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Яр Чаллы муниципаль берǝмлеге 

Шǝhǝр Советыныӊ аерым 

Карарларына үзгǝрешлǝр кертү 
турында  
 
 

Муниципаль хезмǝт турында Татарстан Республикасы Кодексы,  

Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

Уставыныӊ  28, 48, 49 маддǝлǝре нигезендǝ   
Шǝhǝр Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Шґіґр Советыныј 2008 елныј 18 апрелендґге «Яр Чаллы 
шґіґрендґ муниципаль хезмґт турында» 31/13 санлы Карарына (Шґіґр 
Советыныј 2009 елныј 9 апрелендґге 40/23, 2012 елныј 20 
сентябрендґге 21/11, 2013 елныћ 29 августындагы 26/15, 2015 елныћ 

22 октябрендґге 2/19, 2016 елныӊ 15 декабрендǝге 13/11 санлы 
Карарлары редакциясендґ) тєбґндґге єзгґрешлґр кертергґ:  

2)  7.1. пунктыныӊ 2 пунктчасын яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«2) муниципаль  хезмǝт стажына яйсǝ белгечлек, ǝзерлек юнǝлеше 

буенча эш стажына карата:  

 муниципаль хезмǝтнеӊ югары вазыйфалары буенча – ике елдан да 

ким булмаган муниципаль хезмǝт стажы яки белгечлек, ǝзерлек 

юнǝлеше буенча  дүрт елдан да ким булмаган  эш стажы булу; 

муниципаль хезмǝтнеӊ баш вазыйфалары буенча – бер елдан да ким  

булмаган муниципаль хезмǝт стажы  яки белгечлек, ǝзерлек юнǝлеше 
буенча ике елдан да ким булмаган  эш стажы булу. 

Муниципаль хезмǝтнеӊ ǝйдǝп баручы, өлкǝн hǝм кечкенǝ 
вазыйфаларына муниципаль  хезмǝт стажына яйсǝ белгечлек, ǝзерлек 



 
 

юнǝлеше буенча эш стажына карата квалификация талǝплǝре 

билгелǝнми.» 

2)    түбǝндǝге эчтǝлектǝге  8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. пунктларын 

өстǝргǝ: 
«8.1. Муниципаль хезмǝт стажына дǝүлǝт граждан хезмǝтендǝ яйсǝ 

аӊа тиӊлǝштерелгǝн хǝрби хезмǝт вазыйфаларында hǝм башка төрле 

федераль дǝүлǝт хезмǝтендǝ эшлǝгǝн чорлар керǝ.    
8.2.  Муниципаль хезмǝткǝрнеӊ вазыйфаи инструкциясе буенча   

белгечлеккǝ, ǝзерлек юнǝлешенǝ муниципаль хезмǝт вазыйфасын билǝр 

өчен кирǝкле булган квалификацион талǝплǝр куелган очракта, 

белгечлек, ǝзерлек юнǝлеше буенча эш стажын исǝплǝгǝндǝ, 
күрсǝтелгǝн стажга  ǝлеге белгечлек, ǝзерлек юнǝлеше буенча эшлǝгǝн 

эш чоры, гражданинныӊ (муниципаль хезмǝткǝрнеӊ) белгечлек, ǝзерлек 

буенча белем алу турында hǝм (яйсǝ) квалификация турында документ 

алганнан соӊ, ǝлеге белгечлек, ǝзерлек юнǝлеше буенча эшлǝгǝн 

чорлары кертелǝ.  
8.3.   Муниципаль хезмǝткǝрнеӊ вазыйфаи инструкциясендǝ 

белгечлеккǝ, ǝзерлек юнǝлешенǝ карата квалификация талǝплǝре 

каралмаган булса,  белгечлек, ǝзерлек юнǝлеше  буенча эш стажын 

исǝплǝгǝндǝ, күрсǝтелгǝн стажга  гражданинныӊ (муниципаль 

хезмǝткǝрнеӊ) муниципаль хезмǝт вазыйфасын билǝү өчен 

квалификация талǝплǝренǝ туры килǝ торган дǝрǝҗǝдǝ hөнǝри белем 

алу турында документ алганнан соӊ муниципаль хезмǝт буенча 

вазыйфаи бурычларын башкару өчен кирǝкле белем hǝм күнекмǝлǝр 

алганда эшлǝү чорлары кертелǝ.  
8.4.  Контракт белǝн билгелǝнүче Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлеге Башкарма комитеты Җитǝкчесе  вазыйфасына  кандидатлар 

идарǝ итү эшчǝнлǝгǝндǝ  биш елдан да ким булмаган тǝҗрибǝ булу 

тǝлап ителǝ. Идарǝ итү эшчǝнлегенǝ оешма, дǝүлǝт органы, муниципаль 

орган, аларныӊ структур бүлекчǝлǝрендǝ  җитǝкче hǝм җитǝкче 

урынбасары булып  эшлǝү керǝ. Җирле администрация башлыгы 

вазыйфасына кандидатларга өстǝмǝ талǝплǝр муниципаль берǝмлек 

уставы белǝн дǝ билгелǝнергǝ мөмкин.   

 8.5.  Муниципаль хезмǝтнеӊ баш вазыйфаларына  билгелǝнүче 

кызыл дипломлы белгеч яки магистр өчен диплом алган көннǝн башлап 

өч ел эчендǝ  муниципаль хезмǝт яки белгечлек, ǝзерлек юнǝлешенǝ 
түбǝндǝге квалификация талǝплǝре билгелǝнǝ:  ярты елдан да ким 

булмаган муниципаль хезмǝт стажы яки белгечлек, ǝзерлек юнǝлеше 

буенча  бер ел хезмǝт стажы булу.   

3)   түбǝндǝге эчтǝлектǝге  12.1. пунктын өстǝргǝ: 
«12.1.  Муниципаль хезмǝтнеӊ югары квалификацияле кадрлар 

составын булдыру максатында  җирле үзидарǝ органнары, мǝгариф 

турында Россия Федерациясе законнары нигезенде hǝм «Россия 



 
 

Федерациясендǝ муниципаль хезмǝт турында» Федераль закон 

нигезлǝмǝǝǝǝлǝрен исǝпкǝ алып, муниципаль хезмǝт өчен 

гражданнарны килешү нигезендǝ ǝзерлǝүне оештыра лалалар.  

Максатчан уку турында килешү конкурс нигезендǝ hǝм муниципаль 

хезмǝт турында Татарстан Республикасы Кодексында билгелǝнгǝн 

тǝртиптǝ  төзелǝ.». 

2. Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 27 апрелендǝге «Даими рǝвештǝ 
муниципаль вазыйфаларны билǝүче затларныӊ, муниципаль 

хезмǝткǝрлǝрнеӊ hǝм Яр Чаллы шǝhǝре җирле үзидарǝ органнары 

эшчǝнлеген техник яктан тǝэмин итүче затларныӊ хезмǝтенǝ түлǝү 
системасы турында» 24/6 санлы Карарыныӊ 1 пункты, 2 пунктчасында 

«күлǝме» сүзе алдыннан «айлык» сүзен өстǝргǝ.  
3. Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 27 апрелендǝге 24/6 санлы Карары  

белǝн расланган даими рǝвештǝ муниципаль вазыйфаларны билǝүче 

затларныӊ, муниципаль хезмǝткǝрлǝрнеӊ hǝм Яр Чаллы шǝhǝре җирле 

үзидарǝ органнары эшчǝнлеген техник яктан тǝэмин итүче затларныӊ 

хезмǝтенǝ түлǝү өчен чыгымнарны формалаштыру   Нормативларына 

түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ:  
1) 5 пунктка түбǝндǝгелǝрне   өстǝргǝ:  
«Еллык түлǝүле отпуск Татарстан Республикасыныӊ 2009 елныӊ 12 

февралендǝге «Муниципаль берǝмлекнеӊ Вǝкиллекле органы депутаты, 

җирле үзидарǝнеӊ сайлау органы ǝгъзасы, Татарстан Республикасыныӊ 

сайлап куелган вазыйфаи заты вǝкалǝтлǝрен үтǝү гарантиялǝре 

турында» 15-ТРЗ санлы Законы.   Төп еллык түлǝүле отпуск 30 көн дип 

билгелǝнǝ.»;  

2)   9 пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝге икенче абзац белǝн 
тулыландырырга:  

«Югарыда күрсǝтелгǝн затларга эш нǝтиҗǝлǝре буенча премия бирү 
Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ даими рǝвештǝ  
муниципаль вазыйфаларны билǝүче затларга премия бирү комиссиясе 

(алга таба – Комиссия) беркетмǝсе белǝн раслана hǝм шǝhǝр Хакименеӊ 

хокукый  акты белǝн рǝсмилǝштерелǝ. Комиссиянеӊ эш тǝртибе hǝм  

составы шǝhǝр Хакиме Карары белǝн раслана.»;  
3)  15 пунктта: 

–  3 пункттагы өченче – бишенче абзацларны түбǝндǝгечǝ бǝян 

итǝргǝ: 
«Класс чины булган муниципаль хезмǝткǝрне югарырак 

муниципаль хезмǝт вазыйфалары группасындагы  муниципаль хезмǝт 
вазыйфасына билгелǝгǝндǝ, ǝлеге вазыйфа кергǝн вазыйфалар 

группасыныӊ беренче класс чины бирелгǝн вакытка кадǝр вазыйфаи 

окладныӊ 3% күлǝмендǝ   айлык түлǝү билгелǝнǝ.     
Класс чины булган муниципаль хезмǝткǝрне түбǝнрǝк муниципаль 

хезмǝт вазыйфалары группасындагы муниципаль хезмǝт вазыйфасына 

билгелǝгǝндǝ hǝм класс чины элек билǝгǝн вазыйфаны башкарган 



 
 

вакытта бирелгǝн очракта, класс чины өчен айлык түлǝү окладныӊ 7% 

күлǝмендǝ   билгелǝнǝ.»; 
– 7 пунктчада: 

а) өченче абзацта «башкарыла» сүзе алдыннан «декабрьдǝ» сүзен 

өстǝргǝ; 
б) түбǝндǝге эчтǝлектǝ бǝян итеп, дүртенче абзац өстǝргǝ: 
«Еллык түлǝүлǝ отпуск йөклелек hǝм бǝби табу вакытына, бала 

карау өчен бирелгǝн отпусклардан hǝм түлǝүсез отпусктан (алга таба – 

отпусклар) соӊ бирелсǝ, бер тапкыр бирелǝ торган түлǝүне башкару 

чоры отпустан чыккан көннǝн алып агымдагы елныӊ 31 декабренǝ 
кадǝр исǝплǝнǝ.»; 

–  түбǝндǝге эчтǝлектǝге 14 пунктны өстǝргǝ:  
«14) матди стимуллаштыру, хезмǝткǝ түлǝү фонды чиклǝрендǝ, 

җирле үзидарǝ органы җитǝкчесе тарафыннан билгелǝнгǝн тǝртиптǝ»; 

– 18 пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝге 8 пунктчасы белǝн 
тулыландырырга: 

«8) хезмǝткǝ түлǝү фонды чиклǝрендǝ, җирле үзидарǝ  органы 

җитǝкчесенеӊ бүлǝклǝү турында хокукый акты нигезендǝ  түлǝнелүче эш 

нǝтиҗǝлǝре буенча премия»; 

4) 15 пунктныӊ 12 пунктчасында «Россия Федерациясе законнары 

белǝн билгелǝнгǝн очракларда, тǝртиптǝ hǝм күлǝмдǝ» сүзлǝрен                   

«законнар нигезендǝ» дип үзгǝртергǝ; 
5) 7 пунктныӊ 18 пунктчасында «Россия Федерациясе законнары 

белǝн билгелǝнгǝн очракларда, тǝртиптǝ hǝм күлǝмдǝ» сүзлǝрен                   

«законнар нигезендǝ» дип үзгǝртергǝ. 
4. Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 27 апрелендǝге «Даими рǝвештǝ 

муниципаль вазыйфаларны билǝүче затларныӊ, муниципаль 

хезмǝткǝрлǝрнеӊ hǝм Яр Чаллы шǝhǝре җирле үзидарǝ органнары 

эшчǝнлеген техник яктан тǝэмин итүче затларныӊ хезмǝтенǝ түлǝү 
системасы турында» 24/6 санлы Карарыныӊ 2 нче кушымтасына 

түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ:   
1)  таблица исемендǝ «күлǝме» сүзе алдыннан «айлык» сүзен 

өстǝргǝ; 
2)  икенче баганада «күлǝме» сүзе алдыннан «айлык» сүзен өстǝргǝ.  
5. Əлеге Карар рǝсми басылган көннǝн үз көченǝ керǝ. 
6.  Əлеге Карарныӊ 2 пункты, 3 пунктныӊ 1 – 3 пунктчалары, 4 

пункты өчен 2018 елныӊ 01 апреленнǝн соӊ хасил булган хокук 

мөнǝсǝбǝтлǝренǝ  кагыла.  

7. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊӊ 

регламент, хокук тǝртибе hǝм халык иминлеген тǝэмин итү мǝсьǝлǝлǝре 

буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ.    
 
 

Шǝhǝр Хакиме                                                       Н.Г. Мǝhдиев  


