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Акбаш авыл җирлеге Советының
2020 нче елның 14 нче февралендә булган
XXXXIX сессиясенең 1 нче номерлы карарына
үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының «Акбаш авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге Уставына таянып, «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт
турында» 2.03.2007 ел, № 25-ФЗ Федераль законга, муниципаль хезмәт турында 25.06.2013 ел,
№50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексына туры китерү максатларында:

Акбаш авыл җирлеге Советы
Карар:
1.

Акбаш муниципаль берәмлеге Советының XXXXIX сессиясенең 1 нче номерлы

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә; 2020нче елның 14нче февралендә кабул ителгән
Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Акбаш авыл җирлеге муниципаль
берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмә турындагы карарына үзгәрешләр
кертү турында:
1.1. 8 статьяда:
- 22 өлешне яңа редакциядә бәян итәргә:
«22. Муниципаль хезмәткәргә класслы чин бирү турында белешмәләр шәхси эшкә һәм
хезмәт кенәгәсенә (булган очракта) кертелә.»;
1.2. 13 статьяда:

- 5 өлешне яңа редакциядә бәян итәргә:
5) җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
мәнфәгатьләр каршылыгын бетерү максатларында җитәкче булып торучы муниципаль
хезмәткәр әлеге җирле үзидарәнең сайланулы профсоюз органында, муниципаль берәмлекнең
сайлау комиссиясе аппаратында үзләренә күрсәтелгән вазыйфаны биләгән чорда муниципаль
хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен яклый алмый".
1.3. 14 статьяда:
- 1 өлешнең 2 пунктындагы б пунктчасында Россия Федерациясе субъекты законы
белән билгеләнгән (1) «әлеге Нигезләмәнең 14.1 статьясында билгеләнгән тәртиптә» сүзләрен
алмаштырырга;
1.4. Түбәндәге эчтәлекле 14.1 статья өстәргә:
«14.1. Муниципаль хезмәткәрнең коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
бушлай катнашуы.
«1. 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) катнашудан тыш) катнашуы (алга таба-әлеге статьяның 1 пунктында).
- коммерциячел булмаган оешма яллаучы вәкиле рөхсәте белән гамәлгә ашырыла, ул
әлеге статьяда билгеләнгән тәртиптә алынган.
2. Муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә
катнашуы мәнфәгатьләр конфликтына яки мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү
мөмкинлегенә китерергә тиеш түгел.
3. Коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашу рөхсәте турында
муниципаль хезмәткәрнең гаризасы (алга таба-гариза) муниципаль хезмәт турында 25.06.2013
ел, №50-ТРЗ Татарстан Республикасы Кодексының 2.1 кушымтасы нигезендә, муниципаль
хезмәткәрне яллаучы вәкиле исеменә язма рәвештә төзелә.
4. Гариза коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә планлаштырылган
катнашканчы, кадрлар эше өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшырыла.
5. Гаризаларны теркәү 25.06.2013 ел, №50-ТРЗ Муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы кодексына 2.2 кушымта нигезендә алып барыла. Гаризаларны теркәү журналы
битләре муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы мөһере белән проонумерланган,
пронурланган һәм беркетелгән булырга тиеш.
6. Гаризаны теркәү датасы, номеры, гаризаны теркәү номеры, кадрлар эшен алып бару

өчен җаваплы вазыйфаи затның фамилиясе, инициаллары һәм вазыйфасы күрсәтелгән
гаризаның күчермәсе, аның гаризаларын теркәү журналында имзасын күрсәтеп, муниципаль
хезмәткәргә бирелә.
7. Кадрлар эше өчен җаваплы вазыйфаи зат гаризаны алдан карауны һәм аңа
муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә катнашу
мөмкинлеге яисә мөмкинлеге турында дәлилләнгән бәяләмә әзерләүне гамәлгә ашыра (алга
таба әлеге статьяда – дәлилләнгән бәяләмә). Дәлилләнгән бәяләмә әзерләгәндә вазыйфаи зат,
гариза биргән муниципаль хезмәткәр ризалыгы белән, аның белән әңгәмә үткәрергә һәм аннан
язма аңлатмалар алырга тиеш.
8. Дәлилләнгән бәяләмә булырга тиеш:
1) коммерциячел булмаган оешмага карата кадрлар, оештыру-техник, финанс, матдитехник 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.
9. Гариза һәм дәлилләнгән бәяләмә гариза теркәлгәннән соң җиде эш көне эчендә
яллаучы вәкиленә җибәрелә.
10. Гаризаны 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 карата таләпләрне үтәү һәм
мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча муниципаль берәмлек җирле үзидарә органында
төзелгән комиссияне карап тикшерүгә нигезләнгән гариза һәм дәлилләнгән бәяләмә
җибәрергә.
11. 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.
12. 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.
13. Әлеге статьяның 12 өлешендә каралган карар кабул ителгәннән соң өч эш көне
эчендә яллаучы вәкил муниципаль хезмәткәргә коммерцияле булмаган оешма белән идарә
итүдә бушлай катнашырга рөхсәт итмәскә дигән карар кабул итә.
14. Кадрлар эшен башкару өчен җаваплы вазыйфаи зат, әлеге статьяның 10 өлешендәге
1 һәм 2 пунктларында яисә 13 өлешендә каралган карарларның берсен яллаучы вәкиле кабул
иткән көннән өч эш көне эчендә, әлеге статьяның 1 һәм 2 пунктларында яисә 13 өлешендә
каралган карарлар кабул иткәннән соң, өч эш көне эчендә, яллаучының вәкиле тарафыннан
кабул ителгән карар турында язмача хәбәр итә, муниципаль хезмәткәрнең гаризаларын теркәү
журналында имзасын күрсәтеп, муниципаль хезмәткәркә язма рәвештә хәбәр итә яисә яллаучы
вәкиле тарафыннан почта элемтәсе аша кабул ителгән карар турында мәгълүматны, тапшыру
турында уведомление һәм бу хакта гаризаларны теркәү журналында тамга белән җибәрә.
Кадрлар эшен башкару өчен җаваплы вазыйфаи зат, әлеге статьяның 10 өлешендәге 1 һәм 2
пунктларында яисә 13 өлешендә каралган карарларның берсен яллаучы вәкиле кабул иткән
көннән өч эш көне эчендә, әлеге статьяның 1 һәм 2 пунктларында яисә 13 өлешендә каралган
карарлар кабул иткәннән соң, өч эш көне эчендә, яллаучының вәкиле тарафыннан кабул
ителгән карар турында язмача хәбәр итә, муниципаль хезмәткәрнең гаризаларын теркәү
журналында имзасын күрсәтеп, муниципаль хезмәткәркә язма рәвештә хәбәр итә яисә яллаучы
вәкиле тарафыннан почта элемтәсе аша кабул ителгән карар турында мәгълүматны, тапшыру
турында уведомление һәм бу хакта гаризаларны теркәү журналында тамга белән җибәрә.
15. Гариза, мотивлаштырылган бәяләмә һәм гаризаны карап тикшерүгә (алар булганда)
бәйле башка материаллар муниципаль хезмәткәрнең шәхси эшенә кушылалар».
1.6. 18 статьяда:
- 3 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе, Россия Федерациясендә
муниципаль хезмәт турында 2007 елның 2 мартындагы 25 - ФЗ номерлы Федераль законда
каралган очраклардан тыш, хезмәт законнары белән билгеләнә”
1.7. 25 статьяда:
- 3 өлешнең 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
4) хезмәт кенәгәсен һәм (яки) хезмәт эшчәнлеге турында законнарда билгеләнгән

тәртиптә рәсмиләштерелгән белешмәләр, хезмәт килешүе (контракт) беренче тапкыр төзелгән
очраклардан тыш;
- 3 өлешнең 6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«6) индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында теркәлүне
раслаучы документ, хезмәт килешүе (контракт) беренче тапкыр төзелгән очраклардан тыш;»
1.8. 26 статьяда:
- 6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«6. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының «Акбаш авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органында муниципаль хезмәткәрләрнең персональ
мәгълүматлары нигезендә төзелә торган муниципаль хезмәткәрләр реестры Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәте һәм Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт
кадрлар составының дәүләт мәгълүмат системасында алып барыла.
2.Әлеге карар Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының «Акбаш авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы белән билгеләнгән тәртиптә үз көченә керә һәм
басылып чыгарга тиеш.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Татарстан Республикасы
Бөгелмә муниципаль районы
«Акбаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге
башлыгы
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