Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы
Әлмәт шәһәр Советы
КАРАРЫ
28 август 2020 ел

№ 209

«Татарстан
Республикасы
Әлмәт
муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә
муниципаль хезмәт турында нигезләмә
хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль
районы
Әлмәт
шәһәре
Советының 2016 елның 28 декабрендәге
60 номерлы карарына үзгәрешләр кертү
турында
«Татарстан Республикасының аерым закон актларына коммерциячел
булмаган оешмалар белән идарә итүдә вазыйфаи затларның аерым
категорияләренең катнашу тәртибен камилләштерү өлешендә үзгәрешләр кертү
турында» 2020 елның 07 маендагы 20-ТРЗ номерлы, «Муниципаль хезмәт турында
Татарстан Республикасы кодексының 19 статьясына үзгәрешләр кертү хакында»
2020 елның 21 июлендәге 43-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары
нигезендә
Әлмәт шәһәр Советы КАРАР БИРӘ:
1.«Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә
муниципаль хезмәт турында нигезләмә хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт
шәһәр Советының 2016 елның 28 декабрендәге 60 номерлы карарына (2017 елның
30 мартындагы 74 номерлы, 2017 елның 05 маендагы 78 номерлы, 2017 елның 31
маендагы 83 номерлы, 2017 елның 25 сентябрендәге 91 номерлы, 2018 елның 11
маендагы 114 номерлы, 2018 елның 13 декабрендәге 135 номерлы, 2019 елның 25
мартындагы 146 номерлы, 2020 елның 12 мартындагы 192 номерлы карарлар белән
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль
хезмәт турында нигезләмә» карары кушымтасының «Муниципаль хезмәт белән
бәйле тыюлар»дигән 7 бүлегендә түбәндәге эчтәлекле 7.5 пункт өстәргә:
«7.5. Муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма идарәсендә
(сәяси партия идарәсендә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән
беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органы, башка иҗтимагый оешма,
торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары съездында (конференциясендә) яисә
гомуми җыелышында, күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтендә катнашудан тыш)
(алга таба - коммерциячел булмаган оешма) түләүсез нигездә катнашуы әлеге
Нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә яллаучы вәкиленең рөхсәте белән гамәлгә
ашырыла.
7.5.1. Муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма белән идарә
итүдә түләүсез нигездә катнашуы мәнфәгатьләр конфликтына яисә мәнфәгатьләр
конфликты барлыкка килү мөмкинлеген китермәскә тиеш.
7.5.2. Коммерциячел булмаган оешма идарәсендә түләүсез нигездә катнашуга
рөхсәт бирү турында муниципаль хезмәткәрнең гаризасы (алга таба - гариза) язма
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рәвештә муниципаль хезмәткәр яллаучысы вәкиле исеменә Нигезләмәнең 7 нче
кушымтасы нигезендә төзелә.
7.5.3. Гариза җирле үзидарә органының, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе аппаратының (алга таба - кадрлар хезмәте) кадрлар хезмәтенә (кадрлар
эшен гамәлгә ашыру өчен җаваплы вазыйфаи затка) коммерциячел булмаган оешма
идарәсендә бушлай нигездә түләүсез катнаша башлаганчы тапшырыла.
7.5.4. Гаризаны теркәү, гариза теркәү журналына кергән көнне, Нигезләмәгә 8
нче кушымта нигезендә алып барыла. Гаризаларны теркәү журналының кәгазьләре
муниципаль берәмлекнең кадрлар хезмәте мөһере белән номерланган, тегелгән һәм
беркетелгән булырга тиеш.
7.5.5. Гаризаны теркәү датасын, номерын, фамилиясен, инициалларын һәм
әлеге гаризаны теркәгән кадрлар хезмәте затының вазыйфасын күрсәтеп, теркәлү
турында тамга куелган гариза күчермәсе муниципаль хезмәткәргә гаризаны теркәү
журналында аның имзасын куеп тапшырыла.
7.5.6. Кадрлар хезмәте гаризаны алдан карый һәм муниципаль хезмәткәрнең
коммерциячел булмаган оешма идарәсендә түләүсез нигездә катнашуның
мөмкинлеге яисә мөмкинлеге булмау турында аңа мотивлаштырылган бәяләмә
әзерли (алга таба - дәлилләнгән нәтиҗә). Кадрлар хезмәте дәлилләнгән бәяләмәне
әзерләгәндә гариза биргән муниципаль хезмәткәрнең ризалыгы белән аның белән
әңгәмәләр уздырырга һәм аннан язма аңлатмалар алырга мөмкин.
7.5.7. Мотивацияле бәяләмәдә булырга тиеш:
1) коммерциягә карамаган оешмага карата кадрлар, оештыру-техник, финанс,
матди-техник яисә башка мәсьәләләр, шул исәптән әлеге коммерциячел булмаган
оешма билгеле бер эшчәнлек төрен һәм (яисә) аерым гамәлләрне гамәлгә ашыруга
рөхсәт бирүгә бәйле карарлар кабул итү буенча муниципаль хезмәткәрнең
вәкаләтләрен анализлау;
2) муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма идарәсендә
түләүсез нигездә катнашкан очракта мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү
мөмкинлеген анализлау.
7.5.8. Гариза һәм дәлилләнгән бәяләмә гаризаны теркәгәннән соң җиде эш
көне эчендә яллаучы вәкиленә җибәрелә.
7.5.9. Гаризаны карау һәм дәлилләнгән бәяләмә нәтиҗәләре буенча
яллаучының вәкиле түбәндәге карарларның берсен чыгара:
1) муниципаль хезмәткәргә коммерциячел булмаган оешма идарәсендә
түләүсез нигездә катнашуны рөхсәт итәргә;
2) муниципаль хезмәткәргә коммерциячел булмаган оешма идарәсендә
түләүсез нигездә катнашуны рөхсәт итмәскә;
3) гаризаны һәм җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе аппаратында муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен
үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтларын җайга салу буенча гаризаны һәм карауга
мотивлаштырылган бәяләмәне коммерциячел булмаган оешма идарәсендә түләүсез
нигездә катнашу очрагында муниципаль хезмәткәрнең мәнфәгатьләр конфликты
барлыкка килү мөмкинлеге булмау буенча җибәрергә.
7.5.10. 7.5.9 пунктының 2 пунктчасында каралган карарны кабул итү өчен
муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел булмаган оешма идарәсендә түләүсез
нигездә катнашкан очракта мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү мөмкинлеге
булу нигез булып тора.
7.5.9 пунктының 3 пунктчасында каралган очракта, комиссиянең хезмәт (вазыйфаи)
тәртибенә таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссиясе
гаризаны һәм аларны яллаучының вәкиле күрсәтелгән комиссиягә җибәргәннән соң җиде
көн эчендә дәлилләнгән бәяләмәне карый. Гаризаны карау һәм дәлилләнгән бәяләмә
нәтиҗәләре буенча комиссиянең хезмәт (вазыйфаи) тәртибенә таләпләрне үтәү һәм
мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясе муниципаль хезмәткәрнең коммерциячел
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булмаган оешма идарәсендә түләүсез нигездә катнашкан очракта мәнфәгатьләр конфликты
булу яисә барлыкка килү мөмкинлеге булмау турында карар кабул итә.

7.5.12. Әлеге Нигезләмәнең 7.5.11 пунктында каралган карар кабул ителгән
көннән алып өч эш көне эчендә яллаучы вәкиле муниципаль хезмәткәргә
коммерциячел булмаган оешма идарәсендә түләүсез нигездә катнашуны рөхсәт
итәргә яисә рөхсәт итмәскә дигән карар кабул итә.
7.5.13. Эшкә алучының вәкиле 7.5.9 пунктының 1 һәм 2 пунктчаларында һәм
7.5.12 пунктында каралган карарларның берсен кабул иткән көннән алып өч эш көне
эчендә кадрлар хезмәте муниципаль хезмәткәргә, муниципаль хезмәткәргә гаризаны
теркәү журналында муниципаль хезмәткәрнең имзасын куеп, язма рәвештә
яллаучының вәкиле кабул иткән карары турында хәбәр итә яисә, гаризаны теркәү
журналында тапшыру һәм бу хакта тамга кую турында хәбәр итеп, яллаучының
вәкиле кабул иткән карары турында муниципаль хезмәткәргә мәгълүмат җибәрә.
7.5.14. Гаризаны (алар булган очракта) карауга бәйле рәвештә дәлилләнгән
нәтиҗә һәм башка материаллар муниципаль хезмәткәрнең шәхси эшенә теркәп
куела.»;
1.2. «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль
хезмәт турында нигезләмә» карары кушымтасына «Коммерциячел булмаган оешма
идарәсендә түләүсез нигездә катнашуга рөхсәт бирү турында гариза» дигән әлеге
карарга 1 нче кушымта нигезендә 7 нче кушымта өстәргә»;
1.3. «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль
хезмәт турында нигезләмә» карары кушымтасына «Коммерциячел булмаган оешма
идарәсендә түләүсез нигездә катнашуга рөхсәт бирү турында гаризаларны теркәү
журналы» дигән әлеге карарга 2 нче кушымта нигезендә 8 нче кушымта өстәргә»;
1.4. «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль
хезмәт турындагы Нигезләмә» карары кушымтасының «Муниципаль хезмәткә керү,
аны үтү һәм туктату тәртибе» 9 бүлегендәге 9.3 пунктының 6 пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«6) индивидуаль (шәхсиләштерелгән) исәпкә алу системасында теркәлүне
раслый торган документ, моңа хезмәт шартнамәсе (контракт) беренче тапкыр
төзелгән очраклар керми;».
2. «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә
муниципаль хезмәт турында нигезләмә хакында» Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советының 2016 елның 28 декабрендәге 60
номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советының 2019 елның 28 августындагы 168
номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.
3. Район Башкарма комитетының хокук идарәсенә (Ханнанова Ә.Б.) әлеге
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, “Татарстан
Республикасы
хокукый
мәгълүматының
рәсми
порталында”
(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.
4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны шәһәр Советының социаль
мәсьәләләр буенча даими комиссиясенә йөкләргә (Бочкарев Н.А.).
Шәһәр Башлыгы

Т.Д. Нагуманов
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Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районы Әлмәт шәһәр
Советының 2020 елның
28 августындагы 209 нчы
номерлы карарына 1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районы Әлмәт
шәһәрендә муниципаль хезмәт
турында нигезләмәгә
7 нче кушымта
___________________________________________
(вазыйфаның исеме,

___________________________________________
инициаллар, фамилия, муниципаль хезмәткәрнең

___________________________________________
яллаучысы вәкиле)

кемнән _______________________________________
(вазыйфаның исеме,

___________________________________________
инициаллар, муниципаль хезмәткәрнең фамилиясе)

___________________________________________

Коммерциячел булмаган оешма идарәсендә түләүсез нигездә катнашуга рөхсәт бирү
турында гариза
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы
25-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 3 пунктының "б"
пунктчасы һәм «Муниципаль хезмәт турында» Татарстан Республикасы кодексының 16.1
статьясы нигезендә миңа коммерциячел булмаган оешма идарәсендә бушлай нигездә
катнашуны рөхсәт итүегезне сорыйм
____________________________________________________________________________
(коммерциячел булмаган оешманың исеме, аның тору урыны һәм адресы, эшчәнлек төрләре,

____________________________________________________________________________
коммерциячел булмаган оешма белән идарә итү (идарәдә катнашу) нинди сыйфатта

__________________________________________________________________________
планлаштырыла)

____________________________________________________________________________

Идарә (идарәдә катнашу) коммерциячел булмаган оешма хезмәтеннән буш вакытта
гамәлгә ашырылачак һәм мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү яисә муниципаль
хезмәтнең биләгән вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр
конфликты барлыкка килү мөмкинлеге барлыкка килмәячәк.
_____________ _____________________________ "___"__________ 20___ел.
(имза)

(инициаллар, фамилия)

Гаризаларны теркәү
журналында теркәү номеры ____________________________________________
Гаризаны теркәү датасы "___"___________ 20___ ел.
___________
(имза)

____________________________________________________________
(гаризаны теркәгән затның вазыйфасы, инициаллар, фамилиясе)

Шәһәр Башлыгы

Т.Д. Нагуманов

Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районы
Әлмәт шәһәр Советының
2020 елның 28 августындагы
209 нчы номерлы
карарына 2 нче кушымта
Татарстан Республикасы Әлмәт
муниципаль районында муниципаль
хезмәт турында нигезләмәгә
8 нче кушымта
Коммерциячел булмаган оешма идарәсендә түләүсез нигездә катнашуга рөхсәт бирү турында гаризаларны теркәү журналы
№ п/п (гаризаның
Гаризаны Гаризаның кыскача Гариза биргән затның Гариза кабул иткән
теркәү номеры) теркәү датасы
эчтәлеге
инициаллары,
затның
фамилиясе,
инициааллары,
вазыйфасы атамасы
фамилиясе,
вазыйфасы
атамасы

1

Шәһәр Башлыгы

2

3

4

5

Гаризаның
күчермәсен алу
турында тамга
(«Күчермәсен
алдым», гариза
биргән затның
имзасы)

6

Эшкә алучының Гаризаны тапшырган зат
кабул ителгән
турындагы тамга,
вәкиле турындагы
яллаучы вәкиленең
тамга
карар күчермәсе
(«Күчермәсен алдым»,
гариза биргән затның
имзасы),яисә тапшыру
турында хәбәр итеп,
яллаучы вәкиленең
почта элемтәсе аша
карары юлламасы (карар
җибәргән затның
адресы, имзасы)
7
8

Т.Д. Нагуманов

