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КАРАР
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Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы Килдеш авыл җирлеге
Советының 2018 елның 7 маенда кабул ителгән 28-1 номерлы «Татарстан
Республикасы Тәтеш муниципаль районы «Килдеш авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне
раслау хакында " карарына үзгәрешләр кертү турында»
2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ "Муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы кодексы» Татарстан Республикасы Законы, «Татарстан
Республикасы Тәтеш муниципаль районы Килдюшево авыл җирлеге" муниципаль
берәмлеге Уставы нигезендә, Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы
Килдеш авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районының «Килдеш авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турында» Татарстан
Республикасы Тәтеш муниципаль районы Килдеш авыл җирлеге Советының 2018
елның 7 маенда кабул ителгән 28-1 номерлы «Татарстан Республикасы Тәтеш
муниципаль районы «Килдеш авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә
муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында» карары белән
расланган Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында " Татарстан Республикасы
Тәтеш муниципаль районы Килдеш авыл җирлеге Советы карары:
1.1. 2.3 бүлегендәге 2.3.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«2.3.3. Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен түбәндәге
типлаштырылган квалификация таләпләре билгеләнә::
1) һөнәри белем дәрәҗәсенә: югары, төп һәм әйдәп баручы вазыйфалар
төркеме өчен югары белем булу; югары белем яисә урта һөнәри белемвазыйфаларның өлкән һәм кече төркеме өчен;
2) муниципаль хезмәт стажына яисә белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча
эш стажына;:
муниципаль хезмәтнең югары вазыйфалары буенча-муниципаль хезмәт
стажы кимендә ике ел яисә белгечлек, юнәлеш буенча эш стажы дүрт елдан да
ким булмаган;
муниципаль хезмәтнең төп вазифалары буенча-бер елдан да ким булмаган
муниципаль хезмәт стажы яки белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан да ким
булмаган эш стажы.
Муниципаль хезмәт стажына яисә әйдәп баручы, өлкән һәм кече
төркемнәргә муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү юнәлеше буенча эш
стажына квалификация таләпләре билгеләнми.

Муниципаль хезмәт стажын билгеләгәндә әлеге статья максатларында
шулай ук дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларында һәм аларга тиңләштерелгән
хәрби хезмәт вазыйфаларында һәм федераль дәүләт хезмәтенең башка төр
вазыйфаларында эш стажы исәпкә алына.
Муниципаль
хезмәткәрнең
вазыйфаи
инструкциясе
тарафыннан
муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен кирәк булган белгечлек, әзерлек
юнәлеше буенча квалификация таләпләре каралса, белгечлек, юнәлеш буенча эш
стажын исәпләгәндә әлеге белгечлек, бу юнәлеш буенча граждан (муниципаль
хезмәткәр) белем алу документын һәм (яисә) әлеге белгечлек, әзерлек юнәлеше
буенча квалификация алудан соң әлеге белгечлек буенча эш чоры кертелә.
Әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе белгечлеге,
әзерлек юнәлеше буенча квалификация таләпләре каралмаган булса, белгечлек,
юнәлеш буенча эш стажын исәпләгәндә күрсәтелгән стажга граждан (муниципаль
хезмәткәр) эш чоры кертелә, аны үтәгәндә муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча
вазыйфаи бурычларны үтәү өчен кирәкле белемнәр һәм күнекмәләр, аларга
югары дәрәҗәдәге һөнәри белем турында документ алганнан соң, муниципаль
хезмәткәрнең (муниципаль хезмәткәр) эш вакыты кертелә., ул муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләү өчен квалификация таләпләренә туры килә.»;
1.2. 2.3.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«2.3.4. Белгеч яисә магистр дипломнары булган затлар өчен диплом
бирелгән көннән өч ел дәвамында муниципаль хезмәт стажына яисә белгечлек,
юнәлеш буенча эш стажына квалификация таләпләре билгеләнә - муниципаль
хезмәтнең төп вазыйфаларын биләү өчен әзерлек юнәлеше буенча-ярты елдан да
ким булмаган стажы яисә белгечлек, юнәлеш буенча бер ел эш стажы.»;
1.3. 2.7.15 бүлегендәге 2.7.15 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«2.7.15. Муниципаль хезмәткәргә класслы чин бирү турында белешмәләр
шәхси эшкә һәм хезмәт кенәгәсенә (булган очракта) кертелә.»;
1.4. 3.4 бүлегендәге 3.4.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«3.4.4. Җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе аппараты җитәкчесе булган муниципаль хезмәткәр, әлеге муниципаль
хезмәткәр урынбасары, мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау максатларында,
әлеге җирле үзидарәнең сайланулы профсоюз органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында алар тиешле вазыйфа биләгән
чорда муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен тәкъдим итә алмый.»;
1.5. 3.5 бүлегендәге 3.5.10 пунктының 4 абзацында " башка дисциплинар
җәза «сүзләрен» башка җаваплылык чаралары «сүзләренә алмаштырырга»;
1.6. Нигезләмәне 3.6 бүлек белән тулыландырырга.Киләсе эчтәлектән:
«3.6.ˡ Муниципаль хезмәткәрнең коммерцияле булмаган оешма белән
идарә итүдә түләүсез нигездә катнашуы
3.6.1.ˡ муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма белән идарә
итүдә (сәяси партия, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән
беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан, башка иҗтимагый
оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек
милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында (алга таба әлеге статьяда) катнашу
(конференция) түләүсез нигездә) катнашуы - коммерциячел булмаган оешма)
яллаучы вәкиле рөхсәте белән гамәлгә ашырыла, ул әлеге статьяда билгеләнгән
тәртиптә алынган.
3.6.2.ˡ муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма белән идарә
итүдә катнашуы мәнфәгатьләр каршылыгына яки мәнфәгатьләр каршылыгы
барлыкка килү мөмкинлегенә китерелергә тиеш түгел.

3.6.3.ˡ муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма белән идарә
итүдә катнашу рөхсәте турында гаризасы (алга таба-гариза ) 25.06.2013 ел, № 50ТРЗ «Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы Кодексы» на 2.1
кушымта нигезендә, муниципаль хезмәткәрне яллаучы вәкиле исеменә язма
рәвештә төзелә.
3.6.4.Заявление гариза коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
планлаштырылган нигездә катнашу башланганчыга кадәр җирле үзидарә органы,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппараты (алга таба - кадрлар
хезмәте), кадрлар хезмәтенә (кадрлар эше өчен җаваплы вазыйфаи затка)
тапшырыла.
3.6.5.Гаризаны теркәү кадрлар хезмәте тарафыннан 2013 елның 25 июнендәге 50ТРЗ номерлы «муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы»
ның 2.2 нче кушымтасы нигезендә алып барыла торган гаризаларны теркәү
журналына кергән көнне гамәлгә ашырыла. Гаризаларны теркәү журналы битләре
кадрлар хезмәте яки җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе мөһере белән проонумерланган, пронурланган һәм беркетелгән
булырга тиеш.
3.6.6.ˡ теркәлү турында тамгалы гариза күчермәсе, гаризаны теркәү номеры,
гаризаны теркәгән кадр хезмәте затының фамилиясен, инициалларын һәм
вазыйфасын күрсәтеп, муниципаль хезмәткәргә аның гаризаларны теркәү
журналында имзасын күрсәтеп бирелә.
3.6.7.ˡ кадрлар хезмәте муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма
белән идарә итүдә катнашу мөмкинлеге яки мөмкинлеге турында гаризаны алдан
карауны һәм аңа дәлилләнгән бәяләмә әзерләүне гамәлгә ашыра (алга таба дәлилләнгән бәяләмә). Дәлилләнгән Бәяләмәне әзерләгәндә, кадрлар хезмәте
гариза биргән муниципаль хезмәткәр ризалыгы белән әңгәмә үткәрергә һәм аннан
язма аңлатмалар алырга мөмкин.
3.6.8.ˡ Мотивированное бәяләмәсе булырга тиеш:
1) коммерциячел булмаган оешмага карата кадрлар, оештыру-техник, финанс,
матди-техник яки башка мәсьәләләр буенча карарлар кабул итү буенча
муниципаль хезмәткәрнең вәкаләтләрен, шул исәптән әлеге коммерциячел
булмаган оешма тарафыннан билгеле бер эшчәнлек төрен һәм (яисә) аерым
гамәлләрне гамәлгә ашыруга рөхсәт бирү белән бәйле карарлар кабул итү буенча
муниципаль хезмәткәрнең вәкаләтләрен анализлау;
2) муниципаль хезмәткәрдә коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
аның катнашкан очракта мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү мөмкинлеген
анализлау.
3.6.9.ˡ гариза һәм дәлилләнгән бәяләмә гариза теркәлгәннән соң җиде эш көне
эчендә яллаучы вәкиленә җибәрелә.
3.6.10.ˡ гариза карау һәм мотивлаштырылган бәяләмә нәтиҗәләре буенча
яллаучы вәкиле түбәндәге карарларның берсен чыгара:
1) муниципаль хезмәткәргә коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
түләүсез нигездә катнашырга рөхсәт итәргә;;
2) муниципаль хезмәткәргә коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
түләүсез нигездә катнашырга рөхсәт итмәскә.;
3) муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә куелган таләпләрне үтәү һәм
мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән комиссияне
карап тикшерү өчен гариза һәм дәлилләнгән бәяләмә җибәрергә.
3.6.11.ˡ әлеге статьяның 10 өлешендәге 2 пунктында каралган карар кабул итү
өчен нигез булып, муниципаль хезмәткәрдә коммерцияле булмаган оешма белән
идарә итүдә катнашкан очракта мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү
мөмкинлеге тора.

3.6.12.ˡ әлеге статьяның 10 өлешендәге 3 пунктында каралган очракта,
муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр
конфликтын җайга салу комиссиясе гариза һәм аларны яллаучы вәкиле
тарафыннан әлеге комиссиягә җибәргәннән соң җиде көн эчендә дәлилләнгән
Бәяләмәне карый. Гаризаны карау һәм дәлилләнгән бәяләмә нәтиҗәләре буенча
муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм
мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссия комиссия муниципаль
хезмәткәрдә аның коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашкан
очракта мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү мөмкинлеге булу яки булмау
турында Карар кабул итә.
3.6.13.ˡ әлеге статьяның 12 өлешендә каралган карар кабул ителгәннән соң өч эш
көне эчендә яллаучы вәкил муниципаль хезмәткәргә коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә түләүсез катнашырга рөхсәт итмәскә дигән карар кабул
итә.
3.6.14.ˡ кадрлар хезмәте әлеге статьяның 10 өлешендәге 1 һәм 2 пунктларында
яки 13 өлешендә каралган карарларның берсен яллаучы вәкиле кабул иткән
көннән өч эш көне эчендә, муниципаль хезмәткәргә, гаризаларны теркәү
журналында муниципаль хезмәткәр имзасын күрсәтеп, язма рәвештә эшкә алучы
вәкиле тарафыннан кабул ителгән карар турында хәбәр итә яисә муниципаль
хезмәткәргә почта элемтәсе аша кабул ителгән карар турында хәбәр һәм бу
турыда белдерү кәгазе белән, гаризаларны теркәү журналында язма рәвештә
хәбәр итә.
3.6.15.ˡ гариза, мотивлаштырылган бәяләмә һәм гаризаны карап тикшерү (алар
булганда) белән бәйле башка материаллар муниципаль хезмәткәрнең шәхси
эшенә кушылалар.»;
1.7. 4) 4.1 бүлегендәге 4.1.3 пунктның 4.1 пунктыннан соң «хезмәт эшчәнлеге
турында мәгълүматлар» сүзләреннән соң « законнарда билгеләнгән тәртиптә
рәсмиләштерелгән " сүзләрен өстәргә,»;
1.8. 4.1 бүлегендәге 4.1.3 пунктының 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә::
«6) индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында теркәлүне
раслаучы документ, хезмәт килешүе (контракт) беренче тапкыр төзелгән
очраклардан тыш;»;
1.9. 6.4 бүлегендәге 6.4.2 пунктының 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә::
«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфасы буенча тиешле
еллар эшләгән өчен пенсиянең максималь күләмен исәпләгәндә Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең тиешле вазыйфасы буенча (әгәр
вазыйфаи оклад максималь һәм минималь әһәмияткә ия булса) вазыйфаи
окладның максималь күләме кулланыла, ә класс чины өчен вазыйфаи окладка ай
саен өстәмә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Норматив
хокукый
актында
билгеләнгән
мәгънәдә
исәпкә
алына.,
Татарстан
Республикасында муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү чыгымнарын
формалаштыру нормативларын билгели.»;
1.10. 6.4 бүлегендәге 6.4.6 пунктның 6.4 пунктыннан соң «хезмәт эшчәнлеге
турында мәгълүматлар» сүзләреннән соң « законнарда билгеләнгән тәртиптә
рәсмиләштерелгән " сүзләрен өстәргә,»;
1.11. Бүлек 6.4 түбәндәге эчтәлекле 6.4.13 пунктын өстәргә::
«6.4.13ˡ. Тиешле еллар эшләгән өчен пенсия билгеләү муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләгән затта Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча
бурычлар булмаганда башкарыла.

Тиешле еллар эшләгән өчен пенсия билгеләүне сорап мөрәҗәгать иткән көннән
соң 90 көн эчендә җайга салынганда тиешле еллар эшләгән өчен пенсия билгеләү
шундый билгеләнеш сорап мөрәҗәгать иткән көннән башкарыла.»;
1.12. 6.6.2 бүлегендәге 6.6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«6.6.2. Муниципаль хезмәт стажын раслый торган төп документлар булып
билгеләнгән үрнәктәге хезмәт кенәгәсе һәм (яки) законнарда билгеләнгән
тәртиптә рәсмиләштерелгән хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр тора.»;
1.13. 8.1 бүлегендәге 4 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«4) муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт кенәгәләрен алып бару (булганда),
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан муниципаль хезмәт узган чорда хезмәт
эшчәнлеге турында мәгълүматлар формалаштыру һәм әлеге белешмәләрне
мәҗбүри пенсия иминияте системасында индивидуаль (персональләштерелгән)
исәпкә алу турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә,
Россия Федерациясе Пенсия фондының мәгълүмат ресурсларында саклау өчен
бирү;».
2. Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы Килдеш авыл җирлеге
территориясендә урнашкан мәгълүмат стендларында әлеге карарны халыкка
җиткерергә һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Тәтеш
муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга тиеш
http://tetushi.tatarstan.ru/
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Тәтеш
муниципаль районы Килдеш авыл җирлеге Башлыгы В.С. Исаевка йөкләргә.
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