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РЕШЕНИЕ КАРАР
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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районында муниципаль 
хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр һәм өстәмләр кертү хакында

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Муниципаль хезмәт турында 
Татарстан Республикасы кодексы» 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы Уставы нигезендә, Балтач район Советы карар итте:

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль район Советының 2016 елның 23 
декабрендәге 68 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә кушымта 
нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә.

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге 
«Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» һәм Балтач 
муниципаль районының baltasi.tatarstan.ru рәсми сайтында урнаштырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Балтач муниципаль районы 
башлыгы урынбасары Н. Н.Сабирҗанова йөкләргә.

Балтач муниципаль район башлыгы, 
Балтач район Советы рәисе Р.Р.Нотфуллин

mailto:Baltasi.Sovet@tatar.ru
http://www.baltasi.tatarstan.ru


 

 
01.11.2018 елгы  № 151 

Татарстан Республикасы  

Балтач район Советы 

карарына  кушымта   

 

 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районында муниципаль 

хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр һәм өстәмләр кертү хакында 

 

Нигезләмәнең 5.1-нче  пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«5.1. Муниципаль хезмәт вазыйфалары Татарстан Республикасында 

муниципаль  хезмәт  вазыйфалары реестры нигезендә муниципаль хокукый актлар 

белән билгеләнә.». 

 

Нигезләмәнең 6-нче пунктын түбәндәге  абзац белән тулыландырырга:  
«Бик яхшы билгеләре генә булган белгеч яки магистр дипломына ия затларга 

шул диплом бирелгән көннән алып өч ел дәвамында муниципаль хезмәтнең төп 

вазыйфаларын биләү өчен белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча  эш стажына 

муниципаль хезмәт стажы ярты елдан да ким булмаган яки белгечлек, әзерлек 

юнәлеше буенча эш стажына кимендә бер ел белгечлек буенча эш стажы булу 

карала. ». 

 

Нигезләмәнең 6.2-нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«6.2. Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен түбәндәге үрнәк 

квалификация таләпләре билгеләнә:  

1) һөнәри белем дәрәҗәсенә карата: югары белем булу вазыйфаларның югары, 

төп һәм әйдәүче төркемнәре өчен;   югары белем яисә урта һөнәри белем булу - 

өлкән һәм кече төркем вазыйфалары өчен;  

2) муниципаль хезмәт стажына яисә белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш 

стажына карата:  

муниципаль хезмәтнең югары вазифалары буенча-муниципаль хезмәт стажы 

ике елдан да ким булмаган яки белгечлек, юнәлеш буенча дүрт елдан да ким 

булмаган эш стажы;  

муниципаль хезмәтнең төп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмәт стажы 

бер елдан ким булмаган яки белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан ким булмаган эш 

стажы.». 

 

Нигезләмәнең  6.3-нче  пунктында  «муниципаль  хезмәт вазыйфаларын 

биләү өчен» дигән  сүзтезмәдән соң «әйдәп баручы,» сүзен өстәргә »; 

 

Нигезләмәнең  6-нчы пунктын  түбәндәге пунктчалар белән 

тулыландырырга: 

“6.4. Муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан 

муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен кирәк булган белгечлеккә, әзерлек 

юнәлешенә квалификация таләпләре каралган очракта, әлеге стажга әзерлек 

юнәлеше буенча эш стажын исәпләгәндә, гражданның (муниципаль хезмәткәр) 

белем алу яки күрсәтелгән белгечлек буенча квалификация, әзерлек юнәлеше буенча 



әлеге белгечлек буенча эш чорлары турында кертелә. 

6.5. Әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан 

белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча квалификация таләпләре каралмаган булса, 

белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш стажын исәпләгәндә күрсәтелгән стажга 

әзерлек юнәлеше буенча гражданның (муниципаль хезмәткәр) эш чорлары кертелә, 

аны башкарганда  муниципаль  хезмәт вазыйфасы буенча хезмәт вазыйфаларын 

башкару өчен кирәкле белем һәм осталык алынган, әлеге дәрәҗәдәге һөнәри белем 

турында документ алганнан соң, муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча хезмәт 

вазыйфаларының муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен квалификация 

таләпләренә туры килә.». 

 

Нигезләмәнең 7.5-нче  пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«7.5.Класс  чиннары муниципаль хезмәт вазыйфалары төркеме чикләрендә, 

законнарда билгеләнгән бурычларны исәпкә алып, эзлекле рәвештә муниципаль 

хезмәткәрләргә бирелә.  

Муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары төркеменә караган муниципаль 

хезмәткәрләрдән тыш, билгеле бер вакытка муниципаль хезмәт вазыйфаларын 

биләүче муниципаль хезмәткәрләрдән тыш, класслы чиннар квалификация 

имтиханы нәтиҗәләре буенча бирелә.». 

 

Нигезләмәнең 12.8-нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«12.8. Муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында хезмәт тәртибе һәм 

мәнфәгатьләр конфликтын җайга салуның гомуми принципларын үтәүне тәэмин итү 

өчен Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары һәм муниципаль хокукый 

акт белән билгеләнә торган тәртиптә муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә 

карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссия 

төзелә.». 

 

 Нигезләмәнең 16.7-нче пунктын  түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«16.7. Гражданның муниципаль хезмәткә урнашуы, «Россия Федерациясендә  

муниципаль хезмәт турында» Федераль законда һәм «Татарстан Республикасы 

муниципаль Хезмәт кодексы»нда каралган үзенчәлекләрне исәпкә алып, хезмәт 

законнары нигезендә хезмәт шартнамәсе шартларында муниципаль хезмәт 

вазыйфасына билгеләп кую нәтиҗәсендә гамәлгә ашырыла. ». 

 

Нигезләмәнең 17.1-нче  пунктында  "гамәлгә ашырылырга мөмкин" 

сүзтезмәсен  “гамәлгә ашырыла” белән алмаштырырга. 

 

Нигезләмәнең 22.2-нче пунктын  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«22.2. Вазыйфаи окладка һәм башка өстәмә түләүләргә түбәндәгеләр  керә: 

1) вазыйфаи окладка тиешле еллар эшләгән өчен айлык өстәмә; 

2) вазыйфаи окладка муниципаль хезмәтнең аерым шартлары өчен айлык 

өстәмә; 

3) класс чины өчен айлык өстәмә; 

4) айлык акчалата кызыксындыру; 

5) хезмәт көне нормалаштырылмаган өчен айлык өстәмә түләү; 

6) еллык түләүле отпуск биргәндә  бер тапкыр  бирелә торган түләү; 

7) аеруча мөһим һәм катлаулы йөкләмәләрне үтәгән өчен премияләр; 



8)  матди ярдәм; 

9) муниципаль хезмәткәрнең закон нигезендә эш бирүченең аерым күрсәтмәсе 

белән билгеләнә торган акчалата эчтәлеген тәшкил итә торган башка өстәмә 

түләүләр.». 

 

Нигезләмәнең 22.4.- нче  пунктында  “муниципаль норматив хокукый актлар 

белән җайга салына” дигән сүзтезмәне “норматив-хокукый актлар белән җайга 

салына”  дигән сүзтезмәгә алмаштырырга. 

 

 

 

 

 

 

 

 


