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КАРАР
« 19 » октябрь 2021 ел

№ 32

«Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Төрнәс авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан коммерциячел
булмаган оешмалар белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашу өчен яллаучы (эш
бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында (сәяси
партия, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының
сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында
(конференция) катнашудан тыш)
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 мартындагы
25-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 3 пункты, муниципаль
хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 16 статьясындагы 1 өлешенең 3
пункты нигезендә, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Төрнәс авыл
җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Төрнәс авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан коммерциячел
булмаган оешмалар белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашу өчен яллаучы (эш
бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турындагы түбәндәге нигезләмәне расларга
(сәяси партия, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында
(конференция) катнашудан тыш)
2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Төрнәс авыл җирлеге
Советының 2017 ел, 21 август, 65нче номерлы карары белән расланган «Татарстан
Республикасы Нурлат муниципаль районының Төрнәс авыл җирлеге» муниципаль
берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан яллаучы (эш бирүче) вәкиленең
коммерциясез оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә бердәм башкарма
орган буларак катнашу яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына керү
тәртибе турындагы нигезләмәне үз көчен югалткан диеп санарга.
3. Әлеге карарны Нурлат муниципаль районының рәсми сайтында
http://nurlat.tatarstan.ru/ бастырып чыгарырга һәм җирлек территориясендә мәгълүмат
стендларында халыкка җиткерергә.

4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткергәннән) соң үз көченә
керә.
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Татарстан
Республикасы
Нурлат
муниципаль районы Төрнәс авыл
җирлеге Советының 2021 елның 19
октябрендәге 32 номерлы карарына
кушымта
«Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Төрнәс авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан коммерциячел
булмаган оешмалар белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашу өчен яллаучы (эш
бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турындагы нигезләмә (сәяси партия, һөнәри
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы,
башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез
милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашудан тыш)
1. «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Төрнәс авыл
җирлеге»
муниципаль
берәмлегендә
муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан
коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашу өчен
яллаучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу тәртибе турындагы нигезләмә (сәяси
партия, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының
сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында
(конференция) катнашудан тыш) әлеге нигезләмә
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы
25-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 3 пункты, муниципаль
хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 16 статьясындагы 1 өлешенең 3
пункты нигезендә эшләнгән (алга таба – Нигезләмә, муниципаль хезмәткәрләр) һәм
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан коммерциячел булмаган оешма белән идарә
итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен яллаучы (эш бирүче) вәкиленең рөхсәтен алу
процедурасын регламентлый (сәяси партия, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән
беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың, торак,
торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең
гомуми җыелышында (конференция) катнашудан тыш), (алга таба - муниципаль
хезмәткәрләрнең коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә
катнашуы).
2. Муниципаль хезмәткәрләрнең коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
катнашуы мәнфәгатьләр конфликтына яки мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү
мөмкинлегенә китерергә тиеш түгел.
3. Коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә яллаучы (эш бирүче)
вәкиленә рөхсәт бирү турында гариза (алга таба-гариза) әлеге Нигезләмәнең 1 нче
кушымтасы нигезендә муниципаль хезмәткәрләргә язма рәвештә җирле үзидарә органы
җитәкчесе исеменә төзелә.
4. Муниципаль хезмәткәрләр җирле үзидарә органының кадрлар хезмәтенә
(кадрлар хезмәте бүлекчәсенә, кадрлар эше буенча белгечкә) (алга таба – кадрлар
хезмәте)гариза бирәләр.
5. Гаризаны теркәү кадрлар хезмәте тарафыннан, коммерцияле булмаган
оешмалар белән идарә итүдә (сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы,
шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында оештырылган беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы
тарафыннан,
башка
иҗтимагый
оешманың,
торак,
торак-төзелеш,
гараж
кооперативларының гомуми җыелышында (конференция) яки башка иҗтимагый
оешманың гомуми җыелышында катнашу өчен, гаризалар теркәү Журналында (сәяси
партия белән идарә итүдә катнашудан тыш), милекчеләр ширкәтләре) (алга таба – теркәү

журналы) әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы нигезендә форма буенча кадрлар
хезмәте тарафыннан башкарыла.
Теркәлү журналы кәгазьләре тәртип саны куеп тутырылган, тегелгән һәм кадрлар
хезмәте мөһере яисә җирле үзидарә органы мөһере белән беркетелгән булырга тиеш.
6. Билгеләнгән тәртиптә теркәлгән гаризаның күчермәсе муниципаль хезмәткәргә
кадрлар хезмәте тарафыннан кулга бирелә йә, алынуы турында хәбәр итеп, почта аша
җибәрелә. Муниципаль хезмәткәргә тапшырылырга тиешле гаризаның күчермәләренә,
гаризаны, фамилиясен, инициалларын һәм әлеге гаризаны теркәгән затның вазыйфасын
теркәү датасын һәм номерын күрсәтеп, «Гариза теркәлгән» дигән тамга куела.
7. Кадрлар хезмәте муниципаль хезмәткәрнең коммерцияле булмаган оешма белән
идарә итүдә катнашкан очракта мәнфәгатьләр каршылыгы яки мәнфәгатьләр каршылыгы
барлыкка килү мөмкинлеге буенча кергән гаризаны карый һәм дәлилләнгән бәяләмә
әзерли.
8. Мәнфәгатьләр конфликты яки мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү
мөмкинлеге ачыкланган очракта, коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
муниципаль хезмәткәр катнашында мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү мөмкинлеге
ачыкланган
очракта,
кадрлар
хезмәте
муниципаль
хезмәткәр
гаризасын
канәгатьләндерүдән баш тарту турында нигезләнгән бәяләмәдә күрсәтә.
9. Муниципаль хезмәткәр гаризасы һәм дәлилләнгән бәяләмә гариза теркәлгәннән
соң биш эш көне эчендә җирле үзидарә органы җитәкчесенә кадрлар хезмәте
тарафыннан җибәрелә.
10. Җирле үзидарә органы җитәкчесе гаризаны карау нәтиҗәләре буенча биш эш
көне эчендә түбәндәге карарларның берсен чыгара:
муниципаль хезмәткәр гаризасын канәгатьләндерә;
әлеге Нигезләмәнең 8 пунктында күрсәтелгән кадрлар хезмәте бәяләмәсендә бәян
ителгән нигезләр булганда, муниципаль хезмәткәр гаризасын канәгатьләндерүдән баш
тарта.
11. Кадрлар хезмәте карар кабул ителгәннән соң ике эш көне эчендә гаризаны
карау нәтиҗәләре буенча муниципаль хезмәткәргә кабул ителгән карар турында хәбәр
итә.
12. Гаризаның оригиналы һәм аны карау нәтиҗәләре буенча кабул ителгән
карарның күчермәсе муниципаль хезмәткәрнең шәхси эшенә кушыла.

1нче кушымта
______________________________________________
(җирле үзидарә органы җитәкчесе вазыйфасы (Ф.
И. А.)
____________________________кемнән
(вазыйфа
исеме)
_______________________________
(Ф.И.А.)
_______________________________
(шәхси контактлары)
гариза
коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен
яллаучы (эш бирүче) вәкиленә рөхсәт итү турында
(сәяси партия, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми җыелышында
(конференциядә) катнашудан тыш)
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы
25-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 3 пункты нигезендә,
миңа коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә бердәй башкарма орган буларак
түләүсез катнашырга, идарә итүнең коллегиаль органы составына керүне рөхсәт итүне
сорыйм
(ассызыкларга
кирәк)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(коммерцияле булмаган оешма турында, муниципаль хезмәткәр башкарырга
ниятләгән эшчәнлек турында, тиешле эшчәнлек башкару датасын кем сыйфатында
күз алдында тота ала торган эшчәнлек турында мәгълүматны, башка төрләрне
күрсәтергә).
__________________
_______________
(дата)

(имза)

2нче кушымта
Коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә катнашу өчен рөхсәт алу турында
гаризаларны теркәү журналы (сәяси партия, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән
беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың, торак,
торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең
гомуми җыелышында (конференциядә) катнашудан тыш)
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