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Яңа Бәзәкә авылы

№

41-1

Ђгерќе муниципаль районы Яңа Бәзәкә авыл
ќирлеге Советы карары 12.02.2014 № 31-2
белђн расланган Татарстан Республикасы
Ђгерќе муниципаль районы “Яңа Бәзәкә
авыл ќирлеге” муниципаль берђмлегендђ
муниципаль хезмђт турындагы Положениега
њзгђрешлђр кертњ турында
“Россия Федерациясендђ муниципаль хезмђт турында” Федераль закон 2 март
2007 ел № 25-ФЗ, муниципаль хезмђт турында Татарстан Республикасы Кодексы 25
июнь 2013 ел №50-ЗРТ, “Татарстан Республикасыныћ аерым закон актларына
њзгђрешлђр кертњ турында” гы Закон 22 март 2018 ел № 15-ЗРТ, 23 декабрь 2017
№98-ЗРТ, “Муниципаль хезмђт турында Татарстан Республикасы Кодексына
њзгђрешлђрертњ турында” 14 декабрь 2017 ел № 90-ЗРТ, “Татарстан
Республикасыныћ аерым закон актларына њзгђрешлђр кертњ турында” 19 июль 2017
ел № 55- ЗРТ, “Муниципаль хезмђт турында Татарстан Республикасы Кодексына
њзгђрешлђр кертњ турында”гы Законнар 29 сентябрь 2016 ел № 72-ЗРТ нигезендђ
Ђгерќе муниципаль районы Яңа Бәзәкә авыл ќирлеге Советы карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Ђгерќе муниципаль районы Яңа Бәзәкә авыл
ќирлеге муниципаль берђмлегендђ муниципаль хезмђт турындагы Положениега
Яңа Бәзәкә авыл ќирлеге Советы раслаган карар 12.02.2014 № 31-2 белђн 1
кушымта нигезендђ њзгђрешлђр џђм љстђмђлђр кертергђ.
2. Ђлеге карарны Яңа Бәзәкә авыл ќирлегенећ мђгълњмат стендларына куярга,
Татарстан Республикасы муниципаль берђмлеклђр порталы составындагы Ђгерќе
муниципаль районы сайтына agryz.tatarstan.ru, Татарстан Республикасы хокукый
мђгълњматлар рђсми порталына pravo.tatarstan.ru урнаштырырга .
3. Ђлеге карарны тормышка ашыруга контрольне њз љстемдђ калдырам.
Совет рђисе

М.М. Нугуманов

Татарстан
Республикасы
Ђгерќе
муниципаль районы Яңа Бәзәкә авыл
ќирлеге Советы карарына 1 нче
кушымта 26.06.2018 №41-1 белђн
расланган
Татарстан Республикасы Ђгерќе муниципаль районы “Яңа Бәзәкә авыл ќирлеге”
муниципаль берђмлегендђ “Муниципаль хезмђт турында”гы Положениега кертелђ
торган њзгђрешлђр џђм љстђмђлђр
1. 5 маддђнећ 5.6. љлешендђге “Муниципаль хезмђт вазифалары”:
“Югары группа хезмђтлђрнећ белеме” бњлегенђ љстђргђ:
“2020 елныћ 1 октябренђ кадђр муниципаль хокукый карарлар белђн авыл
ќирлеге башкарма комитеты ќитђкчесе урынбасары (секретарь) вазифасын
алыштыру љчен џљнђри белем дђрђќђсенђ квалификацион талђплђр урта џљнђри
белем џђм муниципаль хезмђт стажында яки белгечлек буенча эшлђњ стажында
кимендђ ике ел яки кимендђ љч ел булырга мљмкин”.
2. 10 маддђнећ 10 пункт 10.1 љлеше “Муниципаль хезмђт белђн бђйле
чиклђњлђр” тњбђндђге редакциядђ язарга:
“Россия Федерациясе субъектындагы чакыру комиссиясенђ заключениене
инкаръ итњ љчен билгелђнгђн вакыт узганнан соћ 10 ел дђвамында законлы нигезе
булмыйча хђрби хезмђт узмавын танырга (контракт буенча хђрби хезмђт узган
гражданнардан кала). Ђгђр чакыру комиссиясе заключениесе яки карары гражданин
гаризасы буенча ђлеге заключение судка бирелгђн булса, – чакыру комиссиясе
заключениесе яки карарын чыгарганда гражданинныћ хокуклары бозылмаган
булуын раслаган суд карары законлы кљченђ кергђн кљннђн башлап 10 ел
дђвамында.
11 маддђнећ 3 пунктын яћа редакциядђ язарга:
“16) эшмђкђрлек эшчђнлеге белђн шђхсђн яки ышанычлы затлар аша
шљгыльлђнергђ, коммерция оешмасы яки коммерция оешмасы булмаган оешма
белђн идарђ итђргђ (сђяси партия белђн итњдђ катнашудан тыш); торак-тљзелеш,
гараж кооперативы, књчемсез милек ширкђтлђре, бакчачылык, дача кооперативлары
съездларында (конференциялђр) катнашу; Россия Федерациясе законнары нигезендђ
ќирле њзидарђ органы исеменнђн оешма белђн идарђ итњдђн тыш, ђлеге
коммерцияле булмаган оешмалар белђн идарђ итњдђ башкарма орган сыйфатында
катнашу яки билгелђнгђн муниципаль хокукый акт тђртибендђ эш бирњченећ
рљхсђте белђн аларныћ коллегиаль орган составына керњ”.
3. 15 маддђ 15.1.1 бњлек
“15.1.1. Муниципаль хезмђт вазифасын алыштыруга конкурс њткђрњ тђртибе
Иске Эслђк авыл ќирлеге Советы кабул иткђн муниципаль хокукый акт белђн
билгелђнђ. Конкурс њткђрњ тђртибе конкурс њткђргђнгђ кадђр 20 кљн алдан аныћ
шартларын, кљнен, вакытын, њткђрњ урынын, хезмђт килешње проектын бастыруны

исђпкђ алырга тиеш. Муниципаль берђмлектђ конкурс комиссиясе ђгъзаларыныћ
гомуми саны џђм аны формалаштыру тђртибе муниципаль берђмлекнећ вђкалђтле
органы тарафыннан билгелђнђ. Ќирле хакимиятнећ территориаль органы ќитђкчесе
вазифасын алыштыруга конкурс њткђргђндђ конкурс комиссиясен формалаштыру
љчен аныћ составына авыл торак пунктларыныћ џђрберсендђ њткђрелгђн
гражданнар ќыеннарында књрсђтелгђн кандидатларны кертњне искђ алырга”.
4. 20 маддђ “Муниципаль хезмђткђрнећ керемнђре, чыгымнары, милке,
милек характерындагы йљклђмђлђре турында белешмђлђр” яћа редакциядђ
язарга:
“20.1.1. Муниципаль хезмђт вазифасын алыштыруга дђгъвачы гражданнар,
ђлеге вазифаны алыштыручы муниципаль хезмђткђрлђр эш бирњчегђ њзенећ џђм
ќђмђгатенећ, балигъ булмаган балаларыныћ кереме, милке, милек характерындагы
йљклђмђлђре турында белешмђлђр бирергђ тиеш. Ђлеге белешмђлђр билгелђнгђн
тђртиптђ, срокта џђм формада тапшырыла.
20.1.2. Муниципаль хезмђт вазифасын алыштыручы муниципаль хезмђткђр
њзенећ, ќђмђгатенећ џђм балигъ булмаган балаларыныћ чыгымнары турында
белешмђлђрне билгелђнгђн тђртиптђ џђм формада тапшырырга тиеш.
20.1.3. Муниципаль хезмђткђрнећ, ќђмђгатенећ, балигъ булмаган
балаларыныћ керемнђре белђн чыгымнары тђћгђл килњенђ контроль “Коррупциягђ
каршы кљрђш турында” Федераль закон, “Дђњлђт вазифаларын алыштыручы затныћ
керемнђре белђн чыгымнары тђћгђллегенђ контроль турында” Федераль закон 3
декабрь 2012 № 230-ФЗ, Россия Федерациясе Президентыныћ норматив хокукый
актлары, Кодекс, Татарстан Республикасы Президентыныћ норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар нигезендђ башкарыла.
20.1.4. Ђлеге маддђ нигезендђ муниципаль хезмђткђр бирђ торган керемнђр,
чыгымнар, милек турындагы белешмђлђр, ђгђр алар дђњлђт џђм башка саклана
торган сер белешмђренђ кертелмђгђн булса, конфиденциаль характердагы
белешмђлђр булып санала.
20.1.5. Муниципаль хезмђткђрнећ, ќђмђгатенећ џђм балигъ булмаган
балаларыныћ керемнђр, чыгымнар милке турындагы белешмђлђрне тњлђњ сђлђтен
билгелђњ, дини, башка иќтимагый оешмаларга взнослар, акчалата ярдђм књрсђтњдђ
файдалану тыела.
20.1.6. Муниципаль хезмђткђрнећ керемнђре, чыгымнары, милке турындагы
белешмђлђрне читкђ тараткан яки аларны башка максатларда файдаланган гаепле
зат закон нигезендђ ќаваплылыкка тартыла.
20.1.7. Ђгђр мондый белешмђлђр бирњ мђќбњри икђн, муниципаль хезмђткђр,
аныћ ќђмђгате џђм балигъ булмаган балалары керем, чыгым, милек турындагы
белешмђлђрне тапшырмаса, яки ялган, дљрес булмаган белешмђлђр тапшырса,
муниципаль хезмђткђр муниципаль хезмђттђн чыгарыла.
20.1.8. Муниципаль хезмђт вазифасын алыштыруга дђгъвачы гражданнарныћ
керемнђр, чыгымнар, милек турындагы белешмђлђрнећ дљреслеген џђм тулылыгын
тикшерњ, муниципаль хезмђткђрлђрнећ керемнђре, чыгымнары џђм милке
турындагы белешмђлђрнећ дљреслеге џђм тулылылыгы, муниципаль хезмђткђрнећ
чиклђњлђрне џђм тыюларны, вазифаларын башкаруны тикшерњ Татарстан

Республикасы Президентыныћ норматив хокукый актлары билгелђгђн тђртиптђ
башкарыла.
20.1.9. Банк, салым џђм закон нигезендђ сер булып саклана торган
белешмђлђр, муниципаль хезмђт вазифасын алыштырырга дђгъвачыга, муниципаль
хезмђткђрлђргђ, аларныћ ќђмђгатьлђренђ, балигъ булмаган балаларына карата
оператив- тентњ чаралары њткђрњ турында хокук саклау органнарына белешмђлђр
соратып алу Россия Федерациясе норматив хокук актлары белђн билгелђнгђн
тђртиптђ Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан ќибђрелђ.
20.1.10. Коррупция џђм башка хокук бозуларны кисђтњ, муниципаль хезмђтне
алыштыручыныћ, аныћ ќђмђгатенећ џђм балигъ булмаган балаларыныћ
керемнђренђ контроль итњче ќаваплы зат Татарстан Республикасы Президентыныћ
норматив хокукый актлары белђн билгелђнђ.
20.1.11. Контракт буенча ќирле хакимият башлыгы вазифасын алыштыручыга
дђгъва кылучы џђм ђлеге вазифаны алыштыручы, аныћ ќђмђгате, балигъ булмаган
балалары керемнђре, чыгымнары, милке турынд белешмђне Татарстан
Республикасы законнары нигезендђ билгелђнгђн тђртиптђ Татарстан Республикасы
Президентына тапшырыла.
20.1.12. Контракт буенча ќирле хакимият башлыгы вазифасын алыштыручы
зат тапшырган керемнђр, чыгымнар, милек турындагы белешмђлђр муниципаль
хоукый актлар билгелђгђн тђртиптђ Интернетта ќирле њзидарђ органынын рђсми
сайтына куела џђм(яки) массакњлђм мђгълњмат чараларында басу љчен тапшырыла.
20.1.13. Керемнђр, чыгымнар, милек турындагы белешмђлђрнећ дљреслеген
џђм тулылыгын тикшерњ Татарстан Республикасы законнары нигезендђ билгелђнгђн
тђртиптђ Татарстан Республикасы Президенты карары белђн њткђрелђ.
20.1.14. Тикшерњ нђтиќђлђре буенча контракт нигезендђ ќирле њзидарђ
башлыгын алыштыручы затныћ њз вазифаларын, чиклђњлђрне, тыюларны њтђмђве
ачыкланган очракта Татарстан Республикасы Президенты аныћ вазифаларын
вакытыннан алда туктату яки аћа карата башка дисциплинар чара књрњ турында
ќирле њзидарђ органына яки судка гариза белђн мљрђќђгать итђ.
20.2. Белешмђлђрне ”Интернет” мђгълњмат-телекоммуникация челтђренђ
тапшыру
20.2.1. Муниципаль хезмђт вазифасына дђгъва кылучы, муниципаль хезмђткђр
Интернеттагы сайт адреслары џђм (яки) сайт битлђре турында белешмђне,
мђгълњматны эш бирњче вђкиленђ тапшыра:
1) муниципаль хезмђт вазифасына дђгъва кылучы гражданин муниципаль
хезмђткђ керешкђнче эшлђгђн љч ел;
2) муниципаль хезмђткђр – џђр елны календарь ел љчен.
20.2.2. Муниципаль хезмђткђ дђгъва кылучы бу вазифага керешкђндђ,
муниципаль хезмђткђр белешмђлђрне 1 апрельгђ кадђр Россия Федерациясе
Хљкњмђте билгелђгђн форма буенча тапшыра.
20.2.3. Эш бирњче вђкиле карары белђн билгелђнгђн муниципаль хезмђткђр
вђкиллђре муниципаль хезмђткђ дђгъва кылучыныћ интернетка куйган
мђгълњматларын эшкђртђ, аларныћ дљреслеген џђм тулылыгын тикшерђ.

5. “Муниципаль хезмђткђрнећ дисциплинар ќаваплылыгы” 23 маддђсен
яћа редакциядђ язарга:
“23. Муниципаль хезмђткђрнећ дисциплинар ќаваплылыгы. Чиклђњлђрне,
тыюларны, коррупциягђ каршы кљрђш максатларында билгелђнгђн йљклђмђлђрне
њтђмђгђн љчен ќђза.
23.1. Муниципаль хезмђткђрнећ дисциплинар ќаваплылыгы.
23.1.1. Муниципаль хезмђткђр гаебе белђн аћа йљклђнгђн вазифаларны
њтђмђгђн яки тиешенчђ њтђмђгђн љчен эш бирњче тњбђндђге ќђзаларны кулланырга
хокуклы:
1) шелтђ;
2) кисђтњ;
3) муниципаль хезмђттђн эштђн чыгару.
23.1.2. Дисциплинар эш кылган муниципаль хезмђткђр вакытлыча ( бер айдан
артмаска тиеш), дисциплинар ќаваплылык турында мђсьђлђ хђл ителгђнче, хезмђт
хакын саклап, вазифаларын башкарудан азат ителергђ мљмкин. Муниципаль
хезмђткђрне вазифаларыннан читлђштерњ муниципаль хокук акты белђн
башкарыла.
23.1.3. Дисциплинар ќђза бирњ џђм аны кире алу тђртибен куллану хезмђт
законнары белђн билгелђнелђ.
23.2. Чиклђњлђр џђм тыюларны њтђмђгђн, коррупциягђ каршы кљрђш
максатларында билгелђнгђн йљклђмђлђрне, низагларны булдырмау џђм аларны
кљйлђњ талђплђрен њтђмђгђн љчен ќђза.
23.2.1. Муниципаль хезмђткђр ”Россия Федерациясендђ муниципаль хезмђт
турында”, “Коррупциягђ каршы кљрђш турында” федераль законнар нигезендђ
билгелђнгђн чиклђњлђр, тыюларны, конфликтларны булдырмау џђм кљйлђњ
талђплђрен њтђмђгђн љчен ђлеге Положениенећ 23маддђсе 23.1 пунктында каралган
ќђза бирелђ.
23.2.2. Муниципаль хезмђткђр ђлеге Положениенећ 12, 20 маддђлђрендђ
каралган хокук бозуларны кылса, ышанычны югалту сђбђпле, муниципаль
хезмђттђн эштђн чыгарыла.
23.2.3. Эш бирњче ђлеге Положениенећ 12, 20 маддђлђре, 23 маддђнећ 23.1
пунктында каралган ќђзаларны тњбђндђге нигезлђрдђ куллана:
1) тикшерњ нђтиќђлђре турындагы доклад;
2) ђгђр тикшерњ нђтиќђлђре муниципаль хезмђткђрнећ хезмђт талђплђрен
саклау буенча комиссиягђ ќибђрелгђн очракта ђлеге комиссиянећ рекомендациясе;
3) муниципальхезмђткђрнећ аћлатмасы;
4) башка материаллар.
23.2.4. Тикшерњ њткђрњ љчен тњбђндђге органнардан язма рђвештђ бирелгђн
мђгълњмат санала:
1) хокук саклау органнары, башка дђњлђт органнары, ќирле њзидарђ
органнары џђм аларныћ ќаваплы затлары;
2) сђяси партиялђрнећ региональ яки ќирле бњлекчђлђре,сђяси партия
булмаган региональ иќтимагый берлђшмђлђр;
3) мунићипаль берђмлектђге иќтимагый совет;
4) массакњлђммђгълњмат чаралары.

23.2.5. аноним хђбђр тикшерњ љчен нигез була алмый.
23.2.6. Тикшерњ њткђрњ љчен муниципаль хезмђткђрдђн язма аћлатма талђп
итђргђ кирђк. Ђгђр ике эш кљненнђн соћ ђлеге аћлатма бирелмђсђ, акт тљзелђ.
Муниципаль хезмђткђрнећ ђлеге аћлатманы бирмђве тикшерњ њткђрњ љчен нигез
булып тора алмый.
23.2.7. Ђгђр муниципаль хезмђткђр Полоќениенећ 12 маддђсе 12.5 яки 12.7
пунктларында каралган хокук бозуларны кылса, тикшерњ нђтиќђлђре буенча
доклад, муниципаль хезмђткђрнећ язмача аћлатмасы муниципаль хезмђткђрнећ
хезмђт талђплђрен саклау комиссиясенђ тапшырыла. Комиссия эш бирњчегђ
муниципаль хезмђткђргђ карата дисциплинар ќђза куллану турында
рекомендациялђр ђзерли.
23.2.8. Положениенећ 12, 20 маддђлђр, 23 маддђнећ 23.1 пунктында каралган
ќђза бирњне кулланганда муниципаль хезмђткђр кылган коррупцион хокук
бозуларныћ характеры, авырлыгы, аны кылгандагы шартлар, башка чиклђњлђрне,
тыюларны њтђве, вазифаи бурычларын элек њтђве нђтиќђлђре исђпкђ алына.
23.2.9. Ќђзалар коррупцион хокук бозулар ачыкланганнан соћ бер ай эчендђ
кулланыла. Вакытлыча эшкђ яраксызлык, отпускада булу, мљџим сђбђплђр буенча
эштђ булмау исђпкђ алынмый. Ќђза бирњ алты айдан да соћга калмый
кулланылырга тиеш.
23.2.10. Муниципаль хезмђткђргђ ќђза куллану турындагы актта “Россия
Федерациясендђ муниципаль хезмђт турында”гы Законныћ 27.1 маддђсендђге 1 яки
2 частендђ, ђлеге Положениедђ каралган ќђза куллану нигез булып тора.
23.2.11. Муниципаль хезмђткђргђ карата ќђза куллану турындагы актныћ
књчермђсе хокук бозуларны џђм хокукый актларны бозуын књрсђтеп яки ќђза
бирелмђве сђбђплђрен књрсђтеп, акт тљзелгђннђн соћ љч кљн эчендђ муниципаль
хезмђткђргђ распискага кул куйдырып бирелђ. Ђгђр ул расписка бирњдђн баш тарта
икђн, акт тљзелђ.
23.2.12. Муниципаль хезмђткђр федераль закон нигезендђ ќђзага карата
23.2.13. Ђгђр муниципаль хезмђткђр ќђзага тартылганнан соћ бер ел
дђвамында Положениенећ 23 маддђсе 23.1.1 яки 23.1.2 пунктларында каралган
дисциплинар ќђзага тартылмаса, ул ќђзасыз дип санала.
23.2.14. Эш бирњченећ вђкиле ќђза бирелњгђ бер ел узганчы ук њз
инициативасы, ќитђкченећ њтенеч язуы,муниципаль хезмђткђрнећ язмача гаризасы
нигезендђ дисциплинар ќђзаны алырга хокуклы.
23.2.15. Муниципаль хезмђткђргђ ышанычны югалту сђбђпле эштђн азат итњ
ќђзасы турындагы белешмђ ќирле њзидарђ органы тарафыннан ышанычны югалту
сђбђпле эштђн азат ителгђн затлар реестрына кертелђ.
6. 26 маддђ 26.4 бњлек “Муниципаль хезмђткђр отпускасы” яћа
редакциядђ язарга:
26.4. Муниципаль хезмђткђргђ ел саен бирелђ торган тњлђњле љстђмђ сотпуск
хезмђт еллары ( выслуга лет) љчен џђм федераль законда џђм ђлеге Кодекста
каралган очракларда бирелђ. Аныћ дђвамлылыгы муниципаль хезмђтнећ џђр елы
љчен бер кљн исђбеннђн исђплђнђ. Еллык тљп тњлђњле отпуск џђм тњлђњле љстђмђ
отпускныћ дђвамлылыгы 40 календарь кљннђн артмаска тиеш. Нормасыз хезмђт

кљне билгелђнгђн муниципаль хезмђткђргђ бер хезмђт кљне љчен еллык љстђмђ
отпуск љч кљн исђбеннђн бирелђ.
7. 28 маддђ 28.7 бњлек
“Муниципаль хезмђткђр џђм аныћ гаилђ
ђгъзаларын пенсия белђн тђэмин итњ” яћа редакциядђ язарга:
“28.7.Хезмђт еллары љчен вазифаи оклад џђм ђлеге окладка класслы чин љчен
айлык љстђмђ тњлђњдђн чыгып айлык пенсия исђплђнђ”.
8. “ Муниципаль хезмђткђрне џђм аныћ гаилђ ђгъзаларын пенсия белђн
тђэмин итњ” 28 маддђне 28.12 пункт белђн тњбђндђге эчтђлектђ љстђргђ:
“28.12. Хезмђт еллары љен пенсия билгелђњ џђм тњлђњ турындагы мђгълњмат
социаль тђэмин итњнећ Бердђм дђњлђт мђгълњмат системасына куела. Ђлеге
мђгълњматны кую (алу) “Дђњлђт социаль ярдђм турында”гы Федераль закон 17 июль
1999 ел № 178-ФЗ нигезендђ.

