
 

 

 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башкарма комитеты Аппараты  

муниципаль хезмҽткҽрлҽренең 

этика һҽм хезмҽт тҽртибе 

Кодексына үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дҽүлҽт хакимияте башкарма органнарының «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 
челтҽрендҽ коррупциягҽ каршы көрҽш мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтларының 
бүлеклҽрен урнаштыруга һҽм тулыландыруга бердҽм талҽплҽрне раслау турында» 2013 
елның 4 апрелендҽге 225 номерлы Карарын үтҽү йөзеннҽн, Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 
    1. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең 2011 елның 8 
апрелендҽге 317 номерлы карары белҽн расланган Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты Аппараты муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика һҽм хезмҽт тҽртибе 
Кодексына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 
    1.1.«Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе төп принциплары һҽм 
кагыйдҽлҽре» II бүлегендҽге 13-24 пунктларны «Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 
коррупциягҽ каршы тҽртибе стандарты» III бүлегендҽге яңа пунктлар буларак бҽян 
итҽргҽ. 
  1.2. «Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе буенча тҽкъдим ителгҽн этика 
кагыйдҽлҽре» III бүлеген Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты Аппаратының муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика һҽм хезмҽт 
тҽртибе кодексының IV бүлеге дип санарга. 
     1.3. «Кодекс нигезлҽмҽлҽрен бозган өчен җаваплылык» IV кисҽген Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты Аппараты 
муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика һҽм хезмҽт тҽртибе кодексының V бүлеге дип 
санарга. 
   2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
рҽсми сайтында урнаштыру юлы белҽн игълан итҽргҽ. 
   3. Ҽлеге карар кул куелган көннҽн үз көченҽ керҽ. 
    4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 
 
 
Башкарма комитет җитәкчесе                                                         Л.С. Хакимзянов 
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Югары Ослан муниципаль районы 

 Башкарма комитетының  

2010 елның 6 мартындагы  

210 номерлы карарына  

Кушымта 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты Аппараты муниципаль хезмәткәрләренең этика һәм хезмәт тәртибе 

Кодексы 

I. Гомуми нигезләмәләр 
 

1. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты Аппараты 
муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика һҽм хезмҽт тҽртибе Кодексы (алга таба - 
Кодекс) Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы Конституциясе, 2008 
елның 25 декабрендҽге «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 273-ФЗ номерлы 
Федераль закон, 2007 елның 2 марты № 25-ФЗ «Россия Федерациясендҽ 
муниципаль хезмҽт турында» закон, Россия Федерациясе Президентының «Дҽүлҽт 
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт тҽртибе гомуми принципларын раслау турында» 2002 
елның 12 августындагы 885 номерлы Указы, Муниципаль хезмҽт турында 2013 
елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Кодексы нигезендҽ, 
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең үзлҽренең һөнҽри эшчҽнлеклҽрен лаеклы башкару 
өчен этик нормаларын һҽм хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен билгелҽү, шулай ук 
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең абруен, гражданнарның районның җирле үзидарҽ 
органнарына ышанычын ныгытуга ярдҽм итү максатларында эшлҽнде.  

2. Кодекс Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты аппаратының муниципаль хезмҽткҽрлҽре үзлҽре билҽгҽн 
вазыйфасына бҽйсез рҽвештҽ һөнҽри хезмҽт этикасының һҽм хезмҽттҽге тҽртипнең 
төп кагыйдҽлҽренең гомуми принципларын тҽшкил итҽ. 

 3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетына муниципаль хезмҽткҽ килгҽн Россия Федерациясе гражданины ҽлеге 
Кодекс нигезлҽмҽлҽре белҽн танышырга һҽм аларның хезмҽт эшчҽнлеге 
процессында, шул исҽптҽн «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн 
файдаланып үтҽргҽ тиеш. 

        4. Һҽр муниципаль хезмҽткҽр Кодекс нигезлҽмҽлҽрен үтҽү өчен барлык кирҽкле 
чаралар күрергҽ тиеш, ҽ Россия Федерациясенең һҽр гражданы муниципаль 
хезмҽткҽрдҽн Кодексның нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ аның белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ үз-
үзеңне тоту көтҽргҽ хокуклы. 

        5. Кодексның максаты-муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең үзлҽренең һөнҽри 
эшчҽнлеклҽрен лаеклы башкару өчен этика нормаларын һҽм хезмҽт тҽртибе 
кагыйдҽлҽрен билгелҽү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең абруен ныгытуга, 
гражданнарның дҽүлҽт органнарына һҽм җирле үзидарҽ органнарына ышанычын 
ныгытуга ярдҽм итү һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең бердҽм тҽртип нормаларын 
тҽэмин итү. 

      6. Кодекс муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан үз вазыйфаларын башкаруның 
нҽтиҗҽлелеген арттыруга юнҽлдерелгҽн. 

     7. Кодекс муниципаль хезмҽт өлкҽсендҽ тиешле ҽхлак формалаштыру, 
иҗтимагый аңда муниципаль хезмҽткҽ карата ихтирамлы мөнҽсҽбҽт булдыру өчен 
нигез булып тора, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең иҗтимагый аңы һҽм 
ҽхлагы, аларның үз-үзен контрольдҽ тоту институты буларак чыгыш ясый. 

      8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан Кодекс нигезлҽмҽлҽрен белү һҽм үтҽү 
аларның һөнҽри эшчҽнлеге һҽм хезмҽт тҽртибе сыйфатын бҽялҽү критерийларының 
берсе булып тора. 

 



 

 

II. Муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе төп принциплары һәм 
кагыйдәләре 

 
9. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе төп принциплары муниципаль 
хезмҽттҽ булу сҽбҽпле Россия Федерациясе гражданнарының үз-үзлҽрен 
тотышының нигезе булып тора. 

      10. Дҽүлҽт, җҽмгыять һҽм гражданнар алдында җаваплылык тоеп, 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тиеш: 

а) дҽүлҽт органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының нҽтиҗҽле 
эшчҽнлеген тҽэмин итү максатларында вазыйфаи бурычларны намуслы һҽм югары 
профессиональ дҽрҽҗҽдҽ башкарырга; 

 б) вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, дингҽ 
мөнҽсҽбҽтенҽ һҽм башка шартларга, шулай ук оешмаларның хокуклары һҽм 
законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ бҽйсез рҽвештҽ кеше һҽм гражданның хокукларын, 
иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ; 

  в) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, гадел 
мөнҽсҽбҽт тҽэмин итү, нинди дҽ булса Иҗтимагый яки дини берлҽшмҽлҽргҽ, һөнҽри 
яки социаль төркемнҽренҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга өстенлек бирмҽскҽ һҽм 
мондый берлҽшмҽлҽргҽ, төркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм гражданнарга карата аерым 
мөнҽсҽбҽтлҽргҽ юл куймаска; 

  г) вазыйфаи бурычларны намуслы башкаруга комачаулаучы нинди дҽ булса 
шҽхси, милек (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле гамҽллҽр 
кылмаска; 
  д) үз һөнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини 
берлҽшмҽлҽр һҽм башка оешмалар карарларының йогынты ясарга мөмкинлек 
бирми торган нейтральлекне сакларга; 

   е) гражданнар һҽм вазыйфаи затлар белҽн мөрҽҗҽгать иткҽндҽ 
корректлылык һҽм игътибарлылык күрсҽтү; 

  ж) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф гадҽтлҽренҽ һҽм 
традициялҽренҽ хөрмҽт күрсҽтергҽ; 

  з) төрле этник һҽм социаль төркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни 
һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга; 

  и) миллҽтара һҽм конфессияара килешүлҽргҽ ярдҽм итү; 
  к) аның абруена яки муниципаль орган абруена зыян китерҽ алырлык низаглы 

хҽллҽргҽ юл куймаска. 
л) кеше һҽм граждан хокукларын һҽм иреклҽрен тану, үтҽү һҽм яклау дҽүлҽт 

органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽр 
эшчҽнлегенең төп мҽгънҽсен һҽм эчтҽлеген билгелҽүдҽн чыгып эш итҽргҽ; 

м) тиешле дҽүлҽт органы һҽм җирле үзидарҽ органы вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ, 
җирле үзидарҽ органының функциональ оештыру структурасында субординация һҽм 
шуңа охшашлыкны үтҽп, үз эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырырга; 

н) нинди дҽ булса һөнҽри яки социаль төркемнҽргҽ һҽм оешмаларга өстенлек 
бирмҽскҽ, аерым гражданнарның, һөнҽри яки социаль төркемнҽр һҽм оешмаларның 
йогынтысыннан бҽйсез булырга; 

о) коррупциячел хокук бозулар кылуга һҽвҽслҽнү максатларында муниципаль 
хезмҽткҽргҽ нинди дҽ булса затларга мөрҽҗҽгать итүнең барлык очраклары турында 
яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ, прокуратура органнарына яки башка дҽүлҽт 
органнарына яисҽ җирле үзидарҽ органнарына хҽбҽр итҽргҽ; 

п) федераль законнарда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽргҽ, 
муниципаль хезмҽт үтүгҽ бҽйле бурычларны үтҽргҽ; 
     р) хезмҽт, һөнҽри этика нормаларын һҽм эшлекле тҽртип кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ; 

     с) Россия һҽм башка дҽүлҽтлҽр халыкларының гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм 
традициялҽренҽ түземлек һҽм хөрмҽт күрсҽтү, төрле этник, социаль төркемнҽр һҽм 
конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алу, миллҽтара һҽм 
конфессияара килешүлҽргҽ ярдҽм итү; 



 

 

т) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфа йөклҽмҽлҽрен намуслы башкаруда 
шик уята алырлык үз-үзеңне тотудан тыелып торырга, шулай ук аның абруена яисҽ 
җирле үзидарҽ органы абруена зыян китерҽ торган низаглы хҽллҽрдҽн качарга; 

у) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килүгҽ юл куймау һҽм барлыкка килгҽн 
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу буенча Россия Федерациясе законнарында 
каралган чаралар күрергҽ; 

ф) шҽхси характердагы мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ дҽүлҽт органнары, җирле 
үзидарҽ органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм 
гражданнар эшчҽнлегенҽ йогынты ясау өчен хезмҽт урыныннан файдаланмаска; 

х) дҽүлҽт органы яки җирле үзидарҽ органы, аның җитҽкчесе эшчҽнлегенҽ 
каратахалык  фикереннҽн, фикерлҽрдҽн һҽм бҽялҽрдҽн тыелып торырга, ҽгҽр бу 
муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларына керми икҽн; 

ц) дҽүлҽт органында яки җирле үзидарҽ органында халык алдында чыгышлар 
һҽм хезмҽт мҽгълүматы бирү кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ; 

ч) массакүлҽм мҽгълүмат чаралары вҽкиллҽренең эшчҽнлегенҽ дҽүлҽт органы 
яки җирле үзидарҽ органы эше турында хҽбҽр итү, шулай ук билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
дөрес мҽгълүмат алуда ярдҽм итү; 

ш) халык алдында чыгышларда, шул исҽптҽн массакүлҽм мҽгълүмат 
чараларында, Россия Федерациясе территориясендҽ чит ил валютасында (шартлы 
акчалата берҽмлеклҽрдҽ) товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр һҽм граждан 
хокукларының башка объектлары бҽясен билгелҽүдҽн тыелып торырга, - Россия 
Федерациясе резидентлары, Россия Федерациясе бюджет системасының барлык 
дҽрҽҗҽ бюджетлары күрсҽткечлҽре, дҽүлҽт һҽм муниципаль бурыч алулар, дҽүлҽт 
һҽм муниципаль бурыч күлҽмнҽре арасындагы килешүлҽр суммасы, 
мҽгълүматларны төгҽл тапшыру өчен кирҽк булган яисҽ Россия Федерациясе 
законнары, Россия Федерациясенең халыкара килешүлҽре, эшлекле ҽйлҽнеш 
традициялҽре белҽн каралган очраклардан тыш; 

щ) даими рҽвештҽ аның җаваплылыгы өлкҽсендҽ булган ресурслар белҽн 
нҽтиҗҽле идарҽ итүне тҽэмин итүгҽ омтылырга; 

ы) үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ, миллҽтара һҽм конфессияара килешүне 
ныгытуга, Татарстан Республикасы территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе 
халыкларының теллҽрен һҽм мҽдҽниятен саклауга һҽм үстерүгҽ, мигрантларның 
социаль һҽм мҽдҽни җайлашуына, миллҽтара (этникара) низагларны 
профилактикалауга юнҽлдерелгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыру өчен шартлар 
тудырырга; 
э) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, гадел мөнҽсҽбҽт 
тҽэмин итү, нинди дҽ булса Иҗтимагый яки дини берлҽшмҽлҽргҽ, һөнҽри яки 
социаль төркемнҽренҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга өстенлек бирмҽскҽ һҽм 
мондый берлҽшмҽлҽргҽ, төркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга карата аерым 
мөнҽсҽбҽт булдырмаска; 

       11. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр Россия Федерациясе Конституциясен, 
конституцион һҽм федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив 
хокукый актларын үтҽргҽ тиеш. 
       12. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр үз эшчҽнлеклҽрендҽ, сҽяси, икътисадый максатка 
ярашлы булуыннан яки башка мотивлардан чыгып, законнарны һҽм башка норматив 
хокукый актларны бозуга юл куймаска тиеш. 
 

III. Муниципаль хезмәткәрләрнең коррупциягә каршы тәртибе 
 стандарты 

 
       13. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр коррупция күренешлҽренҽ каршы торырга һҽм 
аны профилактикалау буенча Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ чаралар күрергҽ тиеш. 
        14. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр аларның вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ Шҽхси 
кызыксынуга юл куймаска тиеш, ул мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ 



 

 

ала. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽп куелганда һҽм вазыйфаи 
бурычларын үтҽгҽндҽ муниципаль хезмҽткҽр аның шҽхси кызыксынуы булу 
мөмкинлеге турында белдерергҽ тиеш, ул вазыйфаи бурычларын тиешенчҽ үтҽүгҽ 
йогынты ясый яки йогынты ясый ала. 

 15. Муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 
законнарында каралган үзе һҽм үз гаилҽсе ҽгъзалары турында белешмҽлҽр, шулай 
ук үз керемнҽре, чыгымнары, мөлкҽте һҽм мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре 
турында белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган 
балаларының керемнҽре, чыгымнары, мөлкҽтлҽре һҽм мөлкҽти характердагы 
йөклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр бирергҽ тиеш. 

16. Муниципаль хезмҽткҽр яллаучы вҽкиленҽ, Россия Федерациясе 
прокуратурасы органнарына яки башка дҽүлҽт органнарына коррупциячел хокук 
бозулар кылуга тарту максатларында аңа нинди дҽ булса затлар мөрҽҗҽгать иткҽн 
барлык очраклар турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш. Коррупциячел хокук бозулар кылуга 
тарту максатларында мөрҽҗҽгать фактлары турында хҽбҽрнамҽ, ҽлеге фактлар 
буенча тикшерү үткҽрелгҽн яки үткҽрелҽторган очраклардан тыш, муниципаль 
хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычы булып тора. 

        17. Муниципаль хезмҽткҽргҽ физик һҽм юридик затлардан (бүлҽклҽр, акчалата 
бүлҽк, ссудалар, матди характердагы хезмҽт күрсҽтүлҽр, күңел ачу, ял, 
транспорттан файдаланган өчен түлҽү һҽм башка бүлҽклҽр) вазыйфаи бурычларын 
башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ акчалата түлҽү алу тыела. Беркетмҽ чаралары, 
хезмҽт командировкалары һҽм башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ 
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ алынган бүлҽклҽр җирле үзидарҽ органы милке булып 
таныла һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан акт буенча, Россия Федерациясе 
законнарында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, муниципаль хезмҽт вазыйфасын 
билҽп торган җирле үзидарҽ органына тапшырыла. 

        18. Муниципаль хезмҽткҽр дҽүлҽт органында яки җирле үзидарҽ 
органында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ кабул ителгҽн нормаларны 
һҽм талҽплҽрне үтҽгҽндҽ хезмҽт мҽгълүматын эшкҽртҽ һҽм тапшыра ала. 

19. Муниципаль хезмҽткҽр  аның вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ 
билгеле булган мҽгълүматның иминлеген һҽм конфиденциальлеген тҽэмин итү 
буенча тиешле чаралар күрергҽ тиеш, аны санкциялҽнмҽгҽн рҽвештҽ игълан итү 
өчен җаваплы була. 

20. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрне сҽяси 
партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ катнашырга 
мҽҗбүр итү очракларына юл куймаска тиеш. 
    21. Башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-боеру вҽкалҽтлҽре 
бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр алар өчен профессиональлек үрнҽге, мактауга лаек 
репутация үрнҽге булырга, җирле үзидарҽ органында яисҽ аның бүлекчҽлҽрендҽ 
ҽхлакый-психологик климатның нҽтиҗҽле эшлҽве өчен уңай шартлар булдырырга 
ярдҽм итҽргҽ тиеш. 

     22. Башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-боеру вҽкалҽтлҽре 
бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр тиеш: 

а) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу буенча чаралар 
күрергҽ; 

б) коррупцияне кисҽтү буенча чаралар күрергҽ; 
в) муниципаль хезмҽткҽрлҽрне сҽяси партиялҽр һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр 
эшчҽнлегендҽ катнашырга мҽҗбүр итү очракларына юл куймаска. 

23. Башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-боеру вҽкалҽтлҽре 
бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр үзенҽ буйсынган муниципаль хезмҽткҽрлҽр 
коррупцион куркыныч тҽртипкҽ юл куймасын, шҽхси тҽртиплҽре белҽн гаделлеккҽ 
үрнҽк булсын  өчен чаралар күрергҽ тиеш. 

24. Башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-боеру вҽкалҽтлҽре 
бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ үзенҽ 
буйсынган хезмҽткҽрлҽрнең этика принципларын һҽм хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен 



 

 

бозучы гамҽллҽре яки эшлҽмҽүлҽре өчен җавап тота, ҽгҽр ул мондый гамҽллҽрне 
яисҽ гамҽл кылмауларын булдырмау чараларын күрмҽсҽ. 

 

IV. Муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе буенча тәкъдим ителгән 
этика кагыйдәләре 

25. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт урынында кеше, аның хокуклары һҽм 
иреклҽре иң югары хҽзинҽ булып тора, һҽм һҽр гражданин шҽхси тормышның 
кагылгысызлыгына, шҽхси һҽм гаилҽ серенҽ, намусын, абруен, үзенең игелекле 
исемен яклауга хокуклы дигҽн конституциячел нигезлҽмҽлҽрдҽн чыгып эш итҽргҽ 
кирҽк. 

26. Муниципаль хезмҽткҽр үз-үзен тотышында тыелып кала: 

а) җенес, яшь, раса, миллҽт, тел, гражданлык, социаль, милек яки гаилҽ хҽле, 
сҽяси яки дини өстенлек бирү билгелҽре буенча дискриминацион характердагы 
телҽсҽ кайсы төрдҽге сүзлҽр һҽм гамҽллҽр; 

б) дорфалык, кимсетү тонының чагылышы, күңелсезлек, алдан кисҽтүлҽр, 
хокуксыз, урынсыз гаеплҽрне күрсҽтү; 

в) нормаль аралашуга комачаулаучы яки хокукка каршы тҽртипне китереп 
чыгаручы гамҽллҽр, мыскыллау гыйбарҽлҽре яки репликалары; 

г) хезмҽт киңҽшмҽлҽре, ҽңгҽмҽлҽр, гражданнар белҽн башка хезмҽт аралашуы 
вакытында тҽмҽке тарту; 

д) ҽйлҽнҽ-тирҽдҽгелҽр ришвҽт алырга ризалык яки ришвҽт бирү турындагы 
үтенеч буларак кабул ителергҽ мөмкин булган телҽсҽ кайсы гыйбарҽ, ишарҽ, 
гамҽллҽр төре. 

27.  Муниципаль хезмҽткҽрлҽр коллективта эшлекле мөнҽсҽбҽтлҽр 
урнаштыруга һҽм бер-берсе белҽн конструктив хезмҽттҽшлек урнаштыруга ярдҽм 
итҽргҽ тиеш. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҽдҽпле, игътибарлы булырга һҽм граждан 
белҽн аралашуда түземлек күрсҽтергҽ тиеш.       

28. Муниципаль хезмҽткҽрнең тышкы кыяфҽте хезмҽт шартлары һҽм хезмҽт 
чарасы форматына бҽйле рҽвештҽ, гражданнарның дҽүлҽт органнарына һҽм җирле 
үзидарҽ органнарына ихтирамлы мөнҽсҽбҽтенҽ ярдҽм итҽргҽ, рҽсми, тоткарлык, 
традициялҽр, пөхтҽлек белҽн аерылып торган гомум кабул ителгҽн эш стиленҽ туры 
килергҽ тиеш. 

 

V. Кодекс нигезләмәләрен бозган өчен җаваплылык 

 
29. Кодексның муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ Кодексның нигезлҽмҽлҽрен бозу 

Югары Ослан муниципаль районында хезмҽт (вазыйфаи) тҽртибенҽ карата 
талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссия 
утырышында мораль хөкем ителергҽ тиеш, ҽ Россия Федерациясе законнарында 
каралган очракларда Кодексның нигезлҽмҽлҽрен бозу муниципаль хезмҽткҽргҽ 
юридик җаваплылык чараларын куллануга китерҽ. 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан Кодексның нигезлҽмҽлҽрен үтҽү 
аттестациялҽр үткҽргҽндҽ, кадрлар резервын формалаштырганда  югары 
вазифаларга күрсҽтү өчен, шулай ук дисциплинар җҽза исҽпкҽ алына. 


