
 

 

 

Татарстан Республикасының Буа муниципаль 

районы җирле үзидарҽ органнары муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең этикасы һҽм хезмҽт тҽртибе 

кодексын яңа басмада раслау турында 

 

Татарстан Республикасы Президенты Указын “Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

граждан хезмҽткҽрлҽре этикасы һҽм хезмҽт тҽртибе кодексын раслау турында” 29 

ноябрь 2014 ел №УП-1100 тҽңгҽллҽштерү максатларында, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 елның 4 апрелендҽге “Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт хакимияте башкарма органнарының рҽсми сайтлары бүлеклҽрен “Интернет” 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштыру һҽм коррупциягҽ каршы тору 

мҽсьҽлҽлҽре буенча тутыруга Бердҽм талҽплҽрне раслау турында” карары нигезендҽ, 

Татарстан Республикасының  Буа муниципаль районы Уставының нигезендҽ 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы  

 

карар  чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасының Буа муниципаль районы җирле үзидарҽ 

органнары муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең этикасы һҽм хезмҽт тҽртибе кодексының 

яңа басмасын расларга. 

2. Буа муниципаль районы Советының  22.12.2011, № 4-7 һҽм 16.12.2014 № 9-

43 “Буа муниципаль районыны җирле үзидарҽ органнарының муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең этика һҽм хезмҽт тҽртибе кодексы”  турындагы карары үз көчен 

югалткан дип танырга. 

3. Татарстан Республикасының Буа муниципаль районы җирле үзидарҽ 

органнары җитҽкчелҽренҽ ҽлеге Кодекс мҽгълүматларына таянып эш итҽргҽ һҽм  

карар белҽн танышуны  тҽэмин итҽргҽ.   

4. Җирле үзидарҽ органнарына тҽкъдим итҽргҽ:  

-муниципаль хезмҽткҽрлҽр этикасы һҽм хезмҽт тҽртибе кодексын эшлҽргҽ 

һҽм расларга;  
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-муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт килешүлҽренҽ муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр этикасы һҽм хезмҽт тҽртибе кодексын бозган өчен җаваплылык 

турындагы нигезлҽмҽлҽрне кертергҽ. 

5. Татарстан Республикасы Буа муниципаль идҽрҽсе вазыйфаларын вакытлыча 

билҽүче затларга Татарстан Республикасының Буа муниципаль районы җирле 

үзидарҽ органнары муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең этикасы һҽм хезмҽт тҽртибе 

кодексының ҽлеге затлар хокукый статусына каршы килмҽгҽн өлешендҽге 

нигезлҽмҽлҽрен үтҽүне тҽкъдим итҽргҽ. 

6. Ҽлеге Карарны Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының рҽсми 

сайтында bua@tatar.ru.  урнаштырып халыкка җиткерергҽ. 

7. Ҽлеге Карар аңа кул куйган көннҽн үз көченҽ керҽ. 

8. Ҽлеге Карарны үтҽүне контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы Буа 

муниципаль район  Советы Аппараты җитҽкчесе  А.М. Алимовага йөклҽргҽ. 

 

Буа муниципаль районы башлыгы  

һҽм муниципаль район Советы рҽисе                                                М.А. Җаббаров 
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Кушымта  

Буа муниципаль район Советы 

Карары № 5-29 22.02.2018нче ел 

 

Татарстан Республикасының Буа муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары муниципаль хезмәткәрләрнең этикасы һәм хезмәт тәртибе кодексы 

яңа басмада 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1. Татарстан Республикасының Буа муниципаль районның җирле үзидарҽ 

органнарына гражданнарның муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең ышаныч абруен 

ныгытуга ярдҽм итү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽр үз һөнҽри эшчҽнлеген 

лаеклы үтҽү, хезмҽт тҽртибе этик нормаларын һҽм кагыйдҽлҽрен билгелҽү 

максатларында, Россия Федерациясе Конституциясе һҽм Татарстан Республикасы 

федераль закон нигезлҽмҽлҽре «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 2008 нче 

елның 25 нче декабрендҽге №273-ФЗ номерлы федераль законнар, “Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” гы 2 нче март 2007 нче ел № 25- ФЗ 

Федераль Законы, Россия Федерациясе Президентының 2002 нче елның 12 нче 

августындагы №885 “Дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт тҽртибенең гомуми 

принципларын раслау турында” Указы, Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽт 

турында Кодексы 25нче июнь, 2013нче ел, №50-ТРЗ нигезендҽ Татарстан 

Республикасының Буа муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең этикасы һҽм хезмҽт тҽртибе кодексы эшлҽнде. 

2. Кодекс һөнҽри хезмҽт этикасының һҽм хезмҽт урынында тҽртипнең төп 

кагыйдҽлҽренең гомуми принциплары җыелмасыннан гыйбарҽт, били торган 

вазыйфасына бҽйсез рҽвештҽ, Татарстан Республикасының Буа муниципаль районы 

җирле үзидарҽ органнары муниципаль хезмҽткҽрлҽре шуларга таянып эш итҽргҽ 

тиеш. 

3. Россия Федерациясе гражданины,Татарстан Республикасы Буа муниципаль 

районы учреждениелҽренҽ эшкҽ керүче гражданин Кодекс нигезлҽмҽлҽре белҽн 

таныша һҽм аларны үзенең һөнҽри эшчҽнлеге процессында үти, шул исҽптҽн 

“Интернет” мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ куллана. 

4. Һҽр муниципаль хезмҽткҽр Кодексның нигезлҽмҽлҽрен төгҽл үтҽргҽ тиеш, ҽ 

Россия Федерациясенең һҽр гражданы муниципаль хезмҽткҽрдҽн төрле 

мөнҽсҽбҽтлҽр нигезендҽ Кодекс нигезлҽмҽлҽрен көтҽргҽ  хокуклы.  

5. Кодексның максаты булып, җирле үзидарҽ органнары муниципаль 

хезмҽткҽрлҽре, гражданнар алдындагы җаваплылыкны аңлап, үз вазыйфаи 

бурычларын намуслы һҽм югары һөнҽри дҽрҽҗҽдҽ башкаруны, шулай ук 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең абруен ныгытуны, дҽүлҽт органнарына һҽм җирле 

үзидарҽ органнарына халык ышанычын аклауны һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз-

үзеңне тоту тҽртибенең бердҽм нормаларын  булдыруны тҽэмин итү тора. 

6. Кодекс муниципаль хезмҽткҽрлҽр үзлҽренең вазыйфаи бурычларын намуслы 

һҽм югары һөнҽри дҽрҽҗҽдҽ башкаруны күздҽ тота. 

7. Кодекс муниципаль хезмҽт өлкҽсендҽ ҽхлак нормаларына, җҽмҽгатьчелектҽ 

муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ ихтирамлы мөнҽсҽбҽткҽ нигезлҽнгҽн үзара 

мөнҽсҽбҽтлҽрне формалаштыруга нигез булып хезмҽт итҽ, шулай ук муниципаль  



 

 

хезмҽткҽрлҽренең иҗтимагый аң һҽм ҽхлак, аларның үзконтроль институты буларак 

хезмҽт итҽ 

8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽренең Кодекс нигезлҽмҽлҽрен белүе һҽм үтҽве 

аларның хезмҽт урынындагы тҽртибен бҽялҽү критерийларыннан берсе булып тора. 

 

II. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт  тәртибенең төп 

принциплары һәм кагыйдәләре 

 

9. Mуниципаль хезмҽттҽ булган Россия Федерациясе гражданнарының 
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең төп принциплары  нигезе булып, хезмҽт тҽртибе тора. 

10. Муниципаль хезмҽткҽрлҽре дҽүлҽт, җҽмгыять һҽм гражданнар алдындагы 

җаваплылыкны аңларга тиешле: 

а) дҽүлҽт органнарына һҽм җирле үзидарҽ органнарының нҽтиҗҽле эш булу 

максатыннан үз вазыйфаи бурычларын намуслы һҽм югары һөнҽри дҽрҽҗҽдҽ 

башкаруы  тора; 

б) вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, дингҽ 

мөнҽсҽбҽтенҽ һҽм башка хҽллҽргҽ карамастан, кеше һҽм гражданның хокукларын, 

иреген һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, шулай ук оешмаларның хокукларын һҽм 

законлы мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ; 

в) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга  бертигез, гадел   

мөнҽсҽбҽт тҽэмин итҽргҽ, нинди дҽ булса иҗтимагый яисҽ дини берлҽшмҽлҽргҽ, 

һөнҽри яисҽ социаль төркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга  өстенлек 

бирмҽскҽ һҽм  мондый берлҽшмҽлҽргҽ, төркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм гражданнарга  

карата  аерым мөнҽсҽбҽттҽ  булмаска; 

г) вазыйфаи бурычларны намуслы үтҽүгҽ каршылык тудыра торган нинди дҽ 

булса шҽхси, мөлкҽти (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле 

гамҽллҽр кылмаска; 

д) үз һөнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини 

берлҽшмҽлҽр һҽм башка оешмалар карарларының тҽэсир итү мөмкинлеген 

калдырмыйча, нейтральлек сакларга; 

е) гражданнар һҽм вазыйфаи затларга мөрҽҗҽгать иткҽндҽ, ҽдҽпле һҽм 

игътибарлы булырга; 

ж) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм 

традициялҽренҽ карата ихтирамлы булырга; 

з) төрле этник һҽм социаль төркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни 

һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга; 

 и)  миллҽтара һҽм конфессияара татулыкка ярдҽм итҽргҽ; 

к) аның репутациясенҽ яисҽ муниципаль  органның абруена  зыян китерерлек 

конфликтлы вҽзгыятьлҽргҽ юл куймаска. 

л) дҽүлҽт органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары, шулай ук муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр  эшчҽнлек эчтҽлегенең төп мҽгънҽсе, кеше һҽм граждан хокукларын 

һҽм иреклҽрен тану, үтҽү һҽм яклау. 

м) үз эшчҽнлеген дҽүлҽт органы һҽм җирле үзидарҽ органы вҽкалҽтлҽре 

чиклҽрендҽ башкарырга,  үзара субординация һҽм буйсынуны җирле үзидарҽ органы 

функциональ оештыру структурасында сакларга тиешле;  
 

 



 

 

н) нинди дҽ булса һөнҽри яки социаль төркемнҽргҽ һҽм социаль оешмаларга 

өстенлек бирмҽскҽ, аерым гражданнарның, һөнҽри яки социаль төркемнҽрнең, 

оешмаларның йогынтысына бҽйле булмаска; 

о) ришвҽтчелек белҽн бҽйле хокук бозуларга этҽрү максатыннан чыгып, нинди 

дҽ булса затларның җирле үзидарҽ органнары хезмҽткҽренҽ мөрҽҗҽгать итүенең 

барлык очраклары турында эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ яки башка дҽүлҽт 

органнарына, прокуратура органнарына  җиткерергҽ; 

п) башка федераль законнарда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽргҽ, бурычларны 

башкарырга, тыюларны бозмаска; 

р) һөнҽри этика һҽм эштҽ үз-үзеңне тоту кагыйдҽ нормаларын үтҽргҽ; 

с) Россия, Татарстан Республикасы һҽм башка дҽүлҽтлҽр халыкларының 

гореф-гадҽтлҽре һҽм традициялҽренҽ толерант мөнҽсҽбҽттҽ булырга, төрле этник, 

социаль төркемнҽр һҽм конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ 

алырга, миллҽтара һҽм конфессияара татулыкка ярдҽм итҽргҽ; 

т) муниципаль хезмҽткҽренең вазыйфаи бурычларын намуслы төстҽ үтҽвенҽ 

шик тудырмаска, шулай ук җирле үзидарҽ органнары дҽрҽҗҽсе яки абруена зыян 

салырдай низаглы хҽллҽргҽ кермҽскҽ; 

у) мҽнфҽгатьлҽр бҽрелеше килеп чыгуга юл куймаска һҽм килеп туган 

мҽнфҽгатьлҽр бҽрелеше очракларын җайга салу буенча Россия Федерациясе 

законында күздҽ тотылган чаралар күрергҽ; 

ф) шҽхси мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ 

органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар эшчҽнлегенҽ йогынты ясау өчен хезмҽт 

урыныннан файдаланмаска; 

х) дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнарына һҽм аларның җитҽкчелҽренҽ 

карата халык алдында фикер белдерүлҽрдҽн һҽм бҽялҽмҽ бирүлҽрдҽн сагаерга, ҽгҽр 
бу муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт вазыйфаларына кермҽсҽ; 

ц) дҽүлҽт органнары яки җирле үзидарҽ органнары эше турында җҽмгыятькҽ 

мҽгълүмат җиткерү буенча массакүлҽм мҽгълүмат бирүдҽн сакланырга;  

ч) дҽүлҽт органнары яки җирле үзидарҽ органнары эше турында җҽмгыятькҽ 

мҽгълүмат җиткерү буенча массакүлҽм мҽгълүмат чаралары вҽкиллҽре эшчҽнлегенҽ 

ихтирамлы мөнҽсҽбҽттҽ булырга, шулай ук билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дөрес мҽгълүмат 

алуга ярдҽм итҽргҽ; 

ш) дҽүлҽт серен һҽм федераль законнар белҽн саклана торган башка серне 

тҽшкил итүче белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ 

үзенҽ мҽгълүм булган белешмҽлҽрне, кирҽк өчен төгҽл мҽгълүматларны тапшыру, 
Россия Федерациясенең халыкара килешүлҽрне, дҽүлҽт һҽм муниципаль бурычны, 
Россия Федерациясе территориясендҽ товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр, чит ил 

валютасында (шартлы акча берҽмлегендҽ) акча ҽйлҽнешенең бҽясен билгелҽнешне 
массакүлҽм мҽгълүмат чараларында фаш итүдҽн чиклҽнергҽ кирҽк; 

щ) үзе җаваплылыгындагы ресурслардан нҽтиҗҽлерҽк файдалануга даими 

рҽвештҽ омтылырга тиеш; 

ы) Татарстан Республикасы территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе 

халыкларының мҽдҽниятен, теллҽрен үстерү, саклап калу; мигрантларның социаль 

һҽм мҽдҽни яраклашуын тҽэмин итү,  төрле этник, социаль төркемнҽр һҽм 

конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга, миллҽтара һҽм 

конфессияара татулыкны ныгыту, миллҽтара (халыкара) низагларны булдырмаска 

шартлар булдырырга; 

 



 

 

э) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга  бертигез, гадел   

мөнҽсҽбҽт тҽэмин итҽргҽ, нинди дҽ булса иҗтимагый яисҽ дини берлҽшмҽлҽргҽ, 

һөнҽри яисҽ социаль төркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга  өстенлек 

бирмҽскҽ һҽм  мондый берлҽшмҽлҽргҽ, төркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм гражданнарга  

карата  аерым мөнҽсҽбҽттҽ  булмаска. 

11. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр Россия Федерациясе Конституциясен һҽм 

федераль законнарны һҽм башка Россия Федерациясе норматив хокукый актларын 

үтҽргҽ бурычлы. 

12. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр үз эшчҽнлеклҽрендҽ, сҽяси һҽм икътисади 

максаттан яисҽ башка сҽбҽплҽр аркасында, законнарны һҽм башка норматив 

хокукый актларны бозуга юл куярга тиеш түгел.  

 

III. Муниципаль хезмәткәрләрнең коррупциягә каршы үз-үзеңне тоту 

стандарты 

 

13. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ ришвҽтчелекне булдырмас өчен төрле профилактик кисҽтү 

чараларын күрергҽ бурычлы. 

14. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ,  мҽнфҽгатьлҽр 

конфликтына китерердҽй шҽхси кызыксыну туу турында районның җирле үзидарҽ 

органы җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽргҽ һҽм конфликтны булдырмау чараларын күрергҽ. 

Мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерүче барлык сҽбҽплҽргҽ  каршы торырдай чаралар 

күрергҽ һҽм  конфликт яки аның булу мөмкинлеге турында үзеңнең җитҽкчеңне 

язма рҽвештҽ искҽртергҽ. 

15. Муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе законы тарафыннан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзенҽ һҽм гаилҽ ҽгъзаларына кагылышлы мҽгълүматны, шул 

исҽптҽн, аларның керемнҽре, салым түлҽү объекты булган хосусый милеклҽре, 

милек характерындагы бурычлары турындагы  мҽгълүматны җиткерергҽ. 

16. Муниципаль хезмҽткҽр ришвҽтчелек белҽн бҽйле хокук бозуларга этҽрү 

максатыннан чыгып, нинди дҽ булса затларның җирле үзидарҽ органнары 

хезмҽткҽренҽ мөрҽҗҽгать итүенең барлык очраклары турында эшкҽ яллаучы (эш 

бирүче) вҽкиленҽ яки башка дҽүлҽт органнарына, прокуратура органнарына  

җиткерергҽ; 

17. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы: 

а) җирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча билҽүче 

муниципаль хезмҽткҽрдҽн тыш, түлҽүле бүтҽн эш башкарса, яллаучы вҽкиленҽ (эш 

бирүчегҽ) алдан язмача хҽбҽр итҽргҽ тиеш.  

б) эш бирүчедҽн язма рөхсҽт алырга: 

районның җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенең язма рөхсҽтеннҽн тыш чит ил 

дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы 

булмаган затлар тарафыннан финансланган түлҽүле эшчҽнлек белҽн шөгыльлҽнергҽ. 

Россия Федерациясе законы яки Россия Федерациясе халыкара килешүе тарафыннан 

башка гамҽллҽр каралмаган очракта; 

район җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенең язма рөхсҽтеннҽн башка чит иллҽрнең,  

халыкара оешмаларның  бүлҽклҽүлҽрен, мактау һҽм махсус билгелҽрне (фҽнни 

исемнҽрдҽн тыш), сҽяси партиялҽрнең, башка җҽмҽгать оешмаларының һҽм дини 

берлҽшмҽлҽрнең мактау билгелҽре һҽм махсус исемнҽрен алырга. Ҽлеге оешмалар  

 



 

 

белҽн үзара бҽйлҽнеш муниципаль  хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларына кергҽн 

очракта; 

в) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче затның кыйммҽтле кҽгазьлҽргҽ, 

акциялҽргҽ (оешмаларның устав (җыелма) капиталларында катнашу өлешлҽренҽ, 

пайларына) ия булуы мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерсҽ яисҽ китерергҽ мөмкин 

булса, күрсҽтелгҽн зат үзенҽ караган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне, акциялҽрне 

(оешмаларның устав (җыелма) капиталларында катнашу өлешлҽрен, пайларын) 

Россия Федерациясе гражданнар законы нигезендҽ ышанычлы идарҽ итүгҽ 

тапшырырга тиеш; 

г) вазыйфаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле булмаган максатларга материаль-

техник, финанс һҽм башка муниципаль милек чараларын куллану. 

18. Физик һҽм юридик затлардан вазыйфаи дҽрҽҗҽгҽ бҽйле рҽвештҽ яисҽ 

вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ бүлҽклҽүлҽр (бүлҽклҽр, акчалата 

кызыксындыру, ссудалар, хезмҽт күрсҽтүлҽр, күңел ачулар, ял итү, транспорт 

чыгымнары өчен түлҽү һҽм башка бүлҽклҽр) алырга рөхсҽт ителми. Муниципаль 

хезмҽткҽрнең протокол чараларына, хезмҽт командировкаларына һҽм башка рҽсми 

чараларга бҽйле алынган бүлҽклҽре муниципаль милек булып таныла һҽм, Россия 

Федерациясенең Гражданлык кодексында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, үзе 

муниципаль хезмҽт вазыйфасын били торган җирле үзидарҽ органына акт буенча 

тапшырыла. 

19. Муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе законы нигезендҽ кабул 

ителгҽн нормаларын һҽм талҽплҽрен саклаганда һөнҽри эш кҽгазьлҽрен үзгҽртҽ ала 

һҽм дҽүлҽт органына яки җирле үзидарҽ органына тапшыра ала. 

  20. Муниципаль хезмҽткҽренҽ рөхсҽт бирелмҽгҽн килеш таратуга җавап 

бирергҽ тиеш булган яки вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ үзенҽ 

мҽгълүм булган мҽгълүматның сер булып калуын тҽэмин итү буенча тиешле чаралар 

күрергҽ кирҽк. 

21. Җитҽкче булып торган муниципаль хезмҽткҽр сҽяси партиялҽр, башка 

иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

мҽҗбүри катнаштыру очракларына юл куймаска тиеш. 

22. Муниципаль хезмҽткҽр, башка муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ карата 

оештыру-боеру вҽкалҽтлҽренҽ ия булган муниципаль хезмҽткҽренҽ профессиональ 

осталык үрнҽге, тел-теш тидергесез абруйлы белгеч булып тору, учреждениедҽ 

нҽтиҗҽле эшлҽү өчен уңай мораль-психологик климат булдыруга ярдҽм итү тҽкъдим 

ителҽ. 

23. Муниципаль хезмҽткҽр, башка муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ карата 

оештыру-боеру вҽкалҽтлҽренҽ ия булган хезмҽткҽренҽ үз буйсынуындагы 

муниципаль хезмҽткҽре: 

а)  мҽнфҽгатьлҽр бҽрелешен кисҽтү һҽм җайга салу чараларын күрергҽ; 

б) коррупцияне кисҽтү чараларын күрергҽ; 

в) муниципаль хезмҽткҽрлҽрен сҽяси партиялҽр һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр 

эшчҽнлегендҽ катнашуга мҽҗбүрилҽү очракларына юл куймаска тиеш. 

24. Муниципаль хезмҽткҽр, башка муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ карата 

оештыру-боеру вҽкалҽтлҽренҽ ия булган хезмҽткҽренҽ үз буйсынуындагы 

муниципаль хезмҽткҽрлҽренең коррупциячел тҽртипкҽ юл куймавы буенча чаралар 

күрергҽ, үз тҽртибе белҽн намуслылык, гаделлек үрнҽклҽрен күрсҽтергҽ кирҽк. 

25. Муниципаль хезмҽткҽр, башка муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ карата 

оештыру-боеру вҽкалҽтлҽренҽ ия булган хезмҽткҽренҽ үз буйсынуындагы  



 

 

муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата җаваплылыкны бозса, яки хезмҽт тҽртибе 

кагыйдҽлҽре һҽм ҽхлак принциплары боза торган гамҽллҽр кылса, Россия 

Федерациясе законнар нигезендҽ җаваплылык тота. 

 

IV. Муниципаль хезмәткәрләрнең этикасы һәм хезмәт тәртибенә 

тәкъдимнәре. 

 

26. Муниципаль хезмҽткҽр, конституцион нигезлҽмҽлҽрдҽн чыгып, кеше, аның 

хокуклары һҽм иреклҽре-иң зур хҽзинҽ, гражданин шҽхси тормышның 

кагылгысызлыгына, шҽхси һҽм гаилҽ серен, намусын, абруен, чын исемен саклауга 

хокуклы икҽнен аңлап эш итҽргҽ тиеш. 

27. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ чиклҽнергҽ  

тиешле: 

а) телҽсҽ кайсы төрдҽге дискриминацион характердагы: яшь, раса, миллҽт, тел, 

гражданлык, социаль, мөлкҽти яки гаилҽ хҽленҽ карата, сҽяси яки дини гамҽллҽрдҽн; 

б) тупаслык, дорфалык, төрле гаеплҽүлҽрдҽн;  

в) янаулардан, куркытулардан; 

г) хезмҽт киңҽшмҽлҽре, ҽңгҽмҽлҽр вакытында тҽмҽке тартудан; 

д) төрле коуррупцион гамҽллҽрдҽн. 

28. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр үзлҽренең эш тҽртибе белҽн коллективта 

эшлекле мөнҽсҽбҽтлҽр, бер-берсе белҽн хезмҽттҽшлек урнаштырырга тиешлҽр.  

Муниципаль хезмҽткҽрлҽр вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ гражданнар белҽн 

ҽдҽпле, игелекле, игътибарлы мөнҽсҽбҽттҽ булырга тиешлҽр. Муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең тышкы кыяфҽте, аларның хезмҽт вазыйфалары гражданнарга 

хөрмҽт хисе уятырга, эшлекле стиль талҽплҽренҽ буйсынырга тиеш. Муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең төп кагыйдҽлҽре - тышкы кыяфҽт һҽм эшлекле кием. Төп элементы 

– эшлекле костюм. 

V. Кодексның аерым нигезлҽмҽлҽрен бозган өчен җаваплылык.  

29. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең Кодексның аерым нигезлҽмҽлҽреннҽн 

тайпылган очракта комиссия утырышында гаеплҽү, ҽ Россия Федерациясе 

законнарында Кодексның аерым нигезлҽмҽлҽрен  бозган очракта юридик 

җаваплылык чаралары каралган.  

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең Кодекс нигезлҽмҽлҽрен саклау  аттестация, 

кадрлар резервын формалаштырган очракта, шулай ук тҽртип кагыйдҽлҽрен бозган 

очракта административ җҽза карала. 

 

 


