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52-ПГ номерлы

КАРАР
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы җирле үзидарә органнарында хезмәт
бәхәсләре буенча комиссия турында
Нигезләмәне раслау хакында
Шәхси хезмәт бәхәсләрен карау максатларында, Россия Федерациясе Хезмәт
кодексының 384 статьясы нигезендә, карар бирәм:
1. Лаеш муниципаль районы җирле үзидарә органнарында хезмәт бәхәсләре
буенча комиссия турында Нигезләмәне расларга.
2. Әлеге карарны" Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында бастырып
чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының рәсми
сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Лаеш муниципаль районы
Башлыгы урынбасары Т. П. Борһановага йөкләргә.

Муниципаль район Башлыгы

И.Ф. Зарипов

Лаеш муниципаль районы Башлыгының
2021 елның 14 июль 52-ПГномерлы
карарына 1 кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ ОРГАННАРЫНДА ХЕЗМӘТ БӘХӘСЛӘРЕ
БУЕНЧА КОМИССИЯ ТУРЫНДА
НИГЕЗЛӘМӘ
1.ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
1.1. Әлеге нигезләмә Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә эш
барышында барлыкка килә торган каршылыкларны җайга салу өчен хезмәткәрләр
һәм эш бирүче вәкилләренең бертигез саныннан төзелгән хезмәт бәхәсләре буенча
комиссияне формалаштыру һәм эшләү тәртибен билгели.
1.2. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия оешмада барлыкка килә торган
индивидуаль бәхәсләрне карауның беренчел органы булып тора.
1.3. Әгәр хезмәткәр мөстәкыйль рәвештә яисә үз вәкиле катнашында эш
бирүче белән турыдан-туры сөйләшүләр алып барганда каршылыкларны җайга
салмаса, индивидуаль хезмәт бәхәсе хезмәт бәхәсләре комиссиясендә карала.
1.4. Хезмәтче үз хокукларын бозу турында белгән көннән соң өч ай эчендә
хезмәт бәхәсләре буенча комиссиягә мөрәҗәгать итә ала.
1.5. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссиягә мөрәҗәгать итүнең билгеләнгән
срогы кертелгән очракта хезмәткәрнең гаризасын караудан баш тарту турындагы
карар шушы срокны уздыру сәбәпләрен караганнан соң комиссия тарафыннан кабул
ителә.
1.ХЕЗМӘТ БӘХӘСЛӘРЕ БУЕНЧА КОМИССИЯ ТӨЗҮ
2.1. Хезмәт бәхәсләре комиссиясе хезмәткәрләр һәм эш бирүче вәкилләренең
тигез саныннан (хезмәткәрләрнең өч вәкиле һәм эш бирүченең өч вәкиле) төзелә.
Хезмәткәрләр вәкилләре хезмәткәрләрнең гомуми җыелышы тарафыннан
сайланалар.
2.2. Эш бирүче вәкилләре комиссиягә җитәкче итеп билгеләнә.
2.3. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия үз составыннан комиссия рәисен, рәис
урынбасарын һәм секретарен сайлый.
2.4. Комиссиянең үз мөһере бар. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия
эшчәнлеген оештыру-техник тәэмин итү эш бирүче тарафыннан гамәлгә ашырыла.
2.5. Комиссия әгъзалары үз бурычларын үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән
очракта аннан төшереп калдырылырга мөмкин. Комиссия әгъзасын аның
составыннан төшереп калдыру турындагы тәкъдим ачык тавыш бирү нәтиҗәләре
буенча комиссия әгъзаларының күпчелек тавышлары белән кабул ителә һәм әлеге
тәкъдимне карау һәм хезмәт бәхәсләре буенча комиссия әгъзасын чакыртып алу
турында карар кабул итү өчен эш бирүчегә яисә хезмәткәрләрнең гомуми
җыелышына җибәрелә. Бер яисә берничә әгъза хезмәт бәхәсләре буенча комиссия
составыннан чыгарылган очракта, комиссия составы комиссияне төзү өчен
билгеләнгән тәртиптә тулылана.

3. ШӘХСИ ХЕЗМӘТ БӘХӘСЕН КАРАУ ТӘРТИБЕ
3.1. Хезмәттәге бәхәсләр буенча комиссиягә кергән хезмәткәрләрнең барлык
гаризалары хезмәт бәхәсләре буенча комиссиягә гаризаларны теркәү Журналында (2
кушымта) теркәлә, анда хезмәт бәхәсе буенча гариза керү датасы, Ф.И.О., эш урыны
һәм хезмәткәр вазыйфасы, бу хакта комиссиянең әлеге бәхәс буенча карар кабул итү
вакыты һәм бәхәсе күрсәтелә.
3.2. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия гариза биргән көннән алып ун
календарь көн эчендә индивидуаль хезмәт бәхәсен карый.
3.3. Бәхәс хезмәткәр яисә ул вәкаләт биргән вәкил катнашында карала.
Хезмәткәр вәкиленең хокуклары аны вәкаләтле хезмәткәренең язма гаризасы белән
раслана.
3.4 Хезмәтче яисә аның вәкиле булмаганда бәхәсне карау бары тик аның язма
гаризасы буенча гына рөхсәт ителә.
3.5. Хезмәткәр яки аның вәкиле килмәсә, хезмәт бәхәсләре буенча комиссия
утырышына хезмәт бәхәсен карау кичектерелә. Хезмәткәр яки аның вәкилен җитди
сәбәпсез икенчел килмәсә, комиссия мәсьәләне караудан төшереп калдыру турында
карар чыгара ала, бу хезмәткәрнең әлеге Нигезләмә белән билгеләнгән срок
чикләрендә хезмәт бәхәсен карау турында гариза бирү хокукыннан мәхрүм итми.
3.6. Хезмәт бәхәсләре буенча Комиссия утырышка шаһитларны, белгечләрне
чакырырга хокуклы. Комиссия таләбе буенча, карала торган мәсьәләдә катнашучы
оешма җитәкчелеге аңа тиешле документларны тиешле срокта тапшырырга тиеш.
3.7. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия утырышы, әгәр анда эш бирүче
әгъзаларның яртысыннан да ким булмаган һәм эш бирүче әгъзаларның яртысыннан
да ким булмаган өлеше булса, хокуклы дип санала.
3.8. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия утырышында Комиссия рәисе яки
аның урынбасары тарафыннан имзаланган беркетмә алып барыла.
4. ХЕЗМӘТ БӘХӘСЛӘРЕ БУЕНЧА КОМИССИЯ КАРАРЫН КАБУЛ
ИТҮ ТӘРТИБЕ ҺӘМ АНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ
4.1. Хезмәт бәхәсләре буенча Комиссия яшерен тавыш бирү юлы белән
карарны комиссия әгъзаларының күпчелек тавышы белән генә кабул итә.
4.2. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия карарында түбәндәгеләр күрсәтелә:
- бүлекнең исеме, комиссиягә мөрәҗәгать иткән хезмәткәрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме, вазыйфасы, һөнәре яисә белгечлеге;
- хезмәт бәхәсләре буенча комиссиягә мөрәҗәгать итү датасы һәм бәхәсне
карау датасы, бәхәснең асылы;
- комиссия әгъзаларының һәм утырышта катнашучы башка затларның
фамилияләре, исемнәре, атасының исемнәре;
- карарның асылы һәм нигезләнүе (законга, башка норматив хокукый актка
сылтама белән);
- тавыш бирү нәтиҗәләре.
4.3. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия карары утырышта катнашкан барлык
комиссия әгъзалары тарафыннан имзалана.
4.4. Әгәр комиссия әгъзасы күпчелек карар белән килешмәсә, ул карарны,

хезмәт бәхәсләре буенча дәлилләнгән күзлектән чыгып, язмача белешмә белән
имзаларга тиеш.
4.5. Комиссия әгъзасы хезмәт бәхәсләре буенча комиссия карарына имза
салудан баш тарткан очракта, карарда баш тартуның мотивсызлыгы күрсәтелә һәм
әлеге Нигезләмәнең 2.5 п. күрсәтелгән норма гамәлгә керә.
4.6. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия карарының тиешле таныкланган
күчермәләре карар кабул ителгән көннән алып өч көн эчендә оешма хезмәткәренә
һәм җитәкчесенә тапшырыла.
5. ХЕЗМӘТ БӘХӘСЛӘРЕ БУЕНЧА КОМИССИЯ КАРАРЛАРЫН ҮТӘҮ,
КОМИССИЯ КАРАРЛАРЫНА ШИКАЯТЬ БИРҮ
5.1. Комиссиянең хезмәт бәхәсләре буенча карары шикаятькә каралган ун көн
узгач өч көн эчендә үтәлергә тиеш.
5.2. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия карары үтәлмәгән очракта, хезмәткәргә
билгеләнгән срокта хезмәт бәхәсләре буенча комиссия тарафыннан башкарма
документ булган таныклык тапшырыла. Әгәр хезмәткәр яисә эш бирүче билгеләнгән
вакытта хезмәт бәхәсен судка күчерү турындагы гариза белән мөрәҗәгать иткән
булса, таныклык бирелми.
5.3. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия тарафыннан бирелгән һәм аны алган
көннән соң өч айдан да соңга калмыйча күрсәтелгән таныклык нигезендә суд
приставы мәҗбүри рәвештә хезмәт бәхәсләре буенча комиссиянең карарын китерә.
5.4. Хезмәтче тарафыннан нигезле сәбәпләр буенча билгеләнгән өч айлык
срокны уздырган очракта, таныклык биргән хезмәт бәхәсләре комиссиясе бу срокны
торгызырга мөмкин.
5.5. Шәхси хезмәт бәхәсе ун көн эчендә хезмәт бәхәсләре комиссиясе
тарафыннан каралмаган очракта, хезмәткәр аны карауны судка күчерергә хокуклы.
5.6. Хезмәт бәхәсләре буенча комиссия карарына карата хезмәткәр яисә эш
бирүче тарафыннан аңа комиссия карары күчермәсе тапшырылган көннән соң ун
көн эчендә судка шикаять бирелергә мөмкин.

Лаеш муниципаль районы Башлыгының
2021 елның ____ ___ номерлы
карарына 2 кушымта

Хезмәт бәхәсләре буенча гаризаларны теркәү
журналы
№
п/п

Индивидуаль
хезмәт бәхәсе
буенча
мөрәҗәгать
итүченең ФИО

Мөрәҗәгать
итүче
вазыйфасы

Теркәлү һәм
хәбәрнамә
датасы

Шәхси хезмәт
бәхәсенең кыскача
эчтәлеге

Шәхси хезмәт бәхәсе
буенча карар кабул
итү срогы

Искәрмә

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы
Башлыгы карарына
килештерү кәгазе
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле үзидарә
органнарында хезмәт
бәхәсләре комиссиясе турында нигезләмәне раслау хакында

Әзерләнде:
Район Советы Аппаратының кадрлар белән тәэмин итү һәм муниципаль хезмәт
бүлеге башлыгы вазыйфаларын башкаручы
Н.П.Киреева
(вазыйфасы, имзасы, фамилиясе һәм инициаллары, эш телефоны)

Килешенде:
1. Муниципаль район Башлыгы
урынбасары
2. Район Башкарма комитеты
җитәкчесе
3. Район Советы Аппараты

Т.П.Борһанова
А.А.Новиков
А.А.

җитәкчесе

Нурмөхәммәтов

4. Район Башкарма комитеты
эшләре идарәчесе

В.Н.Воробьев

5. Район Башкарма комитетының
юридик бүлеге баш белгече

Н.А.Истова

Тарату:
(әлеге карарны җибәрергә кирәк булган адресатлар исемлеге)

1.
2.
3.
4.
5.

