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«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законнар, «Россия 
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы 
Федераль закон, Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы 
нигезендә һәм муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү максатында 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы 

 
Карар: 

 
1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының «Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне 
раслау хакында» 2017 елның 6 июлендәге 3-22 номерлы яңа редакциядә (2017 елның 11 
декабрендәге 7-27 номерлы карар редакциясендә, 2018 елның 24 апрелендәге 7-31 
номерлы, 2018 елның 7 августындагы 9-33 номерлы, 2018 елның 30 декабрендәге 4-37 
номерлы карар редакциясендә) расланган Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районында муниципаль хезмәт турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертергә: 

1.1. Бүлек 9 Нигезләмә: 
1 нче номерлы кушымтаның 2.2 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 
"9.3. Граждан муниципаль хезмәткә кабул ителә алмый, ә муниципаль хезмәткәр 

очракта муниципаль хезмәттә була алмый: 
1) судның законлы көченә кергән хокуктан файдалануга сәләтсез яисә чикләнгән 

эшкә сәләтле карары дип тану; 
2) аны муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны законлы 

көченә кергән суд карары буенча үтәү мөмкинлеген бетермәүче җәзага тарту; 
3) Әгәр граждан дәгъва итә торган муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча 

вазыйфаи бурычларны үтәү яисә муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча мондый 
белешмәләрне куллануга бәйле булса, дәүләт һәм федераль законнар тарафыннан 
саклана торган серне тәшкил итүче белешмәләрне кертүгә рөхсәт рәсмиләштерү 
процедурасын узудан баш тарту;    

4) муниципаль хезмәткә керүгә яки аны үтүгә комачаулаучы һәм медицина 
оешмасы бәяләмәсе белән расланган авыру булу. Диспансерлаштыруны узу тәртибе, 
мондый авырулар исемлеге һәм медицина оешмасын төзү формасы Россия Федерациясе 
Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә; 

г. Буинск 
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5) җирле администрациягә җитәкчелек итүче муниципаль берәмлек башлыгы белән 
(ата-аналар, ирле-хатынлы балалар, бертуган, сеңелләр, ата-аналар, ир белән хатынның 
балалары һәм хатынының балалары) якын туганлык яисә үзлекләре (ата-аналары, 
балалары, бертуган, сеңелләре, шулай ук бертуган, бертуган, сеңелләре, ата-аналары, 
балалары), әгәр муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү бу вазыйфаи затның турыдан-
туры буйсынуына яки аның контролендә булуына бәйле булса, муниципаль хезмәткәрләр 
белән; 

6) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил гражданы - Россия 
Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы, аның нигезендә чит ил гражданының 
муниципаль хезмәттә булу, чит ил дәүләт гражданлыгы алу яисә аларга яшәү төрен алу 
хокукына ия, алар нигезендә Россия Федерациясе гражданының халыкара шартнамәдә 
катнашмаган чит ил дәүләте территориясендә даими яшәү хокукын раслый торган башка 
документ алу хокукына ия, аның нигезендә чит ил гражданы, чит ил дәүләте гражданына 
ия, ; 

7) муниципаль хезмәткәр чит ил дәүләте гражданы - Россия Федерациясе халыкара 
килешүендә катнашучы, аның нигезендә чит ил гражданы муниципаль хезмәттә булырга 
хокуклы очраклардан тыш, чит ил дәүләтләре (чит ил дәүләтләре) гражданлыгы булу; 

8) муниципаль хезмәткә кергәндә ялган документлар яки белә торып ялган 
мәгълүматлар тапшыру; 

9) әлеге Федераль законда, «коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 
декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законда һәм башка федераль законнарда 
каралган мәгълүматларны тапшырмау яки муниципаль хезмәткә кергәндә дөрес булмаган 
яки тулы булмаган мәгълүматларны тапшырмау; 

9.1) 15.1 статьяда каралган мәгълүматларны тапшырмау. «Россия Федерациясендә 
муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон 
(2017 елның 1 маендагы редакциядә)»; 

10) чакырылыш буенча хәрби хезмәтне үтмәгән дип тану, чакырылыш комиссиясе 
бәяләмәсе нигезендә (контракт буенча хәрби хезмәт үткән гражданнардан тыш) - 
күрсәтелгән бәяләмәгә шикаять бирү өчен билгеләнгән срок чыкканнан соң 10 ел эчендә, 
ә күрсәтелгән бәяләмә һәм (яисә) Россия Федерациясенең тиешле субъекты хәрби 
хезмәткә чакыру комиссиясе карары күрсәтелгән бәяләмә буенча Россия 
Федерациясенең тиешле субъекты хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе карарына карата 
судка шикаять бирелгән көннән соң - күрсәтелгән Бәяләмәне һәм (яисә) Россия 
Федерациясенең тиешле субъекты хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе карарын 
чыгарганда гражданинның күрсәтелгән бәяләмәгә шикаятьләре буенча хокуклары 
бозылмаган дип танылды. 

Граждан ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасына 
контракт буенча билгеләнә алмый, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык яисә 
үзлекләре (ата-аналар, хатынының, балалары, бертуган, сеңелләре, апалары, сеңелләре, 
әти-әниләре, балаларының һәм ирләренең балалары) очрагында контракт буенча ТР Буа 
муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасын башкара алмый. 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Контроль-хисап органы 
Рәисе, Рәисе урынбасары һәм аудиторы вазыйфасына граждан билгеләнә алмый, ә 
муниципаль хезмәткәр якын туганлык яисә үзлекләре (ата-анасы, хатыны, балалары, 
абыйлары, сеңелләре, сеңелләре, әти-әниләре, балалары), Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы Советы Рәисе, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 
башлыгы, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты 
җитәкчесе, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Контроль-хисап органы 
рәисе, рәис урынбасары һәм аудиторы вазыйфаларын били алмый. Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау 
органнары җитәкчеләре.    
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Граждан муниципаль хезмәткә муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен 
билгеләнгән 65 яшь - иң чик яше тулгач кабул ителә алмый. 

Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр җирле үзидарә органында, муниципаль 
берәмлек сайлау комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр конфликтын бетерү 
максатларында әлеге җирле үзидарә органының сайлау профсоюз органында, 
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль хезмәткәрләрнең 
мәнфәгатьләрен әлеге вазыйфаны биләгән чорда яклый алмый.»;   

өстәргә пункт 9.4. һәм аны киләсе редакциядә бәян итәргә: 
4.4. Муниципаль хезмәт үтү белән бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәргә тыела: 
1) очракта муниципаль хезмәт вазыйфасын алмаштырырга: 
А) Россия Федерациясе дәүләт вазыйфасына яисә Татарстан Республикасы 

Дәүләт вазыйфасына билгеләп куелганда, шулай ук дәүләт хезмәте вазыйфасына 
билгеләнгән очракта; 

б) муниципаль вазыйфага сайлау яки билгеләү; 
в) һөнәр берлеге органында, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының 
сайлау органында түләүле сайлау вазыйфасына сайлау; 

2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнергә, 
коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә 
итүдә катнашырга (сәяси партия белән идарә итүдән тыш; түләүсез нигездә һөнәри 
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау 
комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы 
белән идарә итүдә катнашу; съездда (конференцияләр) яисә башка иҗтимагый оешма, 
торак, төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтенең гомуми 
җыелышында катнашу; күрсәтелгән коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә 
итүдә (сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән муниципаль 
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының 
сайлау органыннан тыш) Шәхси башкарма орган буларак яисә аларның коллегиаль идарә 
органнары составына эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән кергән буларак, 
муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә алынган), муниципаль берәмлек 
мәнфәгатьләрен идарә итү органнарында һәм Ревизия комиссиясендә түләүсез 
тапшырудан тыш (гамәлгә куючы), муниципаль берәмлек муниципаль берәмлек 
исеменнән муниципаль милектә булган оешмалар яки идарә итүне гамәлгә куючы 
вәкаләтләрен (устав капиталында катнашу бурычлары) гамәлгә ашыру тәртибен 
билгеләүче муниципаль хокукый актлар нигезендә; федераль законнарда каралган башка 
очраклар; 

3) муниципаль хезмәт вазыйфасын биләп торган җирле үзидарә органында, 
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясендә, әгәр федераль законнарда башкасы 
каралмаган булса, үзенә буйсынучы яисә аның карамагындагы өченче затлар эшләре 
буенча ышанычлы яисә вәкил булырга; 

4) вазыйфаи нигезләмә белән бәйле рәвештә яисә вазыйфаи бурычларны башкару 
белән бәйле рәвештә физик һәм юридик затлардан (бүләкләр, акчалата бүләк, ссудалар, 
хезмәтләр күрсәтү, күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары һәм башка бүләкләр) 
бүләкләү алырга. Муниципаль хезмәткәрләргә алынган бүләкләр беркетмә чаралары, 
хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә муниципаль 
милек дип таныла һәм муниципаль хезмәткәрләргә акт буенча җирле үзидарә органына, 
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясенә тапшырыла, аларда ул муниципаль 
хезмәт вазыйфасын биләп тора, Россия Федерациясе Граждан кодексында билгеләнгән 
очраклардан тыш. Беркетмә чарасына, хезмәт командировкасына һәм башка рәсми 
чарага бәйле рәвештә алынган бүләген тапшырган сайлау комиссиясе әгъзасы шушы 
бүләкне Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә сатып 
алырга мөмкин; 
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5) физик һәм юридик затлар акчалары, җирле үзидарә органы, муниципаль 
берәмлек сайлау комиссиясе җирле үзидарә органнары, башка муниципаль 
берәмлекләрнең сайлау комиссияләре, шулай ук дәүләт хакимияте органнары һәм чит 
дәүләтләрнең җирле үзидарә органнары, халыкара һәм чит ил коммерцияле булмаган 
оешмалары белән үзара нигездә гамәлгә ашырыла торган командировкалардан тыш, 
командировкага барырга; 

6) хезмәт вазыйфаларын башкару белән бәйле булмаган максатларда, матди-
техник, финанс һәм башка тәэмин ителеш чараларын, башка муниципаль милекне 
кулланырга; 

7) муниципаль хезмәт белән бәйле булмаган максатларда, федераль законнар 
нигезендә конфиденциаль характердагы мәгълүматка кертелгән мәгълүматларны яисә 
вазыйфаи бурычларны башкару белән бәйле рәвештә аңа билгеле булган хезмәт 
мәгълүматын белдерергә яисә кулланырга; 

8) җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе һәм 
аларның җитәкчеләре эшчәнлегенә карата, әгәр бу аның вазыйфаи бурычларына керми 
икән, гавами фикерләргә, фикерләргә һәм бәяләүләргә, шул исәптән массакүләм 
мәгълүмат чараларында, рөхсәт итәргә; 

9) муниципаль берәмлек башлыгының язма рөхсәтеннән башка муниципаль 
берәмлек башлыгының бүләкләре, мактаулы һәм махсус исемнәр (фәнни) чит дәүләтләр, 
халыкара оешмалар, шулай ук сәяси партияләр, башка иҗтимагый берләшмәләр һәм 
дини берләшмәләрдән тыш) кабул итәргә, Әгәр аның вазифаларына әлеге оешмалар һәм 
берләшмәләр белән хезмәттәшлек керә икән (пункт 2011 елның 17 маеннан 92-ФЗ 
номерлы Федераль закон белән тулыландырылды), - алдагы редакцияне карагыз.); 

10) сайлау алды агитациясе өчен, шулай ук референдум мәсьәләләре буенча 
агитация өчен вазыйфаи нигезләмәнең өстенлекләрен кулланырга; 

11) үз вазифасыннан сәяси партияләр, дини һәм башка иҗтимагый берләшмәләр 
мәнфәгатьләрендә файдаланырга, шулай ук күрсәтелгән берләшмәләргә муниципаль 
хезмәткәр буларак мөнәсәбәтне гавами чагылдырырга; 

12) җирле үзидарә органнарында, башка муниципаль органнарда сәяси партияләр, 
дини һәм башка иҗтимагый берләшмәләр структураларын (һөнәри берлекләрдән тыш, 
шулай ук ветераннар һәм башка иҗтимагый үзешчәнлек органнары) төзергә яисә 
күрсәтелгән структураларны булдыруга ярдәм итәргә; 

13) хезмәт бәхәсен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны үтәүне 
туктатырга; 

әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе 
законнарында башкасы каралмаса, Россия Федерациясе территориясендә эш итүче 
коммерциячел булмаган хөкүмәткә карамаган чит ил оешмаларының һәм аларның 
структур бүлекчәләренең идарә органнары, попечительләр һәм күзәтүчеләр советлары, 
бүтән органнары составына керү; 

Шул ук вакытта укытучылык, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек, әгәр Россия 
Федерациясенең халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе законнары белән 
башкасы каралмаган булса, чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил 
гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана 
алмый; 

өстәргә 9.5 пункты. һәм аны киләсе редакциядә бәян итәргә: 
"9.5. Муниципаль хезмәт белән бәйле чикләүләр һәм тыюлар муниципаль хезмәт 

турында 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексының 
15, 16 статьяларында беркетелгән.». 

1.2. Бүлек 22 Нигезләмә: 
1.7.3. 2.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 

25-ФЗ номерлы Федераль законның 14.1, 15 статьяларында һәм әлеге Нигезләмәнең 22.1 
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пунктында каралган түләтүләр Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый 
актларында һәм (яки) муниципаль норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә 
яллаучы (эш бирүче) вәкиле тарафыннан кулланыла.: 

1) коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 
муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе тарафыннан үткәрелгән тикшерү 
нәтиҗәләре турында доклад; 

2) муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм 
мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссия тәкъдимнәре, тикшерү 
нәтиҗәләре турында доклад комиссиягә җибәрелгән очракта; 

2.1) коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 
муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе докладлары һәм муниципаль 
хезмәткәрнең бары тик аның ризалыгы белән генә һәм коррупциячел хокук бозу 
фактларын таныган очракта гына муниципаль хезмәткәрне язмача аңлатуы (ышанычны 
югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендә түләтүдән тыш)); 

3) муниципаль хезмәткәрнең аңлатмалары; 
4) башка материаллар.». 
2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (адресы буенча) районның рәсми 
сайтында урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/ Татарстан Республикасы 
Дәүләт Советы Рәисе урынбасарлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 
Секретаре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының комитет рәисләре 
һәм идарә җитәкчеләре катнашында киңәшмә http://buinsk.tatarstan.ru. 

5. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
 

Буа муниципаль районы башлыгы,  
Совет рәисе   
Буа муниципаль районы башлыгы                                                                    М.А. Җаббаров 


