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Азнакай муниципаль районы 

составына керүче 

җирле үзидарә органнарында  

муниципаль хезмәт вазыйфаларының  

югары төркеменә керә торган вакантлы 

 идарә вазыйфаларын һәм вазыйфаларны  

биләү өчен кадрлар резервы   

вазифаларын башкаруга конкурс турында 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-

ФЗ номерлы Федераль законга, муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 

кодексына, Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2014 елның 10 

апрелендәге 292-42 номерлы карарларына таянып "Азнакай муниципаль районында 

муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары төркеменә керә торган вакантлы идарә 

вазыйфаларын һәм вазыйфаларны биләү өчен кадрлар резервы турында" 2017 елның 18 

апрелендәге 111-8 номерлы карар редакциясендә) һәм 10.04.2014 ел, №293-42 «Азнакай 

муниципаль районында вакантлы идарә вазыйфаларын һәм муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервын формалаштыру комиссиясе турында» 

(07.12.2015 ел, № 25-3 карар редакциясендә):  

1. Азнакай муниципаль районы составына керүче җирле үзидарә органнарында 

муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары төркеменә керә торган вакантлы вазыйфалар 

урынына идарә итү кадрлары резервына кертелү хокукына конкурс сайлап алуын №1 

кушымта нигезендә игълан итәргә. 

2. Азнакай муниципаль районында вакантлы идарә вазыйфаларын һәм муниципаль 

хезмәт вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервын формалаштыру буенча комиссиягә 

йөкләргә: 

- конкурс сайлап алуын уздыру турында игълан 2019 елның 16 гыйнварыннан да 

соңга калмыйча «Маяк» район газетасында һәм Азнакай муниципаль районының Интернет 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштыру: 

http://aznakayevo.tatar.ru; 

- Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары 

төркеменә керә торган вакантлы идарә вазыйфаларын һәм вазыйфаларны биләү өчен 

Кадрлар резервы турындагы Нигезләмә нигезендә кадрлар резервын формалаштыруны 

үткәрергә; 

- конкурс сайлап алу нәтиҗәләре турында мәгълүматны Азнакай муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

Башлык                                                                                                         М.З.Шәйдуллин 
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Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары 

төркеменә керә торган вакантлы идарә вазыйфаларын биләүгә конкурс игълан 

ителгән кадрлар резервы исемлеге  

 

 

 

Вазыйфалар реестры нигезендә муниципаль хезмәт вазыйфасың исеме  

 

1 Азнакай муниципаль районының  

“Актүбә шәһәр тибындагы бистә” 

муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты 

- җитәкче урынбасары 

2 Азнакай муниципаль районы 

Тымытык авыл җирлегенең башкарма 

комитеты 

- Башкарма комитет сәркатибе 

 


