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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ИСКЕ ДӨРЕШ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДƏ 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ ТУРЫНДА НИГЕЗЛƏМƏ 

 

I. Гомуми нигезлəмəлəр 

1. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ 

1.1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлегендə 
муниципаль хезмəт - Муниципаль хезмəт (алга таба - җирлек) - хезмəт килешүе (контракт) 
төзү юлы белəн алыштырыла торган муниципаль хезмəт вазифаларында даими нигездə 
гамəлгə ашырыла торган гражданнарның һөнəри эшчəнлеге. 

1.2. Муниципаль хезмəт Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге Советында, 
Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге Башкарма комитетында штат 
вазыйфаларында башкарыла. 

1.3. Сайлау муниципаль вазыйфасында гамəлгə ашырыла торган эшчəнлек муниципаль 
хезмəт булып тормый. 

2. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТНЕҢ ХОКУКЫЙ НИГЕЗЕ 

2.1. Җирлектə муниципаль хезмəт Россия Федерациясе Конституциясе, «Россия 
Федерациясендə муниципаль хезмəт турында» Федераль закон, «Россия Федерациясендə 
җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Конституциясе, муниципаль хезмəт турында Татарстан Республикасы 
кодексы, Тукай муниципаль районының Иске Дөреш авыл җирлеге Уставы, əлеге 
Нигезлəмə, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендə гамəлгə 
ашырыла, Нче тоташу ноктасына кадəр уза. 

2.2. Муниципаль хезмəткəрлəргə «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында " 
Федераль законда каралган үзенчəлеклəр белəн Россия Федерациясе хезмəт законнары 
гамəлгə ашырыла» 

3. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТНЕҢ ТӨП ПРИНЦИПЛАРЫ 

Муниципаль хезмəтнең төп принциплары булып тора: 

1) кеше һəм граждан хокуклары һəм иреклəре өстенлеге; 

2) Россия Федерациясе дəүлəт телен, муниципаль хезмəткə ия булган гражданнарның 
тигез үтүлəре һəм җенес, расага, миллəткə, чыгышына, мөлкəти һəм вазыйфаи хəленə, 
яшəү урынына, дингə мөнəсəбəтенə, иҗтимагый берлəшмəлəргə мөнəсəбəтенə, шулай ук 
муниципаль хезмəткəрнең профессиональ һəм эшлекле сыйфатларына бəйле булмаган 
башка шартларга бəйсез рəвештə аны узу шартлары; 

3) муниципаль хезмəткəрлəрнең профессиональлеге һəм компетентлыгы; 

4) муниципаль хезмəтнең тотрыклылыгы; 

5) муниципаль хезмəткəрлəр эшчəнлеге турында мəгълүмат алу; 



6) иҗтимагый берлəшмəлəр һəм гражданнар белəн үзара хезмəттəшлек; 

7) муниципаль хезмəткə төп талəплəрнең бердəмлеге, шулай ук муниципаль хезмəт 
үткəндə тарихи һəм башка җирле традициялəрне исəпкə алу; 

8) муниципаль хезмəткəрлəрнең хокукый һəм социаль якланганлыгы; 

9) үз вазыйфаи бурычларын үтəмəгəн яки тиешенчə үтəмəгəн өчен муниципаль 
хезмəткəрлəрнең җаваплылыгы; 

10) муниципаль хезмəтнең партиясезлеге. 

4. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТНЕ ФИНАНСЛАУ 

Муниципаль хезмəтне финанслау Тукай муниципаль районының Иске Дөреш авыл 
җирлеге бюджеты хисабына башкарыла. 

II. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ 

5. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ ВАЗЫЙФАЛАРЫНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЕ 

5.1. Муниципаль хезмəт вазыйфалары җирлек Советы тарафыннан җирлек башлыгы 
тəкъдиме буенча Татарстан Республикасында муниципаль хезмəт вазыйфалары реестры 
нигезендə Татарстан Республикасы законы белəн раслана. 

5.2. Муниципаль вазыйфалар түбəндəге группаларга бүленə: 

1) муниципаль хезмəтнең иң югары вазифалары; 

2) муниципаль хезмəтнең төп вазифалары; 

3) муниципаль хезмəтнең əйдəп баручы вазифалары; 

4) муниципаль хезмəтнең өлкəн вазыйфалары; 

5) муниципаль хезмəтнең кече вазыйфалары. 

6. КВАЛИФИКАЦИОН ТАЛƏПЛƏР  

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ 

6.1. Муниципаль хезмəт вазыйфасын билəү өчен һөнəри белем дəрəҗəсенə, муниципаль 
хезмəт стажына яки белгечлек, əзерлек юнəлеше, белем һəм осталык буенча эш стажына, 
шулай ук эшкə алучы (эш бирүче) вəкиленең тиешле карары булган очракта - белгечлек, 
əзерлек юнəлешенə квалификация талəплəренə туры килү талəп ителə. 

6.2. Һөнəри белем дəрəҗəсенə, муниципаль хезмəт стажына яисə муниципаль хезмəт 
вазыйфаларын билəү өчен кирəкле белгечлек, əзерлек юнəлеше буенча эш стажына 
квалификация талəплəре əлеге статьяның 6.3 өлешендə билгелəнгəн муниципаль хезмəт 
вазыйфаларын билəү өчен типик квалификация талəплəре нигезендə муниципаль хокукый 
актлар белəн билгелəнə. Вазыйфаи бурычларны үтəү өчен кирəк булган белемнəргə һəм 
күнекмəлəргə квалификация талəплəре муниципаль хезмəткəрнең һөнəри хезмəт 
эшчəнлеге төренə һəм аның вазыйфаи инструкциясенə бəйле рəвештə билгелəнə. 
Муниципаль хезмəткəрнең вазыйфаи күрсəтмəсе белəн шулай ук белгечлек, əзерлек 
юнəлеше буенча квалификация талəплəре дə каралырга мөмкин. 

3.3. Муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəү өчен түбəндəге квалификация талəплəре 
билгелəнə:: 

1) һөнəри белем дəрəҗəсенə: вазыйфаларның иң югары, төп һəм əйдəүче төркемнəре өчен 
югары белем булу; югары белем яисə урта һөнəри белем булу - өлкəн һəм кече төркем 
вазыйфалары өчен; 

2) муниципаль хезмəт стажына яисə белгечлек, əзерлек юнəлеше буенча эш стажына: 



муниципаль хезмəтнең иң югары вазифалары буенча-муниципаль хезмəт стажы ике елдан 
да ким булмаган яки белгечлек, юнəлеш буенча дүрт елдан да ким булмаган эш стажы; 

муниципаль хезмəтнең төп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмəт стажы бер елдан 
ким булмаган яки белгечлек, юнəлеш буенча ике елдан ким булмаган эш стажы. 

4.4. Əйдəп баручы, өлкəн һəм кече төркемнəр муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəү 
өчен əзерлек юнəлеше буенча муниципаль хезмəт стажына яисə белгечлек буенча эш 
стажына квалификация талəплəре билгелəнми. 

6.5. Муниципаль хезмəт стажын билгелəгəндə əлеге Нигезлəмəнең 6 өлеше максатларында 
шулай ук дəүлəт граждан хезмəте вазыйфаларында һəм аларга тиңлəштерелгəн хəрби 
хезмəт вазыйфаларында һəм федераль дəүлəт хезмəте вазыйфаларында башка төр 
вазыйфаларда эш стажы исəпкə алына. 

6.5.1. Əгəр муниципаль хезмəткəрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан муниципаль 
хезмəт вазыйфасын билəү өчен кирəк булган белгечлеккə, əзерлек юнəлешенə 
квалификация талəплəре каралган булса, əлеге стажга əзерлек юнəлеше буенча эш стажын 
исəплəгəндə, граждан (муниципаль хезмəткəр) əлеге белгечлек буенча белем алу һəм (яки) 
əлеге белгечлек буенча квалификация турында документ алганнан соң əлеге əзерлек 
юнəлешенə əзерлек чорлары кертелə. 

6.5.2. Əгəр муниципаль хезмəткəрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан белгечлек, 
əзерлек юнəлеше буенча квалификация талəплəре каралмаган булса, белгечлек, əзерлек 
юнəлеше буенча эш стажын исəплəгəндə күрсəтелгəн стажга əзерлек юнəлеше буенча 
граждан (муниципаль хезмəткəр) эш чорлары кертелə, аны башкарганда муниципаль 
хезмəт вазыйфасы буенча хезмəт вазыйфаларын башкару өчен кирəкле белем һəм осталык 
алынган, əлеге дəрəҗəдəге һөнəри белем турында документ алганнан соң, муниципаль 
хезмəт вазыйфасы буенча хезмəт вазыйфаларының, ул муниципаль хезмəт вазыйфаларын 
билəү өчен квалификация талəплəренə туры килə. 

6.6. Муниципаль район Хакимияте башлыгы вазыйфасына контракт буенча билгелəнə 
торган кандидатларга өстəмə талəплəр белəн идарə итү эшчəнлеге тəҗрибəсе биш елдан да 
ким булмаска тиеш. Əлеге өлештə идарə итү эшчəнлеге дигəндə оешма җитəкчесе, оешма 
җитəкчесе урынбасары, дəүлəт органы, Муниципаль орган, шулай ук аларның структур 
бүлекчəлəре җитəкчелəре вазыйфаларында эш аңлашыла. Җирле администрация башлыгы 
вазыйфасына контракт буенча билгелəнə торган кандидатларга өстəмə талəплəр шулай ук 
муниципаль берəмлек уставы белəн билгелəнергə мөмкин. 

6.7. Диплом алган көннəн өч ел дəвамында муниципаль хезмəт стажына яки муниципаль 
хезмəтнең төп вазыйфаларын билəү өчен əзерлек юнəлешенə - муниципаль хезмəт стажы 
ярты елдан да ким булмаган яки белгечлек, əзерлек юнəлеше буенча эш стажына 
квалификация талəплəре билгелəнə. 

 

7. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРЛƏРНЕҢ КЛАСС ЧИННАРЫ 

7.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмəткəрлəргə бирелə һəм муниципаль 
хезмəткəрлəрнең һөнəри əзерлек дəрəҗəсенə муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəү 
өчен квалификация талəплəренə туры килүен күрсəтə. 

7.2. Татарстан Республикасында муниципаль хезмəткəрлəргə түбəндəге класс чиннары 
бирелə: 

муниципаль хезмəтнең югары вазыйфаларын билəүче-1, 2 яки 3 класслы хакыйкый 
муниципаль Киңəшчесе; 

муниципаль хезмəтнең төп вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль 
киңəшче; 



муниципаль хезмəтнең əйдəп баручы вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы 
муниципаль хезмəт Киңəшчесе; 

муниципаль хезмəтнең өлкəн вазыйфаларын билəгəн-1, 2 яки 3 класслы муниципаль 
хезмəт референты; 

муниципаль хезмəтнең кече вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль 
хезмəт секретаре. 

3.3. Муниципаль хезмəт вазыйфаларын югарыда күрсəтелгəн төркемнəренə кертү 
Татарстан Республикасында муниципаль хезмəт вазыйфалары реестры нигезендə гамəлгə 
ашырыла. 

 

8. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРЛƏРГƏ КЛАССЛЫ ЧИННАР БИРҮ ҺƏМ 
МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРЛƏРНЕ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТНЕҢ БАШКА 
ВАЗЫЙФАЛАРЫНА КҮЧЕРГƏНДƏ ҺƏМ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТТƏН АЗАТ 
ИТЕЛГƏНДƏ АЛАРНЫ САКЛАУ ТƏРТИБЕ (СТАТЬЯ 2007 ЕЛНЫҢ 2 
АВГУСТЫНДАГЫ 38-ТРЗ НОМЕРЛЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ 
РЕДАКЦИЯСЕНДƏ) 

8.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмəт вазыйфалары төркеме чиклəрендə, алдагы 
сыйныф чинында булу дəвамлылыгын исəпкə алып, эзлекле рəвештə муниципаль 
хезмəткəрлəргə бирелə. 

8.2. Сыйныф чин булырга мөмкин беренче яки чираттагы. 

1.3. Билгеле бер төркем муниципаль хезмəт вазыйфасына беренче тапкыр билгелəнə 
торган муниципаль хезмəткəрлəргə 3 нче класслы класслы класс чиннары бирелə. 

4.4. Федераль дəүлəт граждан хезмəтенең класслы чиннары, дипломатик рангы, хəрби 
яисə махсус исеме, Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең яисə Россия 
Федерациясенең башка субъекты класслы чиннары, муниципаль хезмəтнең квалификация 
разрядына ия булган граждан муниципаль хезмəткə кергəндə, беренче сыйныф чин 
муниципаль хезмəт вазыйфалары төркеме чиклəрендə билəгəн вазыйфасы нигезендə аңа 
бирелə. 

1.5. Муниципаль хезмəткəргə класслы чин бирү максатлары өчен əлеге статьяның 8.4 
өлеше нигезендə билгелəнгəн квалификация разрядлары һəм муниципаль хезмəтнең 
класслы чиновниклары нисбəте, Татарстан Республикасында муниципаль хезмəт 
вазыйфалары һəм Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте вазыйфалары нисбəте, 
Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте класслы чиннары һəм федераль дəүлəт 
граждан хезмəте, Россия Федерациясенең башка субъекты дəүлəт граждан хезмəте 
класслы чиннары нисбəте кулланыла, шулай ук федераль дəүлəт граждан хезмəте класслы 
чиннары, дипломатик Ранглар, хəрби һəм махсус исемнəр чагыштырмасы. 

8.6. Əгəр əлеге статьяның 8.5 өлешендə каралган вазыйфаларның, сыйныф 
чиновникларының һəм квалификация разрядларының 8.4 өлеше нигезендə бирелə торган 
нисбəтен исəпкə алсак. муниципаль хезмəтнең класслы чиннары булган муниципаль 
хезмəткəрдə федераль дəүлəт граждан хезмəтенең класслы чиныннан, дипломатик 
рангтан, хəрби яисə махсус исемдəн, Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең 
яисə Россия Федерациясенең башка субъектыннан класслы чиныннан түбəн булган класс 
чиныннан, муниципаль хезмəткəргə федераль дəүлəт граждан хезмəтенең класслы 
чиныннан, дипломатик рангтан, хəрби яисə махсус исемнəн ким булмаган класс 
чиныннан, Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең яисə Россия 
Федерациясенең башка субъекты дəүлəт граждан хезмəтенең класслы чинын, муниципаль 
хезмəтнең квалификация разрядлы дəрəҗəсен, əмма муниципаль хезмəт вазыйфалары 
төркеме чиклəрендə 1 класслы класслы чиннан да югарырак түгел, аңа муниципаль хезмəт 
вазыйфасы керə. 



8.7. Муниципаль хезмəткəргə тапшырылганда чираттагы класслы чин федераль дəүлəт 
граждан хезмəтенең тиешле класслы чинында, дипломатик рангта, хəрби яисə махсус 
звенода, Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең яисə Россия Федерациясенең 
башка субъекты класс чинында булу дəвамлылыгы, муниципаль хезмəтнең квалификация 
разрядында исəпкə алына. 

8.8. Беренче сыйныф чины муниципаль хезмəткəргə сынау уңышлы тəмамланганнан соң 
бирелə, ə сынау билгелəнмəгəн булса, муниципаль хезмəткəрне муниципаль хезмəт 
вазыйфасына билгелəгəннəн соң өч айдан да иртəрəк түгел. 

8.9. 2 һəм 3 нче сыйныфларның муниципаль хезмəт секретаре һəм референты класс 
чиналарында булу вакыты бер ел, муниципаль хезмəт киңəшчесе һəм 2 нче һəм 3 нче 
сыйныфлар муниципаль Киңəшчесен ике ел, 2 һəм 3 нче сыйныфлар муниципаль 
Киңəшчесен бер ел тəшкил итə. Секретарь, референт, муниципаль хезмəт Киңəшчесе, 
муниципаль киңəшче һəм 1 класслы хакыйкый муниципаль киңəшче сыйныф 
чиналарында булу вакыты билгелəнми. Күрсəтелгəн муниципаль хезмəткəрлəрнең класс 
чиналарында аларны тиешле төркем муниципаль хезмəтнең югары вазыйфаларына 
күчергəндə арттыру мөмкин. 

8.10. Бирелгəн класс чинында булу вакыты аны алган көннəн үк исəплəнə. 

8.11. Көне бирү сыйныф чины санала кабул итү көне турында Карар кабул итү турында 
класс чины. Квалификация имтиханы нəтиҗəлəре буенча класслы чин бирелгəн очракта, 
класслы чин бирү көне булып муниципаль хезмəткəрлəргə квалификация имтиханы бирү 
көне санала. 

8.12. Чираттагы сыйныф чины муниципаль хезмəткəргə, муниципаль хезмəткəрлəргə үз 
хезмəт вазыйфаларын тиешенчə үтəгəндə, алдагы сыйныф чинында муниципаль хезмəт 
үтү өчен билгелəнгəн срок үткəннəн соң һəм муниципаль хезмəт вазыйфасын билəгəн 
очракта бирелə. 

8.13. Чираттагы сыйныф чины дисциплинар җəза алган муниципаль хезмəткəрлəргə, 
шулай ук хезмəт тикшерүе үткəрелə торган муниципаль хезмəткəрлəргə бирелми яки 
җинаять эше кузгатылган. 

8.14. Муниципаль хезмəттəге аерым аерым аерым аерым аерым аерым хөрмəтлəү 
чаралары буларак муниципаль хезмəткəргə бирелергə мөмкин: 

1) əлеге статьяның 8.9 өлешендə билгелəнгəн срок тəмамланганчы, муниципаль хезмəтне 
тиешле класс чинында узу өчен билгелəнгəн, лəкин элегрəк бирелгəн класс чинында алты 
айдан да иртəрəк булмаган вакытка кадəр - муниципаль хезмəт вазыйфаларының бу 
төркеменə туры килə торган чираттагы класслы чиннан да артыграк түгел; 

2) бер баскычка муниципаль хезмəт вазыйфасы төркеме чиклəрендə - 3 класслы класслы 
класслы класслы класслы класслы класслы класслы чин булган муниципаль хезмəткəргə, 
лəкин əлеге статьяның 8.9 өлешендə билгелəнгəн срок чыкканнан соң да иртəрəк түгел. 

7.15. Муниципаль хезмəткəрне вазыйфаларның элеккеге төркеме чиклəрендə югары 
вазыйфага билгелəгəндə аңа чираттагы класслы чин бирелə ала, əгəр ул əлеге статьяның 
8.9 өлешендə билгелəнгəн элеккеге класс чинында булу срогы узган булса. 

8.16. Муниципаль хезмəт вазыйфасына муниципаль хезмəткəр билгелəгəндə элек билəгəн 
вазыйфаларның иң югары төркеменə керə торган муниципаль хезмəт вазыйфасына 
муниципаль хезмəткəр билгелəгəндə муниципаль хезмəт вазыйфаларының бу төркеме 
өчен беренче булган класслы чин бирелə, əгəр бу класс чин муниципаль хезмəткəре 
булган класслы чиннан югары булса. Күрсəтелгəн очракта сыйныф чины алдагы класс 
чинында булу вакытын исəпкə алмыйча, эзлеклелексез бирелə. 

8.17. Муниципаль хезмəт вазыйфаларының югары төркеменə караган муниципаль 
хезмəткəрлəрдəн тыш, билгеле бер вакытка муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəүче 
муниципаль хезмəткəрлəрдəн тыш, класслы чиннар квалификация имтиханы нəтиҗəлəре 



буенча бирелə. Квалификация имтиханы дəүлəт граждан хезмəткəрлəре тарафыннан 
квалификация имтиханын тапшыру өчен билгелəнгəн тəртиптə үткəрелə. 

8.18. Муниципаль хезмəткəрлəргə сыйныф чиннары муниципаль берəмлек уставына яки 
башка муниципаль хокукый актка вəкалəтле орган һəм (яки) вазыйфаи зат тарафыннан 
муниципаль хезмəткəрнең турыдан-туры җитəкчесе тəкъдиме буенча бирелə. 

8.19. Муниципаль хезмəткəргə класслы чин бирү турында күрсəтмəлəр кертү тəртибе һəм 
аңа кушып бирелə торган документлар исемлеге муниципаль хокукый актлар белəн 
билгелəнə. 

8.20. Муниципаль хезмəткəргə класс чины бирү турында карар, əлеге статьяның 8.13 
өлешендə күрсəтелгəн очраклардан тыш, бер айдан да соңга калмыйча кабул ителергə 
тиеш: 

1) квалификация имтиханы уздырылган көннəн башлап; 

2) кирəкле барлык документлар булган класс чинын бирү турындагы тəкъдим 
кертелгəннəн соң, класс чинын квалификация имтиханнарыннан башка тапшырганда 
бирергə вəкалəтле органга яки җирле үзидарə вазыйфаи затына бирү турында. 

8.21. Муниципаль хезмəткəрлəрне муниципаль хезмəтнең башка вазифаларына күчерү, 
шулай ук муниципаль хезмəттəн азат ителгəндə муниципаль хезмəткəргə бирелгəн 
класслы чин саклана. Муниципаль хезмəткəрне муниципаль хезмəтнең башка 
вазыйфасына билгелəгəндə аңа бирелгəн класс чины билгелəнгəн тəртиптə чираттагы 
класслы чин бирелгəнче саклана. 

8.22. Муниципаль хезмəткəргə класслы чин бирү турында мəгълүмат шəхси эшкə һəм 
муниципаль хезмəткəрнең хезмəт кенəгəсенə кертелə 

 

9. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТНЕҢ КЛАССЛЫ ЧИНЫН САКЛАУ ҺƏМ АННАН 
МƏХРҮМ ИТҮ 

9.1. Бирелгəн сыйныф чины муниципаль хезмəт вазифасыннан азат ителгəндə һəм 
муниципаль хезмəттəн (шул исəптəн пенсиягə чыгу белəн) азат ителгəндə, шулай ук 
муниципаль хезмəткə кергəндə саклана. 

9.2. Муниципаль хезмəткəрне муниципаль хезмəтнең башка вазыйфасына билгелəгəндə 
аңа бирелгəн класс чины билгелəнгəн тəртиптə чираттагы класслы чин бирелгəнче 
саклана. 

9.3. Бирелгəн класслы чиннан мəхрүм итү суд карары буенча федераль законнар нигезендə 
мөмкин. 

III. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕҢ ХОКУКЫЙ ХƏЛЕ (СТАТУСЫ)  

10. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРЛƏР 

10.1. Муниципаль хезмəткəр-федераль законнар һəм Татарстан Республикасы законнары 
нигезендə билгелəнгəн тəртиптə, Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге 
бюджеты акчалары исəбеннəн түлəнə торган акчалата хезмəт вазыйфасы буенча 
вазыйфаларны башкаручы граждан. 

1.2. Муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəүче һəм җирле үзидарə органнары эшчəнлеген 
техник тəэмин итү буенча вазыйфаларын башкаручы затлар муниципаль хезмəткəрлəр 
түгел. 

11. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺƏМ БУРЫЧЛАРЫ 

11. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺƏМ БУРЫЧЛАРЫ 



Муниципаль хезмəткəр Россия Федерациясе Хезмəт кодексы, Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы муниципаль хезмəте турындагы законнар, Тукай муниципаль 
районы Иске Дөреш авыл җирлеге Уставы, муниципаль хокукый актлар, хезмəт 
шартнамəсе (контракт) белəн билгелəнгəн хокукларга ия һəм бурычлы. 

 

12. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ БЕЛƏН БƏЙЛЕ ЧИКЛƏҮЛƏР ҺƏМ ТЫЮЛАР 

Муниципаль хезмəткəр Россия Федерациясе Хезмəт кодексы, Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы муниципаль хезмəте турындагы законнар, Тукай муниципаль 
районы Иске Дөреш авыл җирлеге Уставы, муниципаль хокукый актлар, хезмəт 
шартнамəсе (контракт) белəн билгелəнгəн чиклəүлəрне һəм тыюларны үтəргə тиеш. 

 

13.МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТТƏ МƏНФƏГАТЬЛƏР КОНФЛИКТЫН ҖАЙГА САЛУ 

1.1. Əлеге Нигезлəмə максатлары өчен «коррупциягə каршы көрəш турында "Федераль 
законның 10 статьясындагы 1 өлеше белəн билгелəнгəн" мəнфəгатьлəр конфликты» 
төшенчəсе кулланыла. 

4.2. Əлеге Нигезлəмə максатлары өчен "коррупциягə каршы көрəш турында «Федераль 
законның 10 статьясындагы 2 өлеше белəн билгелəнгəн «шəхси кызыксыну" төшенчəсе 
кулланыла» 

3.3. Мəнфəгатьлəр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу мəнфəгатьлəр 
каршылыгын як булып торучы муниципаль хезмəткəрнең вазыйфаи яисə хезмəт урынын 
үзгəртүдəн, хəтта вазыйфаи (хезмəт) бурычларын билгелəнгəн тəртиптə үтəүдəн 
читлəштерүдəн һəм (яки) мəнфəгатьлəр каршылыгы барлыкка килүгə сəбəп булган 
табыштан баш тартудан баш тартудан баш тартудан баш тартудан гыйбарəт булырга 
мөмкин. 

4.4. Əгəр муниципаль хезмəт вазыйфасын, кыйммəтле кəгазьлəрне (катнашу доллары, 
оешмаларның устав (склад) капиталларында пайлар) билəгəн зат үз карамагындагы 
кыйммəтле кəгазьлəрне (катнашу өлешлəре, оешмаларның устав (склад) капиталларында 
пайларны) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендə ышанычлы идарəгə 
тапшырырга тиеш булса яки мəнфəгатьлəр каршылыгына китерергə мөмкин. 

1.5. Мəнфəгатьлəр каршылыгын, мəнфəгатьлəр конфликтын булдырмау яки җайга салу 
чараларын як булып торучы муниципаль хезмəткəрлəрне кабул итү муниципаль 
хезмəткəрне муниципаль хезмəттəн азат итүгə җəлеп итə торган хокук бозу булып тора. 

6.6. Муниципаль хезмəткəрдə мəнфəгатьлəр каршылыгына китерə яки китерə ала торган 
шəхси кызыксынучанлык барлыкка килүе турында билгеле булган эшкə алучы (эш 
бирүче) вəкиле мəнфəгатьлəр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу буенча 
чаралар күрергə, хəтта бу муниципаль хезмəткəрне муниципаль хезмəтнең билəгəн 
вазыйфасыннан читлəштергəнчегə кадəр үзенə йөклəнгəн муниципаль хезмəт 
вазифасыннан читлəштерелергə тиеш. 

4.7. Эшкə алучы вəкиле булган муниципаль хезмəткəрлəрне кабул итмəү үзенə буйсынган 
муниципаль хезмəткəрдə мəнфəгатьлəр каршылыгына китерə яки китерə ала торган шəхси 
кызыксынучанлык барлыкка килү турында билгеле булды, ул хокук бозу булып тора, 
эшкə алучы вəкиле булган муниципаль хезмəткəрнең эштəн азат ителүенə китерə. 

15.8. Муниципаль хезмəткəрлəр тарафыннан хезмəт тəртибе үтəлешен тəэмин итү һəм 
җирле үзидарə органында, муниципаль берəмлек сайлау комиссиясе аппаратында əлеге 
кодекс һəм муниципаль хокукый акт белəн билгелəнə торган тəртиптə хезмəт тəртибе 
талəплəрен үтəү һəм мəнфəгатьлəр конфликтын җайга салу буенча (алга таба əлеге 
статьяда - Комиссия) комиссиялəр төзелергə мөмкин. 



15.9. Комиссия составы комиссия тарафыннан кабул ителгəн карарларга йогынты ясый 
алырлык мəнфəгатьлəр каршылыклары барлыкка килү мөмкинлеге төшереп 
калдырылырга тиеш. 

14.ХЕЗМƏТ ТƏРТИБЕНƏ КАРАТА ТАЛƏПЛƏР  

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏР 

14.1. Муниципаль хезмəткəрлəр бурычлы: 

1) Хезмəт вазыйфаларын намус белəн, югары профессиональ дəрəҗəдə башкарырга; 

2) Барлык физик һəм юридик затларга һəм оешмаларга тигез, гадел мөнəсəбəт тəэмин итү, 
нинди дə булса Иҗтимагый яки дини берлəшмəлəргə, һөнəри яки социаль төркемнəренə, 
гражданнарга һəм оешмаларга өстенлек бирмəскə һəм мондый берлəшмəлəргə, 
төркемнəргə, оешмаларга һəм гражданнарга карата алдан күзаллануга юл куймаска; 

3) вазыйфаи бурычларны намуслы башкаруга комачаулаучы нинди дə булса шəхси, милек 
(финанс) һəм башка мəнфəгатьлəр йогынтысына бəйле гамəллəр кылмаска; 

4) үз һөнəри хезмəт эшчəнлегенə сəяси партиялəр, башка иҗтимагый һəм дини 
берлəшмəлəр һəм башка оешмалар карарларының йогынты ясарга мөмкинлек бирми 
торган нейтральлекне сакларга; 

5) гражданнар белəн мөрəҗəгать иткəндə корректлылык күрсəтү; 

6) Россия Федерациясе халыкларының əхлакый гореф гадəтлəренə һəм традициялəренə 
хөрмəт күрсəтергə; 

7) төрле этник һəм социаль төркемнəрнең, шулай ук конфессиялəрнең мəдəни һəм башка 
үзенчəлеклəрен исəпкə алырга; 

8) миллəтара һəм конфессияара килешүлəргə ярдəм итү; 

9) аның абруена яки муниципаль орган абруена зыян китерə алырлык низаглы хəллəргə 
юл куймаска. 

14.2. Җитəкче булган муниципаль хезмəткəр муниципаль хезмəткəрлəрне сəяси партиялəр, 
башка иҗтимагый һəм дини берлəшмəлəр эшчəнлегендə катнашырга мəҗбүр итү 
очракларына юл куймаска тиеш. 

 

15. КЕРЕМНƏР, ЧЫГЫМНАР ТУРЫНДА МƏГЪЛҮМАТЛАРНЫ ТАПШЫРУ, 

МИЛЕК ҺƏМ МИЛЕК ХАРАКТЕРЫНДАГЫ ЙӨКЛƏМƏЛƏР ТУРЫНДА 

15.1. Муниципаль хезмəт вазыйфаларын тиешле исемлеккə кертелгəн гражданнар, 
муниципаль хезмəткəрлəр үзлəренең керемнəре, мөлкəте һəм мөлкəти характердагы 
йөклəмəлəре турында белешмəлəр, шулай ук хатынының (иренең) һəм балигъ булмаган 
балаларының керемнəре, мөлкəте һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəре турында 
белешмəлəр тапшырырга тиеш. Күрсəтелгəн белешмəлəр Татарстан Республикасы дəүлəт 
граждан хезмəткəрлəренең керемнəре, мөлкəте һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəре 
турында белешмəлəр тапшыру өчен билгелəнгəн тəртиптə, сроклары һəм формасы буенча 
тапшырыла. 

1.2. Тиешле исемлеккə кертелгəн муниципаль хезмəт вазыйфасын билəүче муниципаль 
хезмəткəр үз чыгымнары, шулай ук үз хатынының (иренең) һəм балигъ булмаган 
балаларының чыгымнары турында мəгълүмат бирергə тиеш, алар Татарстан Республикасы 
дəүлəт граждан хезмəткəрлəренең керемнəре, чыгымнары, мөлкəтлəре һəм мөлкəти 
характердагы йөклəмəлəре турында мəгълүмат бирү өчен билгелəнгəн тəртиптə һəм форма 
буенча. 



1.3. Муниципаль хезмəткəрнең, аның хатынының (иренең) һəм балигъ булмаган 
балаларының чыгымнары аларның керемнəренə туры килүен контрольдə тоту 
"коррупциягə каршы көрəш турында" Федераль законда һəм "дəүлəт Вазыйфаларын 
билəүче затларның һəм башка затларның чыгымнарының аларның керемнəренə туры 
килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 декабрендəге 230-ФЗ номерлы Федераль 
законда, Россия Федерациясе Президентының норматив хокукый актларында, əлеге 
Нигезлəмəдə, Татарстан Республикасы Президентының норматив хокукый актларында, 
муниципаль хокукый актларында каралган тəртиптə гамəлгə ашырыла. 

4.4. Əлеге статья нигезендə муниципаль хезмəткəрлəргə бирелə торган керемнəр, 
чыгымнар, милек һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəр турында белешмəлəр, əгəр 
федераль законнар дəүлəт һəм федераль законнар тарафыннан саклана торган башка серне 
тəшкил итүче белешмəлəргə кертелмəсə, конфиденциаль характердагы белешмəлəр булып 
тора. 

1.5. Муниципаль хезмəткəрнең, аның хатынының (иренең) һəм балигъ булмаган 
балаларының керемнəре, чыгымнары, милке һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəре 
турындагы мəгълүматларны дини яки башка иҗтимагый берлəшмəлəр, башка оешмалар 
фондларына турыдан-туры яисə турыдан-туры яисə турыдан-туры яисə турыдан-туры яисə 
турыдан-туры иганə (взнослар) җыю өчен куллану рөхсəт ителми. 

15.6. Муниципаль хезмəткəрлəрнең керемнəре, чыгымнары, мөлкəте һəм мөлкəти 
характердагы йөклəмəлəре турындагы мəгълүматларны Россия Федерациясе законнары 
белəн каралмаган максатларда куллануда яисə əлеге белешмəлəрне файдалануда гаепле 
затлар Россия Федерациясе законнары нигезендə җаваплы булалар. 

15.7. Муниципаль хезмəткəрлəргə үзлəренең керемнəре, чыгымнары, мөлкəте һəм мөлкəти 
характердагы йөклəмəлəре турында, шулай ук хатынының (иренең) һəм балигъ булмаган 
балаларының керемнəре, чыгымнары, мөлкəте һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəре 
турында мəгълүматларны тапшырмау мəҗбүри булса, яки муниципаль хезмəткəрне 
муниципаль хезмəттəн азат итүгə җəлеп иткəн хокук бозу булып тора. 

15.8. Муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəүне дəгъвалаучы гражданнар тарафыннан 
керемнəре, мөлкəте һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəре турында Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары нигезендə муниципаль хезмəткə кергəндə гражданнар 
тарафыннан тапшырыла торган белешмəлəрнең дөреслеген һəм тулылыгын тикшерү, 
муниципаль хезмəткəрлəр тарафыннан «коррупциягə каршы көрəш турында» Федераль 
закон һəм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белəн билгелəнгəн 
мəнфəгатьлəр конфликтын булдырмау яисə җайга салу, аларның бурычларын үтəү 
Татарстан Республикасы Президентының норматив хокукый актлары белəн билгелəнə 
торган тəртиптə гамəлгə ашырыла. 

  15.9. Банк, салым яки башка закон белəн саклана торган серне тəшкил итүче 
белешмəлəрне тапшыру турында запрослар, муниципаль хезмəт вазыйфаларын тиешле 
исемлеккə кертелгəн гражданнарга карата оператив-эзлəү чараларын үткəрү турында 
хокук саклау органнарына запрослары, əлеге вазыйфаларны билəүче муниципаль 
хезмəткəрлəр, мондый гражданнарның ире (ир белəн хатынның) һəм балигъ булмаган 
балаларының муниципаль хезмəткəрлəре муниципаль органнар мəнфəгатьлəрендə 
Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары белəн билгелəнə торган тəртиптə җибəрелə. 

15.10. Тиешле исемлеккə кертелгəн муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəүче затларның 
чыгымнарына, шулай ук аларның ире (ир белəн хатыннарының) һəм балигъ булмаган 
балаларының чыгымнарына контрольне гамəлгə ашыручы дəүлəт органы яисə күрсəтелгəн 
органның вазыйфаи заты Татарстан Республикасы Президентының норматив хокукый 
акты белəн билгелəнə. 

15.11. Контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын билəүгə дəгъва 
кылучы гражданнар һəм əлеге вазыйфаны билəүче зат үзлəренең керемнəре, чыгымнары, 
мөлкəте һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəре турында белешмəлəр, шулай ук 



Татарстан Республикасы законы белəн билгелəнгəн тəртиптə Татарстан Республикасы 
Президентына үз хатынының (иренең) һəм балигъ булмаган балаларының керемнəре, 
чыгымнары, мөлкəтлəре һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəре турында белешмəлəр 
тапшыра. 

15.12. Җирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча башкаручы зат 
тарафыннан тəкъдим ителгəн керемнəр, чыгымнар, милек һəм мөлкəти характердагы 
йөклəмəлəр турында мəгълүматлар җирле үзидарə органнарының рəсми сайтында 
"Интернет" мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə урнаштырыла һəм (яки) массакүлəм 
мəгълүмат чараларына муниципаль хокукый актлар белəн билгелəнə торган тəртиптə 
бастырып чыгару өчен бирелə. 

15.13. Əлеге Нигезлəмəнең 15.11 статьясындагы 15.11 өлеше нигезендə тапшырыла торган 
керемнəр, чыгымнар, мөлкəт һəм мөлкəти характердагы йөклəмəлəр турындагы 
белешмəлəрнең дөреслеген һəм тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы Президенты 
карары буенча Татарстан Республикасы законы белəн билгелəнгəн тəртиптə гамəлгə 
ашырыла. 

15.14. Əлеге Нигезлəмəнең 15.13 статьясындагы 15.13 өлеше нигезендə гамəлгə 
ашырылган тикшерү нəтиҗəсендə, контракт буенча җирле администрация башлыгы 
вазыйфасын билəүче зат тарафыннан «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт 
турында» Федераль закон, "дəүлəт Вазыйфаларын билəүче затларның һəм башка 
затларның чыгымнарының аларның керемнəренə туры килүен тикшереп тору турында" 
2012 елның 3 декабрендəге230-ФЗ номерлы федераль закон белəн билгелəнгəн 
йөклəмəлəрнең үтəлмəве фактларын ачыклаганда", "Аерым категория затларның аерым 
категориялəренə Россия Федерациясе территориясеннəн читтə урнашкан чит ил 
банкларында счетлар (кертемнəр) ачуны һəм ия булуны тыю турында" 2013 елның 7 
маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белəн чит ил финанс инструментларына ия 
булуны һəм (яисə) алардан файдалануны тыю турында " 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ 
номерлы Федераль закон белəн Татарстан Республикасы Президенты контракт буенча 
җирле администрация башлыгы вазыйфасын билəүче затның вəкалəтлəрен вакытыннан 
алда туктату яисə аның башка дисциплинар түлəтүен җирле үзидарə органына карата, 
вəкалəтле вəкил тиешле карар кабул итəргə, яки судка. 

16. ИНТЕРНЕТ «МƏГЪЛҮМАТИ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЧЕЛТƏРЕНДƏ 
МƏГЪЛҮМАТ УРНАШТЫРУ ТУРЫНДА МƏГЪЛҮМАТ ТАПШЫРУ» 

16.1. "Интернет" мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə сайтлар адреслары һəм (яки) 
сайт битлəре турында мəгълүмат, аларда муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəүгə 
дəгъва итүче граждан, муниципаль хезмəткəрлəр һəркемгə ачык мəгълүмат урнаштырган, 
шулай ук аларны идентификациялəргə мөмкинлек бирүче мəгълүматларны яллаучы 
вəкиленə тапшыралар: 

1) муниципаль хезмəт вазыйфасын билəүгə дəгъва кылучы граждан-муниципаль хезмəткə 
алдагы елда өч календарь ел эчендə эшкə кергəндə; 

2) муниципаль хезмəткəрлəр - күрсəтелгəн мəгълүматны тапшыру елына кадəрге 
календарь ел эчендə, муниципаль хезмəткəрнең вазыйфаи бурычларын үтəү кысаларында 
һəркем өчен мөмкин булган мəгълүмат урнаштыру очракларыннан тыш, ел саен. 

1.2. 16.1 өлешендə күрсəтелгəн белешмəлəр. муниципаль хезмəткə кергəндə, ə муниципаль 
хезмəткəрлəр - хисаптан соң килүче елның 1 апреленнəн дə соңга калмыйча муниципаль 
хезмəт вазыйфасын билəп торуга дəгъва кылучы гражданнар тарафыннан тапшырыла. 
16.1 өлешендə күрсəтелгəн белешмəлəр. əлеге статьяның 1 пунктында Россия 
Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн форма буенча тəкъдим ителə. 

1.3. Яллаучы вəкиле карары буенча вəкалəтле муниципаль хезмəткəрлəр муниципаль 
хезмəт вазыйфаларын билəүгə дəгъва кылучылар һəм "Интернет" мəгълүмат-
телекоммуникация челтəрендə муниципаль хезмəткəрлəр тарафыннан урнаштырылган 
һəркем өчен мөмкин булган мəгълүмат эшкəртүне, шулай ук 16.1 өлешендə каралган 



мəгълүматларның дөреслеген һəм тулылыгын тикшерүне гамəлгə ашыралар. əлеге 
статьяның 1 өлеше. 

IV. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏ КЕРҮ ТƏРТИБЕ, 

АНЫ ҮТҮ ҺƏМ ТУКТАТУ 

17. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏ КЕРҮ 

17.1. Тукай муниципаль районының Иске Дөреш авыл җирлегендə муниципаль хезмəткə 
керү Россия Федерациясенең хезмəт законнары нигезендə башкарыла. 

1.2. Тукай муниципаль районының Иске Дөреш авыл җирлегендə муниципаль хезмəткə 
керү хокукына 18 яшьтəн дə яшьрəк булмаган гражданнар ия. 

1.3. Граждан муниципаль хезмəткə кабул ителə алмый һəм муниципаль хезмəт турында 
Россия Федерациясе һəм Татарстан Республикасы законнарында каралган очракларда 
муниципаль хезмəттə була алмый. 

4.4. Əгəр муниципаль хезмəткə кергəн зат тарафыннан вазыйфа йөклəмəлəрен үтəү дəүлəт 
яки закон тарафыннан саклана торган башка серне тəшкил итүче белешмəлəрне куллануга 
бəйле булса, мондый мəгълүматка тиешле рөхсəт рəсмилəштерү талəп ителə. Тиешле 
вазыйфага дəгъва итүче гражданда Документлар биргəндə, мондый мəгълүматка рөхсəт 
бирү процедурасын килештерү турында подписка алына. 

1.5. Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге башкарма комитеты тəкъдим 
ителгəн документларны карый, аларны дөреслеккə нигез булганда тикшерə. Иске Дөреш 
авыл җирлеге башкарма комитеты əлеге документларга карата билгелəнгəн барлык 
норматив хокукый актлар белəн билгелəнгəн талəплəрне үтəгəндə гариза кабул итү 
мəсьəлəсен карый. 

Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге муниципаль хезмəт вазыйфасына 
граждан керүгə комачаулаучы муниципаль хезмəт турында Россия Федерациясе һəм 
Татарстан Республикасы законнары белəн билгелəнгəн шартлар билгелəнгəн очракта, 
əлеге мəсьəлə буенча Тукай муниципаль районының тиешле җирле үзидарə органы 
җитəкчесенə мөрəҗəгать итə. 

1.1. Муниципаль хезмəт вазыйфасына беренче тапкыр кабул ителə торган граждан өчен, 
шулай ук башка төркем вазыйфасына күчкəндə муниципаль хезмəткəр өчен Россия 
Федерациясе Хезмəт кодексы нигезендə сынау билгелəнə ала. 

17.7. Граждан Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге җирле үзидарə 
органнарына билгесез вакытка төзелə торган хезмəт килешүе (контракт) шартларында яки 
биш елдан артык вакытка муниципаль хезмəткə керə. 

17.8. Гражданинның муниципаль хезмəткə килүе Тукай муниципаль районы Иске Дөреш 
авыл җирлеге җирле үзидарə органы җитəкчесе (җирле үзидарə органының хокукый акты) 
муниципаль хезмəт вазыйфасына билгелəнүе турында боерыгы белəн рəсмилəштерелə. 

17.9. Муниципаль хезмəт вазыйфасына билгелəнгəннəн соң муниципаль хезмəткəргə 
хезмəт таныклыгы бирелə. 

 

18. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛƏҮГƏ КОНКУРС 

18.1. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында, муниципаль хокукый 
актларда, муниципаль хезмəтнең вакантлы муниципаль вазыйфаларын билəү конкурс 
нигезендə гамəлгə ашырылырга мөмкин. 

18.2. Муниципаль хезмəт вазифаларына Конкурс анда катнашу өчен гариза биргəн 
гражданнар арасында муниципаль хезмəткə куела торган талəплəрне үтəгəндə үткəрелə. 



Муниципаль хезмəткəрлəр аны үткəрү вакытында нинди вазыйфалар билəүлəренə 
карамастан конкурста катнаша ала. 

1.3. Конкурсны үткəрү җирле үзидарə органнары, муниципаль орган тарафыннан төзелə 
торган конкурс комиссиялəренə йөклəнə. 

Муниципаль хезмəткəрлəр аны үткəрү вакытында нинди вазыйфалар билəүлəренə 
карамастан конкурста катнаша ала. 

1.3. Конкурсны үткəрү җирле үзидарə органнары, муниципаль орган тарафыннан төзелə 
торган конкурс комиссиялəренə йөклəнə. 

4.4. Датасы, вакыты, урыны турында мəгълүмат (хəбəр), шулай ук хезмəт килешүе 
проекты конкурс уздырылган көнгə кадəр 20 көннəн дə соңга калмыйча рəсми рəвештə 
басылып чыгарга тиеш. 

1.5. Конкурсны үткəрү тəртибе һəм шартлары Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы законнары нигезендə Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге 
Советы карары белəн билгелəнə. 

19. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРЛƏРНЕ АТТЕСТАЦИЯЛƏҮ 

19.1. Муниципаль хезмəткəрне аттестациялəү аның билəгəн муниципаль хезмəт 
вазыйфасына туры килүен билгелəү максатыннан үткəрелə. Муниципаль хезмəткəрне 
аттестациялəү өч елга бер тапкыр үткəрелə. 

1.2. Түбəндəге муниципаль хезмəткəрлəр аттестациялəнергə тиеш түгел: 

1) муниципаль хезмəт вазыйфаларын бер елдан ким билəгəн; 

2) 60 яшькə җиткəн; 

3) йөкле хатын-кызлар; 

4) йөклелек һəм бала тудыру буенча ялда булган яисə өч яшькə җиткəнче бала карау 
буенча ялда булган. Күрсəтелгəн муниципаль хезмəткəрлəрне аттестациялəү отпусктан 
чыкканнан соң бер елдан да иртəрəк булырга мөмкин; 

5)ашыгыч хезмəт килешүе (контракт) нигезендə муниципаль хезмəт вазыйфаларын 
билəүче. 

3.3. Аттестация нəтиҗəлəре буенча эшкə алучы вəкиле (эш бирүче) Аерым муниципаль 
хезмəткəрлəрне үзлəренең эшендəге уңышлары өчен яки аның ризалыгы белəн 
вазыйфасында муниципаль хезмəткəрне киметү турында Аттестациядəн соң бер айдан да 
артык вакыт эчендə бүлəклəү турында Карар кабул итə. Аттестация нəтиҗəлəре буенча 
аттестация комиссиясе аерым муниципаль хезмəткəрлəрне өстəмə һөнəри белем алу өчен 
җибəрү турында киңəшлəр бирə ала. 

4.4. Муниципаль хезмəткəр вазифада кимү яки аның ризалыгы белəн башка вазифага 
күчерү мөмкинлеге булмау белəн килешмəгəн очракта, эшкə алучы (эш бирүче) вəкиле 
аттестация нəтиҗəлəре белəн расланган квалификациянең җитəрлек булмавы сəбəпле, 
муниципаль хезмəттəн бер айдан да артмаска мөмкин. Күрсəтелгəн сроктан соң 
муниципаль хезмəткəрне эштəн азат итү яки аны əлеге аттестация нəтиҗəлəре буенча 
вазыйфаларда киметү рөхсəт ителми. 

1.5. Муниципаль хезмəткəр аттестация нəтиҗəлəренə суд тəртибендə шикаять бирергə 
хокуклы. 

19.1. Татарстан Республикасы" Тукай муниципаль районы "муниципаль берəмлегенең 
муниципаль хезмəткəрлəрен аттестациялəү турында нигезлəмə Тукай муниципаль районы 
Советы карары белəн расланды. 

 



20. ХЕЗМƏТ КИЛЕШҮЕН ӨЗҮ ӨЧЕН НИГЕЗЛƏР 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРЛƏР БЕЛƏН 

20.1. Россия Федерациясе Хезмəт кодексында каралган хезмəт килешүен өзү өчен 
нигезлəрдəн тыш, муниципаль хезмəткəрлəр белəн хезмəт килешүе яллаучы (эш бирүче) 
вəкиле инициативасы буенча өзелергə мөмкин: 

1) муниципаль хезмəт вазыйфасын билəү өчен билгелəнгəн чик яше казанышлары; 

2) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дəүлəте гражданлыгы туктатылу - 
Россия Федерациясе халыкара шартнамəсендə катнашучы, аның нигезендə чит ил 
гражданы муниципаль хезмəттə булырга, аларга чит ил гражданлыгы сатып алырга яисə 
аларга яшəүгə рөхсəтне яисə Россия Федерациясе гражданинының Россия Федерациясе 
халыкара шартнамəсендə катнашмаган чит ил дəүлəте территориясендə даими яшəү 
хокукын раслаучы башка документ алырга хокуклы, аның нигезендə чит ил дəүлəте 
гражданына ия Россия Федерациясе гражданы, чит ил гражданы, Россия Федерациясе 
гражданы, муниципаль хезмəттə булырга хокуклы; 

3) муниципаль хезмəт белəн бəйле һəм "Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт 
турында" Федераль законның 13, 14, 14.1 һəм 15 статьяларында билгелəнгəн чиклəүлəрне 
һəм тыюларны сакламау"; 

4) дисквалификация рəвешендə административ җəза куллану. 

1.2. Муниципаль хезмəттə муниципаль хезмəт вазыйфасын билəү өчен билгелəнгəн иң чик 
яшькə җиткəн муниципаль хезмəткəрлəрнең урнашу вакытын озайту рөхсəт ителə. 
Муниципаль хезмəткəрнең муниципаль хезмəтендə булу вакытын бер тапкыр озайту бер 
елга рөхсəт ителми. 

V. Эш (хезмəт) вакыты һəм ял вакыты 

21. ЭШ (ХЕЗМƏТ) ВАКЫТЫ 

Муниципаль хезмəткəрлəрнең эш (хезмəт) вакыты хезмəт законнары нигезендə җайга 
салына. 

22. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕ ҖИБƏРҮ 

22.1. Муниципаль хезмəткəргə ел саен муниципаль хезмəт вазыйфасын һəм акчалата 
эчтəлекне саклап калу белəн җибəрелə, аның күлəме хезмəт законнарында билгелəнгəн 
тəртиптə уртача хезмəт хакын исəплəү өчен билгелəнə. 

1.2. Муниципаль хезмəткəр тарафыннан еллык түлəүле ял төп түлəүле отпусктан һəм 
өстəмə түлəүле яллардан тора. 

1.3. Еллык төп түлəүле ял муниципаль хезмəткəргə 30 календарь көн дəвамлылыгы белəн 
бирелə. 

4.4. Еллык өстəмə түлəүле отпусклар муниципаль хезмəткəргə тиешле еллар эшлəгəн өчен 
(дəвамлылыгы 10 календарь көннəн дə артмаган), шулай ук федераль законнарда һəм 
Татарстан Республикасы законнарында каралган очракларда бирелə.  

Эш көне билгелəнмəгəн муниципаль хезмəткəргə хезмəт көне нормалаштырылмаган өч 
календарь көн дəвамлылыгы өчен ел саен өстəмə түлəүле ял бирелə.  

1.5. Муниципаль хезмəткəр гаризасы буенча еллык түлəүле отпуск частьлəр буенча 
бирелергə мөмкин, шул ук вакытта ялның бер өлеше 14 календарь көннəн дə ким булырга 
тиеш түгел. Яллаучы (эш бирүче) вəкиле белəн килештереп, муниципаль хезмəткəргə 
отпускның башка дəвамлылыгының бер өлеше бирелергə мөмкин. 

1.1. Муниципаль хезмəткəргə аның язма гаризасы буенча яллаучы (эш бирүче) вəкиле 
карары белəн акчалата эчтəлекне саклап калудан башка бер елдан да артмаска мөмкин. 



22.7. Муниципаль хезмəткəргə федераль законнарда каралган очракларда акчалата 
эчтəлекне саклап калмыйча гына ял бирелə. 

VI. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏР ХЕЗМƏТЕНƏ ТҮЛƏҮНЕҢ ГОМУМИ 
ПРИНЦИПЛАРЫ. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРГƏ БИРЕЛƏ ТОРГАН 
ГАРАНТИЯЛƏР. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ СТАЖЫ 

23. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏР ХЕЗМƏТЕНƏ ТҮЛƏҮ 

1.1. Муниципаль хезмəткəрлəрнең акчалата эчтəлеге муниципаль хезмəтнең билəгəн 
муниципаль вазыйфасы, вазыйфаи окладка айлык өстəмə түлəүлəр һəм башка өстəмə 
түлəүлəр нигезендə айлык вазыйфаи окладтан тора. 

4.2. Вазыйфаи окладка һəм башка өстəмə түлəүлəргə өстəмəлəр керə: 

- тиешле еллар эшлəгəн өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə; 

- муниципаль хезмəтнең аерым шартлары өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə түлəү; 

- аеруча мөһим һəм катлаулы биремнəрне үтəгəн өчен премия, аларны түлəү тəртибе 
җирле үзидарə органы бурычларын һəм функциялəрен тəэмин итүне, вазыйфаи 
инструкцияне үтəүне исəпкə алып, эшкə алучы вəкиле (эш бирүче) тарафыннан билгелəнə; 

- айлык акчалата бүлəк; 

- сыйныф чины өчен айлык өстəмə; 

- еллык түлəүле отпуск биргəндə бер тапкыр бирелə торган түлəү; 

- матди ярдəм; 

-закон нигезендə муниципаль хезмəткəрнең акчалата эчтəлеген тəшкил итə торган башка 
өстəмə түлəүлəр, алар эш бирүченең аерым күрсəтмəсе белəн билгелəнə.  

1.3. Муниципаль хезмəткəрнең вазыйфаи оклады хезмəт килешүе (контракт) белəн Тукай 
муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге җирле үзидарə органнарының штат 
расписаниесе нигезендə билгелəнə. 

4.4. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге 
муниципаль хезмəткəрлəренең акчалата эчтəлеге Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы законнары, əлеге Нигезлəмə нигезендə Тукай муниципаль районы Иске 
Дөреш авыл җирлеге башлыгының хокукый актлары белəн җайга салына. 

1.5.Муниципаль хезмəткəрлəргə премия бирү, матди ярдəм күрсəтү тəртибе һəм шартлары 
əлеге органнарның муниципаль хезмəткəрлəренə карата Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы законнары, Тукай муниципаль районының Иске Дөреш авыл җирлеге 
Уставы, əлеге Нигезлəмə нигезендə җирле үзидарə органнарының хокукый актлары белəн 
билгелəнə. 

24. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРГƏ БИРЕЛƏ ТОРГАН ГАРАНТИЯЛƏР 

1.1. Муниципаль хезмəткəргə гарантиялəнə: 

1) вазыйфаи күрсəтмəлəр нигезендə үз вазыйфаларын үтəүне тəэмин итүче эш шартлары; 

2) акча эчтəлеген үз вакытында һəм тулы күлəмдə алу хокукы; 

3) Эш (хезмəт) вакытының нормаль дəвамлылыгын билгелəү, ял көннəре һəм эшлəми 
торган бəйрəм көннəре, шулай ук еллык түлəүле ял бирү белəн тəэмин ителə торган ял; 

4) муниципаль хезмəткəргə һəм аның гаилə əгъзаларына медицина хезмəте күрсəтү, шул 
исəптəн муниципаль хезмəткəр пенсиягə чыккач та; 

5) тиешле еллар эшлəгəн өчен һəм инвалидлыкка бəйле рəвештə пенсия белəн тəэмин итү, 
шулай ук вазыйфаи бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə килеп чыккан очракта муниципаль 
хезмəткəрнең гаилə əгъзаларын пенсия белəн тəэмин итү; 



6) вазыйфаи бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə муниципаль хезмəткəрнең сəламəтлегенə 
һəм мөлкəтенə зыян китергəн очракларга мəҗбүри дəүлəт иминлəштерүе; 

7) муниципаль хезмəт хезмəткəрен үткəн чорда яисə аның туктатылганнан соң, яисə 
вазыйфаи бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə килеп туган авыру яисə эшкə яраклылык 
югалткан очракта мəҗбүри дəүлəт социаль иминиятенə;; 

8) муниципаль хезмəткəрне һəм аның гаилə əгъзаларын федераль законнарда билгелəнгəн 
очракларда, тəртиптə һəм шартларда аның вазыйфаи бурычларын үтəүгə бəйле көч 
кулланудан, янаулардан һəм башка хокуксыз гамəллəрдəн яклау. 

 

25. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕ ПЕНСИЯ БЕЛƏН ТƏЭМИН ИТҮ 

ҺƏМ АНЫҢ ГАИЛƏ ƏГЪЗАЛАРЫ 

25.1. Муниципаль хезмəткəргə пенсия белəн тəэмин итү өлкəсендə дəүлəт граждан 
хезмəткəренең федераль законнар һəм Татарстан Республикасы законнары белəн 
билгелəнгəн хокуклары тулы күлəмдə тарала. 

4.2. Муниципаль хезмəткəрнең дəүлəт пенсия күлəмен билгелəү Татарстан Республикасы 
законы белəн билгелəнгəн Татарстан Республикасы Муниципаль хезмəт вазыйфалары һəм 
Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте вазыйфалары нисбəте нигезендə гамəлгə 
ашырыла. Муниципаль хезмəткəрнең дəүлəт пенсиясенең максималь күлəме Татарстан 
Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең тиешле вазыйфасы буенча Татарстан 
Республикасы дəүлəт граждан хезмəткəренең дəүлəт пенсиясенең максималь күлəменнəн 
артмаска тиеш. 

3.3. Муниципаль хезмəткəр вафат булган очракта, аның вазыйфаи бурычларын үтəүгə 
бəйле, шул исəптəн муниципаль хезмəттəн азат ителгəннəн соң килеп җиткəн очракта, 
вафат булган кешенең гаилə əгъзалары туендыручысын югалту очрагы буенча пенсия 
алырга хокуклы,ул федераль законнарда билгелəнгəн тəртиптə. 

 

26. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ СТАЖЫ 

26.1. Муниципаль хезмəтнең стажына (гомуми озынлыгы) алмаштыру чорлары кертелə:  

1) муниципаль хезмəт вазыйфалары; 

2) муниципаль вазыйфалар; 

3) Россия Федерациясе дəүлəт вазыйфалары һəм Татарстан Республикасы дəүлəт 
вазыйфалары; 

4) дəүлəт граждан хезмəте вазыйфалары, федераль дəүлəт хезмəтенең башка төрлəре 
вазыйфалары һəм вазыйфалары; 

5) федераль законнар һəм Татарстан Республикасы законнары нигезендə башка 
вазыйфалар. 

4.2. Муниципаль хезмəткəр стажы дəүлəт граждан хезмəткəре дəүлəт граждан хезмəте 
стажына тиңлəштерелə. 

3.3. Муниципаль хезмəт стажын исəплəү тəртибе Татарстан Республикасы законы белəн 
билгелəнə. 

 

VII. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕ БҮЛƏКЛƏҮ, ДИСЦИПЛИНАР 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

27. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕ БҮЛƏКЛƏҮ 



27.1. Муниципаль хезмəткəрлəргə үз вазифаларын намуслы һəм нəтиҗəле башкарган, 
мактауга лаеклы хезмəт иткəн, аерым əһəмияткə ия һəм аңа кыенлыктагы бурычларны 
үтəгəн өчен түбəндəге бүлəклəр төрлəре кулланылырга мөмкин: 

1) рəхмəт белдерү; 

2) бер тапкыр бирелə торган акчалата бүлəклəү түлəү; 

3) кыйммəтле бүлəк бүлəклəү; 

4) җирле үзидарə органнары тарафыннан билгелəнгəн Мактау грамотасы яки башка төр 
бүлəклəр бүлəклəү; 

5) законнар нигезендə дəүлəт бүлəклəре белəн бүлəклəү; 

6) федераль законнар һəм Татарстан Республикасы законнары нигезендə муниципаль 
берəмлек уставында һəм башка муниципаль хокукый актларда билгелəнгəн башка төр 
бүлəклəү төрлəре. 

4.2. Бүлəклəүлəрне куллану тəртибе һəм шартлары, Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы дəүлəт бүлəклəре белəн бүлəклəүдəн тыш, Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы законнары, Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге Уставы, 
əлеге Нигезлəмə нигезендə билгелəнə. 

1.3. Бүлəклəү муниципаль хезмəткəрлəр хезмəте үтүче җирле үзидарə органы 
җитəкчесенең хокукый акты белəн игълан ителə. 

4.4. Дисциплинар җəза алмаган муниципаль хезмəткəрлəр бүлəклəнми. 

 

28. ДИСЦИПЛИНАР ҖАВАПЛЫЛЫК 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏР 

28.1. Дисциплинар бозу - үзенə йөклəнгəн хезмəт бурычларын үтəмəгəн яки тиешенчə 
үтəмəгəн өчен, Эшкə алучы (эш бирүче) вəкиле түбəндəге дисциплинар җəза кулланырга 
хокуклы: 

1) кисəтү; 

2) шелтə; 

3) тиешле нигезлəр буенча муниципаль хезмəттəн азат итү. 

28.2. Дисциплинар ялгышуга юл куйган муниципаль хезмəткəр вакытлыча (əмма бер 
айдан да артмаска тиеш) булырга мөмкин, аның дисциплинар җаваплылыгы турындагы 
мəсьəлəне хəл итүгə кадəр, хезмəт бурычларын үтəүдəн азат ителергə мөмкин. 
Муниципаль хезмəткəрне вазыйфаи бурычларны үтəүдəн читлəштерү бу очракта 
муниципаль хокукый акт тарафыннан башкарыла. 

1.3. Дисциплинар түлəтүлəрне куллану һəм төшерү тəртибе хезмəт законнары белəн 
билгелəнə. 

 

29. ЧИКЛƏҮЛƏР ҺƏМ ТЫЮЛАРНЫ ҮТƏМƏГƏН ӨЧЕН ТҮЛƏТҮЛƏР, 

КОНФЛИКТНЫ БУЛДЫРМАУ ЯКИ ҖАЙГА САЛУ ТУРЫНДА ТАЛƏПЛƏР 

ТАЛƏПЛƏР ҺƏМ БУРЫЧЛАРНЫ ҮТƏМƏҮ БИЛГЕЛƏНГƏН 

КОРРУПЦИЯГƏ КАРШЫ КӨРƏШ МАКСАТЛАРЫНДА 

1.1. Муниципаль хезмəткəрлəргə «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында» 
Федераль закон, «Коррупциягə каршы көрəш турында» Федераль закон һəм башка 



федераль законнар тарафыннан билгелəнгəн чиклəүлəр һəм тыюларны, мəнфəгатьлəр 
конфликтын җайга салу һəм коррупциягə каршы көрəш максатларында билгелəнгəн 
бурычларны үтəмəгəн өчен əлеге Нигезлəмəнең 28 статьясында каралган түлəтүлəр 
салына. 

4.2. Əлеге Нигезлəмəнең 13 һəм 15 статьяларында каралган хокук бозуларны кылган 
очракларда муниципаль хезмəткəр ышанычны югалтуга бəйле рəвештə муниципаль 
хезмəттəн азат ителергə тиеш. 

3.3. Əлеге Нигезлəмəнең 13, 15 һəм 28 статьяларында каралган түлəтүлəр яллаучы вəкиле 
(эш бирүче) нигезендə кулланыла: 

1) коррупцион һəм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль 
органның кадрлар хезмəте бүлекчəсе тарафыннан үткəрелгəн тикшерү нəтиҗəлəре 
турында доклад (алга таба-хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмəте 
бүлекчəсе); 

2) муниципаль хезмəткəрлəрнең хезмəт тəртибе талəплəрен үтəү һəм мəнфəгатьлəр 
конфликтын җайга салу буенча комиссия тəкъдимнəре, тикшерү нəтиҗəлəре турында 
доклад комиссиягə җибəрелгəн очракта; 

2.1) коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмəте 
подразделениесе докладлары, анда аны башкаруның факттагы шартлары һəм муниципаль 
хезмəткəрне бары тик аның ризалыгы белəн генə язмача аңлатуы һəм коррупциячел хокук 
бозу фактын таныган очракта (ышанычны югалтуга бəйле рəвештə эштəн азат ителү 
рəвешендə түлəтүдəн тыш) муниципаль хезмəткəрнең язма аңлатуы бəян ителə); 

3) муниципаль хезмəткəрнең аңлатмалары; 

4) башка материаллар. 

4.4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмəте бүлекчəсенə язмача 
бирелгəн мəгълүмат тикшерү уздыру өчен нигез булып тора: 

1) хокук саклау органнары, башка дəүлəт органнары, җирле үзидарə органнары һəм 
аларның вазыйфаи затлары тарафыннан; 

2) сəяси партиялəрнең төбəк яисə җирле бүлеклəре, шулай ук сəяси партиялəр булмаган 
региональ иҗтимагый берлəшмəлəр закон нигезендə теркəлгəн региональ иҗтимагый 
берлəшмəлəр; 

3) тиешле муниципаль берəмлектə төзелгəн Иҗтимагый совет; 

4) массакүлəм мəгълүмат чаралары. 

1.5. Аноним хəбəрлəр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмəте 
бүлекчəсенə тикшерү үткəрү өчен нигез була алмый. 

5.10. Тикшерү үткəрүгə кадəр Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмəте 
бүлекчəсе муниципаль хезмəткəрдəн язма формада аңлатма бирүне талəп итəргə тиеш. 
Əгəр ике эш көне узгач күрсəтелгəн аңлатма бирелмəсə, тиешле акт төзелə. Муниципаль 
хезмəткəрлəргə аңлатма бирмəү тикшерү үткəрү өчен киртə түгел. 

4.7. Муниципаль хезмəткəрлəргə əлеге Нигезлəмəнең 13 статьясындагы 5 яки 7 
өлешлəрендə каралган хокук бозуларны кылган очракта, тикшерү нəтиҗəлəре турында 
доклад, муниципаль хезмəткəрне язмача аңлату һəм башка материаллар муниципаль 
хезмəткəрлəрнең хезмəт тəртибенə карата талəплəрне үтəү һəм мəнфəгатьлəр конфликтын 
җайга салу буенча кадрлар хезмəте бүлекчəсенə тапшырыла, ул муниципаль хезмəткəргə 
дисциплинар түлəтүне куллану буенча рекомендациялəр əзерли. 

Муниципаль хезмəткəрлəргə тикшерү нəтиҗəлəре турында доклад, муниципаль 
хезмəткəрне язмача аңлату һəм башка материаллар хокук бозуларны профилактикалау 



буенча кадрлар хезмəте бүлекчəсе тарафыннан яллаучы вəкиленə (эш бирүчегə) 
тапшырыла. 

4.8. Əлеге Нигезлəмəнең 13, 15 һəм 28 статьяларында каралган түлəтүлəр кулланганда 
муниципаль хезмəткəрлəр тарафыннан кылынган коррупцион хокук бозу характеры, аның 
авырлыгы, ул башкарган хəллəр, муниципаль хезмəткəрлəргə башка чиклəүлəр һəм 
тыюлар, мəнфəгатьлəр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу турында талəплəрне 
үтəү һəм коррупциягə каршы тору максатларында билгелəнгəн бурычларны үтəү, шулай 
ук муниципаль хезмəткəрлəргə үз вазыйфаи бурычларын үтəүнең алдагы нəтиҗəлəре 
исəпкə алына. 

4.9. Əлеге Нигезлəмəнең 13, 15 һəм 28 статьяларында каралган түлəтүлəр муниципаль 
хезмəткəрнең вакытлыча эшкə яраксызлыгы чорын санамыйча, муниципаль 
хезмəткəрлəргə коррупцион хокук бозу ачылган көннəн бер айдан да соңга калмыйча 
кулланыла, шулай ук хокук бозуларны профилактикалау һəм муниципаль 
хезмəткəрлəрнең хезмəт тəртибе талəплəрен үтəү һəм мəнфəгатьлəр конфликтын җайга 
салу буенча комиссия тарафыннан күрсəтелгəн Тикшерү материалларын карау буенча 
кадрлар хезмəте бүлекчəсе тарафыннан тикшерү үткəрү вакыты. Шул ук вакытта 
түлəттерү коррупцион хокук бозулар кылган көннəн алып алты айдан да соңга калмыйча 
кулланылырга тиеш. 

29.10. "Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында «Федераль законның 27.1 
статьясындагы 1 яисə 2 өлеше муниципаль хезмəткəргə коррупцион хокук бозулар кылган 
очракта түлəтүне куллану турындагы актта күрсəтелə. 

 1.11. Муниципаль хезмəткəргə нигезлəмəлəр бозылган хокук бозуларны һəм норматив 
хокукый актларны күрсəтеп яисə муниципаль хезмəткəргə кулланудан баш тарту турында 
күрсəтелгəн түлəтүлəр турында акт күчермəсе муниципаль хезмəткəргə тиешле акт 
чыккан көннəн өч эш көне эчендə расписка биреп тапшырыла. Əгəр муниципаль 
хезмəткəр күрсəтелгəн расписка бирүдəн баш тартса, тиешле акт төзелə. 

1.12. Түлəтүгə федераль закон нигезендə муниципаль хезмəткəрлəргə шикаять бирелергə 
мөмкин. 

29.13. Əгəр муниципаль хезмəткəрлəр түлəтелгəн көннəн бер ел эчендə əлеге 
Нигезлəмəнең 28.1 статьясындагы 1 яисə 2 пунктларында каралган дисциплинар түлəтүгə 
дучар ителмəсə, ул түлəтүлəр булмаган дип санала. 

29.14. Яллаучы вəкиле (эш бирүче) муниципаль хезмəткəрдəн əлеге Нигезлəмəнең 28.1 
статьясындагы 28.1 өлешенең 1 яисə 2 пунктында каралган дисциплинар түлəтүне үз 
инициативасы буенча дисциплинар түлəтүне муниципаль хезмəткəрнең язма гаризасы 
буенча яисə аның турыдан-туры җитəкчесе үтенече буенча алырга хокуклы. 

29.15. Муниципаль хезмəткəргə ышанычны югалтуга бəйле рəвештə эштəн азат итү 
рəвешендəге түлəтүне куллану турындагы мəгълүматлар җирле үзидарə органы 
тарафыннан кертелə, анда муниципаль хезмəткəр Муниципаль хезмəт узган, "коррупциягə 
каршы көрəш турында"Федераль законның 15 статьясында каралган ышанычны югалтуга 
бəйле рəвештə эштəн азат ителгəн затлар реестрына кертелə. 

 

VIII. МУНИЦИПАЛЬ БЕРƏМЛЕКТƏ КАДРЛАР ЭШЕ 

30. МУНИЦИПАЛЬ БЕРƏМЛЕКТƏ КАДРЛАР ЭШЕ 

Муниципаль берəмлектə кадрлар эше үз эченə ала: 

1) муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəү өчен кадрлар составын формалаштыру; 

2) муниципаль хезмəт турындагы законнар нигезлəмəлəрен гамəлгə ашыру турында 
тəкъдимнəр əзерлəү һəм əлеге тəкъдимнəрне эшкə алучы вəкиленə (эш бирүчегə) кертү); 



3) муниципаль хезмəткə керүгə, аны үтүгə, хезмəт килешүе (контракт) төзүгə, муниципаль 
хезмəт вазыйфасына билгелəнүгə, муниципаль хезмəтнең билəгəн вазыйфасыннан азат 
итүгə, муниципаль хезмəткəрне муниципаль хезмəттəн азат итүгə һəм аның пенсиягə 
чыгуына бəйле Муниципаль хокукый актлар проектларын əзерлəүне һəм тиешле 
документларны рəсмилəштерүне оештыру; 

4) муниципаль хезмəткəрлəрнең хезмəт кенəгəлəрен алып бару; 

5) муниципаль хезмəткəрлəрнең шəхси эшлəрен алып бару; 

6) муниципаль берəмлектə муниципаль хезмəткəрлəр реестрын алып бару; 

7) муниципаль хезмəткəрлəрнең хезмəт таныклыкларын рəсмилəштерү һəм бирү; 

8) муниципаль хезмəтнең вакантлы вазыйфаларын билəүгə һəм муниципаль 
хезмəткəрлəрне кадрлар резервына кертүгə конкурс үткəрү; 

9) муниципаль хезмəткəрлəрне аттестациялəү үткəрү; 

10) Кадрлар резервы белəн эшне оештыру һəм аны нəтиҗəле файдалану; 

11) муниципаль хезмəткə кергəндə граждан тарафыннан тапшырыла торган персональ 
мəгълүматларның һəм башка белешмəлəрнең дөреслеген тикшерүне оештыру, шулай ук 
дəүлəт серен тəшкил итүче белешмəлəрне билгелəнгəн рəвешкə кертүгə кадəр 
рəсмилəштерү; 

12) муниципаль хезмəткəрлəрнең керемнəре, мөлкəте һəм мөлкəти характердагы 
йөклəмəлəре турында, шулай ук əлеге Федераль законның 13 статьясында һəм башка 
федераль законнарда билгелəнгəн чиклəүлəрнең муниципаль хезмəт белəн бəйле үтəлешен 
тикшерүне оештыру; 

13) муниципаль хезмəтнең хокукый һəм башка мəсьəлəлəре буенча муниципаль 
хезмəткəрлəргə консультация бирү; 

14) хезмəт законнары һəм Татарстан Республикасы законнары белəн билгелəнə торган 
кадрлар эшенең башка мəсьəлəлəрен хəл итү. 

31. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ ӨЧЕН КАДРЛАР ƏЗЕРЛƏҮ 

КИЛЕШҮ НИГЕЗЕНДƏ 

31.1. Муниципаль хезмəтнең югары квалификацияле кадрлар составын формалаштыру 
максатларында җирле үзидарə органнары, мəгариф турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендə һəм «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында»Федераль 
закон нигезлəмəлəрен исəпкə алып, муниципаль хезмəт өчен гражданнарны контракт 
нигезендə əзерлəүне оештыра алалар. 

4.2. Муниципаль хезмəтне алга таба үтү йөклəмəсе белəн максатчан укыту турында 
шартнамə (алга таба - максатчан укыту турында шартнамə) җирле үзидарə органы һəм 
граждан арасында төзелə һəм күрсəтелгəн җирле үзидарə органында уку тəмамланганнан 
соң билгелəнгəн вакыт эчендə муниципаль хезмəт үтү буенча граждан йөклəмəсен күздə 
тота. 

3.3. Максатчан укыту турында шартнамə төзү конкурс нигезендə гамəлгə ашырыла. 

4.4. Конкурс җирле үзидарə органы тарафыннан игълан ителə һəм җирле үзидарə 
органында төзелə торган Конкурс комиссиясе тарафыннан үткəрелə. 

1.5. Конкурс комиссиясе составына эшкə алучы вəкиле (эш бирүче) һəм (яки) вəкалəтле 
муниципаль хезмəткəрлəр (шул исəптəн муниципаль хезмəт һəм кадрлар, Юридик 
(хокукый) бүлекчəнең мəсьəлəлəре буенча бүлекчəлəреннəн, ə андый бүлекчəлəр булмаган 
очракта да керə - җирле үзидарə органы эшчəнлеген кадрлар һəм юридик (хокукый) 
тəэмин итү өчен җаваплы муниципаль хезмəткəрлəр, анда максатчан укыту турында 
шартнамə нигезендə граждан муниципаль хезмəт үтəргə тиеш), шулай ук муниципаль 



хезмəт белəн бəйле мəсьəлəлəр буенча бəйсез экспертлар-белгечлəр сыйфатында шəхси 
белешмəлəр күрсəтмичə чакырылган фəнни, мəгариф һəм (яки) башка оешмалар 
вəкиллəре катнаша. Бəйсез экспертлар саны Конкурс комиссиясе əгъзаларының гомуми 
саныннан кимендə бер чиректə булырга тиеш. 

1.1. Конкурс комиссиясе составы шулай итеп төзелə, конкурс комиссиясе тарафыннан 
кабул ителгəн карарларга йогынты ясый алырлык мəнфəгатьлəр каршылыклары барлыкка 
килү мөмкинлеге төшереп калдырылырга тиеш. 

31.7. Конкурс комиссиясе комиссия рəисеннəн, рəис урынбасарыннан, сəркатиплəрдəн 
һəм комиссия əгъзаларыннан тора. 

31.8. Максатчан укыту турында шартнамə төзүгə конкурс үткəрү турында мəгълүмат 
муниципаль хокукый актларны рəсми бастырып чыгару һəм җирле үзидарə органының 
рəсми сайтында "Интернет" мəгълүмати-телекоммуникация челтəрендə урнаштыру 
гамəлгə ашырыла торган массакүлəм мəгълүмат чараларында басылып чыгарга тиеш. 

31.9. Əлеге статьяның 31.8 өлешендə каралган конкурсны үткəрү турындагы мəгълүматта, 
уку тəмамланганнан соң гражданнар тарафыннан алмаштырылырга тиешле муниципаль 
хезмəт вазыйфалары төркемнəре күрсəтелə; əлеге вазыйфаларга квалификация талəплəре; 
əлеге статьяның 31.11 өлеше нигезендə конкурска тапшырыла торган документлар 
исемлеге, аларны кабул итү урыны һəм вакыты; əлеге документлар кабул ителə торган 
срок; конкурсны үткəрү датасы, урыны һəм тəртибе; максатчан укыту турында шартнамə 
төзүгə кандидатларны бəялəү һəм сайлап алу өчен кулланыла торган конкурс 
процедуралары күрсəтелə.; язма биремнең темасы (конкурс процедураларының конкурс 
комиссиясе тарафыннан кулланылучы берсе язма бирем булса), шулай ук башка 
мəгълүмат материаллары да булырга мөмкин. 

31.10. Максатчан укыту турында шартнамə төзүгə конкурста катнашу хокукына Россия 
Федерациясе дəүлəт телен белүче һəм Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетлары акчалары хисабына көндезге формада Урта һөнəри яки югары белем алучы 
гражданнар ия. Күрсəтелгəн конкурста катнашучы граждан муниципаль хезмəткə керү 
вакытына, шулай ук əлеге статьяның 31.34 өлешендə каралган бөтен срок дəвамында 
муниципаль хезмəт вазыйфаларын билəү өчен «Россия Федерациясендə муниципаль 
хезмəт турында» Федераль закон белəн билгелəнгəн талəплəргə туры килергə тиеш. 

31.11. Конкурста катнашырга телəк белдергəн граждан җирле үзидарə органына тəкъдим 
итə: 

1) шəхси гариза; 

2) федераль законнар нигезендə җирле үзидарə органнарына муниципаль хезмəткə керүче 
гражданны фотолар кушып бирү өчен үзе тутырылган һəм имзаланган анкета; 

3) паспорт күчермəсе (паспорт конкурска килү буенча шəхсəн тапшырыла); 

4) хезмəт кенəгəсенең күчермəсе яки гражданинның хезмəт (хезмəт) эшчəнлеген раслый 
торган башка документлар (хезмəт (хезмəт) эшчəнлеге элек башкарылмаган очраклардан 
тыш)); 

5) «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында " Федераль закон нигезендə 
муниципаль хезмəткə керүгə һəм аны үтүгə комачаулый торган авыру гражданның 
булмавы турында медицина оешмасы бəялəмəсе»; 

6) граждан беренче тапкыр Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеты акчалары 
исəбеннəн көндезге формада Урта һөнəри яки югары белем алуын, шулай ук ул 
үзлəштергəн белем бирү программасы турында (һөнəренең исемен, белгечлек яки əзерлек 
юнəлешен күрсəтеп) мəгълүмат булган белем бирү оешмасының граждан тарафыннан уку 
планы нигезендə арадаш аттестациялəрне узу нəтиҗəлəре турында, мəгариф оешмасының 
уставында һəм эчке тəртип кагыйдəлəре нигезендə каралган бурычларны үтəү турында 
белешмə; 



7) язмача бирем (конкурс процедураларының конкурс комиссиясе тарафыннан 
файдаланылучы конкурс процедураларының берсе язмача бирем булса). 

31.12. Җирле үзидарə органы җитəкчесе карары буенча əлеге статьяның 29.11 өлеше 
нигезендə граждан тарафыннан тапшырылган документларга кертелгəн шəхси 
мəгълүматларның һəм башка белешмəлəрнең дөреслеген һəм тулылыгын тикшерү гамəлгə 
ашырыла.      

31.13. Дəгъвачыларны бəялəү һəм сайлап алу үткəрелə торган Конкурс комиссиясе 
утырышы əлеге статьяның 31.11 өлешендə күрсəтелгəн документларны кабул итү 
тəмамланганнан соң 14 календарь көннəн дə соңга калмыйча уза. Конкурс комиссиясе 
утырышының урыны, көне һəм вакыты турында конкурс комиссиясе секретаре 
тарафыннан мондый утырышны үткəрү көненə кадəр өч эш көненнəн дə соңга калмыйча 
хəбəр ителə. Конкурс комиссиясе утырышын конкурс комиссиясе рəисе, Ə анда 
катнашканда конкурс комиссиясе рəисе урынбасары үткəрə. 

31.14. Конкурс комиссиясе утырышы, əгəр анда аның əгъзаларының гомуми саныннан 
кимендə өчтəн икесе катнашса, хокуклы санала. 

31.15. Конкурс комиссиясе карарлары ачык тавыш бирү юлы белəн утырышта 
катнашучыларның күпчелек тавышы белəн кабул ителə. Тавышларның тигезлеге 
очрагында конкурс комиссиясе утырышында рəислек итүче тавыш биргəн карар кабул 
ителгəн дип санала. 

31.16. Конкурс комиссиясе дəгъвачыларны əлеге статьяның 31.11 өлешендəге 1-6 
пунктларында күрсəтелгəн документлар, шулай ук конкурс процедуралары нəтиҗəлəре 
буенча бəяли. Җирле үзидарə органы карары буенча конкурс процедуралары индивидуаль 
əңгəмə, тест һəм (яки) язма биремне күздə тота. 

31.17. Шəхси əңгəмə претендент белəн өлкəнең өлкəсенə һəм аның булачак һөнəри хезмəт 
эшчəнлегенең төренə караган тема буенча ирекле əңгəмə рəвешендə үткəрелə, аның 
барышында дəгъва кылучы конкурс комиссиясе əгъзаларының сорауларына дəгъва 
кылучының теоретик белемнəрен һəм шəхси сыйфатларын бəялəү максатларында җавап 
бирə. 

31.18. Дəгъвачыларның теоретик белемнəрен һəм шəхси сыйфатларын бəялəү түбəндəге 
критерийлар буенча башкарыла: 

1) теоретик белем дəрəҗəсе; 

2) җавапны логик төзү; 

3) сөйлəм белеме һəм культурасы; 

4) белем бирү оешмасында дəгъва кылучының өлгереш дəрəҗəсе, фəнни мəкалəлəр булу, 
фəнни конференциялəрдə, олимпиадаларда һəм мəгариф оешмалары үткəрə торган башка 
чараларда катнашу; 

5) булу һөнəри мотивация; 

6) җирле үзидарə органнарында практика узу. 

31.19. Шəхси əңгəмə нəтиҗəлəре конкурс комиссиясе əгъзалары тарафыннан бəялəнə: 

1) өч баллга, əгəр претендент эзлекле рəвештə, теманың эчтəлеген тулы күлəмдə ачкан 
икəн; 

2) ике баллга, əгəр претендент эзлекле рəвештə теманың эчтəлеген тулы күлəмдə ачып 
җибəргəн булса, əмма төгəлсезлек һəм зур булмаган хаталар җибəрсə; 

3) бер балл, əгəр претендент эзлекле, əмма тулы күлəмдə раскрылила эчтəлеге темасы, 
допустил неточности һəм хаталар; 



4) бу ноль балл, əгəр претендент түгел ачкан эчтəлеге темасы, допустил зур неточности 
һəм хаталар. 

4.20. Шəхси əңгəмə нəтиҗəлəре буенча дəгъвачыга конкурс комиссиясе əгъзалары 
тарафыннан бирелгəн баллар кушыла. 

4.21. Дəгъвачыларны тестлау җирле үзидарə органы тəшкил итə торган теоретик 
мəсьəлəлəр исемлеге нигезендə, Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 
Республикасы Конституциясе, җирле үзидарə, муниципаль хезмəт, коррупциягə каршы 
тору өлкəсендə Россия Федерациясе һəм Татарстан Республикасы законнары 
нигезлəмəлəрен белүгə, шулай ук җирле үзидарə органы эшчəнлеге өлкəсенə караган 
мəсьəлəлəрне белүгə үткəрелə. 

4.22. Тест нəтиҗəлəрен бəялəү тест сорауларына претендент биргəн дөрес җаваплардан 
чыгып конкурс комиссиясе тарафыннан гамəлгə ашырыла. 

1.23. Тест нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе əгъзалары претендентларга чыгарыла: 

1) биш балл, əгəр дөрес җаваплар бирелгəн булса, тест сорауларына 86 - 100 процент; 

2) тест сорауларына 70 - 85 процентка дөрес җаваплар бирелсə, дүрт балл; 

3) тест сорауларының 51-69 процентына дөрес җаваплар бирелсə, өч балл; 

4) тест сорауларына дөрес җаваплар 35-50 процентка бирелсə, ике балл; 

5) бер балл, əгəр дөрес җаваплар бирелгəн 20 - 34 проценты тест сораулар; 

6) ноль балл, əгəр дөрес җаваплар бирелгəн кимендə 20 процент сораулар тест. 

4.24. Язма бирем конкурс комиссиясе тарафыннан билгелəнгəн тема буенча һəм конкурс 
үткəрү турында мəгълүматта күрсəтелгəн тема буенча басма формада дəгъва кылучы 
тарафыннан əзерлəнə. 

4.25. Язма биремнең темасы дəгъва кылучы тарафыннан Россия Федерациясе 
Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, җирле үзидарə, муниципаль 
хезмəт, коррупциягə каршы тору өлкəсендə Россия Федерациясе һəм Татарстан 
Республикасы законнары нигезлəмəлəрен белүне, шулай ук җирле үзидарə органы 
эшчəнлеге өлкəсенə караган мəсьəлəлəрне белү өчен сайлап алына. 

4.26. Язма биремне бəялəү критерийлары булып бирелгəн теманы тулысынча ачу, бəян 
ителүнең грамоталыгы, язма сөйлəм культурасы тора. 

1.27. Язма бирем конкурс комиссиясе əгъзалары тарафыннан бəялəнə: 

1) претендент эзлекле рəвештə язма биремнəр темасының эчтəлеген тулы күлəмдə ачса, өч 
баллга; 

2) ике баллга, əгəр претендент эзлекле рəвештə язма бирем темасының эчтəлеген тулы 
күлəмдə ачып бирсə, əмма төгəлсезлек һəм зур булмаган хаталар җибəрсə; 

3) бер балл, əгəр претендент эзлекле, лəкин тулы күлəмдə язма биремнəр темасы эчтəлеген 
ачып җибəрмəсə, хаталар һəм төгəлсезлеккə юл куйган; 

4) претендент язма биремнəр темасы эчтəлеген ачмаса, баллар нульгə. 

4.28. Утырышта катнашучы барлык конкурс комиссиясе əгъзалары тарафыннан язма 
биремне бəялəү нəтиҗəлəре буенча дəгъвачыга бирелгəн баллар кушыла. 

1.29. Конкурста җиңүче дип конкурс процедуралары нəтиҗəлəре буенча иң күп балл 
җыйган дəгъва кылучы санала. 

31.30. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нəтиҗəлəре беркетмə белəн рəсмилəштерелə, 
ул конкурс комиссиясе утырышында рəислек итүче һəм конкурс комиссиясе секретаре 
тарафыннан имзалана. 



31.31. Конкурс комиссиясенең җиңүчене билгелəү турындагы карары конкурста җиңгəн 
дəгъва кылучы белəн максатчан белем алу турында шартнамə төзү өчен нигез булып тора. 

31.32. Конкурста катнашкан гражданнарга конкурс тəмамланганнан соң бер ай эчендə 
аның нəтиҗəлəре турында язма рəвештə хəбəр ителə. 

31.33. Конкурста катнашу белəн бəйле чыгымнар (конкурс үткəрү урынына бару һəм кире 
кайту, торак урыны наемга, яшəү, элемтə чараларыннан файдалану һ.б.) гражданнар үз 
акчалары исəбеннəн гамəлгə ашырыла. 

31.34. Максатчан уку тəмамланганнан соң муниципаль хезмəтнең мəҗбүри үтү вакыты 
максатчан укыту турында килешү белəн билгелəнə. Күрсəтелгəн срок дəвамында җирле 
үзидарə органы максатчан белем бирү турында килешү нигезендə гражданга социаль 
ярдəм чараларын күрсəткəн, əмма биш елдан артык булмаган вакыт эчендə кимендə була 
алмый. 

31.35. Максатчан укыту турында шартнамə якларның йөклəмəлəре һəм җаваплылыгы 
Россия Федерациясе законнары нигезендə максатчан укыту турында шартнамə белəн 
билгелəнə. 

31.36. Килешү турында максатчан укыту булырга мөмкин төзелгəн белəн гражданин бер 
тапкыр. 

31.37. Максатчан белем бирү турында килешүдə каралган чыгымнарны финанс белəн 
тəэмин итү җирле бюджет акчалары исəбеннəн гамəлгə ашырыла. 

32. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕҢ ШƏХСИ МƏГЪЛҮМАТЛАРЫ 

1.1. Муниципаль хезмəткəрнең шəхси мəгълүматлары-муниципаль хезмəткəрлəр билəгəн 
муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə эшкə алучы (эш 
бирүчегə) вəкиленə кирəкле һəм конкрет муниципаль хезмəткəргə кагылышлы мəгълүмат. 

3.2. Муниципаль хезмəткəрнең шəхси мəгълүматлары Россия Федерациясе законнары 
нигезендə Россия Федерациясе Хезмəт Кодексының 14 бүлегендə каралган үзенчəлеклəр 
белəн эшкəртелергə тиеш. 

33. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРНЕҢ ШƏХСИ ЭШЕН АЛЫП БАРУ ТƏРТИБЕ 

1.1. Тукай муниципаль районының Иске Дөреш авыл җирлегендə муниципаль хезмəт узу 
муниципаль хезмəткəрнең шəхси эшендə чагыла. Муниципаль хезмəткəрнең шəхси эше 
кадрлар хезмəте яисə Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлегенең тиешле 
җирле үзидарə органында кадрлар мəсьəлəлəрен алып бару йөклəнгəн зат тарафыннан 
алып барыла һəм муниципаль хезмəткəрне яңа урынга күчкəндə муниципаль хезмəтнең 
күрсəтелгəн урыны буенча тапшырыла. Бер муниципаль хезмəткəргə берничə шəхси эш 
алып бару рөхсəт ителми. 

4.2. Муниципаль хезмəткəрлəрнең шəхси эшлəренə аларның сəяси һəм дини булуы, шəхси 
тормышы турында мəгълүматлар җыю һəм кертү тыела. 

3.3. Муниципаль хезмəткəрнең шəхси эшен алып бару дəүлəт граждан хезмəткəренең 
шəхси эшен алып бару өчен билгелəнгəн тəртиптə гамəлгə ашырыла. 

 

34. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРЛƏР РЕЕСТРЫ 

МƏГАРИФ 

15.1. Муниципаль берəмлектə муниципаль хезмəткəрлəр реестры алып барыла. 

4.2. Муниципаль хезмəттəн азат ителгəн муниципаль хезмəткəр эштəн азат ителгəн көнне 
муниципаль хезмəткəрлəр реестрыннан төшереп калдырыла. 



3.3. Муниципаль хезмəткəр вафат булган (һəлак булган) очракта йə муниципаль 
хезмəткəрне законлы көченə кергəн суд карары белəн вафат булган дип таныган яисə 
игълан иткəн очракта, муниципаль хезмəткəрлəр реестрыннан үлем (һəлак булган) көне 
яки суд карарының законлы көченə керү көне артыннан килгəн көнне төшереп калдырыла. 

4.4. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районының Иске Дөреш авыл җирлеге 
җирле үзидарə органнарында, шул исəптəн электрон чыганакларда, муниципаль 
хезмəткəрлəрнең персональ мəгълүматлары нигезендə төзелə торган муниципаль 
хезмəткəрлəр реестрлары алып барыла. 

 

35. КАДРЛАР СОСТАВЫН ФОРМАЛАШТЫРУНЫҢ ӨСТЕНЛЕКЛЕ ЮНƏЛЕШЛƏРЕ 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТ 

Муниципаль хезмəтнең кадрлар составын формалаштыруның өстенлекле юнəлешлəре 
булып тора: 

1) һөнəри сыйфатларын һəм компетентлыгын исəпкə алып муниципаль хезмəт 
вазыйфасына югары квалификацияле белгечлəрне билгелəү; 

2) муниципаль хезмəткəрлəр хезмəте буенча алга таба мавыктыру; 

3) муниципаль хезмəт өчен кадрлар əзерлəү һəм муниципаль хезмəткəрлəргə өстəмə 
һөнəри белем бирү; 

4) булдыру, кадрлар резервы һəм аны нəтиҗəле куллану; 

5) аттестация уздыру юлы белəн муниципаль хезмəткəрлəрнең эш нəтиҗəлəрен бəялəү; 

6) гражданнарны муниципаль хезмəткə кергəндə һəм аны үтəгəндə кадрлар белəн эшлəүдə 
заманча технологиялəр куллану. 

 

36. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТТƏ КАДРЛАР РЕЗЕРВЫ 

Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлеге җирле үзидарə органнарында 
муниципаль хезмəтнең вакантлы вазыйфаларын билəү өчен Кадрлар резервы алып 
барыла. 

 

 


