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Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге Башкарма комитетының
эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре турында
Нҽтиҗҽле хезмҽт, эш вакытын рациональ куллану, хезмҽт дисциплинасын
ныгыту максатларында һҽм «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында»
2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмҽт
турында Татарстан Республикасы кодексы һҽм муниципаль хезмҽт турында 2013
елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ
Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРҼ:
1. Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитетының эчке хезмҽт тҽртибе Кагыйдҽлҽрен кушымтада расларга.
2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл
җирлеге Башкарма комитетының муниципаль хезмҽткҽрлҽрен Татарстан
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитетының эчке хезмҽт тҽртибе Кагыйдҽлҽре белҽн таныштырырга.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам.

Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге
Башлыгы
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Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитетының 2019 елның 10 гыйнварында
кабул ителгҽн 2 номерлы карары белҽн
РАСЛАНГАН

Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитетының эчке хезмәт тәртибе
Кагыйдәләре
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Эчке тҽртип Кагыйдҽлҽре Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма комитетының локаль норматив
акты булып тора һҽм хезмҽткҽрлҽрне кабул итү, эштҽн азат итү тҽртибен, хезмҽт
килешүе якларының тҿп хокуклары, бурычлары һҽм җаваплылыгы, эш режимы,
отпусклар бирү, хезмҽт ҿчен түлҽү тҽртибен, шулай ук Югары Ослан муниципаль
районы Канаш авыл җирлеге Башкарма комитетында "Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль
закон, Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы һҽм башка федераль законнар һҽм
Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга
салуның башка мҽсьҽлҽлҽрен регламентлаштыра.
1.2. Эчке хезмҽт тҽртибе Кагыйдҽлҽре Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге Башкарма комитетының профессиональ хезмҽткҽрлҽре
коллективын формалаштыру, хезмҽт дисциплинасын ныгыту, эш вакытын
рациональ файдалану, хезмҽт җитештерүчҽнлеген күтҽрү, югары эш сыйфатын
күтҽрүгҽ ярдҽм итҽ.
1.3. Эчке тҽртип Кагыйдҽлҽре Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл
җирлеге Башкарма комитетында эшлҽүче барлык муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм
эшлҽүчелҽр ҿчен мҽҗбүри.
2. Хезмәткәрләрне эшкә кабул итү һәм эштән азат итү тәртибе
2.1. Югары Ослан муниципаль районының Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитетына эшкҽ кабул итү хезмҽт килешүе тҿзү юлы белҽн башкарыла һҽм
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Канаш авыл
җирлеге Башлыгы боерыгы белҽн рҽсмилҽштерелҽ һҽм хезмҽткҽргҽ кул куеп игълан
ителҽ.
Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма комитетына
муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле булмаган эшкҽ кабул итү хезмҽт килешүе тҿзү юлы
белҽн башкарыла һҽм Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге
Башлыгы боерыгы белҽн рҽсмилҽштерелҽ һҽм хезмҽткҽргҽ кул куеп игълан ителҽ.

2.2. Хезмҽт килешүе ике нҿсхҽдҽ язма формада тҿзелҽ, аларның һҽркайсы
яклар тарафыннан имзалана. Хезмҽт килешүенең бер нҿсхҽсе хезмҽткҽргҽ
тапшырыла, икенчесе Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге
Башкарма комитетының кадрлар хезмҽтендҽ саклана. Югары Ослан муниципаль
районы Канаш авыл җирлеге Башкарма комитетының кадрлар хезмҽтендҽ саклана
торган хезмҽт килешүе нҿсхҽсендҽ хезмҽткҽр кул куя. Хезмҽт килешүенең эчтҽлеге
РФ гамҽлдҽге законнарына туры килергҽ тиеш. Хезмҽт килешүе тҿзегҽндҽ яклар
гамҽлдҽге Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында каралган эш
шартларын билгели.
2.3. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан күрсҽтҽ:
1) муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү
турында үтенеч белҽн гариза;
2) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма хакимият
органы тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча тутырылган һҽм имзаланган анкета;
3) паспорт;
4) хезмҽт кенҽгҽсе, хезмҽт килешүе (контракт) беренче тапкыр тҿзелҽ торган
очраклардан тыш;
5) белем турында документ;
6) мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы, хезмҽт килешүе
(контракт) беренче тапкыр тҿзелҽ торган очраклардан тыш;
7) физик затның Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽү урыны буенча
салым органында исҽпкҽ кую турында таныклык;
8) хҽрби исҽпкҽ алу документлары-хҽрби бурычлылар һҽм хҽрби хезмҽткҽ
чакырылырга тиешле затлар ҿчен;
9) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ комачаулаучы авыруның булмавы турында
медицина оешмасы бҽялҽмҽсе;
10) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ, милек һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр
турында белешмҽлҽр;
11) "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ сайтлар адреслары
һҽм (яки) сайт битлҽре турында мҽгълүматлар, аларда муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва итүче граждан һҽркем ҿчен мҿмкин булган
мҽгълүматны урнаштырган, шулай ук аларны идентификациялҽргҽ мҿмкинлек
бирүче мҽгълүматлар;
12) федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һҽм Россия
Федерациясе Хҿкүмҽте карарлары белҽн каралган башка документлар.
Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле булмаган эшкҽ кергҽндҽ граждан тҽкъдим итҽ:
1) паспорт яки шҽхесне раслаучы башка документ;
2) хезмҽт кенҽгҽсе, хезмҽт килешүе беренче тапкыр яки хезмҽткҽр уртак
шартларда эшкҽ керҽ торган очраклардан тыш;
3) мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы;
4) хҽрби исҽпкҽ алу документлары-хҽрби бурычлылар һҽм хҽрби хезмҽткҽ
чакырылырга тиешле затлар ҿчен;
5) махсус белем яисҽ махсус ҽзерлек талҽп ителҽ торган эшкҽ кергҽндҽ белем
алу һҽм (яки) квалификация яки махсус белем булу турында документ;

6) хҿкем ителүнең булу (булмавы) һҽм (яки) җинаять эзҽрлеклҽүнең факты яисҽ
реабилитациялҽнгҽн нигезлҽр буенча җинаять эзҽрлеклҽвен туктату турында
белешмҽ, алар башкарма хакимиятнең эчке эшлҽр ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен
башкару һҽм гамҽлгҽ ашыру һҽм норматив-хокукый җайга салу функциялҽрен
башкаручы федераль органы тарафыннан билгелҽнҽ, - РФ Хезмҽт кодексы
нигезендҽ, башка федераль закон нигезендҽ җинаять эзҽрлеклҽвенҽ дучар ителгҽн
затлар аны гамҽлгҽ ашыруга рҿхсҽт ителми;
7) табиб билгелҽмичҽ яңа потенциаль куркыныч психоактив матдҽлҽрне
кулланган ҿчен административ җҽзага тартылган зат булу яисҽ булмау турында
дҽүлҽт сҽясҽтен эшлҽү һҽм гамҽлгҽ ашыру һҽм эчке эшлҽр ҿлкҽсендҽ нормативхокукый җайга салу функциялҽрен башкаручы башкарма хакимиятнең федераль
органы тарафыннан билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ һҽм форма буенча бирелҽ торган
белешмҽ.
Ҽгҽр граждан Канаш авыл җирлеге Башкарма комитетына эшкҽ кергҽнче ике ел
элек РФ норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн исемлеккҽ кертелгҽн дҽүлҽт
яки муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн булса, ул эш бирүчегҽ хезмҽтнең соңгы
урыны турында мҽгълүмат бирергҽ тиеш.
2.4. Хезмҽт килешүе тҿзегҽндҽ беренче тапкыр хезмҽт кенҽгҽсе һҽм дҽүлҽт
пенсия иминиятенең иминият таныклыгы эш бирүче тарафыннан рҽсмилҽштерелҽ.
2.5. Эшкҽ кергҽн затның, хезмҽт кенҽгҽсе булмаган очракта, эш бирүче ҽлеге
затның язма гаризасы буенча (хезмҽт кенҽгҽсе булмау сҽбҽплҽрен күрсҽтеп) яңа
хезмҽт кенҽгҽсен рҽсмилҽштерергҽ тиеш.
2.6. Ҽгҽр федераль законнар, Россия Федерациясенең башка норматив
хокукый актлары яисҽ хезмҽт шартнамҽсе белҽн башкасы билгелҽнмҽгҽн булса,
хезмҽт килешүе аңа кул куелган кҿннҽн үз кҿченҽ керҽ.
Ул алдагы ике елда РФ хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ торган дҽүлҽт
(муниципаль) хезмҽте вазыйфаларын билҽгҽн булса, эш бирүче, билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ ҽлеге хезмҽткҽрнең соңгы хезмҽт урыны буенча аның белҽн хезмҽт
килешүе тҿзү турында хҽбҽр итҽ.
2.7. Хезмҽткҽр хезмҽт бурычларын хезмҽт килешүендҽ билгелҽнгҽн кҿннҽн
башкара башлый. Хезмҽт килешүендҽ эш башланган кҿн турында сүз куелмаса,
хезмҽткҽр килешү үз кҿченҽ кергҽннҽн соң икенче кҿнне эшкҽ керешергҽ тиеш. Ҽгҽр
хезмҽткҽр хезмҽт килешүе белҽн билгелҽнгҽн кҿннҽн хезмҽт бурычларын үтҽүгҽ
керешмҽсҽ, хезмҽт килешүе гамҽлдҽн чыгарыла.
2.8. Эш бирүче эшкҽ кабул итү турындагы карар нигезендҽ, Татарстан
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Канаш авыл җирлеге
Башкарма комитетында эшлҽү тҿп хезмҽт булып торган очракта, хезмҽткҽрнең
хезмҽт кенҽгҽсендҽ биш кҿнлек срокта язылырга тиеш.
2.9. Яңа килгҽн хезмҽткҽргҽ эшкҽ кабул иткҽндҽ аның турыдан-туры башлыгы
хезмҽткҽрнең эш шартлары, аның вазыйфаи инструкциясе, хезмҽт ҿчен түлҽү
кагыйдҽлҽре, шартлары белҽн таныштырырга, аның хокукларын һҽм бурычларын
аңлатырга,
куркынычсызлык
техникасы,
санитария,
янгынга
каршы
куркынычсызлык кагыйдҽлҽре буенча аны инструкциялҽргҽ, шулай ук хезмҽт
функциясенҽ мҿнҽсҽбҽте булган норматив хокукый һҽм локаль хокукый актлар
белҽн таныштырырга тиеш.

2.10. Бу оешмада эш хезмҽткҽрлҽр ҿчен тҿп эш булып торса, эш бирүче
оешмада биш кҿннҽн артык эшлҽгҽн һҽр хезмҽткҽрнең хезмҽт кенҽгҽлҽрен алып
барырга тиеш.
2.11. Эш бирүче хезмҽт килешүенҽ бҽйле булмаган эш башкаруны
хезмҽткҽреннҽн талҽп итҽргҽ хокуклы түгел. Хезмҽт килешүе шартларын үзгҽртү
гамҽлдҽге законнар нигезендҽ генҽ гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин.
2.12. Хезмҽт килешүен туктату Россия Федерациясе Хезмҽт кодексында
каралган нигезлҽр буенча булырга мҿмкин.
Россия Федерациясе Хезмҽт кодексында каралган хезмҽт килешүен ҿзү ҿчен
нигезлҽрдҽн тыш, муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүе яллаучы (эш
бирүче) вҽкиле инициативасы буенча ҿзелергҽ мҿмкин:
- муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн яшь чиге җитү;
- Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дҽүлҽте гражданлыгы
туктатылу - Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, аның
нигезендҽ чит ил гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга, аларга чит ил
гражданлыгы алырга яисҽ яшҽүгҽ рҿхсҽтне алырга яисҽ Россия Федерациясе
гражданинының Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашмаган чит ил
дҽүлҽте территориясендҽ даими яшҽү хокукын раслаучы башка документ алырга
хокуклы, аның нигезендҽ чит ил дҽүлҽте гражданына ия Россия Федерациясе
гражданы, чит ил гражданы, Россия Федерациясе гражданы, муниципаль хезмҽттҽ
булырга хокуклы;
- “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль законның 13,
14, 14.1 һҽм 15 статьяларында билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле
чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны сакламау;
- дисквалификация рҽвешендҽ административ җҽза куллану.
2.13. Хезмҽткҽр хезмҽт килешүен ҿзҽргҽ хокуклы, ҽгҽр башка срок РФ Хезмҽт
кодексы яки башка федераль закон белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, бу хакта эш
бирүчене язма рҽвештҽ ике атнадан да соңга калмыйча кисҽтеп җибҽрергҽ хокуклы.
Ҽлеге вакыт эчендҽ эш бирүче тарафыннан эштҽн азат итү турында хезмҽткҽрнең
гаризасы алынганнан соң икенче кҿнне башлана.
Бирелгҽн гариза нигезендҽ эш бирүче документларны кабул итү-тапшыру һҽм
хезмҽткҽрдҽн беркетелгҽн милекне тапшыру буенча комиссия тҿзи һҽм эшлҽрне
башкару процессында барлыкка килгҽн документларны, шулай ук матди-техник
чараларны кабул итүне оештыра.
2.14. Хезмҽткҽр белҽн эш бирүче арасында килешү буенча эштҽн азат ителү
турында кисҽтү срогы чыкканчы да хезмҽт килешүе ҿзелергҽ мҿмкин.
2.15. Хезмҽткҽрнең аның инициативасы буенча эштҽн азат ителү турында
гаризасы аның эшен дҽвам итү мҿмкинлеге булмау (белем бирү оешмасына керү,
пенсиягҽ чыгу һҽм башка очраклар), шулай ук эш бирүче тарафыннан хезмҽт
законнарын һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка норматив хокукый
актларны, локаль норматив актларны, коллектив килешүе шартларын, килешүлҽрен
яки хезмҽт шартнамҽсе шартларын үз эченҽ алган башка норматив хокукый
актларны билгелҽнгҽн очракларда эш бирүче хезмҽт килешүен хезмҽткҽр
гаризасында күрсҽтелгҽн вакытка ҿзҽргҽ тиеш.

2.16. Эштҽн азат ителү турында кисҽтү срогы чыкканчы, хезмҽткҽр үзенең
гаризасын телҽсҽ кайсы вакытта тартып алырга хокуклы. Ҽгҽр аның урынына РФ
Хезмҽт кодексы һҽм башка федераль законнар нигезендҽ хезмҽт килешүе тҿзүдҽн
баш тартмаган башка хезмҽткҽр язма рҽвештҽ чакырылмаган булса, эштҽн азат итү
бу очракта башкарыла алмый.
2.17. Хезмҽт килешүенең туктатылуы эш бирүче карары белҽн
рҽсмилҽштерелҽ.
2.18. Эш бирүченең хезмҽт килешүен туктату турындагы карары белҽн
хезмҽткҽр имза астында танышырга тиеш. Хезмҽткҽр талҽбе буенча эш бирүче аңа
күрсҽтелгҽн күрсҽтмҽнең тиешле рҽвештҽ расланган күчермҽсен бирергҽ тиеш.
Хезмҽт килешүен туктату турындагы карарны хезмҽткҽр игътибарына җиткерү
мҿмкин булмаганда яки хезмҽткҽр аның белҽн кул куеп танышырга баш тарткан
очракта, тиешле язма нигезлҽмҽдҽ языла.
2.19. Эштҽн азат ителгҽн кҿнне эш бирүче эштҽн азат ителгҽн хезмҽткҽр белҽн
тулы акчалата исҽп-хисап ясарга һҽм аңа тиешле хезмҽт кенҽгҽсен бирергҽ тиеш.
Хезмҽт кенҽгҽсенҽ эштҽн азат ителү сҽбҽбе турындагы язма "Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль закон һҽм гамҽлдҽге хезмҽт законнары формулировкалары һҽм
законның статьясына һҽм пунктына сылтама белҽн кертелҽ. Эштҽн азат ителү кҿне
булып соңгы эш кҿне санала.
2.20. Хезмҽт килешүе туктатылган кҿнне хезмҽткҽргҽ хезмҽт кенҽгҽсен аның
булмавы яки аны алудан баш тартуы сҽбҽпле бирү мҿмкин булмаган очракта, эш
бирүче хезмҽткҽргҽ хезмҽт кенҽгҽсе ҿчен килергҽ яки почта аша җибҽрергҽ ризалык
бирүен сорый. Күрсҽтелгҽн белдерү җибҽргҽн кҿннҽн эш бирүче хезмҽт кенҽгҽсен
бирүне тоткарлаган ҿчен җаваплылыктан азат ителҽ.
2.21. Эштҽн азат ителү турында кисҽтү срогы чыккач, хезмҽткҽр телҽсҽ кайсы
вакытта эшне туктатырга хокуклы. Эшнең соңгы кҿнендҽ эш бирүче хезмҽткҽргҽ
хезмҽт кенҽгҽсен, эш белҽн бҽйле башка документларны, хезмҽткҽрнең язма
гаризасы буенча бирергҽ һҽм аның белҽн соңгы исҽп-хисап ясарга тиеш.
2.22. Ашыгыч хезмҽт килешүе аның гамҽлдҽ булу срогы чыкканнан соң
туктатыла, бу хакта хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽнче ҿч календарь кҿннҽн дҽ ким
булмаган язма формада кисҽтелергҽ тиеш (булмаган хезмҽткҽрнең бурычларын үтҽү
вакытына тҿзелгҽн эш килешүенең гамҽлдҽ булу вакыты чыккан очраклардан тыш).
2.23. Билгеле бер эшне башкару вакытына тҿзелгҽн хезмҽт килешүе бу эшне
тҽмамлагач туктатыла.
2.24. Булмаган хезмҽткҽрнең бурычларын үтҽгҽн вакытта тҿзелгҽн хезмҽт
килешүе ҽлеге хезмҽткҽрнең эшкҽ чыгуы белҽн туктатыла.
3. Хезмәткәрләрнең төп хокуклары һәм бурычлары
3.1. Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитеты хезмҽткҽре хокуклы:
1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм
бурычларын билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны үтҽү сыйфатын
бҽялҽү критерийлары һҽм хезмҽт буенча алга таба кызыксындыру шартлары белҽн
танышырга;

2) вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар белҽн
тҽэмин итергҽ;
3) хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт турындагы законнар һҽм хезмҽт
шартнамҽсе (контракт) нигезендҽ хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм башка түлҽүлҽр;
4) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль озынлыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык түлҽүле ял бирү белҽн тҽэмин ителҽ
торган ял;
5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле
мҽгълүматны һҽм материалларны, шулай ук җирле үзидарҽ органы, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе эшчҽнлеген камиллҽштерү турында тҽкъдимнҽр
кертҽ алу;
6) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурста үз
инициативасы белҽн катнашырга;
7) муниципаль хокукый акт нигезендҽ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн
ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алырга;
8) үз шҽхси мҽгълүматларын якларга;
9) үз шҽхси эшенең барлык материаллары, һҿнҽри эшчҽнлек турындагы
бҽялҽмҽлҽр һҽм башка документлар белҽн танышу, аларны шҽхси эшкҽ керткҽнче,
шулай ук шҽхси эшенҽ аның язма аңлатмаларын җҽлеп итергҽ;
10) һҿнҽри берлеклҽр тҿзү хокукын да кертеп, үз хокукларын, социальикътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен берлҽшергҽ;
11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау,
муниципаль хезмҽттҽ үз хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен яклау, шул
исҽптҽн судка аларны бозу очраклары турында шикаять бирүне дҽ кертеп;
12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итергҽ.
3.2. Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитеты хезмҽткҽре бурычлы:
1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел
законнарны, федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив
хокукый актларын, Россия Федерациясе субъектларының Конституциялҽрен
(уставларын), законнарын һҽм башка норматив хокукый актларын, муниципаль
берҽмлек Уставын һҽм башка муниципаль хокукый актларны үтҽргҽ һҽм аларның
үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ;
2) вазыйфаи күрсҽтмҽлҽр нигезендҽ вазыйфаи бурычларны үтҽргҽ;
3) вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, дингҽ
мҿнҽсҽбҽтенҽ һҽм башка шартларга, шулай ук оешмаларның хокуклары һҽм законлы
мҽнфҽгатьлҽренҽ бҽйсез рҽвештҽ кеше һҽм гражданның хокукларын, иреклҽрен һҽм
законлы мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ;
4) эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, вазыйфаи инструкциясен, хезмҽт
мҽгълүматы белҽн эшлҽү тҽртибен үтҽргҽ;
5) кирҽкле вазыйфаи бурычларын үтҽү ҿчен тиешле квалификация дҽрҽҗҽсен
тотырга;
6) дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган серне тҽшкил
итүче белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ аңа
билгеле булган мҽгълүматларны, шул исҽптҽн гражданнарның шҽхси тормышына

һҽм сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яки аларның намусына һҽм абруена кагылышлы
мҽгълүматларны белдермҽскҽ;
7) дҽүлҽт һҽм муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи бурычларны
үтҽү ҿчен бирелгҽн мҿлкҽтне сакларга;
8) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе законнарында каралган үз гаилҽ
ҽгъзалары һҽм үзе турында белешмҽлҽр тапшырырга;
9) яллаучы вҽкилгҽ (эш бирүчегҽ) Россия Федерациясе гражданлыгы чыгу
турында Россия Федерациясе гражданлыгы чыккан кҿнне яки чит ил гражданлыгы
алу турында чит ил гражданлыгы алган кҿнне хҽбҽр итҽргҽ;
10) ҽлеге Федераль закон һҽм башка федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн
чиклҽүлҽрне үтҽргҽ, йҿклҽмҽлҽрне үтҽргҽ, тыюларны бозмаска;
11) хезмҽт вазыйфаларын башкарганда шҽхси кызыксынучанлык турында
язма рҽвештҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ хҽбҽр итҽргҽ, ул мҽнфҽгатьлҽр
каршылыгына китерергҽ мҿмкин, һҽм мондый конфликтны булдырмау буенча
чаралар күрергҽ;
12) хезмҽт дисциплинасын үтҽргҽ;
13) кирҽкле документларны дҿрес һҽм вакытында алып барырга;
14) хезмҽтне саклау һҽм хезмҽт куркынычсызлыгын тҽэмин итү буенча
талҽплҽрне үтҽргҽ, шул исҽптҽн индивидуаль һҽм коллектив саклану чараларын
дҿрес кулланырга, хезмҽтне саклау буенча эшлҽрне куркынычсыз кабул итү һҽм
башкару методларына, производствода бҽхетсезлек очраклары вакытында беренче
ярдҽм күрсҽтү, хезмҽтне саклау буенча инструктаж, эш урынында стажировка
үтҽргҽ, хезмҽтне саклау талҽплҽрен белүне тикшерергҽ;
15) РФ законнарында каралган очракларда мҽҗбүри медицина тикшерүлҽрен
үтҽргҽ;
16) Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитеты территориясендҽ дҽ эш урынында тҽртип һҽм чисталык сакларга;
17) Эш бирүчегҽ яисҽ турыдан-туры җитҽкчегҽ, яисҽ башка вазыйфаи затларга
эшкҽ китмҽү сҽбҽплҽре һҽм хезмҽткҽр тарафыннан үз хезмҽт вазыйфаларын
тиешенчҽ башкаруга комачаулаучы башка шартлар турында хҽбҽр итҽргҽ;
18) эш бирүченең җиһазларын, оргтехникасын җитештерү эшчҽнлеге белҽн
бҽйле рҽвештҽ генҽ кулланырга, матди кыйммҽтлҽрне һҽм документларны саклау
һҽм куллану тҽртибен сакларга;
19) Эш бирүчегҽ мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгын
югалткан затның фамилиясе, гаилҽ хҽле, яшҽү урыны, паспортын алыштыру,
шҽхесен раслаучы башка документның үзгҽрүе турында мҽгълүмат бирергҽ;
20) эш бирүче үткҽрҽ торган киңҽшмҽлҽрдҽ, җыелышларда катнашырга;
21) хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽрен туктатканда эшлҽрне башкару процессында
барлыкка килгҽн барлык документларны, шулай ук эш бирүче тарафыннан хезмҽт
бурычларын үтҽү ҿчен бирелгҽн матди-техник чараларны кире кайтарырга.
3.3. Хезмҽткҽр аңа бирелгҽн хокуксыз йҿклҽмҽне үтҽргҽ хокуклы түгел.
Хезмҽткҽр фикеренчҽ, тиешле җитҽкчедҽн йҿклҽмҽ алган очракта, хезмҽткҽр ҽлеге
йҿклҽмҽнең хокуксыз булуын язмача дҽлиллҽп, федераль законнар һҽм Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезлҽмҽлҽрен, Россия
Федерациясе субъекты законнарын һҽм башка норматив хокукый актларын, ҽлеге

йҿклҽмҽне үтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин булган муниципаль хокукый актларны
күрсҽтергҽ тиеш. Җитҽкче тарафыннан ҽлеге йҿклҽмҽне язма рҽвештҽ раслаган
очракта, хезмҽткҽр аны үтҽүдҽн баш тартырга тиеш. Хезмҽткҽрнең хокуксыз
йҿклҽмҽсе үтҽлсҽ һҽм бу йҿклҽмҽне биргҽн җитҽкче Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплы.
4. Эш бирүченең төп хокуклары һәм бурычлары
4.1. Эш бирүче хокуклы:
- "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм РФ Хезмҽт кодексы белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм шартларда хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт шартнамҽлҽре тҿзү,
үзгҽртү һҽм аларны юкка чыгарырга;
- күмҽк сҿйлҽшүлҽр алып барырга һҽм күмҽк килешүлҽр тҿзергҽ;
- намуслы нҽтиҗҽле хезмҽте ҿчен хезмҽткҽрлҽрне бүлҽклҽргҽ;
- хезмҽткҽрлҽрне дисциплинар җаваплылыкка тартырга;
- эш бирүче ҽлеге милекне саклау ҿчен җаваплы булса, эш бирүченең ҿченче
затларның милкенҽ сак караш, эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен үтҽүне талҽп
итҽргҽ;
- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл
җирлеге Башкарма комитетының хезмҽт һҽм хезмҽт эшчҽнлеген оештыру
мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган локаль норматив актлар кабул итҽргҽ.
4.2. Эш бирүче бурычлы:
- хезмҽт законнарын һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка
норматив хокукый актларны, локаль норматив актларны, күмҽк килешү, килешүлҽр
һҽм хезмҽт килешүлҽре шартларын үтҽргҽ;
- хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт килешүенҽ бҽйле эш тҽкъдим итҽргҽ;
- хезмҽт куркынычсызлыгын һҽм хезмҽтне саклауның дҽүлҽт норматив
талҽплҽренҽ җавап бирҽ торган шартларны тҽэмин итҽргҽ;
- хезмҽткҽрлҽрне хезмҽт бурычларын үтҽү ҿчен кирҽкле җиһазлар,
инструментлар, техник документлар һҽм башка чаралар белҽн тҽэмин итҽргҽ;
- хезмҽткҽрлҽргҽ башкарган эшлҽре ҿчен тигез түлҽү, дискриминациягҽ юл
куймаска;
- һҽр хезмҽткҽр эшлҽгҽн вакыт исҽбен алып барырга;
- "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, РФ Хезмҽт Кодексы, муниципаль
хезмҽт турында Татарстан Республикасы Кодексы, муниципаль хокукый актлар һҽм
хезмҽт шартнамҽсе белҽн билгелҽнгҽн срокларда хезмҽткҽрлҽргҽ тиешле хезмҽт
хакын тулы күлҽмдҽ түлҽргҽ;
- нормага салынмаган эш кҿне исҽбен тҽэмин итергҽ;
- хезмҽткҽрлҽрне кабул ителҽ торган локаль норматив хокукый актлар,
турыдан-туры аларның хезмҽт эшчҽнлеге белҽн бҽйле документлар белҽн
таныштыра;
- билгелҽнгҽн эшчҽнлек ҿлкҽсендҽ контроль һҽм күзҽтчелек функциялҽрен
гамҽлгҽ ашыра торган башка федераль башкарма хакимият органнары, дҽүлҽт

күзҽтчелеге һҽм хезмҽт законнары һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз вакытында
үтҽү буенча вҽкалҽтле башкарма хакимиятнең федераль органнары күрсҽтмҽлҽрен
үтҽргҽ, хезмҽт законнарын һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка
норматив хокукый актларны бозган ҿчен салынган штрафларны түлҽргҽ;
- хезмҽт законнарын һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка
норматив хокукый актларны бозган ҿчен дҽүлҽт күзҽтчелеге һҽм хезмҽт законнары
үтҽлешен тикшереп тору буенча башкарма хакимиятнең федераль органы
тҽкъдимнамҽлҽрен карап тикшерү, ачыкланган бозуларны бетерү буенча чаралар
күрү һҽм кабул ителгҽн чаралар турында күрсҽтелгҽн органнарга һҽм вҽкиллҽренҽ
хҽбҽр итергҽ;
- Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма комитеты
тарафыннан РФ Хезмҽт Кодексында, башка федераль законнарда һҽм коллектив
килешүдҽ каралган киңҽшмҽлҽрдҽ, җыелышларда хезмҽткҽрлҽрнең катнашуын
тҽэмин итүче шартлар тудырырга;
- хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт бурычларын башкару белҽн бҽйле кҿнкүреш
ихтыяҗларын тҽэмин итергҽ;
- федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽткҽрлҽрнең мҽҗбүри
социаль иминиятен гамҽлгҽ ашырырга;
- хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ китерелгҽн
зыянны каплау, шулай ук "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында"
2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, РФ Хезмҽт кодексы,
башка федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең һҽм Татарстан
Республикасының башка норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
һҽм шартларда ҽхлакый зыянны капларга;
- хезмҽт хокукы нормаларын, килешүлҽр, локаль норматив актлар һҽм хезмҽт
килешүлҽрен үз эченҽ алган хезмҽт законнары һҽм башка норматив хокукый
актларда каралган башка бурычларны үтҽргҽ.
5. Эш режимы
5.1. Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитеты хезмҽткҽрлҽренең эш вакыты эчке тҽртип кагыйдҽлҽре, шулай ук хезмҽт
вазифалары, хезмҽт килешүе белҽн билгелҽнҽ.
5.2. Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма
комитеты хезмҽткҽрлҽренҽ эш атнасы 2 (ике) ял кҿннҽре (шимбҽ, якшҽмбе) белҽн
билгелҽнҽ. Эш вакытының нормаль озынлыгы-атнага 40 сҽгать, кҿнгҽ 8 сҽгать.
5.3. Ял һҽм туклану ҿчен эшне башлау һҽм тҽмамлау вакыты түбҽндҽгечҽ
билгелҽнҽ:
эш башлана-08: 00;
ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес – 12: 00-13:00;
эшлҽрне тҽмамлау-17: 00;
5.4. Эшлҽми торган бҽйрҽм кҿненҽ кадҽр эш кҿне озынлыгы бер сҽгатькҽ
кими.
5.5. Ял һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне туры килгҽн очракта ял кҿне бҽйрҽм
кҿненнҽн соң икенче кҿнгҽ күчерелҽ.

5.6. Эш кҿне дҽвамында тҿгҽл исҽпкҽ алынмаган машина йҿртүчелҽр, техник
һҽм хуҗалык персоналы, эш вакытын үз тикшерүе буенча бүлүче затлар ҿчен,
шулай ук эш вакыты билгелҽнгҽн билгеле булмаган дҽвамлылык ҿлешендҽ бүленҽ
торган затлар ҿчен нормалаштырылмаган эш кҿне билгелҽнҽ.
5.7. Эш кҿннҽрендҽ хезмҽткҽрне эштҽн азат итү ҿчен вакытлыча эшкҽ
яраксызлык кҽгазе, авыруларны карау буенча белешмҽ, Россия Федерациясе
законнарында каралган башка очраклар нигез булып тора.
5.8. Ял һҽм бҽйрҽм кҿннҽрендҽ эш тыела, бу кҿннҽрдҽ эшкҽ тарту
хезмҽткҽрнең язмача ризалыгы һҽм Россия Федерациясе хезмҽт законнары
талҽплҽре нигезендҽ генҽ башкарыла.
5.9. Эш бирүче хезмҽткҽрне эштҽн азат итҽ (эшкҽ юл куймый):
- эштҽ алкоголь, наркотик яки токсинлы исерек хҽлдҽ килгҽндҽ;
- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ белем һҽм күнекмҽлҽрне
ҿйрҽнү һҽм тикшерү булмаганда;
- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҽҗбүри беренчел яки периодик медицина тикшерүе
үтмҽгҽн ҿчен;
- федераль законнар һҽм башка норматив хокукый актлар белҽн вҽкалҽтле
органнар һҽм вазыйфаи затлар талҽплҽре буенча;
- РФ Хезмҽт Кодексында, федераль законнарда һҽм башка норматив хокукый
актларда каралган башка очракларда.
5.10. Эш бирүченең хезмҽткҽрен эштҽн азат итү турындагы карары (эшкҽ
алынмау турында) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге Башкарма комитеты карары белҽн рҽсмилҽштерелҽ, анда
хезмҽткҽрлҽрне эштҽн азат итү ҿчен нигез булып торган хҽллҽр күчерелҽ; мондый
нигезлҽрне раслаучы документлар; эштҽн азат итү вакыты; эштҽн азат ителгҽн чорда
хезмҽт хакы исҽплҽнүне туктатып тору турында бухгалтерия карары; эштҽн азат
ителгҽн хезмҽткҽр вазифаларын кем башкарачак. Боерык хезмҽткҽргҽ кул куйганда
игълан ителҽ.
5.11. Эшкҽ рҿхсҽт хезмҽткҽрне эштҽн азат итүне туктату (гамҽлдҽн чыгару
турында) турындагы карар һҽм бухгалтерия хезмҽт хакын исҽплҽү турында күрсҽтмҽ
рҽсмилҽштерелҽ һҽм хезмҽткҽргҽ кул кую белҽн игълан ителҽ.
5.12. Хезмҽткҽрнең эш урынында эш бирүче рҿхсҽтеннҽн башка булмавы
хокуксыз булып санала. Эш урынында эш кҿне дҽвамында дүрт сҽгатьтҽн артык
булмау, сҽбҽпсез хезмҽт вазыйфаларын бер тапкыр тупас бозу (эш калдыру) сҽбҽпле,
эш бирүче РФ Хезмҽт кодексының 81 статьясындагы 6 пунктының "а" кече пункты
буенча аның белҽн хезмҽт килешүен ҿзҽргҽ мҿмкин.
6. Ял бирү тәртибе
6.1. Ел саен түлҽнҽ торган тҿп түлҽүле ял хезмҽткҽрлҽргҽ "Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль закон, РФ Хезмҽт Кодексы, муниципаль хезмҽт турында
25.06.2013 N 50-ЗРТ Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ бирелҽ.
6.2. Ел саен түлҽүле отпусклар бирү чираты Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлеге Башкарма комитетының нормаль

эшен тҽэмин итүне һҽм эшчелҽрнең ял итү ҿчен уңай шартларны исҽпкҽ алып эш
бирүче тарафыннан билгелҽнҽ.
Яллар графигы эш бирүче ҿчен дҽ, хезмҽткҽр ҿчен дҽ мҽҗбүри. Отпуск
башлану вакыты турында хезмҽткҽр эш бирүчегҽ гариза бирү юлы белҽн ике
атнадан да соңга калмыйча хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
6.3. Муниципаль хезмҽткҽр гаризасы буенча еллык түлҽүле отпуск ҿлешлҽп
бирелергҽ мҿмкин, шул ук вакытта ялның бер ҿлеше 14 календарь кҿннҽн дҽ ким
булырга тиеш түгел. Эш бирүче белҽн килешү буенча муниципаль хезмҽткҽргҽ
отпускның башка дҽвамлылыгының бер ҿлеше бирелергҽ мҿмкин.
6.4. РФ гамҽлдҽге законнары белҽн билгелҽнгҽн очракларда ел саен түлҽнҽ
торган түлҽүле ял озайтылырга мҿмкин, башка вакытка күчерелергҽ мҿмкин,
ҿлешлҽргҽ бүленергҽ мҿмкин.
Килешү буенча, хезмҽт килешүе якларның отпусклары агымдагы ел
дҽвамында хезмҽткҽр белҽн эш бирүче арасында килештерелгҽн башка вакытка
күчерелҽ.
6.5. Хезмҽткҽрне ялдан алу аның ризалыгы белҽн генҽ рҿхсҽт ителҽ. Шуңа
бҽйле рҽвештҽ файдаланылмаган ялның бер ҿлеше хезмҽткҽр телҽге буенча аның
ҿчен уңайлы вакытта агымдагы эш елы дҽвамында тҽкъдим ителергҽ яки килҽсе эш
елы ҿчен ялга кушылырга тиеш.
6.6. Хезмҽт хакын саклап калмыйча отпуск хезмҽткҽргҽ хезмҽт законнары,
федераль законнар, хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка актлар, локаль
норматив актлар нигезендҽ бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язма гаризасы
буенча эш бирүче карары белҽн, хезмҽт хакын саклап калмыйча отпуск, бер елдан да
артмаска мҿмкин.
6.7. Нормага салынмаган эш кҿне билгелҽнгҽн затлар категориясе ҿчен эш
кҿне нормалаштырылмаган ҿч календарь кҿн дҽвамлылыгы ҿчен ел саен ҿстҽмҽ
түлҽүле ял бирелҽ.
7. Хезмәт хакы.
7.1. Муниципаль хезмҽткҽр хезмҽтенҽ түлҽү үзе билҽгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфалары (алга таба - вазыйфаи оклад) нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрнең
вазыйфаи окладыннан, шулай ук Хезмҽт Кодексы (алга таба - ҿстҽмҽ түлҽүлҽр)
билгелҽнҽ торган айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн торган акчалата түлҽү
рҽвешендҽ башкарыла.
Ҿстҽмҽ түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ;
2) муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык
ҿстҽмҽ түлҽү;
3) муниципаль орган бурычларын һҽм функциялҽрен тҽэмин итүне, вазыйфаи
инструкцияне үтҽүне исҽпкҽ алып, түлҽү тҽртибе яллаучы вҽкиле (эш бирүче)
тарафыннан билгелҽнҽ торган аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен
премиялҽр;
4) айлык акчалата бүлҽклҽү;
5) класс чины ҿчен айлык ҿстҽмҽ түлҽү;
6) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү;

7) матди ярдҽм.
Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽгҽн
муниципаль хокукый актлар белҽн шулай ук түбҽндҽге ҿстҽмҽ түлҽүлҽр дҽ
каралырга мҿмкин:
1) норматив булмаган хезмҽт кҿне шартларында эшлҽгҽн ҿчен муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ айлык компенсация түлҽүлҽре;
2) хокукый актларга һҽм хокукый актлар проектларына хокукый экспертиза
үткҽрү кергҽн тҿп хезмҽт бурычларына айлык түлҽү, хокукый актлар проектларын
ҽзерлҽү һҽм үзгҽртү, һҽм аларның югары юридик белеме булган юрист яисҽ
башкаручы сыйфатында визалау (юридик эш ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү);
3) фҽн кандидатының профильле гыйльми дҽрҽҗҽсе, фҽннҽр докторы гыйльми
дҽрҽҗҽсе ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ түлҽү;
4) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ Татарстан Республикасы мактаулы исеме ҿчен
вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ түлҽү.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽр белҽн эшлҽү
ҿчен вазыйфаи окладка закон нигезендҽ айлык ҿстҽмҽ билгелҽнҽ.
7.2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл
җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре ҿчен хезмҽт хакы хезмҽт законнары һҽм
хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ башкарыла.
7.3. Хезмҽткҽргҽ хезмҽт хакы Россия Федерациясе сумнарында түлҽнҽ.
7.4. Хезмҽт хакын түлҽгҽндҽ эш бирүче исҽп-хисап кҽгазе бирҽ, анда
хезмҽткҽргҽ тиешле вакыт эчендҽ тиешле хезмҽт хакының состав ҿлешлҽре, ясалган
тотып калуның күлҽме һҽм нигезлҽре, шулай ук түлҽнергҽ тиешле гомуми акчалата
сумма турында мҽгълүмат бар.
7.5. Хезмҽт хакы айга ике тапкыр түлҽнҽ:
агымдагы айның 16 числосыннан да соңга калмыйча;
килҽсе айның 1 числосыннан соңга калмыйча.
7.6. Хезмҽт хакы хезмҽткҽр тарафыннан күрсҽтелгҽн счетка хезмҽт килешүе
белҽн билгелҽнгҽн шартларда күчерелҽ.
7.7. Хезмҽт килешүе туктатылганда, хезмҽткҽргҽ эш бирүчедҽн тиешле барлык
суммалар түлҽү хезмҽткҽрнең эштҽн азат ителгҽн кҿнендҽ башкарыла. Ҽгҽр дҽ
хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽн кҿнне эшлҽмҽсҽ, тиешле сумма хезмҽткҽрнең эштҽн
азат ителгҽн исҽплҽү турындагы талҽплҽрен күрсҽткҽннҽн соң икенче кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча түлҽнергҽ тиеш.
8. Кызыксындыру чаралары
8.1. Хезмҽткҽр үз вазифаларын намуслы һҽм нҽтиҗҽле башкарган, мактауга
лаеклы хезмҽт иткҽн, аерым ҽһҽмияткҽ ия һҽм аңа кыен биремнҽр башкарган ҿчен
түбҽндҽге бүлҽклҽр тҿрлҽре кулланыла ала:
1) рҽхмҽт белдерү;
2) бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽклҽү түлҽү;
3) кыйммҽтле бүлҽк белҽн бүлҽклҽү;

4) җирле үзидарҽ органнары тарафыннан билгелҽнгҽн Мактау грамотасы яки
башка тҿр бүлҽклҽр белҽн бүлҽклҽү;
5) законнар нигезендҽ дҽүлҽт бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү;
8.2. Бүлҽклҽү Югары Ослан муниципаль районының Канаш авыл җирлеге
Башкарма комитеты карары белҽн игълан ителҽ һҽм коллектив алдында тапшырыла.
8.3. Хезмҽт вазыйфаларын уңышлы һҽм намуслы башкаручы хезмҽткҽрлҽргҽ
беренче чиратта ҿстенлеклҽр һҽм ташламалар бирелҽ.
9. Хезмәт дисциплинасын бозган өчен җаваплылык
9.1. Хезмҽткҽрлҽр эш бирүчегҽ буйсынырга, аның күрсҽтмҽлҽрен һҽм хезмҽт
эшчҽнлеге белҽн бҽйле боерыкларны үтҽргҽ бурычлы.
9.2. Хезмҽткҽрлҽр үзара ҽдҽплелек, хҿрмҽт, түземлелек күрсҽтергҽ, хезмҽт
дисциплинасын, профессиональ этиканы үтҽргҽ бурычлы.
9.3. Дисциплинар бозу кылган, ягъни хезмҽткҽр тарафыннан аңа йҿклҽнгҽн
хезмҽт бурычларын үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн, закон талҽплҽрен, хезмҽт
килешүе буенча йҿклҽмҽлҽрне, вазыйфаи инструкциялҽрне, эш бирүче
нигезлҽмҽлҽрен һҽм күрсҽтмҽлҽрен бозган ҿчен түбҽндҽге дисциплинар җҽза
кулланырга хокуклы:
- кисҽтү;
- шелтҽ;
- тиешле нигезлҽр буенча эштҽн азат итү.
9.4. Федераль законнарда каралмаган дисциплинар чараларны ҽлеге
Кагыйдҽлҽр белҽн куллану рҿхсҽт ителми.
9.5. Дисциплинар җҽза чарасы сыйфатында эштҽн азат итү, ҽгҽр хезмҽткҽргҽ
элек дисциплинар яки җҽмҽгать җҽза чаралары кулланылган булса, нигезле сҽбҽпсез
йҿргҽн ҿчен, шулай ук эштҽ исерек хҽлдҽ күренгҽн ҿчен эшченең хезмҽт килешүе
яки эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен нигезле сҽбҽплҽреннҽн башка билгелҽнгҽн
бурычларын системалы рҽвештҽ үтҽмҽве ҿчен кулланылырга мҿмкин.
9.6. Һҽр дисциплинар хата ҿчен бары тик бер дисциплинар җҽза гына
кулланылырга мҿмкин.
9.7. Дисциплинар җҽза кулланганчы, эш бирүче хезмҽткҽрдҽн язма формада
аңлатма алырга тиеш. Ҽгҽр ике эш кҿне узгач, хезмҽткҽр тарафыннан күрсҽтелгҽн
аңлатма бирелми икҽн, тиешле акт тҿзелҽ, ул мондый баш тартуның шаһитлары
булган ике хезмҽткҽрдҽн дҽ ким булмаган килеш имзалана.
9.8. Эшченең аңлатма бирмҽве дисциплинар җҽза куллану ҿчен киртҽ булып
тормый.
9.9. Хезмҽткҽр үзенҽ бҽйле булмаган сҽбҽплҽр аркасында хезмҽт, җитештерү
(һҿнҽри) бурычларын үтҽмҽгҽн очракта дисциплинар җҽза ала алмый. Дисциплинар
җҽза кулланылганчы эш бирүче кылган гамҽллҽрнең сҽбҽплҽрен һҽм мотивларын
һҽрьяклап һҽм объектив аңларга тиеш.
9.10. Дисциплинар җҽза хезмҽткҽрнең авыру вакытын, ялда булуын
санамыйча, бер айдан да соңга калмыйча кулланыла.
9.11. Дисциплинар җҽза кылганнан соң алты айдан да соңга калмыйча
кулланыла алмый, ҽ ревизия нҽтиҗҽлҽре буенча, финанс-хуҗалык эшчҽнлеген яки

аудитор тикшерүе буенча - аны эшлҽгҽн кҿннҽн соң ике елдан соң. Күрсҽтелгҽн
вакытка җинаять эше буенча ҽзерлҽнү вакыты кертелми.
9.12. Дисциплинар җҽза күрсҽтмҽлҽр белҽн кулланыла, анда чагылдырыла:
дисциплинар адымның асылы;
дисциплинар адым башкарылу вакыты ачыкланган вакыт;
кулланыла торган түлҽтү тҿре;
дисциплинар гамҽл кылуын раслаучы документлар;
хезмҽткҽрнең аңлатмаларын үз эченҽ алган документлар.
Дисциплинар түлҽтүне куллану турындагы карарда шулай ук хезмҽткҽрнең
аңлатмаларын кыскача бҽян итҽргҽ мҿмкин.
9.13. Дисциплинар түлҽтүне куллану турындагы боерык, аны куллануның
мотивларын күрсҽтеп, хезмҽткҽргҽ аны бастырган кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ, эш
урынында хезмҽткҽр булмау вакытын санамыйча, расписка биреп игълан ителҽ.
Ҽгҽр хезмҽткҽр күрсҽтелгҽн боерык белҽн кул куеп танышырга баш тартса, тиешле
акт тҿзелҽ.
9.14. Дисциплинар түлҽтүгҽ хезмҽткҽр тарафыннан дҽүлҽт хезмҽт
инспекциясенҽ яки индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау органына шикаять
белдерелергҽ мҿмкин.
9.15. Ҽгҽр дҽ ел дҽвамында дисциплинар җҽза кулланылган кҿннҽн соң
хезмҽткҽр яңа дисциплинар җҽзага тартылмаса, ул дисциплинар җҽза алмаган дип
санала.
9.16. Эш бирүче дисциплинар җҽза кулланылганнан соң ел тҽмамланганчы аны
хезмҽткҽрдҽн үз инициативасы буенча, хезмҽткҽрнең үзе үтенече, аның турыдантуры җитҽкчесе яки вҽкиллекле органы үтенечнамҽсе буенча тҿшерергҽ хокуклы.
10. Йомгаклау нигезләмәләре
10.1. Эчке тҽртип Кагыйдҽлҽре Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл
җирлеге Башкарма комитеты карары белҽн раслана.
10.2. Эшкҽ кабул иткҽндҽ эш бирүче (эш бирүче вҽкиле) хезмҽткҽрнең ҽлеге
Кагыйдҽлҽр белҽн кул куеп таныштырырга тиеш.
10.3. Ҽлеге Кагыйдҽлҽр барлык хезмҽткҽрлҽрнең, шулай ук эш бирүченең,
аның вҽкиллҽренең үз-үзлҽрен тоту тҽртибен, алар арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽрне,
аларның бурычларын һҽм хокукларын регламентлый.
10.4. Эчке хезмҽт тҽртибе Кагыйдҽлҽре Югары Ослан муниципаль районы
Канаш авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре тарафыннан үтҽлергҽ тиеш.
Кагыйдҽ бозу, шулай ук Кагыйдҽлҽрне үтҽмҽү гаепле кешене дисциплинар
җаваплылыкка тарту ҿчен нигез булып тора.
10.5. Ҽлеге Кагыйдҽлҽрдҽ каралмаган очракларда "Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль
законга, РФ Хезмҽт кодексына һҽм гамҽлдҽге законнарның башка норматив хокукый
актларына таянып эш итҽргҽ кирҽк.
10.6. Ҽлеге Кагыйдҽлҽргҽ үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр эчке хезмҽт тҽртибе
Кагыйдҽлҽрен кабул итү ҿчен каралган тҽртиптҽ кабул ителҽ.

