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« Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл 
жирлегендэ Муниципаль хезмэт турындагы нигезлэмэне раслау хакында» 

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 мартындагы 
25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы 
кодексы» 2013 елныц 25 июнендэге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 
«Татарстан Республикасыныц аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында " 2017 
елныц 19 июлендэге 55-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы , «Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан, хезмэте турында «Татарстан Республикасы Законыныц 10 
статьясына Ьэм муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексына 
узгэрешлэр керту хакында» 2018 елныц 13 июлендэге 50-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы законы» нигезендэ Тукай муниципаль берэмлеге Круглое Поле авыл 
жирлеге Советы, 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлегендэ 
муниципаль хезмэт турындагы нигезлэмэне кушымта нигезендэ расларга. 

2. Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге Советыныц 2017 елныц 
ноябрендэ кабул ителгэн «Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое 
Поле авыл жирлегендэ муниципаль хезмэт турындагы Положениене раслау турында " гы 
карарны уз кочен югалткан дип танырга. 

3. Жцрле узидарэ органнарыныц муниципаль хезмэт утугэ кагылышлы норматив-хокукый 
актларын элеге Нигезлэмэгэ туры китерергэ. 

4. Круглое Поле авыл жирлегенец мэгълумат стендларында элеге карарны халыкка 
игълан итэргэ. 

5. Тукай муниципаль районыныц рэсми сайтында http://tukay.tatarstan.ru Ьэм Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталы (http://pravo.tatarstan.ru) урнаштырырга 

6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Законлылык Ьэм хокук тэртибе буенча 
даими комиссиягэ йоклэргэ. 

Карар: 

Муниципаль берэмлек балл 

Совет Рэисе Э.Р. Низамиева 

http://tukay.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы 
Тукай муниципаль районы «Круглое Поле 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
Советы карарына Кушымта 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КРУГЛОЕ ПОЛЕ 
АВЫЛ Щ1РЛЕГЕНДЭ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ТУРЫНДА НИГЕЗЛЭМЭ 

I. Гомуми нигезлэмэлэр 

1. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ 

1Л. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлегендэ 
муниципаль хезмэт - Муниципаль хезмэт (алга таба - жирлек) - хезмэт килешуе (контракт) тезу 
юлы белэн алыштырыла торган муниципаль хезмэт вазифаларында даими нигездэ гамэлгэ 
ашырыла торган гражданнарныц Ьенэри эшчэнлеге. 

1.2. Муниципаль хезмэт Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге Советында, 
Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге Башкарма комитетында штат 
вазыйфаларында башкарыла. 

1.3. Сайлау муниципаль вазыйфасында гамэлгэ ашырыла торган эшчэнлек муниципаль хезмэт 
булып тормый. 

2. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТНЕЦ ХОКУКЫЙ НИГЕЗЕ 

2.1. Жцрлектэ муниципаль хезмэт Россия Федерациясе Конституциясе, «Россия Федерациясендэ 
муниципаль хезмэт турында» Федераль закон, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль закон, Татарстан Республикасы 
Конституциясе, муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексы, Тукай муниципаль 
районыныц Круглое Поле авыл жирлеге Уставы, элеге Нигезлэмэ, Россия Федерациясенец башка 
норматив хокукый актлары нигезендэ гамэлгэ ашырыла, Нче тоташу ноктасына кадэр уза. 

2.2. Муниципаль хезмэткэрлэргэ «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында " Федераль 
законда каралган узенчэлеклэр белэн Россия Федерациясе хезмэт законнары гамэлгэ ашырыла» 

3. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТНЕЦ ТЭП ПРИНЦИПЛАРЫ 

Муниципаль хезмэтнец теп принциплары булып тора: 

1) кеше Ьэм граждан хокуклары Ьэм иреклэре естенлеге; 

2) Россия Федерациясе дэулэт телен, муниципаль хезмэткэ ия булган гражданнарныц тигез 
утулэре Ьэм женес, расага, миллэткэ, чыгышына, мелкэти Ьэм вазыйфаи хэленэ, яшэу урынына, 
дингэ менэсэбэтенэ, ижтимагый берлэшмэлэргэ менэсэбэтенэ, шулай ук муниципаль 
хезмэткэрнец профессиональ Ьэм эшлекле сыйфатларына бэйле булмаган башка шартларга бэйсез 
рэвештэ аны узу шартлары; 

3) муниципаль хезмэткэрлэрнец профессиональлеге Ьэм компетентлыгы; 

4) муниципаль хезмэтнец тотрыклылыгы; 

5) муниципаль хезмэткэрлэр эшчэнлеге турында мэгълумат алу; 

6) ижтимагый берлэшмэлэр Ьэм гражданнар белэн узара хезмэггэшлек; 



7) муниципаль хезмэткэ теп талэплэрнец бердэмлеге, шулай ук муниципаль хезмэт уткэндэ 
тарихи Ьэм башка жирле традициялэрне исэпкэ алу; 

8) муниципаль хезмэткэрлэрнец хокукый Ьэм социаль якланганлыгы; 

9) уз вазыйфаи бурычларын утэмэгэн яки тиешенчэ утэмэгэн ечен муниципаль хезмэткэрлэрнец 
жаваплылыгы; 

10) муниципаль хезмэтнец партиясезлеге. 

4. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТНЕ ФИНАНСЛАУ 

Муниципаль хезмэтне финанслау Тукай муниципаль районыныц Круглое Поле авыл жирлеге 
бюджеты хисабына башкарыла. 

II. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ 

5. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ВАЗЫЙФАЛАРЫНЫЦ КЛАССИФИКАЦИЯСЕ 

5.1. Муниципаль хезмэт вазыйфалары жирлек Советы тарафыннан жирлек башлыгы тэкъдиме 
буенча Татарстан Республикасында муниципаль хезмэт вазыйфалары реестры нигезендэ 
Татарстан Республикасы законы белэн раслана. 

5.2. Муниципаль вазыйфалар тубэндэге группаларга буленэ: 

1) муниципаль хезмэтнец иц югары вазифалары; 

2) муниципаль хезмэтнец теп вазифалары; 

3) муниципаль хезмэтнец эйдэп баручы вазифалары; 

4) муниципаль хезмэтнец елкэн вазыйфалары; 

5) муниципаль хезмэтнец кече вазыйфалары. 

6. КВАЛИФИКАЦИОН ТАЛЭПЛЭР 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ 

6.1. Муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен Ьенэри белем дэрэжэсенэ, муниципаль хезмэт 
стажына яки белгечлек, эзерлек юнэлеше, белем Ьэм осталык буенча эш стажына, шулай ук эшкэ 
алучы (эш бируче) вэкиленец тиешле карары булган очракта - белгечлек, эзерлек юнэлешенэ 
квалификация талэплэренэ туры килу талэп ителэ. 

6.2. Ьенэри белем дэрэжэсенэ, муниципаль хезмэт стажына яисэ муниципаль хезмэт 
вазыйфаларын билэу ечен кирэкле белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча эш стажына квалификация 
талэплэре элеге статьяныц 6.3 елешендэ билгелэнгэн муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу 
ечен типик квалификация талэплэре нигезендэ муниципаль хокукый акглар белэн билгелэнэ. 
Вазыйфаи бурычларны утэу ечен кирэк булган белемнэргэ Ьэм кунекмэлэргэ квалификация 
талэплэре муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри хезмэт эшчэнлеге теренэ Ьэм аныц вазыйфаи 
инструкциясенэ бэйле рэвештэ билгелэнэ. Муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи курсэтмэсе белэн 
шулай ук белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча квалификация талэплэре дэ каралырга мемкин. 

3.3. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен тубэндэге квалификация талэплэре билгелэнэ:: 

1)* Ьенэри белем дэрэжэсенэ: вазыйфаларныц иц югары, теп Ьэм эйдэуче теркемнэре ечен югары 
белем булу; югары белем яисэ урта Ьенэри белем булу - елкэн Ьэм кече теркем вазыйфалары ечен; 

2) муниципаль хезмэт стажына яисэ белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча эш стажына: 



муниципаль хезмэтнец иц югары вазифалары буенча-муниципаль хезмэт стажы ике елдан да ким 
булмаган яки белгечлек, юнэлеш буенча дурт елдан да ким булмаган эш стажы; 

муниципаль хезмэтнец теп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмэт стажы бер елдан ким 
булмаган яки белгечлек, юнэлеш буенча ике елдан ким булмаган эш стажы. 

4.4. Эйдэп баручы, елкэн Ьэм кече теркемнэр муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен 
эзерлек юнэлеше буенча муниципаль хезмэт стажына яисэ белгечлек буенча эш стажына 
квалификация талэплэре билгелэнми. 

6.5. Муниципаль хезмэт стажын билгелэгэндэ элеге Нигезлэмэнец 6 елеше максатларында шулай 
ук дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларында Ьэм аларга тицлэштерелгэн хэрби хезмэт 
вазыйфаларында Ьэм федераль дэулэт хезмэте вазыйфаларында башка тер вазыйфаларда эш 
стажы исэпкэ алына. 

6.5.1. Эгэр муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи инструкциясе тарафыннан муниципаль хезмэт 
вазыйфасын билэу ечен кирэк булган белгечлеккэ, эзерлек юнэлешенэ квалификация талэплэре 
каралган булса, элеге стажга эзерлек юнэлеше буенча эш стажын исэплэгэндэ, граждан 
(муниципаль хезмэткэр) элеге белгечлек буенча белем алу Ьэм (яки) элеге белгечлек буенча 
квалификация турында документ алганнан соц элеге эзерлек юнэлешенэ эзерлек чорлары кертелэ. 

6.5.2. Эгэр муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи инструкциясе тарафыннан белгечлек, эзерлек 
юнэлеше буенча квалификация талэплэре каралмаган булса, белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча 
эш стажын исэплэгэндэ курсэтелгэн стажга эзерлек юнэлеше буенча граждан (муниципаль 
хезмэткэр) эш чорлары кертелэ, аны башкарганда муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча хезмэт 
вазыйфаларын башкару ечен кирэкле белем Ьэм осталык алынган, элеге дэрэжэдэге Ьенэри белем 
турында документ алганнан соц, муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча хезмэт вазыйфаларыныц, 
ул муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен квалификация талэплэренэ туры килэ. 

6.6. Муниципаль район Хакимияте башлыгы вазыйфасына контракт буенча билгелэнэ торган 
кандидатларга естэмэ талэплэр белэн идарэ игу эшчэнлеге тэжрибэсе биш елдан да ким булмаска 
тиеш. Элеге елештэ идарэ иту эшчэнлеге дигэндэ оешма житэкчесе, оешма житэкчесе 
урынбасары, дэулэт органы, Муниципаль орган, шулай ук аларныц структур булекчэлэре 
житэкчелэре вазыйфаларында эш анлашыла. Ж^ирле администрация башлыгы вазыйфасына 
контракт буенча билгелэнэ торган кандидатларга естэмэ талэплэр шулай ук муниципаль берэмлек 
уставы белэн билгелэнергэ мемкин. 

6.7. Диплом алган кеннэн еч ел дэвамында муниципаль хезмэт стажына яки муниципаль 
хезмэтнец теп вазыйфаларын билэу ечен эзерлек юнэлешенэ - муниципаль хезмэт стажы ярты 
елдан да ким булмаган яки белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча эш стажына квалификация 
талэплэре билгелэнэ. 

7. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭР ЛЭРНЕЦ КЛАСС ЧИННАРЫ 
7.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмэткэрлэргэ бирелэ Ьэм муниципаль хезмэткэрлэрнец 
Ьенэри эзерлек дэрэжэсенэ муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен квалификация 
талэплэренэ туры килуен курсэтэ. 

7.2. Татарстан Республикасында муниципаль хезмэткэрлэргэ тубэндэге класс чиннары бирелэ: 

муниципаль хезмэтнец югары вазыйфаларын билэуче-1, 2 яки 3 класслы хакыйкый муниципаль 
Кицэшчесе; 

муниципаль хезмэтнец теп вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль кицэшче; 

муниципаль хезмэтнец эйдэп баручы вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль 
хезмэт Кицэшчесе; 



муниципаль хезмэтнец елкэн вазыйфаларын билэгэн-1, 2 яки 3 класслы муниципаль хезмэт 
референты; 

муниципаль хезмэтнец кече вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль хезмэт 
секретаре. 

3.3. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын югарыда курсэтелгэн теркемнэренэ керту Татарстан 
Республикасында муниципаль хезмэт вазыйфалары реестры нигезендэ гамэлгэ ашырыла. 

8. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭРГЭ КЛАССЛЫ ЧИННАР ВИРУ ЬЭМ МУНИЦИПАЛЬ 
ХЕЗМЭТКЭР ЛЭРНЕ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТНЕЦ БАШКА ВАЗЫЙФАЛАРЫНА 
КУЧЕРГЭНДЭ ЬЭМ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТТЭН АЗАТ ИТЕЛГЭНДЭ АЛАРНЫ САКЛАУ 
ТЭРТИБЕ (СТАТЬЯ 2007 ЕЛНЫЦ 2 АВГУСТЫНДАГЫ 38-ТРЗ НОМЕРЛЫ ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ РЕДАКЦИЯСЕНДЭ) 

8.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмэт вазыйфалары теркеме чиклэрендэ, алдагы сыйныф 
чинында булу дэвамлылыгын исэпкэ алып, эзлекле рэвештэ муниципаль хезмэткэрлэргэ бирелэ. 

8.2. Сыйныф чин булырга мемкин беренче яки чираттагы. 

1.3. Бил геле бер теркем муниципаль хезмэт вазыйфасына беренче тапкыр билгелэнэ торган 
муниципаль хезмэткэрлэргэ 3 нче класслы класслы класс чиннары бирелэ. 

4.4. Федераль дэулэт граждан хезмэтенец класслы чиннары, дипломатии рангы, хэрби яисэ махсус 
исеме, Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэтенец яисэ Россия Федерациясенец башка 
субъекты класслы чиннары, муниципаль хезмэтнец квалификация разрядына ия булган граждан 
муниципаль хезмэткэ кергэндэ, беренче сыйныф чин муниципаль хезмэт вазыйфалары теркеме 
чиклэрендэ билэгэн вазыйфасы нигезендэ аца бирелэ. 

1.5. Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру максатлары ечен элеге статьяныц 8.4 елеше 
нигезендэ билгелэнгэн квалификация разрядлары Ьэм муниципаль хезмэтнец класслы 
чиновниклары нисбэте, Татарстан Республикасында муниципаль хезмэт вазыйфалары Ьэм 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары нисбэте, Татарстан Республикасы 
дэулэт граждан хезмэте класслы чиннары Ьэм федераль дэулэт граждан хезмэте, Россия 
Федерациясенец башка субъекты дэулэт граждан хезмэте класслы чиннары нисбэте кулланыла, 
шулай ук федераль дэулэт граждан хезмэте класслы чиннары, дипломатии Ранглар, хэрби Ьэм 
махсус исемнэр чагыштырмасы. 

8.6. Эгэр элеге статьяныц 8.5 елешендэ каралган вазыйфаларныц, сыйныф чиновникларыныц Ьэм 
квалификация разрядларыныц 8.4 елеше нигезендэ бирелэ торган нисбэтен исэпкэ алсак. 
муниципаль хезмэтнец класслы чиннары булган муниципаль хезмэткэрдэ федераль дэулэт 
граждан хезмэтенец класслы чиныннан, дипломатии рангтан, хэрби яисэ махсус исемдэн, 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэтенец яисэ Россия Федерациясенец башка 
субъектыннан класслы чиныннан тубэн булган класс чиныннан, муниципаль хезмэткэргэ 
федераль дэулэт граждан хезмэтенец класслы чиныннан, дипломатии рангтан, хэрби яисэ махсус 
исемнэн ким булмаган класс чиныннан, Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэтенец яисэ 
Россия Федерациясенец башка субъекты дэулэт граждан хезмэтенец класслы чинын, муниципаль 
хезмэтнец квалификация разрядлы дэрэжэсен, эмма муниципаль хезмэт вазыйфалары теркеме 
чиклэрендэ 1 класслы класслы чиннан да югарырак тугел, аца муниципаль хезмэт вазыйфасы керэ. 

8.7. Муниципаль хезмэткэргэ тапшырылганда чираттагы класслы чин федераль дэулэт граждан 
хезмэтенец тиешле класслы чинында, дипломатик рангта, хэрби яисэ махсус звенода, Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэтенец яисэ Россия Федерациясенец башка субъекты класс 
чинында булу дэвамлылыгы, муниципаль хезмэтнец квалификация разрядында исэпкэ алына. 



8.8. Беренче сыйныф чины муниципаль хезмэткэргэ сынау уцышлы тэмамланганнан соц бирелэ, э 
сынау билгелэнмэгэн булса, муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэт вазыйфасына 
билгелэгэннэн соц еч айдан да иртэрэк тугел. 

8.9. 2 Иэм 3 нче сыйныфларныц муниципаль хезмэт секретаре Иэм референты класс чиналарында 
булу вакыты бер ел, муниципаль хезмэт кицэшчесе Ьэм 2 нче Ьэм 3 нче сыйныфлар муниципаль 
Кицэшчесен ике ел, 2 Ьэм 3 нче сыйныфлар муниципаль Кицэшчесен бер ел тэшкил итэ. 
Секретарь, референт, муниципаль хезмэт Кицэшчесе, муниципаль кицэшче Ьэм 1 класслы 
хакыйкый муниципаль кицэшче сыйныф чиналарында булу вакыты билгелэнми. Курсэтелгэн 
муниципаль хезмэткэрлэрнец класс чиналарында аларны тиешле теркем муниципаль хезмэтнец 
югары вазыйфаларына кучергэндэ арттыру мемкин. 

8.10. Бирелгэн класс чинында булу вакыты аны алган кеннэн ук исэплэнэ. 

8.11. Кене биру сыйныф чины санала кабул иту коне турында Карар кабул иту турында класс 
чины. Квалификация имтиханы нэтижэлэре буенча класслы чин бирелгэн очракта, класслы чин 
биру коне булып муниципаль хезмэткэрлэргэ квалификация имтиханы биру кене санала. 

8.12. Чираттагы сыйныф чины муниципаль хезмэткэргэ, муниципаль хезмэткэрлэргэ уз хезмэт 
вазыйфаларын тиешенчэ утэгэндэ, алдагы сыйныф чинында муниципаль хезмэт уту очен 
билгелэнгэн срок уткэннэн соц Ьэм муниципаль хезмэт вазыйфасын билэгэн очракта бирелэ. 

8.13. Чираттагы сыйныф чины дисциплинар жэза алган муниципаль хезмэткэрлэргэ, шулай ук 
хезмэт тикшеруе уткэрелэ торган муниципаль хезмэткэрлэргэ бирелми яки жинаять эше 
кузгатылган. 

8.14. Муниципаль хезмэттэге аерым аерым аерым аерым аерым аерым хермэтлэу чаралары 
буларак муниципаль хезмэткэргэ бирелергэ мемкин: 

1) элеге статьяныц 8.9 елешендэ билгелэнгэн срок тэмамланганчы, муниципаль хезмэтне тиешле 
класс чинында узу ечен билгелэнгэн, лэкин элегрэк бирелгэн класс чинында алты айдан да 
иртэрэк булмаган вакытка кадэр - муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц бу теркеменэ туры килэ 
торган чираттагы класслы чиннан да артыграк тугел; 

2) бер баскычка муниципаль хезмэт вазыйфасы теркеме чиклэрендэ - 3 класслы класслы класслы 
класслы класслы класслы класслы класслы чин булган муниципаль хезмэткэргэ, лэкин элеге 
статьяныц 8.9 елешендэ билгелэнгэн срок чыкканнан соц да иртэрэк тугел. 

7.15. Муниципаль хезмэткэрне вазыйфаларныц элеккеге теркеме чиклэрендэ югары вазыйфага 
билгелэгэндэ аца чираттагы класслы чин бирелэ ала, эгэр ул элеге статьяныц 8.9 елешендэ 
билгелэнгэн элеккеге класс чинында булу срогы узган булса. 

8.16. Муниципаль хезмэт вазыйфасына муниципаль хезмэткэр билгелэгэндэ элек билэгэн 
вазыйфаларныц иц югары теркеменэ керэ торган муниципаль хезмэт вазыйфасына муниципаль 
хезмэткэр билгелэгэндэ муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц бу теркеме ечен беренче булган 
класслы чин бирелэ, эгэр бу класс чин муниципаль хезмэткэре булган класслы чиннан югары 
булса. Курсэтелгэн очракта сыйныф чины алдагы класс чинында булу вакытын исэпкэ алмыйча, 
эзлеклелексез бирелэ. 

8.17. Муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц югары теркеменэ караган муниципаль 
хезмэткэрлэрдэн тыш, билгеле бер вакытка муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче 
муниципаль хезмэткэрлэрдэн тыш, класслы чиннар квалификация имтиханы нэтижэлэре буенча 
бирелэ. Квалификация имтиханы дэулэт граждан хезмэткэрлэре тарафыннан квалификация 
имтиханын тапшыру ечен билгелэнгэн тэртиптэ уткэрелэ. 

8.18. Муниципаль хезмэткэрлэргэ сыйныф чиннары муниципаль берэмлек уставына яки башка 
муниципаль хокукый актка вэкалэтле орган Ьэм (яки) вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль 
хезмэткэрнец турыдан-туры житэкчесе тэкъдиме буенча бирелэ. 



8.19. Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турында курсэтмэлэр керту тэртибе Ьэм аца 
кушып бирелэ торган документлар исемлеге муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ. 

8.20. Муниципаль хезмэткэргэ класс чины биру турында карар, элеге статьяныц 8.13 елешендэ 
курсэтелгэн очраклардан тыш, бер айдан да соцга калмыйча кабул ителергэ тиеш: 

1) квалификация имтиханы уздырылган кеннэн башлап; 

2) кирэкле барлык документлар булган класс чинын биру турындагы тэкьдим кертелгэннэн соц, 
класс чинын квалификация имтиханнарыннан башка тапшырганда бирергэ вэкалэтле органга яки 
жирле узидарэ вазыйфаи затына биру турында. 

8.21. Муниципаль хезмэткэрлэрне муниципаль хезмэтнец башка вазифаларына кучеру, шулай ук 
муниципаль хезмэтгэн азат ителгэндэ муниципаль хезмэткэргэ бирелгэн класслы чин саклана. 
Муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэтнец башка вазыйфасына билгелэгэндэ аца бирелгэн 
класс чины билгелэнгэн тэртиптэ чираттагы класслы чин бирелгэнче саклана. 

8.22. Муниципаль хезмэткэргэ класслы чин биру турында мэгълумат шэхси эшкэ Ьэм муниципаль 
хезмэткэрнец хезмэт кенэгэсенэ кертелэ 

9. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТНЕЦ КЛАССЛЫ ЧИНЫН САКЛАУ ЬЭМ АННАН МЭХРУМ ИТУ 

9.1. Бирелгэн сыйныф чины муниципаль хезмэт вазифасыннан азат ителгэндэ Ьэм муниципаль 
хезмэтгэн (шул исэптэн пенсиягэ чыгу белэн) азат ителгэндэ, шулай ук муниципаль хезмэткэ 
кергэндэ саклана. 

9.2. Муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэтнец башка вазыйфасына билгелэгэндэ аца 
бирелгэн класс чины билгелэнгэн тэртиптэ чираттагы класслы чин бирелгэнче саклана. 

9.3. Бирелгэн класслы чиннан мэхрум иту суд карары буенча федераль законнар нигезендэ 
мемкин. 

III. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕЦ ХОКУКЫЙ ХЭЛЕ (СТАТУСЫ) 

10. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭР 

10.1. Муниципаль хезмэткэр-федераль законнар Ьэм Татарстан Республикасы законнары 
нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ, Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге 
бюджеты акчалары исэбеннэн тулэнэ торган акчалата хезмэт вазыйфасы буенча вазыйфаларны 
башкаручы граждан. 

1.2. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче Ьэм жирле узидарэ органнары эшчэнлеген техник 
тээмин иту буенча вазыйфаларын башкаручы затлар муниципаль хезмэткэрлэр тугел. 

11. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕЦ ХОКУКЛАРЫ ЬЭМ БУРЫЧЛАРЫ 

11. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕЦ ХОКУКЛАРЫ ЬЭМ БУРЫЧЛАРЫ 

Муниципаль хезмэткэр Россия Федерациясе Хезмэт кодексы, Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы муниципаль хезмэте турындагы законнар, Тукай муниципаль районы Круглое Поле 
авыл жирлеге Уставы, муниципаль хокукый актлар, хезмэт шартнамэсе (контракт) белэн 
билгелэнгэн хокукларга ия Ьэм бурычлы. 

12. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ БЕЛЭН БЭЙЛЕ ЧИКЛЭУЛЭР ЬЭМ ТЫЮЛАР 

Муниципаль хезмэткэр Россия Федерациясе Хезмэт кодексы, Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы муниципаль хезмэте турындагы законнар, Тукай муниципаль районы Круглое Поле 



авыл жирлеге Уставы, муниципаль хокукый актлар, хезмэт шартнамэсе (контракт) белэн 
билгелэнгэн чиклэулэрне Ьэм тыюларны утэргэ тиеш. 

13.МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТТЭ МЭНФЭГАТЬЛЭР КОНФЛЖТЫН ЖДЙГА САЛУ 

1.1. Элеге Нигезлэмэ максатлары ечен «коррупциягэ каршы кврэш турында "Федераль законныц 
10 статьясындагы 1 елеше белэн билгелэнгэн" мэнфэгатьлэр конфликты» тешенчэсе кулланыла. 

4.2. Элеге Нигезлэмэ максатлары ечен "коррупциягэ каршы керэш турында «Федераль законныц 
10 статьясындагы 2 елеше белэн билгелэнгэн «шэхси кызыксыну" тешенчэсе кулланыла» 

3.3. Мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмый калу яки жайга салу мэнфэгатьлэр каршылыгын як 
булып торучы муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи яисэ хезмэт урынын узгэртудэн, хэтта 
вазыйфаи (хезмэт) бурычларын билгелэнгэн тэртиптэ утэудэн читлэштерудэн Ьэм (яки) 
мэнфэгатьлэр каршылыгы барлыкка килугэ сэбэп булган табыштан баш тартудан баш тартудан 
баш тартудан баш тартудан гыйбарэт булырга мемкин. 

4.4. Эгэр муниципаль хезмэт вазыйфасын, кыйммэтле кэгазьлэрне (катнашу доллары, 
оешмаларныц устав (склад) капиталларында пайлар) билэгэн зат уз карамагындагы кыйммэтле 
кэгазьлэрне (катнашу елешлэре, оешмаларныц устав (склад) капиталларында пайларны) Россия 
Федерациясе граждан законнары нигезендэ ышанычлы идарэгэ тапшырырга тиеш булса яки 
мэнфэгатьлэр каршылыгына китерергэ мемкин. 

1.5. Мэнфэгатьлэр каршылыгын, мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмау яки жайга салу чараларын 
як булып торучы муниципаль хезмэткэрлэрне кабул иту муниципаль хезмэткэрне муниципаль 
хезмэтгэн азат итугэ жэлеп итэ торган хокук бозу булып тора. 

6.6. Муниципаль хезмэткэрдэ мэнфэгатьлэр каршылыгына китерэ яки китерэ ала торган шэхси 
кызыксынучанлык барлыкка килуе турында билгеле булган эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле 
мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмый калу яки жайга салу буенча чаралар курергэ, хэтта бу 
муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэтнец билэгэн вазыйфасыннан читлэштергэнчегэ кадэр 
узенэ йеклэнгэн муниципаль хезмэт вазифасыннан читлэштерелергэ тиеш. 

4.7. Эшкэ алучы вэкиле булган муниципаль хезмэткэрлэрне кабул итмэу узенэ буйсынган 
муниципаль хезмэткэрдэ мэнфэгатьлэр каршылыгына китерэ яки китерэ ала торган шэхси 
кызыксынучанлык барлыкка килу турында билгеле булды, ул хокук бозу булып тора, эшкэ алучы 
вэкиле булган муниципаль хезмэткэрнец эштэн азат ителуенэ китерэ. 

15.8. Муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан хезмэт тэртибе утэлешен тээмин иту Ьэм жирле 
узидарэ органында, муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе аппаратында элеге кодекс Ьэм 
муниципаль хокукый акт белэн билгелэнэ торган тэртиптэ хезмэт тэртибе талэплэрен утэу Ьэм 
мэнфэгатьлэр конфликтын жайга салу буенча (алга таба элеге статьяда - Комиссия) комиссиялэр 
тезелергэ мемкин. 

15.9. Комиссия составы комиссия тарафыннан кабул ителгэн карарларга йогынты ясый алырлык 
мэнфэгатьлэр каршылыклары барлыкка килу мемкинлеге тешереп калдырылырга тиеш. 

14.ХЕЗМЭТ ТЭРТИБЕНЭ КАРАТА ТАЛЭПЛЭР 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭР 

14.1. Муниципаль хезмэткэрлэр бурычлы: 

1) Хезмэт вазыйфаларын намус белэн, югары профессиональ дэрэжэдэ башкарырга; 



2) Барлык физик Ьэм юридик затларга Ьэм оешмаларга тигез, гадел менэсэбэт тээмин иту, нинди 
дэ булса Ижтимагый яки дини берлэшмэлэргэ, Ьенэри яки социаль теркемнэренэ, гражданнарга 
Ьэм оешмаларга естенлек бирмэскэ Ьэм мондый берлэшмэлэргэ, теркемнэргэ, оешмаларга Ьэм 
гражданнарга карата алдан кузаллануга юл куймаска; 

3) вазыйфаи бурычларны намуслы башкаруга комачаулаучы нинди дэ булса шэхси, милек 
(финанс) Ьэм башка мэнфэгатьлэр йогынтысына бэйле гамэллэр кылмаска; 

4) уз Ьенэри хезмэт эшчэнлегенэ сэяси партиялэр, башка ижтимагый Ьэм дини берлэшмэлэр Ьэм 
башка оешмалар карарларыныц йогынты ясарга мемкинлек бирми торган нейтральлекне сакларга; 

5) гражданнар белэн мерэжэгать иткэндэ корректлылык курсэту; 

6) Россия Федерациясе халыкларыныц эхлакый гореф гадэтлэренэ Ьэм традициялэренэ хермэт 
курсэтергэ; 

7) терле этник Ьэм социаль теркемнэрнец, шулай ук конфессиялэрнец мэдэни Ьэм башка 
узенчэлеклэрен исэпкэ алырга; 

8) миллэтара Ьэм конфессияара килешулэргэ ярдэм иту; 

9) аныц абруена яки муниципаль орган абруена зыян китерэ алырлык низаглы хэллэргэ юл 
куймаска. 

14.2. Ждгэкче булган муниципаль хезмэткэр муниципаль хезмэткэрлэрне сэяси партиялэр, башка 
ижтимагый Ьэм дини берлэшмэлэр эшчэнлегендэ катнашырга мэжбур иту очракларына юл 
куймаска тиеш. 

15. КЕРЕМНЭР, ЧЫГЫМНАР ТУРЫНДА МвГЪЛУМАТЛАРНЫ ТАПШЫРУ, 

МИЛЕК ЬЭМ МИЛЕК ХАРАКТЕРЫНДАГЫ ЙЭКЛЭМЭЛЭР ТУРЫНДА 

15.1. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын тиешле исемлеккэ кертелгэн гражданнар, муниципаль 
хезмэткэрлэр узлэренец керемнэре, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
белешмэлэр, шулай ук хатыныныц (иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыныц керемнэре, 
мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр тапшырырга тиеш. 
Курсэтелгэн белешмэлэр Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэренец керемнэре, 
мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр тапшыру ечен билгелэнгэн 
тэртиптэ, сроклары Ьэм формасы буенча тапшырыла. 

1.2. Тиешле исемлеккэ кертелгэн муниципаль хезмэт вазыйфасын билэуче муниципаль хезмэткэр 
уз чыгымнары, шулай ук уз хатыныныц (иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыныц чыгымнары 
турында мэгьлумат бирергэ тиеш, алар Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэренец 
керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгьлумат 
биру ечен билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм форма буенча. 

1.3. Муниципаль хезмэткэрнец, аныц хатыныныц (иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыныц 
чыгымнары аларныц керемнэренэ туры килуен контрольдэ тоту "коррупциягэ каршы керэш 
турында" Федераль законда Ьэм "дэулэт Вазыйфаларын билэуче затларныц Ьэм башка затларныц 
чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында" 2012 елныц 3 
декабрендэге 230-ФЭ номерлы Федераль законда, Россия Федерациясе Президентыныц норматив 
хокукый актларында, элеге Нигезлэмэдэ, Татарстан Республикасы Президентыныц норматив 
хекукый актларында, муниципаль хокукый актларында каралган тэртиптэ гамэлгэ ашырыла. 

4.4. Элеге статья нигезендэ муниципаль хезмэткэрлэргэ бирелэ торган керемнэр, чыгымнар, милек 
Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр турында белешмэлэр, эгэр федераль законнар дэулэт Ьэм 



федераль законнар тарафыннан саклана торган башка серне тэшкил итуче белешмэлэргэ 
кертелмэсэ, конфиденциаль характердагы белешмэлэр булып тора. 

1.5. Муниципаль хезмэткэрнец, аныц хатыныныц (иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыныц 
керемнэре, чыгымнары, милке Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турындагы 
мэгълуматларны дини яки башка ижтимагый берлэшмэлэр, башка оешмалар фондларына 
турыдан-туры яисэ турыдан-туры яисэ турыдан-туры яисэ турыдан-туры яисэ турыдан-туры иганэ 
(взнослар) жыю ечен куллану рехсэт ителми. 

15.6. Муниципаль хезмэткэрлэрнец керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэре турындагы мэгълуматларны Россия Федерациясе законнары белэн каралмаган 
максатларда куллануда яисэ элеге белешмэлэрне файдалануда гаепле затлар Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ жаваплы булалар. 

15.7. Муниципаль хезмэткэрлэргэ узлэренец керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти 
характердагы йеклэмэлэре турында, шулай ук хатыныныц (иренец) Ьэм балигь булмаган 
балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
мэгълуматларны тапшырмау мэжбури булса, яки муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэтгэн 
азат итугэ жэлеп иткэн хокук бозу булып тора. 

15.8. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуне дэгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнэре, 
мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары нигезендэ муниципаль хезмэткэ кергэндэ гражданнар тарафыннан тапшырыла торган 
белешмэлэрнец дереслеген Ьэм тулылыгын тикшеру, муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан 
«коррупциягэ каршы керэш турында» Федераль закон Ьэм Россия Федерациясенец башка 
норматив хокукый актлары белэн билгелэнгэн мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмау яисэ жайга 
салу, аларныц бурычларын утэу Татарстан Республикасы Президентыныц норматив хокукый 
актлары белэн билгелэнэ торган тэртиптэ гамэлгэ ашырыла. 

15.9. Банк, салым яки башка закон белэн саклана торган серне тэшкил итуче белешмэлэрне 
тапшыру турында запрослар, муниципаль хезмэт вазыйфаларын тиешле исемлеккэ кертелгэн 
гражданнарга карата оператив-эзлэу чараларын уткэру турында хокук саклау органнарына 
запрослары, элеге вазыйфаларны билэуче муниципаль хезмэткэрлэр, мондый гражданнарныц ире 
(ир белэн хатынныц) Ьэм балигь булмаган балаларыныц муниципаль хезмэткэрлэре муниципаль 
органнар мэнфэгатьлэрендэ Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары белэн билгелэнэ торган тэртиптэ жибэрелэ. 

15.10. Тиешле исемлеккэ кертелгэн муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче затларныц 
чыгымнарына, шулай ук аларныц ире (ир белэн хатыннарыныц) Ьэм балигь булмаган 
балаларыньщ чыгымнарына контрольне гамэлгэ ашыручы дэулэт органы яисэ курсэтелгэн 
органныц вазыйфаи заты Татарстан Республикасы Президентыныц норматив хокукый акты белэн 
билгелэнэ. 

15.11. Контракт буенча жирле администрация башлыгы вазыйфасын билэугэ дэгъва кылучы 
гражданнар Ьэм элеге вазыйфаны билэуче зат узлэренец керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм 
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр, шулай ук Татарстан Республикасы 
законы белэн билгелэнгэн тэртиптэ Татарстан Республикасы Президентына уз хатыныныц 
(иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре Ьэм мелкэти 
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр тапшыра. 

15.12. Жйрле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча башкаручы зат тарафыннан 
тэкъдим ителгэн керемнэр, чыгымнар, милек Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр турында 
мэгълуматлар жирле узидарэ органнарыныц рэсми сайтында "Интернет" мэгълумат-
телекоммуникация челтэрендэ урнаштырыла Ьэм (яки) массакулэм мэгьлумат чараларына 
муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ торган тэртиптэ бастырып чыгару ечен бирелэ. 



15.13. Элеге Нигезлэмэнец 15.11 статьясындагы 15.11 елеше нигезендэ тапшырыла торган 
керемнэр, чыгымнар, мелкэт Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр турындагы белешмэлэрнец 
дереслеген Ьэм тулылыгын тикшеру Татарстан Республикасы Президенты карары буенча 
Татарстан Республикасы законы белэн билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла. 

15.14. Элеге Нигезлэмэнец 15.13 статьясындагы 15.13 елеше нигезендэ гамэлгэ ашырылган 
тикшеру нэтижэсендэ, контракт буенча жирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуче зат 
тарафыннан «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль закон, "дэулэт 
Вазыйфаларын билэуче затларныц Ьэм башка затларньщ чыгымнарынын аларныц керемнэренэ 
туры килуен тикшереп тору турында" 2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЭ номерлы федераль закон 
белэн билгелэнгэн йеклэмэлэрнец утэлмэве фактларын ачыклаганда", "Аерым категория 
затларныц аерым категориялэренэ Россия Федерациясе территориясеннэн читгэ урнашкан чит ил 
банкларында счетлар (кертемнэр) ачуны Ьэм ия булуны тыю турында" 2013 елныц 7 маендагы 79-
ФЗ номерлы Федераль закон белэн чит ил финанс инструментларына ия булуны Ьэм (яисэ) 
алардан файдалануны тыю турында " 2013 елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон 
белэн Татарстан Республикасы Президенты контракт буенча жирле администрация башлыгы 
вазыйфасын билэуче затныц вэкалэтлэрен вакытыннан алда туктату яисэ аныц башка 
дисциплинар тулэтуен жирле узидарэ органына карата, вэкалэтле вэкил тиешле карар кабул 
итэргэ, яки судка. 

.у 

16. ИНТЕРНЕТ «МЭГЪЛУМАТИ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЧЕЛТЭРЕНДЭ МЭГЬЛУМАТ 
УРНАШТЫРУ ТУРЫНДА МЭГЪЛУМАТ ТАПШЫРУ» 

16.1. "Интернет" мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ сайтлар адреслары Ьэм (яки) сайт 
битлэре турында мэгьлумат, аларда муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэугэ дэгъва итуче 
граждан, муниципаль хезмэткэрлэр Ьэркемгэ ачык мэгьлумат урнаштырган, шулай ук аларны 
идентификациялэргэ мемкинлек бируче мэгълуматларны яллаучы вэкиленэ тапшыралар: 

1) муниципаль хезмэт вазыйфасын билэугэ дэгъва кылучы граждан-муниципаль хезмэткэ алдагы 
елда еч календарь ел эчендэ эшкэ кергэндэ; 

2) муниципаль хезмэткэрлэр - курсэтелгэн мэгълуматны тапшыру елына кадэрге календарь ел 
эчендэ, муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи бурычларын утэу кысаларында Ьэркем очен мемкин 
булган мэгьлумат урнаштыру очракларыннан тыш, ел саен. 

1.2. 16.1 елешендэ курсэтелгэн белешмэлэр. муниципаль хезмэткэ кергэндэ, э муниципаль 
хезмэткэрлэр - хисаптан соц килуче елныц 1 апреленнэн дэ соцга калмыйча муниципаль хезмэт 
вазыйфасын билэп торуга дэгъва кылучы гражданнар тарафыннан тапшырыла. 16.1 елешендэ 
курсэтелгэн белешмэлэр. элеге статьяныц 1 пунктында Россия Федерациясе Хекумэте билгелэгэн 
форма буенча тэкъдим ителэ. 

1.3. Яллаучы вэкиле карары буенча вэкалэтле муниципаль хезмэткэрлэр муниципаль хезмэт 
вазыйфаларын билэугэ дэгъва кылучылар Ьэм "Интернет" мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан урнаштырылган Ьэркем ечен мемкин булган 
мэгьлумат эшкэртуне, шулай ук 16.1 елешендэ каралган мэгълуматларныц дереслеген Ьэм 
тулылыгын тикшеруне гамэлгэ ашыралар. элеге статьяныц 1 елеше. 

IV. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭ КЕРУ ТЭРТИБЕ, 

АНЫ УТУ ЬЭМ ТУКТАТУ 

17. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭ КЕРУ 



17.1. Тукай муниципаль районыныц Круглое Поле авыл жирлегендэ муниципаль хезмэткэ керу 
Россия Федерациясенец хезмэт законнары нигезендэ башкарыла. 

1.2. Тукай муниципаль районыныц Круглое Поле авыл жирлегендэ муниципаль хезмэткэ керу 
хокукына 18 яшьтэн дэ яшьрэк булмаган гражданнар ия. 

1.3. Граждан муниципаль хезмэткэ кабул ителэ алмый Ьэм муниципаль хезмэт турында Россия 
Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнарында каралган очракларда муниципаль 
хезмэттэ була алмый. 

4.4. Эгэр муниципаль хезмэткэ кергэн зат тарафыннан вазыйфа йеклэмэлэрен утэу дэулэт яки 
закон тарафыннан саклана торган башка серне тэшкил итуче белешмэлэрне куллануга бэйле 
булса, мондый мэгълуматка тиешле рехсэт рэсмилэштеру талэп ителэ. Тиешле вазыйфага дэгъва 
итуче гражданда Документлар биргэндэ, мондый мэгълуматка рехсэт биру процедурасын 
килештеру турында подписка алына. 

1.5. Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге башкарма комитеты тэкъдим ителгэн 
документларны карый, аларны дереслеккэ нигез булганда тикшерэ. Круглое Поле авыл жирлеге 
башкарма комитеты элеге документларга карата билгелэнгэн барлык норматив хокукый актлар 
белэн билгелэнгэн талэплэрне утэгэндэ гариза кабул иту мэсьэлэсен карый. 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге муниципаль хезмэт вазыйфасына граждан 
керугэ комачаулаучы муниципаль хезмэт турында Россия Федерациясе Ьэм Татарстан 
Республикасы законнары белэн билгелэнгэн шартлар билгелэнгэн очракта, элеге мэсьэлэ буенча 
Тукай муниципаль районыныц тиешле жирле узидарэ органы житэкчесенэ мерэжэгать итэ. 

1.1. Муниципаль хезмэт вазыйфасына беренче тапкыр кабул ителэ торган граждан очен, шулай ук 
башка теркем вазыйфасына кучкэндэ муниципаль хезмэткэр очен Россия Федерациясе Хезмэт 
кодексы нигезендэ сынау билгелэнэ ала. 

17.7. Граждан Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге жирле узидарэ органнарына 
билгесез вакытка тезелэ торган хезмэт килеигуе (контракт) шартларында яки биш елдан артык 
вакытка муниципаль хезмэткэ керэ. 

17.8. Гражданинныц муниципаль хезмэткэ килуе Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл 
жирлеге жирле узидарэ органы житэкчесе (жирле узидарэ органыныц хокукый акты) муниципаль 
хезмэт вазыйфасына билгелэнуе турында боерыгы белэн рэсмилэштерелэ. 

17.9. Муниципаль хезмэт вазыйфасына билгелэнгэннэн соц муниципаль хезмэткэргэ хезмэт 
таныклыгы бирелэ. 

18. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛЭУГЭ КОНКУРС 

18.1. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында, муниципаль хокукый актларда, 
муниципаль хезмэтнец вакантлы муниципаль вазыйфаларын билэу конкурс нигезендэ гамэлгэ 
ашырылырга мемкин. 

18.2. Муниципаль хезмэт вазифаларына Конкурс анда катнашу ечен гариза биргэн гражданнар 
арасында муниципаль хезмэткэ куела торган талэплэрне утэгэндэ уткэрелэ. 

Муниципаль хезмэткэрлэр аны уткэру вакытында нинди вазыйфалар билэулэренэ карамастан 
конкурста катнаша ала. 

1.3. Конкурсны уткэру жирле узидарэ органнары, муниципаль орган тарафыннан тезелэ торган 
конкурс комиссиялэренэ йеклэнэ. 



Муниципаль хезмэткэрлэр аны уткэру вакытында нинди вазыйфалар билэулэренэ карамастан 
конкурста катнаша ала. 

1.3. Конкурсны уткэру жирле узидарэ органнары, муниципаль орган тарафыннан тезелэ торган 
конкурс комиссиялэренэ йеклэнэ. 

4.4. Датасы, вакыты, урыны турында мэгьлумат (хэбэр), шулай ук хезмэт килешуе проекты 
конкурс уздырылган кенгэ кадэр 20 кеннэн дэ соцга калмыйча рэсми рэвештэ басылып чыгарга 
тиеш. 

1.5. Конкурсны уткэру тэртибе Ьэм шартлары Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 
законнары нигезендэ Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге Советы карары 
белэн билгелэнэ. 

19. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭРНЕ АТГЕСТАЦИЯЛЭУ 

19.1. Муниципаль хезмэткэрне атгестациялэу аныц билэгэн муниципаль хезмэт вазыйфасына туры 
килуен билгелэу максатыннан уткэрелэ. Муниципаль хезмэткэрне атгестациялэу еч елга бер 
тапкыр уткэрелэ. 

1.2. Тубэндэге муниципаль хезмэткэрлэр аттестациялэнергэ тиеш тугел: 

1) муниципаль хезмэт вазыйфаларын бер елдан ким билэгэн; 

2) 60 яшькэ житкэн; 

3) йекле хатын-кызлар; 

4) йеклелек Ьэм бала тудыру буенча ялда булган яисэ еч яшькэ житкэнче бала карау буенча ялда 
булган. Курсэтелгэн муниципаль хезмэткэрлэрне атгестациялэу отпусктан чыкканнан соц бер 
елдан да иртэрэк булырга мемкин; 

5)ашыгыч хезмэт килешуе (контракт) нигезендэ муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче. 

3.3. Аттестация нэтижэлэре буенча эшкэ алучы вэкиле (эш бируче) Аерым муниципаль 
хезмэткэрлэрне узлэренец эшендэге уцышлары ечен яки аныц ризалыгы белэн вазыйфасында 
муниципаль хезмэткэрне кимету турында Атгестациядэн соц бер айдан да артык вакыт эчендэ 
булэклэу турында Карар кабул итэ. Аттестация нэтижэлэре буенча аттестация комиссиясе аерым 
муниципаль хезмэткэрлэрне естэмэ Ьенэри белем алу ечен жибэру турында кицэшлэр бирэ ала. 

4.4. Муниципаль хезмэткэр вазифада киму яки аныц ризалыгы белэн башка вазифага кучеру 
мемкинлеге булмау белэн килешмэгэн очракта, эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле аттестация 
нэтижэлэре белэн расланган квалификациянец житэрлек булмавы сэбэпле, муниципаль хезмэттэн 
бер айдан да артмаска мемкин. Курсэтелгэн сроктан сон муниципаль хезмэткэрне эштэн азат иту 
яки аны элеге аттестация нэтижэлэре буенча вазыйфаларда кимету рехсэт ителми. 

1.5. Муниципаль хезмэткэр аттестация нэтижэлэренэ суд тэртибендэ шикаять бирергэ хокуклы. 

19.1. Татарстан Республикасы" Тукай муниципаль районы "муниципаль берэмлегенец муниципаль 
хезмэткэрлэрен атгестациялэу турында нигезлэмэ Тукай муниципаль районы Советы карары 
белэн расланды. 

20. ХЕЗМЭТ КИЛЕШУЕН ОЗУ ЭЧЕН НИГЕЗЛЭР 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭР БЕЛЭН 



20.1. Россия Федерациясе Хезмэт кодексында каралган хезмэт килешуен езу очен нигезлэрдэн 
тыш, муниципаль хезмэткэрлэр белэн хезмэт килешуе яллаучы (эш бируче) вэкиле инициативасы 
буенча езелергэ мемкин: 

1) муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен билгелэнгэн чик яше казанышлары; 

2) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дэулэте гражданлыгы туктатылу - Россия 
Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашучы, аныц нигезендэ чит ил гражданы муниципаль 
хезмэттэ булырга, аларга чит ил гражданлыгы сатып алырга яисэ аларга яшэугэ рехсэтне яисэ 
Россия Федерациясе гражданиныныц Россия Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашмаган 
чит ил дэулэте территориясендэ даими яшэу хокукын раслаучы башка документ алырга хокуклы, 
аньщ нигезендэ чит ил дэулэте гражданына ия Россия Федерациясе гражданы, чит ил гражданы, 
Россия Федерациясе гражданы, муниципаль хезмэттэ булырга хокуклы; 

3) муниципаль хезмэт белэн бэйле Ьэм "Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында" 
Федераль законныц 13, 14, 14.1 Ьэм 15 статьяларында билгелэнгэн чиклэулэрне Ьэм тыюларны 
сакламау"; 

4) дисквалификация рэвешендэ административ жэза куллану. 

1.2. Муниципаль хезмэттэ муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен билгелэнгэн иц чик яшькэ 
житкэн муниципаль хезмэткэрлэрнец урнашу вакытын озайту рехсэт ителэ. Муниципаль 
хезмэткэрнец муниципаль хезмэтендэ булу вакытын бер тапкыр озайту бер елга рехсэт ителми. 

V. Эш (хезмэт) вакыты Ьэм ял вакыты 

21. ЭШ (ХЕЗМЭТ) ВАКЫТЫ 

Муниципаль хезмэткэрлэрнец эш (хезмэт) вакыты хезмэт законнары нигезендэ жайга салына. 

22. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕ ЖЦБЭРУ 

22.1. Муниципаль хезмэткэргэ ел саен муниципаль хезмэт вазыйфасын Ьэм акчалата эчтэлекне 
саклап калу белэн жибэрелэ, аныц кулэме хезмэт законнарында билгелэнгэн тэртиптэ уртача 
хезмэт хакын исэплэу ечен билгелэнэ. 

1.2. Муниципаль хезмэткэр тарафыннан еллык тулэуле ял теп тулэуле отпусктан Ьэм естэмэ 
тулэуле яллардан тора. 

1.3. Еллык теп тулэуле ял муниципаль хезмэткэргэ 30 календарь кен дэвамлылыгы белэн бирелэ. 

4.4. Еллык естэмэ тулэуле отпусклар муниципаль хезмэткэргэ тиешле еллар эшлэгэн ечен 
(дэвамлылыгы 10 календарь кеннэн дэ артмаган), шулай ук федераль законнарда Ьэм Татарстан 
Республикасы законнарында каралган очракларда бирелэ. 

Эш кене билгелэнмэгэн муниципаль хезмэткэргэ хезмэт кене нормалаштырылмаган еч календарь 
кен дэвамлылыгы ечен ел саен естэмэ тулэуле ял бирелэ. 

1.5. Муниципаль хезмэткэр гаризасы буенча еллык тулэуле отпуск частьлэр буенча бирелергэ 
мемкин, шул ук вакытта ялныц бер елеше 14 календарь кеннэн дэ ким булырга тиеш тугел. 
Яллаучы (эш бируче) вэкиле белэн килештереп, муниципаль хезмэткэргэ отпускныц башка 
дэвамлылыгыныц бер елеше бирелергэ мемкин. 

1.1. Муниципаль хезмэткэргэ аныц язма гаризасы буенча яллаучы (эш бируче) вэкиле карары 
белэн акчалата эчтэлекне саклап калудан башка бер елдан да артмаска мемкин. 



22.7. Муниципаль хезмэткэргэ федераль законнарда каралган очракларда акчалата эчтэлекне 
саклап калмыйча гына ял бирелэ. 

VI. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭР ХЕЗМЭТЕНЭ ТУЛЭУНЕЦ ГОМУМИ ПРИНЦИПЛАРЫ. 
МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРГЭ БИРЕЛЭ ТОРГАН ГАРАНТИЯЛЭР. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ 
СТАЖЫ 

23. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭР ХЕЗМЭТЕНЭ ТУЛЭУ 

1.1. Муниципаль хезмэткэрлэрнец акчалата эчтэлеге муниципаль хезмэтнец билэгэн муниципаль 
вазыйфасы, вазыйфаи окладка айлык естэмэ тулэулэр Ьэм башка естэмэ тулэулэр нигезендэ айлык 
вазыйфаи окладтан тора. 

4.2. Вазыйфаи окладка Ьэм башка естэмэ тулэулэргэ естэмэлэр керэ: 

- тиешле еллар эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ; 

- муниципаль хезмэтнец аерым шартлары ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ тулэу; 

- аеруча меЬим Ьэм катлаулы биремнэрне утэгэн ечен премия, аларны тулэу тэртибе жирле 
узидарэ органы бурычларын Ьэм функциялэрен тээмин итуне, вазыйфаи инструкцияне утэуне 
исэпкэ алып, эшкэ алучы вэкиле (эш бируче) тарафыннан билгелэнэ; 

- айлык акчалата булэк; 

- сыйныф чины ечен айлык естэмэ; 

- еллык тулэуле отпуск биргэндэ бер тапкыр бирелэ торган тулэу; 

- матди ярдэм; 

-закон нигезендэ муниципаль хезмэткэрнец акчалата эчтэлеген тэшкил итэ торган башка естэмэ 
тулэулэр, алар эш бирученец аерым курсэтмэсе белэн билгелэнэ. 

1.3. Муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи оклады хезмэт килешуе (контракт) белэн Тукай 
муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге жирле узидарэ органнарыныц штат 
расписаниесе нигезендэ билгелэнэ. 

4.4. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге муниципаль 
хезмэткэрлэренец акчалата эчтэлеге Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары, 
элеге Нигезлэмэ нигезендэ Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге башлыгыныц 
хокукый актлары белэн жайга салына. 

1.5.Муниципаль хезмэткэрлэргэ премия биру, матди ярдэм курсэту тэртибе Ьэм шартлары элеге 
органнарныц муниципаль хезмэткэрлэренэ карата Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 
законнары, Тукай муниципаль районыныц Круглое Поле авыл жирлеге Уставы, элеге Нигезлэмэ 
нигезендэ жирле узидарэ органнарыныц хокукый актлары белэн билгелэнэ. 

24. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРГЭ БИРЕЛЭ ТОРГАН ГАРАНТИЯЛЭР 

1.4. Муниципаль хезмэткэргэ гарантиялэнэ: 

1) вазыйфаи курсэтмэлэр нигезендэ уз вазыйфаларын утэуне тээмин итуче эш шартлары; 

2) акча эчтэлеген уз вакытында Ьэм тулы кулэмдэ алу хокукы; 



3) Эш (хезмэт) вакытыньщ нормаль дэвамлылыгын билгелэу, ял кеннэре Ьэм эшлэми торган 
бэйрэм кеннэре, шулай ук еллык тулэуле ял биру белэн тээмин ителэ торган ял; 

4) муниципаль хезмэткэргэ Ьэм аныц гаилэ эгъзаларына медицина хезмэте курсэту, шул исэптэн 
муниципаль хезмэткэр пенсиягэ чыккач та; 

* 

5) тиешле еллар эшлэгэн ечен Ьэм инвалидлыкка бэйле рэвештэ пенсия белэн тээмин иту, шулай 
ук вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ килеп чыккан очракта муниципаль хезмэткэрнец 
гаилэ эгъзаларын пенсия белэн тээмин иту; 

6) вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ муниципаль хезмэткэрнец сэламэтлегенэ Ьэм 
мелкэтенэ зыян китергэн очракларга мэжбури дэулэт иминлэштеруе; 

7) муниципаль хезмэт хезмэткэрен уткэн чорда яисэ аныц туктатылганнан соц, яисэ вазыйфаи 
бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ килеп туган авыру яисэ эшкэ яраклылык югалткан очракта 
мэжбури дэулэт социаль иминиятенэ;; 

8) муниципаль хезмэткэрне Ьэм аныц гаилэ эгъзаларын федераль законнарда билгелэнгэн 
очракларда, тэртиптэ Ьэм шартларда аныц вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле кеч кулланудан, 
янаулардан Ьэм башка хокуксыз гамэллэрдэн яклау. 

25. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕ ПЕНСИЯ БЕЛЭН ТЭЭМИН ИТУ 

ЬЭМ АНЫЦ ГАИЛЭ ЭГЪЗАЛАРЫ 

25.1. Муниципаль хезмэткэргэ пенсия белэн тээмин иту елкэсендэ дэулэт граждан хезмэткэренец 
федераль законнар Ьэм Татарстан Республикасы законнары белэн билгелэнгэн хокуклары тулы 
кулэмдэ тарала. 

4.2. Муниципаль хезмэткэрнец дэулэт пенсия кулэмен билгелэу Татарстан Республикасы законы 
белэн билгелэнгэн Татарстан Республикасы Муниципаль хезмэт вазыйфалары Ьэм Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары нисбэте нигезендэ гамэлгэ ашырыла. 
Муниципаль хезмэткэрнец дэулэт пенсиясенец максималь кулэме Татарстан Республикасы дэулэт 
граждан хезмэтенец тиешле вазыйфасы буенча Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэренец дэулэт пенсиясенец максималь кулэменнэн артмаска тиеш. 

3.3. Муниципаль хезмэткэр вафат булган очракта, аныц вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле, шул 
исэптэн муниципаль хезмэттэн азат ителгэннэн соц килеп житкэн очракта, вафат булган кешенец 
гаилэ эгъзалары туендыручысын югалту очрагы буенча пенсия алырга хокуклы,ул федераль 
законнарда билгелэнгэн тэртиптэ. 

26. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ СТАЖЫ 

26.1. Муниципаль хезмэтнец стажына (гомуми озынлыгы) алмаштыру чорлары кертелэ: 

1) муниципаль хезмэт вазыйфалары; 

2) муниципаль вазыйфалар; 

3) Россия Федерациясе дэулэт вазыйфалары Ьэм Татарстан Республикасы дэулэт вазыйфалары; 

4) дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары, федераль дэулэт хезмэтенец башка терлэре вазыйфалары 
Ьэм вазыйфалары; 

5) федераль законнар Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ башка вазыйфалар. 



4.2. Муниципаль хезмэткэр стажы дэулэт граждан хезмэткэре дэулэт граждан хезмэте стажына 
тицлэштерелэ. 

3.3. Муниципаль хезмэт стажын исэплэу тэртибе Татарстан Республикасы законы белэн 
билгелэнэ. 

VII. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕ БУЛЭКЛЭУ, ДИСЦИПЛИНАР 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕЦ ЖДВАПЛЫЛЫГЫ 

27. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕ БУЛЭКЛЭУ 

27.1. Муниципаль хезмэткэрлэргэ уз вазифаларын намуслы Ьэм нэтижэле башкарган, мактауга 
лаеклы хезмэт иткэн, аерым эЬэмияткэ ия Ьэм аца кыенлыктагы бурычларны утэгэн ечен 
тубэндэге булэклэр терлэре кулланылырга мемкин: 

1) рэхмэт белдеру; 

2) бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэклэу тулэу; 

3) кыйммэтле булэк булэклэу; 

4) жирле узидарэ органнары тарафыннан билгелэнгэн Мактау грамотасы яки башка тер булэклэр 
булэклэу; 

5) законнар нигезендэ дэулэт булэклэре белэн булэклэу; 

6) федераль законнар Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ муниципаль берэмлек 
уставында Ьэм башка муниципаль хокукый актларда билгелэнгэн башка тер булэклэу терлэре. 

4.2. Булэклэулэрне куллану тэртибе Ьэм шартлары, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 
дэулэт булэклэре белэн булэклэудэн тыш, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 
законнары, Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге Уставы, элеге Нигезлэмэ 
нигезендэ билгелэнэ. 

1.3. Булэклэу муниципаль хезмэткэрлэр хезмэте утуче жирле узидарэ органы житэкчесенец 
хокукый акты белэн игьлан ителэ. 

4.4. Дисциплинар жэза алмаган муниципаль хезмэткэрлэр булэклэнми. 

28. ДИСЦИПЛИНАР ЖАВАПЛЫЛЫК МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭР 

28.1. Дисциплинар бозу - узенэ йеклэнгэн хезмэт бурычларын утэмэгэн яки тиешенчэ утэмэгэн 
ечен, Эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле тубэндэге дисциплинар жэза кулланырга хокуклы: 

1) кисэту; 

2) шелтэ; 

3) тиешле нигезлэр буенча муниципаль хезмэттэн азат иту. 

28.2. Дисциплинар ялгышуга юл куйган муниципаль хезмэткэр вакытлыча (эмма бер айдан да 
артмаска тиеш) булырга мемкин, аныц дисциплинар жаваплылыгы турындагы мэсьэлэне хэл 



итугэ кадэр, хезмэт бурычларын утэудэн азат ителергэ мвмкин. Муниципаль хезмэткэрне 
вазыйфаи бурычларны утэудэн читлэштеру бу очракта муниципаль хокукый акт тарафыннан 
башкарыла. 

1.3. Дисциплинар тулэтулэрне куллану Ьэм тешеру тэртибе хезмэт законнары белэн билгелэнэ. 

29. ЧИКЛЭУЛЭР ЬЭМ ТЫЮЛАРНЫ УТЭМЭГЭН ЭЧЕН ТУЛЭТУЛЭР, 

КОНФЛИКТНЫ БУЛДЫРМАУ ЯКИ ЖАЙГА САЛУ ТУРЫНДА ТАЛЭПЛЭР 

ТАЛЭПЛЭР ЬЭМ БУРЫЧЛАРНЫ УТЭМЭУ БИЛГЕЛЭНГЭН 

КОРРУПЦИЯГЭ КАРШЫ КЭРЭШ МАКСАТЛАРЫНДА 

1.1. Муниципаль хезмэткэрлэргэ «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль 
закон, «Коррупциягэ каршы керэш турында» Федераль закон Ьэм башка федераль законнар 
тарафыннан билгелэнгэн чиклэулэр Ьэм тыюларны, мэнфэгатьлэр конфликтын жайга салу Ьэм 
коррупциягэ каршы керэш максатларында билгелэнгэн бурычларны утэмэгэн ечен элеге 
Нигезлэмэнец 28 статьясында каралган тулэтулэр салына. 

4.2. Элеге Нигезлэмэнец 13 Ьэм 15 статьяларында каралган хокук бозуларны кылган очракларда 
муниципаль хезмэткэр ышанычны югалтуга бэйле рэвештэ муниципаль хезмэттэн азат ителергэ 
тиеш. 

3.3. Элеге Нигезлэмэнец 13, 15 Ьэм 28 статьяларында каралган тулэтулэр яллаучы вэкиле (эш 
бируче) нигезендэ кулланыла: 

1) коррупцион Ьэм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль 
органныц кадрлар хезмэте булекчэсе тарафыннан уткэрелгэн тикшеру нэтижэлэре турында доклад 
(алга таба-хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте булекчэсе); 

2) муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибе талэплэрен утэу Ьэм мэнфэгатьлэр конфликтын 
жайга салу буенча комиссия тэкъдимнэре, тикшеру нэтижэлэре турында доклад комиссиягэ 
жибэрелгэн очракта; 

2.1) коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте подразделениесе 
докладлары, анда аны башкаруныц факттагы шартлары Ьэм муниципаль хезмэткэрне бары тик 
аныц ризалыгы белэн генэ язмача ацлатуы Ьэм коррупциячел хокук бозу фактын таныган очракта 
(ышанычны югалтуга бэйле рэвештэ эштэн азат ителу рэвешендэ тулэтудэн тыш) муниципаль 
хезмэткэрнец язма ацлатуы бэян ителэ); 

3) муниципаль хезмэткэрнец андатмалары; 

4) башка материаллар. 

4.4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте булекчэсенэ язмача бирелгэн 
мэгълумат тикшеру уздыру ечен нигез булып тора: 

1) хокук саклау органнары, башка дэулэт органнары, жирле узидарэ органнары Ьэм аларньщ 
вазыйфаи затлары тарафыннан; 

2) сэяси партиялэрнец тебэк яисэ жирле булеклэре, шулай ук сэяси партиялэр булмаган региональ 
ижтимагый берлэшмэлэр закон нигезендэ теркэлгэн региональ ижтимагый берлэшмэлэр; 

3) Тиешле муниципаль берэмлектэ тезелгэн Ижтимагый совет; 

4) массакулэм мэгълумат чаралары. 



1.5. Аноним хэбэрлэр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте булекчэсенэ 
тикшеру уткэру очен нигез була алмый. 

5.10. Тикшеру уткэругэ кадэр Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте 
булекчэсе муниципаль хезмэткэрдэн язма формада ацлатма бируне талэп итэргэ тиеш. Эгэр ике 
эш кене узгач курсэтелгэн анлатма бирелмэсэ, тиешле акт тезелэ. Муниципаль хезмэткэрлэргэ 
ацлатма бирмэу тикшеру уткэру очен киртэ тугел. 

4.7. Муниципаль хезмэткэрлэргэ элеге Нигезлэмэнец 13 статьясындагы 5 яки 7 елешлэрендэ 
каралган хокук бозуларны кылган очракта, тикшеру нэтижэлэре турында доклад, муниципаль 
хезмэткэрне язмача ацлату Ьэм башка материаллар муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибенэ 
карата талэплэрне утэу Ьэм мэнфэгатьлэр конфликтын жайга салу буенча кадрлар хезмэте 
булекчэсенэ тапшырыла, ул муниципаль хезмэткэргэ дисциплинар тулэтуне куллану буенча 
рекомендациялэр эзерли. 

Муниципаль хезмэткэрлэргэ тикшеру нэтижэлэре турында доклад, муниципаль хезмэткэрне 
язмача ацлату Ьэм башка материаллар хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте 
булекчэсе тарафыннан яллаучы вэкиленэ (эш биручегэ) тапшырыла. 

4.8. Элеге Нигезлэмэнец 13, 15 Ьэм 28 статьяларында каралган тулэтулэр кулланганда муниципаль 
хезмэткэрлэр тарафыннан кылынган коррупцион хокук бозу характеры, аныц авырлыгы, ул 
башкарган хэллэр, муниципаль хезмэткэрлэргэ башка чиклэулэр Ьэм тыюлар, мэнфэгатьлэр 
конфликтын булдырмый калу яки жайга салу турында талэплэрне утэу Ьэм коррупциягэ каршы 
тору максатларында билгелэнгэн бурычларны утэу, шулай ук муниципаль хезмэткэрлэргэ уз 
вазыйфаи бурычларын утэунец алдагы нэтижэлэре исэпкэ алына. 

4.9. Элеге Нигезлэмэнец 13, 15 Ьэм 28 статьяларында каралган тулэтулэр муниципаль 
хезмэткэрнец вакытлыча эшкэ яраксызлыгы чорын санамыйча, муниципаль хезмэткэрлэргэ 
коррупцион хокук бозу ачылган кеннэн бер айдан да соцга калмыйча кулланыла, шулай ук хокук 
бозуларны профилактикалау Ьэм муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибе талэплэрен утэу 
Ьэм мэнфэгатьлэр конфликтын жайга салу буенча комиссия тарафыннан курсэтелгэн Тикшеру 
материалларын карау буенча кадрлар хезмэте булекчэсе тарафыннан тикшеру уткэру вакыты. Шул 
ук вакытта тулэтгеру коррупцион хокук бозулар кылган кеннэн алып алты айдан да соцга 
калмыйча кулланылырга тиеш. 

29.10. "Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында «Федераль законныц 27.1 
статьясындагы 1 яисэ 2 елеше муниципаль хезмэткэргэ коррупцион хокук бозулар кылган очракта 
тулэтуне куллану турындагы актта курсэтелэ. 

1.11. Муниципаль хезмэткэргэ нигезлэмэлэр бозылган хокук бозуларны Ьэм норматив хокукый 
актларны курсэтеп яисэ муниципаль хезмэткэргэ кулланудан баш тарту турында курсэтелгэн 
тулэтулэр турында акт кучермэсе муниципаль хезмэткэргэ тиешле акт чыккан кеннэн еч эш кене 
эчендэ расписка биреп тапшырыла. Эгэр муниципаль хезмэткэр курсэтелгэн расписка бирудэн 
баш тартса, тиешле акт тезелэ. 

1.12. Тулэтугэ федераль закон нигезендэ муниципаль хезмэткэрлэргэ шикаять бирелергэ мемкин. 

29.13. Эгэр муниципаль хезмэткэрлэр тулэтелгэн кеннэн бер ел эчендэ элеге Нигезлэмэнец 28.1 
статьясындагы 1 яисэ 2 пунктларында каралган дисциплинар тулэтугэ дучар ителмэсэ, ул 
тулэтулэр булмаган дип санала. 

29114. Яллаучы вэкиле (эш бируче) муниципаль хезмэткэрдэн элеге Нигезлэмэнен 28.1 
статьясындагы 28.1 елешенец 1 яисэ 2 пунктында каралган дисциплинар тулэтуне уз 
инициативасы буенча дисциплинар тулэтуне муниципаль хезмэткэрнец язма гаризасы буенча яисэ 
аныц турыдан-туры житэкчесе утенече буенча алырга хокуклы. 



29.15. Муниципаль хезмэткэргэ ышанычны югалтуга бэйле рэвештэ эштэн азат иту рэвешендэге 
тулэтуне куллану турындагы мэгълуматлар жирле узидарэ органы тарафыннан кертелэ, анда 
муниципаль хезмэткэр Муниципаль хезмэт узган, "коррупциягэ каршы керэш турында"Федераль 
законниц 15 статьясында каралган ышанычны югалтуга бэйле рэвештэ эштэн азат ителгэн затлар 
реестрына кертелэ. 

VIII. МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕКТЭ КАДРЛАР ЭШЕ 

30. МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕКТЭ КАДРЛАР ЭШЕ 

Муниципаль берэмлектэ кадрлар эше уз эченэ ала: 

1) муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу очен кадрлар составын формалаштыру; 

2) муниципаль хезмэт турындагы законнар нигезлэмэлэрен гамэлгэ ашыру турында тэкъдимнэр 
эзерлэу Ьэм элеге тэкъдимнэрне эшкэ алучы вэкиленэ (эш биручегэ) керту); 

3) муниципаль хезмэткэ керугэ, аны утугэ, хезмэт килешуе (контракт) тезугэ, муниципаль хезмэт 
вазыйфасына билгелэнугэ, муниципаль хезмэтнец билэгэн вазыйфасыннан азат итугэ, муниципаль 
хезмэткэрне муниципаль хезмэттэн азат итугэ Ьэм аныц пенсиягэ чыгуына бэйле Муниципаль 
хокукый актлар проектларын эзерлэуне Ьэм тиешле документарны рэсмилэштеруне оештыру; 

4) муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт кенэгэлэрен алып бару; 

5) муниципаль хезмэткэрлэрнец шэхси эшлэрен алып бару; 

6) муниципаль берэмлектэ муниципаль хезмэткэрлэр реестрын алып бару; 

7) муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт таныклыкларын рэсмилэштеру Ьэм биру; 

8) муниципаль хезмэтнец вакантны вазыйфаларын билэугэ Ьэм муниципаль хезмэткэрлэрне 
кадрлар резервына кертугэ конкурс уткэру; 

9) муниципаль хезмэткэрлэрне атгестациялэу уткэру; 

10) Кадрлар резервы белэн эшне оештыру Ьэм аны нэтижэле файдалану; 

11) муниципаль хезмэткэ кергэндэ граждан тарафыннан тапшырыла торган персональ 
мэгълуматларныц Ьэм башка белешмэлэрнец дереслеген тикшеруне оештыру, шулай ук дэулэт 
серен тэшкил итуче белешмэлэрне билгелэнгэн рэвешкэ кертугэ кадэр рэсмилэштеру; 

12) муниципаль хезмэткэрлэрнец керемнэре, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре 
турында, шулай ук элеге Федераль законныц 13 статьясында Ьэм башка федераль законнарда 
билгелэнгэн чиклэулэрнец муниципаль хезмэт белэн бэйле утэлешен тикшеруне оештыру; 

13) муниципаль хезмэтнец хокукый Ьэм башка мэсьэлэлэре буенча муниципаль хезмэткэрлэргэ 
консультация биру; 

14) хезмэт законнары Ьэм Татарстан Республикасы законнары белэн билгелэнэ торган кадрлар 
эшенец башка мэсьэлэлэрен хэл иту. 

31. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ©ЧЕН КАДРЛАР ЭЗЕРЛЭУ КИЛЕШУ НИГЕЗЕНДЭ 

31.1. Муниципаль хезмэтнец югары квалификацияле кадрлар составын формалаштыру 
максатларында жирле узидарэ органнары, мэгариф турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ Ьэм «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында»Федераль закон 
нигезлэмэлэрен исэпкэ алып, муниципаль хезмэт очен гражданнарны контракт нигезендэ 
эзерлэуне оештыра алалар. 



4.2. Муниципаль хезмэтне алга таба уту йеклэмэсе белэн максатчан укьпу турында шартнамэ 
(алга таба - максатчан укыту турында шартнамэ) жирле узидарэ органы Ьэм граждан арасында 
тезелэ Ьэм курсэтелгэн жирле узидарэ органында уку тэмамланганнан соц билгелэнгэн вакыт 
эчендэ муниципаль хезмэт уту буенча граждан йеклэмэсен куздэ тота. 

3.3. Максатчан укыту турында шартнамэ тезу конкурс нигезендэ гамэлгэ ашырыла. 

4.4. Конкурс жирле узидарэ органы тарафыннан игълан ителэ Ьэм жирле узидарэ органында тезелэ 
торган Конкурс комиссиясе тарафыннан уткэрелэ. 

1.5. Конкурс комиссиясе составына эшкэ алучы вэкиле (эш бируче) Ьэм (яки) вэкалэтле 
муниципаль хезмэткэрлэр (шул исэптэн муниципаль хезмэт Ьэм кадрлар, Юридик (хокукый) 
булекчэнец мэсьэлэлэре буенча булекчэлэреннэн, э андый булекчэлэр булмаган очракта да керэ -
жирле узидарэ органы эшчэнлеген кадрлар Ьэм юридик (хокукый) тээмин иту ечен жаваплы 
муниципаль хезмэткэрлэр, анда максатчан укыту турында шартнамэ нигезендэ граждан 
муниципаль хезмэт утэргэ тиеш), шулай ук муниципаль хезмэт белэн бэйле мэсьэлэлэр буенча 
бэйсез экспертлар-белгечлэр сыйфатында шэхси белешмэлэр курсэтмичэ чакырылган фэнни, 
мэгариф Ьэм (яки) башка оешмалар вэкиллэре катнаша. Бэйсез экспертлар саны Конкурс 
комиссиясе эгъзаларыныц гомуми саныннан кимендэ бер чиректэ булырга тиеш. 

1.1. Конкурс комиссиясе составы шулай итеп тезелэ, конкурс комиссиясе тарафыннан кабул 
ителгэн карарларга йогынты ясый алырлык мэнфэгатьлэр каршылыклары барлыкка килу 
мемкинлеге тешереп калдырылырга тиеш. 

31.7. Конкурс комиссиясе комиссия рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, сэркатиплэрдэн Ьэм 
комиссия эгъзаларыннан тора. 

31.8. Максатчан укыту турында шартнамэ тезугэ конкурс уткэру турында мэгълумат муниципаль 
хокукый актларны рэсми бастырып чыгару Ьэм жирле узидарэ органыныц рэсми сайтында 
"Интернет" мэгьлумати-телекоммуникация челтэрендэ урнаштыру гамэлгэ ашырыла торган 
массакулэм мэгълумат чараларында басылып чыгарга тиеш. 

31.9. Элеге статьяныц 31.8 елешендэ каралган конкурсны уткэру турындагы мэгълуматга, уку 
тэмамланганнан соц гражданнар тарафыннан алмаштырылырга тиешле муниципаль хезмэт 
вазыйфалары теркемнэре курсэтелэ; элеге вазыйфаларга квалификация талэплэре; элеге 
статьяныц 31.11 елеше нигезендэ конкурска тапшырыла торган документлар исемлеге, аларны 
кабул иту урыны Ьэм вакыты; элеге документлар кабул ителэ торган срок; конкурсны уткэру 
датасы, урыны Ьэм тэртибе; максатчан укыту турында шартнамэ тезугэ кандидатларны бэялэу Ьэм 
сайлап алу ечен кулланыла торган конкурс процедуралары курсэтелэ.; язма биремнец темасы 
(конкурс процедураларыныц конкурс комиссиясе тарафыннан кулланылучы берсе язма бирем 
булса), шулай ук башка мэгълумат материаллары да булырга мемкин. 

31.10. Максатчан укыту турында шартнамэ тезугэ конкурста катнашу хокукына Россия 
Федерациясе дэулэт телен белуче Ьэм Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары 
акчалары хисабына кендезге формада У рта Ьенэри яки югары белем алучы гражданнар ия. 
Курсэтелгэн конкурста катнашучы граждан муниципаль хезмэткэ керу вакытына, шулай ук элеге 
статьяныц 31.34 елешендэ каралган бетен срок дэвамында муниципаль хезмэт вазыйфаларын 
билэу ечен «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль закон белэн 
билгелэнгэн талэплэргэ туры килергэ тиеш. 

31.11. Конкурста катнашырга тел эк белдергэн граждан жирле узидарэ органына тэкъдим итэ: 

1).шэхси гариза; 

2) федераль законнар нигезендэ жирле узидарэ органнарына муниципаль хезмэткэ керуче 
гражданны фотолар кушып биру ечен узе тутырылган Ьэм имзаланган анкета; 

3) паспорт кучермэсе (паспорт конкурска килу буенча шэхсэн тапшырыла); 



4) хезмэт кенэгэсенец кучермэсе яки гражданинныц хезмэт (хезмэт) эшчэнлеген раслый торган 
башка документлар (хезмэт (хезмэт) эшчэнлеге элек башкарылмаган очраклардан тыш)); 

5) «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында " Федераль закон нигезендэ муниципаль 
хезмэткэ керугэ Ьэм аны утугэ комачаулый торган авыру гражданныц булмавы турында медицина 
оешмасы бэялэмэсе»; 

6) граждан беренче тапкыр Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеты акчалары исэбеннэн 
кендезге формада Урта Ьенэри яки югары белем алуын, шулай ук ул узлэштергэн белем биру 
программасы турында (Ьенэренец исемен, белгечлек яки эзерлек юнэлешен курсэтеп) мэгълумат 
булган белем биру оешмасынын граждан тарафыннан уку планы нигезендэ арадаш 
аттестациялэрне узу нэтижэлэре турында, мэгариф оешмасыныц уставында Ьэм эчке тэртип 
кагыйдэлэре нигезендэ каралган бурычларны утэу турында белешмэ; 

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

31.12. Жирле узидарэ органы житэкчесе карары буенча элеге статьяныц 29.11 елеше нигезендэ 
граждан тарафыннан тапшырылган документларга кертелгэн шэхси мэгълуматларныц Ьэм башка 
белешмэлэрнец дереслеген Ьэм тулылыгын тикшеру гамэлгэ ашырыла. 

31.13. Дэгъвачыларны бэялэу Ьэм сайлап алу уткэрелэ торган Конкурс комиссиясе утырышы элеге 
статьяныц 31.11 елешендэ курсэтелгэн документарны кабул иту тэмамланганнан соц 14 
календарь кеннэн дэ соцга калмыйча уза. Конкурс комиссиясе утырышыныц урыны, кене Ьэм 
вакыты турында конкурс комиссиясе секретаре тарафыннан мондый утырышны уткэру кененэ 
кадэр еч эш кененнэн дэ соцга калмыйча хэбэр ителэ. Конкурс комиссиясе утырышын конкурс 
комиссиясе рэисе, Э анда катнашканда конкурс комиссиясе рэисе урынбасары уткэрэ. 

31.14. Конкурс комиссиясе утырышы, эгэр анда аныц эгъзаларыныц гомуми саныннан кимендэ 
ечтэн икесе катнашса, хокуклы санала. 

31.15. Конкурс комиссиясе карарлары ачык тавыш биру юлы белэн утырышта катнашучыларныц 
купчелек тавышы белэн кабул ителэ. Тавышларныц тигезлеге очрагында конкурс комиссиясе 
утырышында рэислек итуче тавыш биргэн карар кабул ителгэн дип санала. 

31.16. Конкурс комиссиясе дэгъвачыларны элеге статьяныц 31.11 елешендэге 1-6 пунктларында 
курсэтелгэн документлар, шулай ук конкурс процедуралары нэтижэлэре буенча бэяли. Ж и Р л е 

узидарэ органы карары буенча конкурс процедуралары индивидуаль эцгэмэ, тест Ьэм (яки) язма 
биремне куздэ тота. 

31.17. Шэхси эцгэмэ претендент белэн елкэнец елкэсенэ Ьэм аныц булачак Ьенэри хезмэт 
эшчэнлегенец теренэ караган тема буенча ирекле эцгэмэ рэвешендэ уткэрелэ, аныц барышында 
дэгъва кылучы конкурс комиссиясе эгъзаларыныц сорауларына дэгъва кылучыныц теоретик 
белемнэрен Ьэм шэхси сыйфатларын бэялэу максатларында жавап бирэ. 

31.18. Дэгъвачыларныц теоретик белемнэрен Ьэм шэхси сыйфатларын бэялэу тубэндэге 
критерийлар буенча башкарыла: 

1) теоретик белем дэрэжэсе; 

2) жавапны логик тезу; 

3) сейлэм белеме Ьэм культурасы; 

4) белем биру оешмасында дэгъва кылучыныц елгереш дэрэжэсе, фэнни мэкалэлэр буду, фэнни 
конференциялэрдэ, олимпиадаларда Ьэм мэгариф оешмалары уткэрэ торган башка чараларда 
катнашу; 

5) булу Ьенэри мотивация; 



6) жирле узидарэ органнарында практика узу. 

31.19. Шэхси эцгэмэ нэтижэлэре конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан бэялэнэ: 

1) еч баллга, эгэр претендент эзлекле рэвештэ, теманыц эчтэлеген тулы кулэмдэ ачкан икэн; 

2) ике баллга, эгэр претендент эзлекле рэвештэ теманыц эчтэлеген тулы кулэмдэ ачып жибэргэн 
булса, эмма тегэлсезлек Ьэм зур булмаган хаталар жибэрсэ; 

3) бер балл, эгэр претендент эзлекле, эмма тулы кулэмдэ раскрылила эчтэлеге темасы, допустил 
неточности Ьэм хаталар; 

4) бу ноль балл, эгэр претендент тугел ачкан эчтэлеге темасы, допустил зур неточности Ьэм 
хаталар. 

4.20. Шэхси эцгэмэ нэтижэлэре буенча дэгъвачыга конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан 
бирелгэн баллар кушыла. 

4.21. Дэгъвачыларны тестлау жирле узидарэ органы тэшкил итэ торган теоретик мэсьэлэлэр 
исемлеге нигезендэ, Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, 
жирле узидарэ, муниципаль хезмэт, коррупциягэ каршы тору елкэсендэ Россия Федерациясе Ьэм 
Татарстан Республикасы законнары нигезлэмэлэрен белугэ, шулай ук жирле узидарэ органы 
эшчэнлеге елкэсенэ караган мэсьэлэлэрне белугэ уткэрелэ. 

4.22. Тест нэтижэлэрен бэялэу тест сорауларына претендент биргэн дерес жаваплардан чыгып 
конкурс комиссиясе тарафыннан гамэлгэ ашырыла. 

1.23. Тест нэтижэлэре буенча конкурс комиссиясе эгъзалары претендентларга чыгарыла: 

1) биш балл, эгэр дерес жаваплар бирелгэн булса, тест сорауларына 86 - 100 процент; 

2) тест сорауларына 70 - 85 процентка дерес жаваплар бирелсэ, дурт балл; 

3) тест сорауларыныц 51 -69 процентына дерес жаваплар бирелсэ, еч балл; 

4) тест сорауларына дерес жаваплар 35-50 процентка бирелсэ, ике балл; 

5) бер балл, эгэр дерес жаваплар бирелгэн 20 - 34 проценты тест сораулар; 

6) ноль балл, эгэр дерес жаваплар бирелгэн кимендэ 20 процент сораулар тест. 

4.24. Язма бирем конкурс комиссиясе тарафыннан билгелэнгэн тема буенча Ьэм конкурс уткэру 
турында мэгълуматга курсэтелгэн тема буенча басма формада дэгъва кылучы тарафыннан 
эзерлэнэ. 

4.25. Язма биремнец темасы дэгъва кылучы тарафыннан Россия Федерациясе Конституциясе, 
Татарстан Республикасы Конституциясе, жирле узидарэ, муниципаль хезмэт, коррупциягэ каршы 
тору елкэсендэ Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезлэмэлэрен 
белуне, шулай ук жирле узидарэ органы эшчэнлеге елкэсенэ караган мэсьэлэлэрне белу ечен 
сайлап алына. 

4.26. Язма биремне бэялэу критерийлары булып бирелгэн теманы тулысынча ачу, бэян ителунец 
грамоталыгы, язма сейлэм культурасы тора. 

1.27. Язма бирем конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан бэялэнэ: 

1) претендент эзлекле рэвештэ язма биремнэр темасыныц эчтэлеген тулы кулэмдэ ачса, еч баллга; 

2) ике баллга, эгэр претендент эзлекле рэвештэ язма бирем темасыныц эчтэлеген тулы кулэмдэ 
ачып бирсэ, эмма тегэлсезлек Ьэм зур булмаган хаталар жибэрсэ; 



3) бер балл, эгэр претендент эзлекле, лэкин тулы кулэмдэ язма биремнэр темасы эчтэлеген ачып 
жибэрмэсэ, хаталар Ьэм тегэлсезлеккэ юл куйган; 

4) претендент язма биремнэр темасы эчтэлеген ачмаса, баллар нульгэ. 

4.28. Утырышта катнашучы барлык конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан язма биремне 
бэялэу нэтижэлэре буенча дэгьвачыга бирелгэн баллар кушыла. 

1.29. Конкурста жицуче дип конкурс процедуралары нэтижэлэре буенча иц куп балл жыйган 
дэгъва кылучы санала. 

31.30. Конкурс комиссиясенец тавыш биру нэтижэлэре беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, ул 
конкурс комиссиясе утырышында рэислек итуче Ьэм конкурс комиссиясе секретаре тарафыннан 
имзалана. 

31.31. Конкурс комиссиясенец жинучене билгелэу турындагы карары конкурста жицгэн дэгъва 
кылучы белэн максатчан белем алу турында шартнамэ тезу ечен нигез булып тора. 

31.32. Конкурста катнашкан гражданнарга конкурс тэмамланганнан соц бер ай эчендэ аныц 
нэтижэлэре турында язма рэвештэ хэбэр ителэ. 

31.33. Конкурста катнашу белэн бэйле чыгымнар (конкурс уткэру урынына бару Ьэм кире кайту, 
торак урыны наемга, яшэу, элемтэ чараларыннан файдалану Ь.б.) гражданнар уз акчалары 
исэбеннэн гамэлгэ ашырыла. 

31.34. Максатчан уку тэмамланганнан соц муниципаль хезмэтнец мэжбури уту вакыты максатчан 
укыту турында килешу белэн билгелэнэ. Курсэтелгэн срок дэвамында жирле узидарэ органы 
максатчан белем биру турында килешу нигезендэ гражданга социаль ярдэм чараларын курсэткэн, 
эмма биш елдан артык булмаган вакыт эчендэ кимендэ була алмый. 

31.35. Максатчан укыту турында шартнамэ якларныц йеклэмэлэре Ьэм жаваплылыгы Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ максатчан укыту турында шартнамэ белэн билгелэнэ. 

31.36. Килешу турында максатчан укыту булырга мемкин тозелгэн белэн гражданин бер тапкыр. 

31.37. Максатчан белем биру турында килешудэ каралган чыгымнарны финанс белэн тээмин иту 
жирле бюджет акчалары исэбеннэн гамэлгэ ашырыла. 

32. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕЦ ШЭХСИ МЭГЪЛУМАТЛАРЫ 

1.1. Муниципаль хезмэткэрнец шэхси мэгълуматлары-муниципаль хезмэткэрлэр билэгэн 
муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ эшкэ алучы (эш 
биручегэ) вэкиленэ кирэкле Ьэм конкрет муниципаль хезмэткэргэ кагылышлы мэгълумат. 

3.2. Муниципаль хезмэткэрнец шэхси мэгьлуматлары Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
Россия Федерациясе Хезмэт Кодексыныц 14 булегендэ каралган узенчэлеклэр белэн эшкэртелергэ 
тиеш. 

33. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕЦ ШЭХСИ ЭШЕН АЛЫП БАРУ ТЭРТИБЕ 

1.1. Тукай муниципаль районыныц Круглое Поле авыл жирлегендэ муниципаль хезмэт узу 
муниципаль хезмэткэрнец шэхси эшендэ чагыла. Муниципаль хезмэткэрнец шэхси эше кадрлар 
хезмэте яисэ Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлегенец тиешле жирле узидарэ 
органында кадрлар мэсьэлэлэрен алып бару йеклэнгэн зат тарафыннан алып барыла Ьэм 
муниципаль хезмэткэрне яца урынга кучкэндэ муниципаль хезмэтнец курсэтелгэн урыны буенча 
тапшырыла. Бер муниципаль хезмэткэргэ берничэ шэхси эш алып бару рехсэт ителми. 



4.2. Муниципаль хезмэткэрлэрнец шэхси эшлэренэ аларныц сэяси Ьэм дини булуы, шэхси 
тормышы турында мэгълуматлар жыю Ьэм керту тыела. 

3.3. Муниципаль хезмэткэрнец шэхси эшен алып бару дэулэт граждан хезмэткэренец шэхси эшен 
алып бару ечен билгелэнгэн тэртиптэ гамэлгэ ашырыла. 

34. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРЛЭР РЕЕСТРЫ МЭГАРИФ 

15.1. Муниципаль берэмлектэ муниципаль хезмэткэрлэр реестры алып барыла. 

4.2. Муниципаль хезмэттэн азат ителгэн муниципаль хезмэткэр эштэн азат ителгэн кенне 
муниципаль хезмэткэрлэр реестрыннан тешереп калдырыла. 

3.3. Муниципаль хезмэткэр вафат булган (Ьэлак булган) очракта йэ муниципаль хезмэткэрне 
законлы кеченэ кергэн суд карары белэн вафат булган дип таныган яисэ игълан иткэн очракта, 
муниципаль хезмэткэрлэр реестрыннан улем (Ьэлак булган) коне яки суд карарыныц законлы 
кеченэ керу кене артыннан килгэн кенне тешереп калдырыла. 

4.4. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районыныц Круглое Поле авыл жирлеге жирле 
узидарэ органнарында, шул исэптэн электрон чыганакларда, муниципаль хезмэткэрлэрнец 
персональ мэгълуматлары нигезендэ тезелэ торган муниципаль хезмэткэрлэр реестрлары алып 
барыла. 

35. КАДРЛАР СОСТАВЫН ФОРМАЛАШТЫРУНЫЦ ОСТЕНЛЕКЛЕ ЮНЭЛЕШЛЭРЕ 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ 

Муниципаль хезмэтнец кадрлар составын формалаштыруныц естенлекле юнэлешлэре булып тора: 

1) Ьенэри сыйфатларын Ьэм компетентлыгын исэпкэ алып муниципаль хезмэт вазыйфасына 
югары квалификацияле белгечлэрне билгелэу; 

2) муниципаль хезмэткэрлэр хезмэте буенча алга таба мавыктыру; 

3) муниципаль хезмэт ечен кадрлар эзерлэу Ьэм муниципаль хезмэткэрлэргэ естэмэ Ьенэри белем 
биру; 

4) булдыру, кадрлар резервы Ьэм аны нэтижэле куллану; 

5) аттестация уздыру юлы белэн муниципаль хезмэткэрлэрнец эш нэтижэлэрен бэялэу; 

6) гражданнарны муниципаль хезмэткэ кергэндэ Ьэм аны утэгэндэ кадрлар белэн эшлэудэ заманча 
технологиялэр куллану. 

36. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТТЭ КАДРЛАР РЕЗЕРВЫ 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл жирлеге жирле узидарэ органнарында муниципаль 
хезмэтнец вакантны вазыйфаларын билэу ечен Кадрлар резервы алып барыла. 


