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Ютазы муниципаль районында
муниципаль хезмәтне үстерү
программасына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 22.11.2013 № 910
карары белән расланган «2014-2023 елларга Татарстан Республикасында
дәүләт гражданлык хезмәтен һәм муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт
программасы нигезендә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2016 елның 26 октябрендәге 785 номерлы, 08.2018 № 647, 2019 елның 13
июлендәге №575, 22.06.2020 елның 22 июнендәге 511 номерлы карары
редакциясендә):
1.
1.Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының Ютазы
муниципаль районы Башкарма комитетының 04.03.2014 ел, № 110 карары
белән расланган 05.06.2014 ел, № 355 карары белән кертелгән үзгәрешләр
белән өстәмәләр белән расланган Ютазы муниципаль районында муниципаль
хезмәтне үстерү Программасына түбәндәге үзгәрешләрне һәм өстәмәләрне
кертергә.
1.1. Программа исемендә «2014-2016» саннарын «2014-2023»
саннарына алмаштырырга.
1.2. «Программаның исеме» юлында «2014-2016» саннарын «20142023» саннарына алмаштырырга.
1.3. «Программаны гамәлгә ашыру сроклары» юлында «2014-2016»
саннарын «2014-2023» саннарына алмаштырырга.
1.4. «Программаны гамәлгә ашыруның көтелә торган ахыргы
нәтиҗәләре» юлында «2017» санын «2023» санына алмаштырырга.
1.5. «Программаны гамәлгә ашыруның көтелә торган ахыргы
нәтиҗәләре» юлында 12 пункттан соң түбәндәге эчтәлекле 13 һәм 14
пунктлар өстәргә:

«13. Муниципаль хезмәт мәсьәләләре буенча норматив хокукый базаны
актуальләштерергә.
14. Җирле үзидарә органнары эшчәнлегенә аларга беркетелгән функцияләр
һәм вәкаләтләр кысаларында башкарыла торган процессларны тасвирлау
стандартларын кертергә».
1.6. II бүлектә. Программаның максатлары, бурычлары һәм программа
чаралары исемлеге. Программа нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары
«Программаны гамәлгә ашыру вакыты» абзацында «2014-2016» саннарын
«2014-2023» саннарына алмаштырырга.
1.7. III кисәк. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләүне
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Программа чаралары Татарстан
Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.».
1.8. Соңгы абзацта V бүлек Программаның икътисадый һәм социаль
нәтиҗәлелеген бәяләүдә «2017» санын «2023» санына алмаштырырга.
1.9. «Ютазы муниципаль районында муниципаль хезмәтне үстерү»
муниципаль программасына 1 нче һәм 2 нче кушымталарны, кушымтада
бирелгән яңа редакциядә бәян итәргә (№1 кушымта, №2 кушымта).
2.
Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны җитәкче
урынбасарының беренче урынбасары З.З. Гыйбадуллинага йөкләргә.

Җитәкче

Тюрина С. А.
2-79-27

С. П. Самонина

.
Кушымта № 2
2014 - 2023 елларга Ютазы муниципаль районында
муниципаль хезмәтне үстерү”
муниципаль программасына

"2014-2023 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАНЛЫК ХЕЗМӘТЕН ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ
ХЕЗМӘТНЕ ҮСТЕРҮ" ДӘҮЛӘТ ПРОГРАММАСЫНЫҢ МАКСАТЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ, НӘТИҖӘЛӘРЕН БӘЯЛӘҮ
ИНДИКАТОРЛАРЫ
Индикатор күрсәткечләре
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ел
ел
ел
ел
ел
ел
ел
ел
ел
(базовый)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Максат: « Ютазы муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан йөкләнгән вәкаләтләрне башкаруның нәтиҗәлелеген арттыру»
Бурыч: «Җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру»
1.
Җирле үзидарә органнары
Ютазы муниципаль
2014 ел
Структураны камилләштерү
+
структурасына анализ ясау районының җирле
буенча тәкъдимнәр
үзидарә органнары
2.
Аерым җирле үзидарә
Ютазы муниципаль
2014 ел
Җирле үзидарә органнары һәм
+
органнарында җирле
районының җирле
аерым җирле үзидарә
үзидарә органнарының һәм үзидарә органнары
органнарында (республика
муниципаль
норматив хокукый акты
хезмәткәрләрнең эшчәнлеге
нигезендә) хезмәткәрләр
нәтиҗәлелеген арттыруга
эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген
юнәлдерелгән
күтәрүгә юнәлдерелгән
экспериментлар үткәрү
экспериментлар уздыру
тәртибен, шартларын һәм
Тәртибен, шартларын һәм
срокларын билгеләү
срокларын раслау турында
норматив хокукый актны
кабул итү
3.
Ютазы муниципаль
Ютазы район
2014-2020
«2014-2023 елларга Ютазы
+
+
+
+
+
+
районында алдагы чорга
Советының кадрлар
еллар
муниципаль районында
муниципаль хезмәтне
секторы, Ютазы
муниципаль хезмәтне үстерү»

N
т/б

Чараның
төп
исеме

Башкаручылар

Төп
чараларны
үтәү сроклары

Бәяләү индикаторларының
соңгы нәтиҗәләре

2022 2023
ел
ел

15

16

-

-

-

-

-

-

үстерүнең муниципаль
максатчан программасын
эшләү һәм раслау
Муниципаль
хезмәткәрләрнең
муниципаль хезмәт узуга
бәйле таләпләрне,
чикләүләрне, шул исәптән
коррупциягә каршы көрәш
законнарын, үтәвен
тикшереп торуны гамәлгә
ашыру

муниципаль районы
Башкарма комитеты

муниципаль программасын
раслау

Ютазы район
2014 - 2023
Советының кадрлар
еллар
секторы мөдире, Ютазы
муниципаль районы
башлыгының
коррупциягә каршы
көрәш буенча ярдәмчесе

Тикшерү һәм башка чаралар
үткәрү

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Җирле үзидарә органнары
структурасы стандартын
кертү

Ютазы муниципаль
районының җирле
үзидарә органнары

Ютазы муниципаль
районының җирле үзидарә
органнары структурасы
Стандартларына туры
китерелгән структуралар
Ютазы муниципаль районы
җирле үзидарә органнарының
кадрлар составын
характерлаучы актуаль
белешмәләр булу

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

Татарстан Республикасы
Ютазы районы
2017-2023
+
дәүләт граждан хезмәте һәм Советының кадрлар
еллар
Татарстан
секторы мөдире
Республикасында
муниципаль хезмәт кадрлар
составының бердәм
мәгълүмат системасында
кадрлар эшен алып
баруларын тәэмин итү
Бурыч: «Муниципаль хезмәткәрләрне сайлап алу, комплекслы бәяләү һәм хезмәт буенча танытуның нәтиҗәле механизмнарын гамәлгә кертү»
7.
Муниципаль хезмәт
Юза муниципаль
2014-2023
Хезмәткәрләрне кадрлар
+
+
+
+
+
вазифасында кадрлар
районының идарә
еллар
резервына кертү һәм аны
резервын формалаштыру
кадрлары резервын
актуаль хәлдә тоту
формалаштыру
комиссиясе
8.
Яңа кабул ителгән
Яңа кабул ителгән
2014 ел
Принятие методики оценки
+
муниципаль хезмәткәрләр
муниципаль
профессиональных знаний и
өчен адаптацияләнү һәм
хезмәткәрләр өчен
навыков муниципальных
остазлык системасын
адаптацияләнү һәм
служащих, а также лиц,
булдыру
остазлык системасын
претендующих на замещение
булдыру
должностей муниципальной
службы, при проведении

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

4.

5.

6.

2021-2022
еллар

9.

Муниципаль
хезмәткәрләрнең һөнәри
белемнәрен һәм
күнекмәләрен бәяләү
методларын, шулай ук
аттестация, квалификация
имтиханы үткәргәндә
муниципаль хезмәт
вазыйфаларын биләүгә
дәгъва кылучы затларны
камилләштерү, кадрлар
резервын формалаштыру
Муниципаль
хезмәткәрләрнең идарәчел
компетенцияләрен
бәяләүне үткәрүгә
юнәлдерелгән чараларны
гамәлгә ашыру

Җирле органнар
үзидарә
Җитәкчесе

2014 ел

Ютазы муниципаль
районының җирле
үзидарә органнары

2015 ел

аттестации, квалификационного экзамена, формировании
кадрового резерва (на основе
республиканского
нормативного правового акта)
Муниципаль хезмәткәрләрнең
һөнәри белемнәрен һәм
күнекмәләрен бәяләү
методларын, шулай ук
аттестация, квалификация
имтиханы үткәргәндә
муниципаль хезмәт
вазыйфаларын биләүгә дәгъва
кылучы затларны
камилләштерү,
кадрлар резервын
формалаштыру
Муниципаль
хезмәткәрләрнең идарәчел
компетенцияләрен бәяләүне
уздыру тәртибен кабул итү
(Татарстан Республикасы
норматив хокукый акты
нигезендә))
Хезмәткәрләрне стажировкага
җибәрү

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Татарстан Республикасы
Ютазы район
2020-2023
дәүләт органнарында һәм
Советының кадрлар
еллар
җирле үзидарә
секторы мөдире, җирле
органнарында стажировка
үзидарә органнары
мәйданчыкларында
муниципаль
хезмәткәрләрнең
стажировкаларын оештыру
Бурыч: «Яшь, перспектив белгечләрне муниципаль хезмәткә җәлеп итү һәм беркетү»
12.
Конкурс һәм аттестация
Ютазы муниципаль
2015 ел
Конкурс һәм аттестация
комиссияләре
районының җирле
комиссияләре утырышларында
утырышларында катнашу
үзидарә органнары
катнашу өчен бәйсез
өчен бәйсез экспертларның
экспертларның бердәм
бердәм реестрын булдыру
реестрына кертү;
11.
Муниципаль
Ютазы муниципаль
2014 - 2023
Ютазы муниципаль
+
хезмәткәрләрнең эшчәнлеге районының җирле
еллар
районының Интернет

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10.

11.

турында мәгълүматны
массакүләм мәгълүмат
чараларында, Ютазы
муниципаль районының
Интернет мәгълүматтелекоммуникация
челтәрендәге рәсми
сайтында урнаштыру

үзидарә органнары

мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә рәсми сайтында
урнаштырылган хезмәткәрләр
эшчәнлеге, муниципаль
хезмәтне үстерү турында
массакүләм мәгълүмат
чараларында урнаштырылган
мәкаләләр, фоторепортажлар
һәм бүтән мәгълүматианалитик материаллар

Кушымта № 2
2014 - 2023 елларга Ютазы муниципаль районында
муниципаль хезмәтне үстерү”
муниципаль программасына

"2014-2023 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАНЛЫК ХЕЗМӘТЕН ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ
ХЕЗМӘТНЕ ҮСТЕРҮ" ДӘҮЛӘТ ПРОГРАММАСЫНЫҢ МАКСАТЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ, НӘТИҖӘЛӘРЕН БӘЯЛӘҮ
ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺӘМ ДӘҮЛӘТ ПРОГРАММАСЫ ЧАРАЛАРЫН ФИНАНСЛАУ

N
т/б

1

Төп чараның исеме

Башкаручылар

Төп
чараларны
үтәү
сроклары

Ахыргы нәтиҗәләрне
бәяләү индикаторлары

Индикаторлар күрсәткечләре
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ел
ел
ел
ел
ел
ел
ел
ел
ел
ел
ел
(база)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Максат «Ютазы муниципаль районы җирле үзидарә органнары үзләренә йөкләнгән вәкаләтләр үтәлешнең нәтиҗәлелеген арттыру"

16

Бурыч: «Ютазы муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең, шулай ук кадрлар резервына кертелгән затларның һөнәри һәм идарә итү
компетентлыгын үстерү»
1.
Муниципаль
Җирле үзидарә
2014 Тиешле елда
26,4 33% 33% 25% 15% 21% 40% 26% 25% 25% 25%
хезмәткәрләрнең
органнары
2023
квалификацияләрен
%
квалификацияләрен
еллар
күтәргән
үстерүне оештыру
муниципаль
хезмәткәрләр өлеше
Бурыч: «Муниципаль хезмәттә мотивацияләүнең нәтиҗәле системасын төзү, стимуллаштыру»
2.
“Иң яхшы муниципаль
Ютазы муниципаль
2014 «Иң яхшы муниципаль 15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Ютазы муниципаль районы районы Советы,
2023
хезмәткәр» Ютазы
т.б. т.б. т.б. т.б. т.б. т.б. т.б. т.б. т.б. т.б.
хезмәткәре» ел саен
Башкарма комитеты
еллар
муниципаль районы
үткәрелә торган конкурсын
конкурсын үткәрү
оештыру һәм уздыру

Максат: « Ютазы муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан йөкләнгән вәкаләтләрне башкаруның нәтиҗәлелеген арттыру»
Бурыч: «Яшь, перспектив белгечләрне муниципаль хезмәткә җәлеп итү һәм беркетү»
3.
Уку тәмамлангач, җирле
ЮТАЗЫ
2014 Уку тәмамланганнан
5
4
4
3
үзидарә органы һәм
МУНИЦИПАЛЬ
2016
соң, билгеле вакыт
кеше.
гражданнар арасында
РАЙОНЫ
ел
дәвамында Россия
төзелгән килешүләр
БАШКАРМА
Федерациясе
нигезендә муниципаль
КОМИТЕТЫ
гражданнары белән
хезмәт үтүне йөкләмә
муниципаль хезмәт узу
алучы яшь белгечләрне
бурычы белән укуга
әзерләү.
шартнамәләр төзү

