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Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы җирле үзидарә
органнарында муниципаль хезмәт вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү
тәртибе турында нигезләмә хакында
Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы җирле үзидарә
органнарында муниципаль хезмәт вакантлы Вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрүне
тәртипкә салу максатларында, «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында»
2007 ел, 2 март, 25-ФЗ номерлы федераль законы 17 статьясы, муниципаль хезмәт
турында Татарстан Республикасы кодексы 20 статьясы нигезендә, карар бирәм:
1. Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә
органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү
тәртибе турында нигезләмәне 1нче кушымта нигезендә расларга.
2. 2019 елның 10 октябрендәге 50 номерлы "Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вакантлы
вазыйфасын биләүгә конкурс уздыру тәртибе турында" гы ;
2020 елның 3 февраленнән 8 номерлы «Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәт вакантлы
вазыйфасын биләп торуга конкурс үткәрү комиссиясе составына үзгәрешләр кертү
турында»гы ;
2020 елның 11 ноябрендәге 46 номерлы "Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы
вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү тәртибе турында Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы Башлыгының 10.10.2009 ел, № 50 карары белән расланган
Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында"гы район Башлыгы карарларын үз көчен
югалткан дип танырга.
3. Әлеге карарны Әтнә муниципаль районы сайтында интернет челтәрендә:
http://atnya.tatarstan.ru урнаштырырга һәм хокукый мәгълүмат порталында:
http://pravo.tatarstan.ru бастырырга
4. Карар басылып чыккан вакыттан үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
Район Башлыгы

Г.Г. Хәкимов

Татарстан Республикасы
Әтнә муниципаль районы
башлыгының
2021 ел 6 маендагы
25 номерлы
карарына
1нче кушымта
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘТНӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ ОРГАННАРЫНДА МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТНЕҢ
ВАКАНТЛЫ ВАЗЫЙФАСЫН БИЛӘҮГӘ КОНКУРС ҮТКӘРҮ ТӘРТИБЕ
ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ
1. Әлеге Нигезләмә нигезендә «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт

турында» 2007 ел, 2 март, 25-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан
Республикасы Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында (алга таба җирле үзидарә органнары) муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын (алга таба муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасы) биләүгә конкурс үткәрү тәртибе һәм
шартлары билгеләнә. Муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә Конкурс
(алга таба-конкурс) Россия Федерациясе гражданнарының муниципаль хезмәткә
тигез үтеп керү хокукын, шулай ук муниципаль хезмәткәрләрнең (алга таба муниципаль хезмәткәрләр) конкурс нигезендә вазыйфаи үсеш хокукын тәэмин итә.
2. Җирле үзидарә органнарында конкурс муниципаль берәмлек исеменнән

яллаучы (алга таба - яллаучы вәкиле) вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле үзидарә
органы җитәкчесе карары буенча, граждан хезмәтенең вакантлы (граждан
хезмәткәренә билгеләнмәгән) вазыйфасы булган очракта, «Россия Федерациясендә
муниципаль хезмәт турында» 2007 ел, 2 март, 25-ФЗ номерлы Федераль законы
нигезендә конкурс рәвешендә гамәлгә ашырылырга мөмкин.
3. Конкурс үткәрелми:
1) сайланулы муниципаль вазыйфаны биләүче затның вәкаләтләрен үтәүне

турыдан-туры тәэмин итү өчен гамәлгә куела торган муниципаль хезмәт вазыйфасына
билгеләгәндә.
2) вакытлы хезмәт шартнамәсе төзегәндә;
3) җирле үзидарә органы бетерелүгә, аның штаты кыскаруга (муниципаль хезмәт

вазыйфасы кыскаруга) бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәрнең муниципаль хезмәте
башка вазыйфага билгеләнгәндә;

4) конкурс нигезендә төзелгән кадрлар резервында торучы муниципаль

хезмәткәр (граждан) муниципаль хезмәт вазыйфасына билгеләгәндә.
4. Конкурс үткәрелмәскә мөмкин:

а) муниципаль хезмәтнең вазыйфаи бурычларын үтәгәндә дәүләт серен тәшкил
итүче белешмәләрне куллану белән бәйле аерым Вазыйфаларына билгеләнгәндә;
б) граждан хезмәтенең кече , өлкән һәм баш вазыйфаларына караган

муниципаль хезмәт вазыйфаларына эшкә алучы вәкиле карары буенча
билгеләнгәндә.
5. Конкурста катнашу хокукына 18 яшькә җиткән, Россия Федерациясе дәүләт

телен белүче һәм муниципаль хезмәт турында Россия Федерациясе законнары
нигезендә билгеләнгән муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләү өчен
квалификация таләпләренә җавап бирүче Россия Федерациясе гражданнары ия.
Муниципаль хезмәткәр, конкурс үткәрү чорында нинди вазыйфа биләвенә
карамастан, гомуми нигезләрдә катнашырга хокуклы.
6. Вакантлы вазыйфаны биләүгә конкурс үткәрү турында хәбәр (алга таба белдерү) Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органы
һәм «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар составы белән идарә
итүнең бердәм мәгълүмат системасы» федераль дәүләт мәгълүмат системасы (алга
таба - дәүләт хезмәте өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системасы) Интернет челтәрендә
урнаштырыла. Конкурс турында белдерү һәм конкурс турында мәгълүмат шулай ук
«Авыл таңнары» район газетасында басылып чыгарга мөмкин
7. Вакантлы вазыйфаны биләүгә конкурс үткәрү турында хәбәрдә күрсәтелә:
1)
граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы атамасы;
2)
әлеге вазыйфаны биләүгә квалификация таләпләре, муниципаль хезмәт
үтү шартлары;
3)
әлеге Нигезләмәнең 9 пункты нигезендә тапшырылырга тиешле
документларны кабул итү урыны һәм вакыты һәм күрсәтелгән документлар
кабул ителә торган срок;
4)
конкурсны үткәрүнең фаразлана торган датасы, үткәрү урыны һәм
тәртибе;
5) конкурс турында тулы мәгълүмат чыганагы турында белешмәләр (телефон,

электрон почта, электрон адрес).

7. Конкурс уздыру турындагы хәбәр конкурс үткәреләчәк көнгә кадәр 20

көннән дә соңга калмыйча басылып чыга.

8. Конкурста катнашырга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданы

конкурс комиссиясенә түбәндәгеләрне тапшыра:
1) конкурс комиссиясе рәисе исеменә 1нче кушымта нигезендә шәхси гариза;
2) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2005 ел, 26 май, 667-р номерлы күрсәтмәсе

нигезендә форма буенча кулдан тутырылган һәм имзаланган анкета, 4 х 6 зурлыктагы
фотография кушымтасы белән;
3) паспорт яисә аны алыштыручы документ күчермәсен (тиешле документ

конкурска килгәч шәхсән күрсәтелә);
4) кирәкле һөнәри белем, квалификация һәм эш стажын раслаучы документлар:
хезмәт кенәгәсенең нотариаль яисә эш (хезмәт) урыны буенча кадрлар хезмәте
тарафыннан таныкланган күчермәсе (хезмәт (эш) беренче тапкыр гамәлгә ашырыла
торган очраклардан тыш), яисә гражданның хезмәт (хезмәт) эшчәнлеген раслый
торган башка документлар;
белем алу һәм квалификация турындагы документларның күчермәләре, шулай

ук гражданның теләге буенча өстәмә һөнәри белем бирү нәтиҗәләре буенча
квалификация күтәрүне яисә үзләштерүне раслый торган документларның, гыйльми
дәрәҗә бирү турындагы документларның, галим исем бирү турындагы
документларның эш (хезмәт) урыны буенча нотариаль яисә кадрлар хезмәте
тарафыннан таныкланган күчермәләре;
5) «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәткәрләре һәм муниципаль

хезмәткәрләр тарафыннан диспансерлаштыруны узу тәртибен, Россия Федерациясе
дәүләт граждан хезмәтенә һәм муниципаль хезмәткә керүгә яки аны узуга
комачаулаучы авырулар исемлеген, шулай ук медицина учреждениесен төзү
рәвешләрен раслау» 2009 ел, 14 декабрь, 984н номерлы РФ Сәламәтлек саклау һәм
социаль үсеш министрлыгының Боерыгы белән билгеләнгән форма буенча мондый
авырулар исемлегендә каралган гражданның муниципаль хезмәткә керүенә яисә аны
узуга комачаулаучы авыруларның булмавы турында медицина учреждениесе
бәяләмәсе;
6) хәрби исәпкә алу документлары-хәрби бурычлылар һәм хәрби хезмәткә

чакырылырга тиешле затлар өчен;
7) үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре хакында
белешмәләре. Күрсәтелгән белешмәләр Россия Федерациясе Президентының 2014 ел,
23 июнь, 460 номерлы Указы белән расланган форма буенча Россия Федерациясе
субъектлары дәүләт граждан хезмәткәрләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти
характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү өчен билгеләнгән тәртиптә һәм
срокларда тапшырыла;
8) индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында теркәлүне

раслаучы документ, хезмәт килешүе (контракт) беренче тапкыр төзелгән очраклардан
тыш;
9) Россия Федерациясе территориясендә яшәү урыны буенча салым органында

физик затны исәпкә кую турында таныклык;

10) «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге сайтларның һәм

(яки) сайтларның адреслары турында белешмәләр, аларда муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләүгә дәгъва кылучы граждан һәркем өчен мөмкин булган
мәгълүматлар урнаштырган, шулай ук муниципаль хезмәткә керү елы алдыннан өч
календарь ел эчендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 ел, 28 декабрь, 2867-р
номерлы күрсәтмәсе белән расланган форма буенча, ал арны идентификацияләргә
мөмкинлек бирә торган мәгълүматлар.
11) 2007 ел, 2 март, 25-ФЗ номерлы Федераль законда, башка федераль

законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында һәм Россия Федерациясе
Хөкүмәте карарларында каралган башка документлар.
9. Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә
органнарының конкурста катнашырга теләк белдергән муниципаль хезмәткәре
конкурс комиссиясе рәисе исеменә гариза бирә.
10. Әлеге Нигезләмәнең 9 пунктында күрсәтелгән документлар, аларны Әтнә

муниципаль районы сайтында һәм Интернет челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендә
дәүләт мәгълүмат системасында кабул итү турында белдерү урнаштырылганнан соң
20 календарь көн эчендә конкурс комиссиясенә граждан (муниципаль хезмәткәр)
тарафыннан шәхсән яки почта аша юллама аша тапшырыла.
11. Документларны үз вакытында тапшырмау, аларны тулы күләмдә яки җитди
сәбәпсез рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып бирү гражданга (муниципаль
хезмәткәргә) аларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора.
Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы күләмдә яки җитди сәбәп
аркасында рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тапшырганда, яллаучы вәкиле аларны
кабул итү вакытын күчерергә хокуклы.
12. Муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә дәгъва кылучы

гражданнар тарафыннан бирелә торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын
тикшерү Татарстан Республикасы Президентының ««Татарстан Республикасында
муниципаль хезмәт Вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнар һәм Татарстан
Республикасында муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан бирелә торган
белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын һәм Татарстан Республикасында
муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәүләрен тикшерү
турында» 2015 ел, 2 февраль, ПУ-71 номерлы Указы нигезендә гамәлгә ашырыла.
13. Граждан (муниципаль хезмәткәр) муниципаль хезмәтнең вакантлы

вазыйфасын биләүгә квалификация таләпләренә туры килмәүгә, шулай ук
муниципаль хезмәткә керү һәм аны узу өчен Россия Федерациясе законнары белән
билгеләнгән чикләүләргә бәйле рәвештә конкурста катнашырга рөхсәт ителми.
Тикшерү барышында федераль законнар һәм Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актлары нигезендә гражданны муниципаль хезмәткә керүгә
тоткарлык тудыра торган шартларны билгеләгәндә, ул конкурс комиссиясе
тарафыннан конкурста язма рәвештә катнашудан баш тарту сәбәпләре турында хәбәр
ителә.
14.Конкурста

катнашуга кертелмәгән муниципаль хезмәтнең вакантлы
вазыйфасын биләүгә дәгъва кылучы әлеге карарга Россия Федерациясе законнары
нигезендә шикаять бирергә хокуклы.
15. Конкурс, конкурста катнашу өчен документлар кабул итү тәмамланган

көннән соң, 30 календарь көннән дә соңга калмыйча уздырыла, ә дәүләт серен һәм
закон белән саклана торган башка серне тәшкил иткән белешмәләргә рөхсәт
рәсмиләштерелгән очракта, конкурсны үткәрү срогы яллаучының вәкаләтләрен
гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы тарафыннан билгеләнә.
16. Конкурс үткәргәндә кандидатларга Россия Федерациясе Конституциясе һәм
федераль законнар нигезендә хокукларның тигезлеге гарантияләнә.
17. Әгәр конкурс үткәрү нәтиҗәсендә граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын

биләү өчен квалификация таләпләренә җавап бирүче кандидатлар ачыкланмаса,
яллаучы вәкиле кабат конкурс үткәрү турында карар кабул итә ала.
18. Конкурсны үткәрү өчен җирле үзидарә органнарында даими нигездә эшләүче
бердәм конкурс комиссиясе (алга таба -комиссия) оештырыла. (2 нче кушымта).
Бердәм конкурс комиссиясе җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең
вакантлы Вазыйфаларын биләүгә конкурслар оештыру һәм үткәрү буенча

вәкаләтләргә ия. Конкурсны оештыру һәм үткәрү өчен комиссия рәисе адресына эшкә
алучының вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы җитәкчесеннән
конкурс игълан итү турындагы карар нигез булып тора.
19. Конкурс комиссиясе составына җирле үзидарә органы җитәкчесе һәм (яки) аларга
вәкаләтле муниципаль хезмәткәрләр (шул исәптән муниципаль хезмәт һәм кадрлар
мәсьәләләре буенча бүлекчәләрдән, юридик (хокук) бүлекчәләреннән һәм дәүләт
граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләп торуга конкурс үткәрелә торган
бүлекчәдән), шулай ук бәйсез экспертлар (экспертларның шәхси мәгълүматларын
күрсәтмичә) сыйфатында чакырыла торган фәнни, мәгариф һәм башка оешмалар
вәкилләре керә
Җирле үзидарә органы каршындагы конкурс комиссиясе составына «Россия
Федерациясе Иҗтимагый палатасы турында» 2005 ел, 4 апрель, 32-ФЗ номерлы
Федераль законның 20 статьясы нигезендә әлеге пунктның беренче абзацында
аталган затлар белән беррәттән әлеге иҗтимагый совет вәкилләре дә кертелә. Әлеге
вәкилләрнең һәм бәйсез экспертларның гомуми саны конкурс комиссиясе
әгъзаларының гомуми саныннан кимендә дүрттән бер өлешен тәшкил итәргә тиеш
Муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү өчен
конкурс комиссиясе составы, дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрне куллануга
бәйле рәвештә, дәүләт сере турында Россия Федерациясе законнары нигезләмәләрен
исәпкә алып төзелә.
Конкурс комиссиясе составы, конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителә
торган карарларга йогынты ясый торган мәнфәгатьләр каршылыклары барлыкка килү
мөмкинлеге төшереп калдырылсын өчен, төзелә.
20. Конкурс комиссиясе рәисе, рәис урынбасары, секретаре һәм комиссия

әгъзаларыннан тора.
Конкурс комиссиясе рәисе конкурс комиссиясе эшчәнлеге белән җитәкчелек итә
һәм аның эшен оештыра.
Конкурс комиссиясе рәисе урынбасары конкурс комиссиясе рәисе
Вазыйфаларын ул булмаган очракта башкара.
Конкурс комиссиясе секретаре конкурс комиссиясе утырышларына материаллар
әзерләүне тәэмин итә, конкурс комиссиясе әгъзаларына утырышны чакыру турында
хәбәр итә, комиссия әгъзаларына көн тәртибе турында хәбәр итә, гаризалар,
документлар кабул итә һәм терки, конкурс комиссиясе карарлары проектларын
әзерли, конкурс нәтиҗәләре турында кандидатларга хәбәр итүне тәэмин итә, конкурс
комиссиясе рәисе кушуы буенча башка функцияләрне башкара.
Конкурс муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләп торуга
кандидатларның һөнәри дәрәҗәсен, аларның әлеге вазифаны биләүгә квалификация
таләпләренә туры килүен бәяләүдән гыйбарәт.
21.

Конкурс үткәргәндә конкурс комиссиясе үзләре тәкъдим иткән белем алу,
муниципаль яки башка дәүләт хезмәтен узу, башка хезмәт эшчәнлеген башкару
турындагы документлар,шулай ук кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын
бәяләү методларын, шул исәптән индивидуаль әңгәмә, анкеталау, төркемле
дискуссияләр үткәрү, реферат язу яки граждан хезмәтенең вакантлы Вазыйфаларын

башкаруга бәйле мәсьәләләр буенча тест үткәрү, федераль законнарга һәм Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларына каршы килми торган конкурс
процедуралары нигезендә кандидатларны бәяли,
Кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләгәндә конкурс
комиссиясе муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын һәм әлеге вазыйфа буенча
вазыйфаи регламентның башка нигезләмәләреннән, шулай ук муниципаль хезмәт
турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән башка нигезләмәләрдән
чыгып эш итә.
22. Конкурс комиссиясе утырышы кимендә ике кандидат булганда уздырыла.

Конкурс комиссиясе утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының гомуми саныннан
кимендә өчтән икесе катнашса, хокуклы дип санала. Конкурс комиссиясе утырышын
бары тик аның муниципаль хезмәт Вазыйфаларын биләүче әгъзалары катнашында
гына уздыру рөхсәт ителми. Конкурс нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе
карарлары ачык тавыш бирү юлы белән утырышта катнашучы әгъзаларының
күпчелек тавышы белән кабул ителә.
Тавышлар тигез булганда конкурс комиссиясе рәисе тавышы хәлиткеч булып
тора.
23. Конкурс комиссиясе карары кандидатның булмавында кабул ителә һәм аны

муниципаль хезмәтнең вакантлы Вазыйфасына билгеләү яисә бу вазыйфага
билгеләүдән баш тарту өчен нигез булып тора.
Конкурс комиссиясе шулай ук тәкъдим итү характерына ия булган, муниципаль
хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурста җиңүче булмаган, әмма һөнәри
һәм шәхси сыйфатларына югары бәя бирелмәгән кандидатны муниципаль органның
кадрлар резервына кертү турында карар кабул итәргә хокуклы.
24. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нәтиҗәләре утырышта катнашкан рәис,
рәис урынбасары, сәркатип һәм комиссия әгъзалары тарафыннан имзаланган карар
белән рәсмиләштерелә.
25. Конкурс нәтиҗәләре буенча муниципаль хезмәтнең вакантлы Вазыйфасына

конкурста җиңүчене билгеләү турында яллаучы вәкиленең акты чыгарыла һәм
конкурста җиңүче белән хезмәт килешүе төзелә.

Әгәр конкурс комиссиясе муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләп
торуга конкурста җиңүче булмаган кандидатны муниципаль органның кадрлар
резервына кертү турында карар кабул итсә, күрсәтелгән зат ризалыгы белән аны
муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасы караган шул ук төркем муниципаль
хезмәт Вазыйфаларын биләү өчен шушы органның кадрлар резервына кертү турында
муниципаль орган акты чыгарыла.
26. Конкурс нәтиҗәләре турында хәбәрләр, ул тәмамланганнан соң, ун көн
эчендә, кандидатларга язма рәвештә җибәрелә. Конкурс нәтиҗәләре турында
мәгълүмат шул ук вакытта дәүләт органының рәсми сайтларында һәм «Интернет»
челтәрендә күрсәтелгән мәгълүмат системасында урнаштырыла.
27. Конкурста

катнашуга кертелмәгән муниципаль хезмәтнең вакантлы
вазыйфасын биләүгә дәгъва итүчеләрнең һәм конкурста катнашкан кандидатларның
документлары аларга конкурс тәмамланганнан соң өч ел эчендә язма гариза буенча

кире кайтарылырга мөмкин. Әлеге вакыт чыкканчы документлар Муниципаль орган
архивында саклана, шуннан соң юкка чыгарылырга тиеш. Конкурста катнашу өчен
электрон рәвештә тәкъдим ителгән документлар өч ел дәвамында саклана, шуннан
соң бетерелергә тиеш.
28. Конкурста катнашу (конкурс үткәрү урынына бару һәм кире кайту, торак

урыны наемга алу, яшәү, элемтә чаралары хезмәтеннән файдалану һ.б.) белән бәйле
чыгымнар кандидатлар тарафыннан үз акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.

29. Кандидат конкурс комиссиясе карарына Россия Федерациясе законнары

нигезендә шикаять бирергә хокуклы.

Татарстан Республикасы
Әтнә муниципаль районы
җирле үзидарә
органнарында муниципаль
хезмәтнең вакантлы
вазыйфасын биләп торуга
конкурс үткәрү тәртибе
турында Нигезләмәгә 1 нче
кушымта

Татарстан Республикасы
Әтнә муниципаль районының конкурс
комиссиясенә
____
(Ф.И.А.)
(адресы буенча яшәүче)
(вазифасы һәм эш урыны)

Конкурста катнашу өчен гариза.
Әтнә муниципаль районы муниципаль хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләп
торуга конкурста катнашуыма юл куйуыгызны сорыйм
(вазыйфаның атамасын күрсәтергә)
конкурсның шартлары белән таныштырылдым
Имза
Кушымта:

Датасы

Татарстан Республикасы
Әтнә муниципаль районы
җирле үзидарә
органнарында муниципаль
хезмәтнең вакантлы
вазыйфасын биләп торуга
конкурс үткәрү тәртибе
турында Нигезләмәгә 2 нче
кушымта
Муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә җирле үзидарә органнарында
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Конкурс үткәрү буенча
комиссия составы
1. Нуриев Ф. М.

Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы башлыгы урынбасары
,комиссия рәисе);

2. Каюмов А. Ф.

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль
районы башкарма комитеты җитәкчесе ,
комиссия рәисе урынбасары);

3. Галләмова Р. М.

Татарстан Республикасы Әтнә район
Советының оештыру бүлеге җитәкчесе
(комиссия секретаре)

Комиссия әгъзалары:
4. Фәһмиева Л.Н.

Әтнә районы Башкарма комитетының
гомуми бүлек җитәкчесе;

5. Гыймадиев Ф. И.

Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы
рәисе (килешү буенча);

6. Халиков М. Л.

Татарстан Республикасы Әтнә районы
башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары
(килешү буенча);

7. Фатхуллина Л. М.

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль
районы башлыгының коррупциягә каршы тору
мәсьәләләре буенча ярдәмчесе.

