
  

 

 
 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
АПАС ШҼҺҼР ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 
КАРАР 

  
16 ноябрь 2019 ел                                                                                              №150 
 

Авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр 
кертү турында 

 
“Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 2007 елның 2 мартындагы 

25-ФЗ номерлы Федераль закон, 2013 елның 25 июнендҽге 50-ЗРТ номерлы Татарстан 
Республикасында муниципаль хезмҽт турындагы Кодекс, Татарстан Республикасы 
Апас муниципаль районы «шҽһҽр тибындагы Апас поселогы” муниципаль 
берҽмлегенең Уставы нигезендҽ Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 
Апас шҽһҽр җирлеге Советы карар итҽ:  

1. Апас шҽһҽр җирлеге Советының 2016 ел, 12 февраль 18 нче номерлы карары 
белҽн расланган “Авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында” Нигезлҽмҽгҽ 
түбҽндҽге үзгҽрешлҽр кертергҽ:  

 
Түбҽндҽге эчтҽлекле 5.5.1 пунктын өстҽргҽ: 
"5.5.1. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр җирле үзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппаратында мҽнфҽгатьлҽр конфликтын 
бетерү максатларында ҽлеге җирле үзидарҽ органының сайлау профсоюз органында, 
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен ҽлеге вазыйфаны билҽгҽн чорда яклый алмый."; 

 
 
5.7 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 
«5.7.Муниципаль хезмҽт үтү белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ тыела: 
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын башкарырга, ҽгҽр дҽ: 
а) Россия Федерациясе дҽүлҽт вазыйфасына яисҽ Россия Федерациясе субъекты 

дҽүлҽт вазыйфасына билгелҽп куелганда, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте вазыйфасына 
билгелҽнгҽн очракта; 

б)муниципаль вазыйфага сайлау яки билгелҽү; 
в) һөнҽр берлеге органында, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгҽн беренчел профсоюз 
оешмасының сайлау органында түлҽүле сайлау вазыйфасына сайлау; 

2)шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шөгыльлҽнергҽ, 
коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашырга 
(сҽяси партия белҽн идарҽ итүдҽ катнашудан тыш; түлҽүсез нигездҽ һөнҽри Союз 
органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау 
комиссиясе аппаратында төзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы 
белҽн идарҽ итүдҽ катнашу; съездда (конференциядҽ) яки башка иҗтимагый оешма, 
торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчҽчелек, дача 
кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчелҽр ширкҽтлҽренең гомуми 
җыелышында катнашу (конференция); күрсҽтелгҽн коммерциячел булмаган оешмалар 
белҽн идарҽ итүдҽ (сҽяси партиядҽн һҽм һөнҽри Союз органыннан, шул исҽптҽн җирле 



үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 
төзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлап алу органыннан тыш) бертөрле 
башкарма орган буларак яисҽ аларның коллегиаль идарҽ итү органнары составына 
эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле рөхсҽте белҽн кергҽн буларак түлҽүсез нигездҽ 
катнашу (муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган)), муниципаль 
берҽмлек идарҽ һҽм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берҽмлек 
мҽнфҽгатьлҽрен, гамҽлгҽ куючы (акционер) түлҽүсез нигездҽ тҽкъдим итүдҽн тыш, 
муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль милектҽ булган оешмалар яки идарҽ 
итүне гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен билгели торган 
муниципаль хокукый актлар нигезендҽ (устав капиталында катнашу өлешлҽре); 
федераль законнарда каралган башка очраклар; 

 
3) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽп торган җирле үзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясендҽ, ҽгҽр федераль законнарда башкасы 
каралмаган булса, үзенҽ буйсынучы яисҽ аның карамагындагы өченче затлар эшлҽре 
буенча ышанычлы яисҽ вҽкил булырга; 

 
4)вазыйфаи нигезлҽмҽ белҽн бҽйле рҽвештҽ яисҽ вазыйфаи бурычларны башкару 

белҽн бҽйле рҽвештҽ физик һҽм юридик затлардан (бүлҽклҽр, акчалата бүлҽк, 
ссудалар, хезмҽтлҽр күрсҽтү, күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары һҽм башка 
бүлҽклҽр) бүлҽклҽү алырга. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ алынган бүлҽклҽр беркетмҽ 
чаралары, хезмҽт командировкалары һҽм башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ 
муниципаль милек дип таныла һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ акт буенча җирле 
үзидарҽ органына, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенҽ тапшырыла, аларда 
ул муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽп тора, Россия Федерациясе Граждан 
кодексында билгелҽнгҽн очраклардан тыш. Беркетмҽ чарасы, хезмҽт командировкасы 
яки башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ алынган бүлҽк тапшырган муниципаль 
хезмҽткҽр аны Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ 
торган тҽртиптҽ сатып алырга мөмкин;  

 
5) физик һҽм юридик затлар акчалары, җирле үзидарҽ органы, муниципаль 

берҽмлек сайлау комиссиясе җирле үзидарҽ органнары, башка муниципаль 
берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽре, шулай ук дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм чит 
дҽүлҽтлҽрнең җирле үзидарҽ органнары, халыкара һҽм чит ил коммерцияле булмаган 
оешмалары белҽн үзара нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла торган командировкалардан тыш, 
командировкага барырга; 

 
6) хезмҽт вазыйфаларын башкару белҽн бҽйле булмаган максатларда, матди-

техник, финанс һҽм башка тҽэмин ителеш чараларын, башка муниципаль милекне 
кулланырга; 

 
7) муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле булмаган максатларда, федераль законнар 

нигезендҽ конфиденциаль характердагы мҽгълүматка кертелгҽн мҽгълүматларны яисҽ 
вазыйфаи бурычларны башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган хезмҽт 
мҽгълүматын белдерергҽ яисҽ кулланырга; 

 
8) җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе һҽм 

аларның җитҽкчелҽре эшчҽнлегенҽ карата, ҽгҽр бу аның вазыйфаи бурычларына 
керми икҽн, гавами фикерлҽргҽ, фикерлҽргҽ һҽм бҽялҽүлҽргҽ, шул исҽптҽн 
массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, рөхсҽт итҽргҽ; 

 
9) муниципаль берҽмлек башлыгының язма рөхсҽтеннҽн башка муниципаль 

берҽмлеклҽр, мактаулы һҽм махсус исемнҽр (фҽнни) чит дҽүлҽтлҽр, халыкара 



оешмалар, шулай ук сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм дини 
берлҽшмҽлҽр белҽн хезмҽттҽшлек булса, кабул итҽргҽ;  

 
10) сайлау алды агитациясе өчен, шулай ук референдум мҽсьҽлҽлҽре буенча 

агитация өчен вазыйфаи нигезлҽмҽнең өстенлеклҽрен кулланырга; 
 
11) үз вазифасыннан сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр 

мҽнфҽгатьлҽрендҽ файдаланырга, шулай ук күрсҽтелгҽн берлҽшмҽлҽргҽ муниципаль 
хезмҽткҽр буларак мөнҽсҽбҽтне гавами чагылдырырга; 

 
12) җирле үзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси партиялҽр, 

дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр структураларын (һөнҽри берлеклҽрдҽн тыш, 
шулай ук ветераннар һҽм башка иҗтимагый үзешчҽнлек органнары) төзергҽ яисҽ 
күрсҽтелгҽн структураларны булдыруга ярдҽм итҽргҽ; 

 
13) хезмҽт бҽхҽсен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны үтҽүне 

туктатырга; 
 
14) Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе 

законнары белҽн башкасы каралмаган булса, идарҽ итү органнары, Попечительлҽр яки 
күзҽтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмҽтнеке булмаган оешмаларның 
һҽм Россия Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган структур бүлекчҽлҽрнең 
башка органнары составына керергҽ; 

 
15) Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе 

законнары белҽн башкасы каралмаган очракта, чит ил дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм чит 
ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары 
хисабына гына финанслана торган түлҽүле эшчҽнлек белҽн эшкҽ алучы (эш бирүче) 
вҽкиленең язма рөхсҽтеннҽн башка шөгыльлҽнергҽ.»; 
 

2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 
порталында, мҽгълүмат стендларында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районының рҽсми сайтында җирлек бүлегендҽ 
урнаштырырга. 

3.Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Апас шҽһҽр җирлеге башлыгына 
урынбасары Н.Т. Исмагиловка йөклҽргҽ. 

 

Җирлек башлыгы        Р.Н. Заһидуллин                               

 

 

 


