэялэмэне
эзерлэгэндэ гариза биргэн муниципаль хезмэткэрнец ризалыгы белэн аньщ белэн
эцгэмэлэр уздырырга Иэм аннан язма ацлатмалар алырга мемкин.
7.5.7. Мотивацияле бэялэмэдэ булырга тиеш:
1) коммерциягэ карамаган оешмага карата кадрлар, оештыру-техник, финанс,
матди-техник яисэ башка мэсьэлэлэр, шул исэптэн элеге коммерциячел булмаган
оешма билгеле бер эшчэнлек терен Иэм (яисэ) аерым гамэллэрне гамэлгэ ашыруга
рехсэт биругэ бэйле карарлар кабул иту буенча муниципаль хезмэткэрнец
вэкалэтлэрен анализлау;
2) муниципаль хезмэткэрнец коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ
тулэусез нигездэ катнашкан очракта мэнфэгатьлэр конфликты барлыкка килу
мемкинлеген анализлау.
7.5.8. Гариза Иэм дэлиллэнгэн бэялэмэ гаризаны теркэгэннэн соц ж;иде эш
кене эчендэ яллаучы вэкиленэ ж;ибэрелэ.
7.5.9. Гаризаны карау Иэм дэлиллэнгэн бэялэмэ нэтиж;элэре буенча
яллаучыныц вэкиле тубэндэге карарларныц берсен чыгара:
1) муниципаль хезмэткэргэ коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ
тулэусез нигездэ катнашуны рехсэт итэргэ;
2) муниципаль хезмэткэргэ коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ
тулэусез нигездэ катнашуны рехсэт итмэскэ;
3) гаризаны Иэм ж;ирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау
комиссиясе аппаратында муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибе талэплэрен
утэу Иэм мэнфэгатьлэр конфликтларын ж;айга салу буенча гаризаны Иэм карауга
мотивлаштырылган бэялэмэне коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ тулэусез
нигездэ катнашу очрагында муниципаль хезмэткэрнец мэнфэгатьлэр конфликты
барлыкка килу мемкинлеге булмау буенча ж;ибэрергэ.
7.5.10. 7.5.9 пунктыныц 2 пунктчасында каралган карарны кабул иту ечен
муниципаль хезмэткэрнец коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ тулэусез
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нигездэ катнашкан очракта мэнфэгатьлэр конфликты барлыкка килу мемкинлеге
булу нигез булып тора.
7.5.11. 7.5.9 пунктыньщ 3 пунктчасында каралган очракта, комиссиянец хезмэт
(вазыйфаи) тэртибенэ талэплэрне утэу 1пэм мэнфэгатьлэр конфликтын ж;айга салу
буенча комиссиясе гаризаны Иэм аларны яллаучыньщ вэкиле курсэтелгэн
комиссиягэ ж;ибэргэннэн соц ж,иде кен эчендэ дэлиллэнгэн бэялэмэне карый.
Гаризаны карау Иэм дэлиллэнгэн бэялэмэ нэтижэлэре буенча комиссиянен хезмэт
(вазыйфаи) тэртибенэ талэплэрне утэу Иэм мэнфэгатьлэр конфликтын ж;айга салу
комиссиясе муниципаль хезмэткэрнец коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ
тулэусез нигездэ катнашкан очракта мэнфэгатьлэр конфликты булу яисэ барлыкка
килу мемкинлеге булмау турында карар кабул итэ.
7.5.12. Элеге Нигезлэмэнец 7.5.11 пунктында каралган карар кабул ителгэн
кеннэн алып еч эш кене эчендэ яллаучы вэкиле муниципаль хезмэткэргэ
коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашуны рехсэт
итэргэ яисэ рехсэт итмэскэ дигэн карар кабул итэ.
7.5.13. Эшкэ алучыньщ вэкиле 7.5.9 пунктыньщ 1 Иэм 2 пунктчаларында Ьэм
7.5.12 пунктында каралган карарларньщ берсен кабул иткэн кеннэн алып еч эш кене
эчендэ кадрлар хезмэте муниципаль хезмэткэргэ, муниципаль хезмэткэргэ гаризаны
теркэу журналында муниципаль хезмэткэрнен имзасын куеп, язма рэвештэ
яллаучыньщ вэкиле кабул иткэн карары турында хэбэр итэ яисэ, гаризаны теркэу
журналында тапшыру Иэм бу хакта тамга кую турында хэбэр итеп, яллаучыньщ
вэкиле кабул иткэн карары турында муниципаль хезмэткэргэ мэгълумат жибэрэ.
7.5.14. Гаризаны (алар булган очракта) карауга бэйле рэвештэ дэлиллэнгэн
нэтиж;э Иэм башка материаллар муниципаль хезмэткэрнец шэхси эшенэ теркэп
куела»;
1.2. «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районында муниципаль
хезмэт турында нигезлэмэ» карары кушымтасына «Коммерциячел булмаган оешма
идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашуга рехсэт биру турында гариза» дигэн элеге
карарга 1 нче кушымта нигезендэ 7 нче кушымта естэргэ»;
1.3. «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районында муниципаль
хезмэт турында нигезлэмэ» карары кушымтасына «Коммерциячел булмаган оешма
идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашуга рехсэт биру турында гаризаларны теркэу
журналы» дигэн элеге карарга 2 нче кушымта нигезендэ 8 нче кушымта естэргэ»;
1.4. «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районында муниципаль
хезмэт турындагы Нигезлэмэ» карары кушымтасыньщ «Муниципаль хезмэткэ керу,
аны уту Иэм туктату тэртибе» 9 булегендэге 9.3 пунктыньщ 6 пунктчасын тубэндэге
редакциядэ бэян итэргэ:
«6) индивидуаль (шэхсилэштерелгэн) исэпкэ алу системасында теркэлуне
раслый торган документ, моца хезмэт шартнамэсе (контракт) беренче тапкыр
тезелгэн очраклар керми;».
2. «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районында муниципаль
хезмэт турында нигезлэмэ хакында» Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль
районы Советыньщ 2016 елньщ 28 декабрендэге 145 номерлы карарына узгэрешлэр
керту турында» Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Советыньщ
2019 елньщ 28 августындагы 314 номерлы карарын уз кечен югалткан дип танырга.
3. Район Башкарма комитетыньщ хокук идарэсенэ (Ханнанова Э .Б .) элеге
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, «Татарстан
Республикасы
хокукый
мэгълуматыньщ
рэсми
порталында»
(PRAVO.TATARSTAN.RU) Иэм Э л м э т муниципаль районы сайтында урнаштырырга.
4. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан сон уз кеченэ керэ.
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5.
Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны район Советыньщ законлылык,
хокук тэртибе, депутат этикасы Иэм ж,ирле узидарэ мэсьэлэлэре буенча даими
комиссиясенэ йеклэргэ (

Муниципаль район Башлы

Т.Д- Нагуманов
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Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районы Советыныц
2020 елныц 28 августындагы
398 нче номерлы карарына
1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районында муниципаль
хезмэт турында нигезлэмэгэ
7 нче кушымта

(вазыйфаньщ исеме,
инициаллар, фамилия, муниципаль хезмэткэрнен
яллаучысы вэкиле)

кемнэн
(вазыйфаньщ исеме,
инициаллар, муниципаль хезмэткэрнен фамилиясе)

Коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашуга рехсэт биру
турында гариза
«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 мартындагы
25-ФЗ номерлы Федераль законныц 14 статьясындагы 1 елешенец 3 пунктыныц "б"
пунктчасы h9M «Муниципаль хезмэт турында» Татарстан Республикасы кодексыныц 16.1
статьясы нигезендэ мица коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ бушлай нигездэ
катнашуны рехсэт итуегезне сорыйм
(коммерциячел булмаган оешманьщ исеме, аныцтору урыны Иэм адресы, эшчэнлек терлэре,
коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ иту (идарэдэ катнашу) нинди сыйфатта
планлаштырыла)

Идарэ (идарэдэ катнашу) коммерциячел булмаган оешма хезмэтеннэн буш вакытта
гамэлгэ ашырылачак Иэм мэнфэгатьлэр конфликты барлыкка килу яисэ муниципаль
хезмэтнец билэгэн вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларын утэгэндэ мэнфэгатьлэр
конфликты барлыкка килу мемкинлеге барлыкка килмэячэк.
if

(имза)

п

20

ел.

(инициаллар, фамилия)

Гаризаларны теркэу
журналында теркэу номеры______________
Гаризаны теркэу датасы "___"___________ 20___ ел.
(имза)

(гаризаны теркэгэн

Муниципаль район

ф амилиясе)

Т.Д. Нагуманов

6

Татарстан Республикасы
Элмэт районы Советыньщ
2020 елньщ 28 августындагы
398 нче номерлы карарына
2 нче кушымта
Татарстан Республикасы Элмэт
муниципаль районында
муниципаль хезмэт турында
нигезлэмэгэ 8 нче кушымта
Коммерциячел булмаган оешма идарэсендэ тулэусез нигездэ катнашуга рехсэт биру турында гаризаларны теркэу журналы
№ п/п (гаризаньщ
Гаризаны
Гаризаньщ кыскача Гариза биргэн затньщ Гариза кабул иткэн
эчтэлеге
инициаллары,
теркэу номеры) теркэу датасы
затньщ
фамилиясе,
инициааллары,
вазыйфасы атамасы
фамилиясе,
вазыйфасы
атамасы

Муниципаль район Башлыгы

Гаризаньщ
кучермэсен алу
турында тамга
(«Кучермэсен
алдым», гариза
биргэн затныц
имзасы)

Эшкэ алучыньщ
кабул ителгэн
вэкиле турындагы
тамга

Гаризаны
тапшырган зат
турындагы тамга,
яллаучы
вэкиленеи карар
кучермэсе
(«Кучермэсен
алдым», гариза
биргэн затньщ
имзасы),яисэ
тапшыру турында
хэбэр итеп,
яллаучы
вэкиленец почта
элемтэсе аша
карары юлламасы
(карар >кибэргэн
затньщ адресы,
имзасы)

Т.Д. Нагуманов

