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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСКЕ АБДУЛ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДҼ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼ 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

                              1. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ 

1.1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлегендҽ 

муниципаль хезмҽт - Муниципаль хезмҽт (алга таба - җирлек) - хезмҽт килешҥе (контракт) 

тҿзҥ юлы белҽн алыштырыла торган муниципаль хезмҽт вазифаларында даими нигездҽ 

гамҽлгҽ ашырыла торган гражданнарның һҿнҽри эшчҽнлеге. 

1.2. Муниципаль хезмҽт Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге Советында, 

Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге Башкарма комитетында штат 

вазыйфаларында башкарыла. 

1.3. Сайлау муниципаль вазыйфасында гамҽлгҽ ашырыла торган эшчҽнлек муниципаль хезмҽт 

булып тормый. 

                     2. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТНЕҢ ХОКУКЫЙ НИГЕЗЕ 

2.1. Җирлектҽ муниципаль хезмҽт Россия Федерациясе Конституциясе, «Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон, «Россия Федерациясендҽ 

җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Конституциясе, муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы, 

Тукай муниципаль районының  Иске Абдул авыл җирлеге Уставы, ҽлеге Нигезлҽмҽ, Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында " 

Федераль законда каралган ҥзенчҽлеклҽр белҽн Россия Федерациясе хезмҽт законнары гамҽлгҽ 

ашырыла» 

 

                            3. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТНЕҢ ТҾП ПРИНЦИПЛАРЫ 

Муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары булып тора: 

1) кеше һҽм граждан хокуклары һҽм иреклҽре ҿстенлеге; 

2) Россия Федерациясе дҽҥлҽт телен, муниципаль хезмҽткҽ ия булган гражданнарның тигез 

ҥтҥлҽре һҽм җенес, расага, миллҽткҽ, чыгышына, мҿлкҽти һҽм вазыйфаи хҽленҽ, яшҽҥ 

урынына, дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, шулай ук 

муниципаль хезмҽткҽрнең профессиональ һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка 

шартларга бҽйсез рҽвештҽ аны узу шартлары; 

3) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең профессиональлеге һҽм компетентлыгы; 

4) муниципаль хезмҽтнең тотрыклылыгы; 

5) муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлеге турында мҽгълҥмат алу; 

6) иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм гражданнар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлек; 

7) муниципаль хезмҽткҽ тҿп талҽплҽрнең бердҽмлеге, шулай ук муниципаль хезмҽт ҥткҽндҽ 

тарихи һҽм башка җирле традициялҽрне исҽпкҽ алу; 

8) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый һҽм социаль якланганлыгы; 

9) ҥз вазыйфаи бурычларын ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең җаваплылыгы; 

10) муниципаль хезмҽтнең партиясезлеге. 



                                    4. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТНЕ ФИНАНСЛАУ 

Муниципаль хезмҽтне финанслау Тукай муниципаль районының Иске Абдул авыл җирлеге 

бюджеты хисабына башкарыла. 

 

               II. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ 

 

        5. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ВАЗЫЙФАЛАРЫНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЕ 

5.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары җирлек Советы тарафыннан җирлек башлыгы тҽкъдиме 

буенча Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры нигезендҽ 

Татарстан Республикасы законы белҽн раслана. 

5.2. Муниципаль вазыйфалар тҥбҽндҽге группаларга бҥленҽ: 

1) муниципаль хезмҽтнең иң югары вазифалары; 

2) муниципаль хезмҽтнең тҿп вазифалары; 

3) муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазифалары; 

4) муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфалары; 

5) муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфалары. 

 

                       6. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ВАЗЫЙФАЛАРЫНА 

                               КВАЛИФИКАЦИОН ТАЛҼПЛҼР  

6.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ ҿчен һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль 

хезмҽт стажына яки белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше, белем һҽм осталык буенча эш стажына, 

шулай ук эшкҽ алучы (эш бирҥче) вҽкиленең тиешле карары булган очракта - белгечлек, 

ҽзерлек юнҽлешенҽ квалификация талҽплҽренҽ туры килҥ талҽп ителҽ. 

6.2. Һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт стажына яисҽ муниципаль хезмҽт 

вазыйфаларын билҽҥ ҿчен кирҽкле белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына 

квалификация талҽплҽре ҽлеге статьяның 6.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт 

вазыйфаларын билҽҥ ҿчен типик квалификация талҽплҽре нигезендҽ муниципаль хокукый 

актлар белҽн билгелҽнҽ. Вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ ҿчен кирҽк булган белемнҽргҽ һҽм 

кҥнекмҽлҽргҽ квалификация талҽплҽре муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге 

тҿренҽ һҽм аның вазыйфаи инструкциясенҽ бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ. Муниципаль 

хезмҽткҽрнең вазыйфаи кҥрсҽтмҽсе белҽн шулай ук белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча 

квалификация талҽплҽре дҽ каралырга мҿмкин. 

6.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен тҥбҽндҽге квалификация талҽплҽре 

билгелҽнҽ:: 

1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ: вазыйфаларның иң югары, тҿп һҽм ҽйдҽҥче тҿркемнҽре ҿчен 

югары белем булу; югары белем яисҽ урта һҿнҽри белем булу - ҿлкҽн һҽм кече тҿркем 

вазыйфалары ҿчен; 

2) муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына: 

муниципаль хезмҽтнең иң югары вазифалары буенча-муниципаль хезмҽт стажы ике елдан да 

ким булмаган яки белгечлек, юнҽлеш буенча дҥрт елдан да ким булмаган эш стажы; 

муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфалары буенча - муниципаль хезмҽт стажы бер елдан ким 

булмаган яки белгечлек, юнҽлеш буенча ике елдан ким булмаган эш стажы. 

6.4. Ҽйдҽп баручы, ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽр муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен 

ҽзерлек юнҽлеше буенча муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек буенча эш стажына 

квалификация талҽплҽре билгелҽнми. 

6.5. Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽгҽндҽ ҽлеге Нигезлҽмҽнең 6 ҿлеше максатларында 

шулай ук дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларында һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн хҽрби хезмҽт 

вазыйфаларында һҽм федераль дҽҥлҽт хезмҽте вазыйфаларында башка тҿр вазыйфаларда эш 

стажы исҽпкҽ алына. 

6.5.1. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан муниципаль хезмҽт 

вазыйфасын билҽҥ ҿчен кирҽк булган белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ квалификация 



талҽплҽре каралган булса, ҽлеге стажга ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажын исҽплҽгҽндҽ, 

граждан (муниципаль хезмҽткҽр) ҽлеге белгечлек буенча белем алу һҽм (яки) ҽлеге белгечлек 

буенча квалификация турында документ алганнан соң ҽлеге ҽзерлек юнҽлешенҽ ҽзерлек 

чорлары кертелҽ. 

6.5.2. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан белгечлек, ҽзерлек 

юнҽлеше буенча квалификация талҽплҽре каралмаган булса, белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше 

буенча эш стажын исҽплҽгҽндҽ кҥрсҽтелгҽн стажга ҽзерлек юнҽлеше буенча граждан 

(муниципаль хезмҽткҽр) эш чорлары кертелҽ, аны башкарганда муниципаль хезмҽт вазыйфасы 

буенча хезмҽт вазыйфаларын башкару ҿчен кирҽкле белем һҽм осталык алынган, ҽлеге 

дҽрҽҗҽдҽге һҿнҽри белем турында документ алганнан соң, муниципаль хезмҽт вазыйфасы 

буенча хезмҽт вазыйфаларының, ул муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен 

квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ. 

6.6. Муниципаль район Хакимияте башлыгы вазыйфасына контракт буенча билгелҽнҽ торган 

кандидатларга ҿстҽмҽ талҽплҽр белҽн идарҽ итҥ эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе биш елдан да ким 

булмаска тиеш. Ҽлеге ҿлештҽ идарҽ итҥ эшчҽнлеге дигҽндҽ оешма җитҽкчесе, оешма 

җитҽкчесе урынбасары, дҽҥлҽт органы, Муниципаль орган, шулай ук аларның структур 

бҥлекчҽлҽре җитҽкчелҽре вазыйфаларында эш аңлашыла. Җирле администрация башлыгы 

вазыйфасына контракт буенча билгелҽнҽ торган кандидатларга ҿстҽмҽ талҽплҽр шулай ук 

муниципаль берҽмлек уставы белҽн билгелҽнергҽ мҿмкин. 

6.7. Диплом алган кҿннҽн ҿч ел дҽвамында муниципаль хезмҽт стажына яки муниципаль 

хезмҽтнең тҿп вазыйфаларын билҽҥ ҿчен ҽзерлек юнҽлешенҽ - муниципаль хезмҽт стажы ярты 

елдан да ким булмаган яки белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына квалификация 

талҽплҽре билгелҽнҽ. 

 

                     7. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕҢ КЛАСС ЧИННАРЫ 

7.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

һҿнҽри ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен квалификация 

талҽплҽренҽ туры килҥен кҥрсҽтҽ. 

7.2. Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ тҥбҽндҽге класс чиннары бирелҽ: 

муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽҥче-1, 2 яки 3 класслы хакыйкый 

муниципаль Киңҽшчесе; 

муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль 

киңҽшче; 

муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы 

муниципаль хезмҽт Киңҽшчесе; 

муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфаларын билҽгҽн-1, 2 яки 3 класслы муниципаль хезмҽт 

референты; 

муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль хезмҽт 

секретаре. 

7.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын югарыда кҥрсҽтелгҽн тҿркемнҽренҽ кертҥ Татарстан 

Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

8. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРГҼ КЛАССЛЫ ЧИННАР БИРҤ ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ 

ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТНЕҢ БАШКА ВАЗЫЙФАЛАРЫНА 

КҤЧЕРГҼНДҼ ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТТҼН АЗАТ ИТЕЛГҼНДҼ АЛАРНЫ 

САКЛАУ ТҼРТИБЕ (СТАТЬЯ 2007 ЕЛНЫҢ 2 АВГУСТЫНДАГЫ 38-ТРЗ НОМЕРЛЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ РЕДАКЦИЯСЕНДҼ) 

8.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ, алдагы сыйныф 

чинында булу дҽвамлылыгын исҽпкҽ алып, эзлекле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

бирелҽ. 

8.2. Сыйныф чин булырга мҿмкин беренче яки чираттагы. 



8.3. Билгеле бер тҿркем муниципаль хезмҽт вазыйфасына беренче тапкыр билгелҽнҽ торган 

муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 3 нче класслы класслы класс чиннары бирелҽ. 

8.4. Федераль дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең класслы чиннары, дипломатик рангы, хҽрби яисҽ 

махсус исеме, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ Россия 

Федерациясенең башка субъекты класслы чиннары, муниципаль хезмҽтнең квалификация 

разрядына ия булган граждан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, беренче сыйныф чин 

муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ билҽгҽн вазыйфасы нигезендҽ аңа 

бирелҽ. 

8.5. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирҥ максатлары ҿчен ҽлеге статьяның 8.4 ҿлеше 

нигезендҽ билгелҽнгҽн квалификация разрядлары һҽм муниципаль хезмҽтнең класслы 

чиновниклары нисбҽте, Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары һҽм 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфалары нисбҽте, Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте класслы чиннары һҽм федераль дҽҥлҽт граждан 

хезмҽте, Россия Федерациясенең башка субъекты дҽҥлҽт граждан хезмҽте класслы чиннары 

нисбҽте кулланыла, шулай ук федераль дҽҥлҽт граждан хезмҽте класслы чиннары, дипломатик 

Ранглар, хҽрби һҽм махсус исемнҽр чагыштырмасы. 

8.6. Ҽгҽр ҽлеге статьяның 8.5 ҿлешендҽ каралган вазыйфаларның, сыйныф чиновникларының 

һҽм квалификация разрядларының 8.4 ҿлеше нигезендҽ бирелҽ торган нисбҽтен исҽпкҽ алсак. 

муниципаль хезмҽтнең класслы чиннары булган муниципаль хезмҽткҽрдҽ федераль дҽҥлҽт 

граждан хезмҽтенең класслы чиныннан, дипломатик рангтан, хҽрби яисҽ махсус исемдҽн, 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ Россия Федерациясенең башка 

субъектыннан класслы чиныннан тҥбҽн булган класс чиныннан, муниципаль хезмҽткҽргҽ 

федераль дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең класслы чиныннан, дипломатик рангтан, хҽрби яисҽ 

махсус исемнҽн ким булмаган класс чиныннан, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан 

хезмҽтенең яисҽ Россия Федерациясенең башка субъекты дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең класслы 

чинын, муниципаль хезмҽтнең квалификация разрядлы дҽрҽҗҽсен, ҽмма муниципаль хезмҽт 

вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ 1 класслы класслы чиннан да югарырак тҥгел, аңа 

муниципаль хезмҽт вазыйфасы керҽ. 

8.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ тапшырылганда чираттагы класслы чин федераль дҽҥлҽт 

граждан хезмҽтенең тиешле класслы чинында, дипломатик рангта, хҽрби яисҽ махсус звенода, 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ Россия Федерациясенең башка 

субъекты класс чинында булу дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽтнең квалификация 

разрядында исҽпкҽ алына. 

8.8. Беренче сыйныф чины муниципаль хезмҽткҽргҽ сынау уңышлы тҽмамланганнан соң 

бирелҽ, ҽ сынау билгелҽнмҽгҽн булса, муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽт 

вазыйфасына билгелҽгҽннҽн соң ҿч айдан да иртҽрҽк тҥгел. 

8.9. 2 һҽм 3 нче сыйныфларның муниципаль хезмҽт секретаре һҽм референты класс 

чиналарында булу вакыты бер ел, муниципаль хезмҽт киңҽшчесе һҽм 2 нче һҽм 3 нче 

сыйныфлар муниципаль Киңҽшчесен ике ел, 2 һҽм 3 нче сыйныфлар муниципаль Киңҽшчесен 

бер ел тҽшкил итҽ. Секретарь, референт, муниципаль хезмҽт Киңҽшчесе, муниципаль киңҽшче 

һҽм 1 класслы хакыйкый муниципаль киңҽшче сыйныф чиналарында булу вакыты 

билгелҽнми. Кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класс чиналарында аларны тиешле 

тҿркем муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларына кҥчергҽндҽ арттыру мҿмкин. 

8.10. Бирелгҽн класс чинында булу вакыты аны алган кҿннҽн ҥк исҽплҽнҽ. 

8.11. Кҿне бирҥ сыйныф чины санала кабул итҥ кҿне турында Карар кабул итҥ турында класс 

чины. Квалификация имтиханы нҽтиҗҽлҽре буенча класслы чин бирелгҽн очракта, класслы 

чин бирҥ кҿне булып муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ квалификация имтиханы бирҥ кҿне санала. 

8.12. Чираттагы сыйныф чины муниципаль хезмҽткҽргҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҥз хезмҽт 

вазыйфаларын тиешенчҽ ҥтҽгҽндҽ, алдагы сыйныф чинында муниципаль хезмҽт ҥтҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн срок ҥткҽннҽн соң һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн очракта бирелҽ. 



8.13. Чираттагы сыйныф чины дисциплинар җҽза алган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ, шулай ук 

хезмҽт тикшерҥе ҥткҽрелҽ торган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелми яки җинаять эше 

кузгатылган. 

8.14. Муниципаль хезмҽттҽге аерым аерым аерым аерым аерым аерым хҿрмҽтлҽҥ чаралары 

буларак муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелергҽ мҿмкин: 

1) ҽлеге статьяның 8.9 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн срок тҽмамланганчы, муниципаль хезмҽтне 

тиешле класс чинында узу ҿчен билгелҽнгҽн, лҽкин элегрҽк бирелгҽн класс чинында алты 

айдан да иртҽрҽк булмаган вакытка кадҽр - муниципаль хезмҽт вазыйфаларының бу тҿркеменҽ 

туры килҽ торган чираттагы класслы чиннан да артыграк тҥгел; 

2) бер баскычка муниципаль хезмҽт вазыйфасы тҿркеме чиклҽрендҽ - 3 класслы класслы 

класслы класслы класслы класслы класслы класслы чин булган муниципаль хезмҽткҽргҽ, 

лҽкин ҽлеге статьяның 8.9 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн срок чыкканнан соң да иртҽрҽк тҥгел. 

8.15. Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаларның элеккеге тҿркеме чиклҽрендҽ югары вазыйфага 

билгелҽгҽндҽ аңа чираттагы класслы чин бирелҽ ала, ҽгҽр ул ҽлеге статьяның 8.9 ҿлешендҽ 

билгелҽнгҽн элеккеге класс чинында булу срогы узган булса. 

8.16. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына муниципаль хезмҽткҽр билгелҽгҽндҽ элек билҽгҽн 

вазыйфаларның иң югары тҿркеменҽ керҽ торган муниципаль хезмҽт вазыйфасына 

муниципаль хезмҽткҽр билгелҽгҽндҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларының бу тҿркеме ҿчен 

беренче булган класслы чин бирелҽ, ҽгҽр бу класс чин муниципаль хезмҽткҽре булган класслы 

чиннан югары булса. Кҥрсҽтелгҽн очракта сыйныф чины алдагы класс чинында булу вакытын 

исҽпкҽ алмыйча, эзлеклелексез бирелҽ. 

8.17. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының югары тҿркеменҽ караган муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш, билгеле бер вакытка муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥче 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш, класслы чиннар квалификация имтиханы нҽтиҗҽлҽре 

буенча бирелҽ. Квалификация имтиханы дҽҥлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре тарафыннан 

квалификация имтиханын тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ. 

8.18. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ сыйныф чиннары муниципаль берҽмлек уставына яки 

башка муниципаль хокукый актка вҽкалҽтле орган һҽм (яки) вазыйфаи зат тарафыннан 

муниципаль хезмҽткҽрнең турыдан-туры җитҽкчесе тҽкъдиме буенча бирелҽ. 

8.19. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирҥ турында кҥрсҽтмҽлҽр кертҥ тҽртибе һҽм аңа 

кушып бирелҽ торган документлар исемлеге муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

8.20. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класс чины бирҥ турында карар, ҽлеге статьяның 8.13 ҿлешендҽ 

кҥрсҽтелгҽн очраклардан тыш, бер айдан да соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш: 

1) квалификация имтиханы уздырылган кҿннҽн башлап; 

2) кирҽкле барлык документлар булган класс чинын бирҥ турындагы тҽкъдим кертелгҽннҽн 

соң, класс чинын квалификация имтиханнарыннан башка тапшырганда бирергҽ вҽкалҽтле 

органга яки җирле ҥзидарҽ вазыйфаи затына бирҥ турында. 

8.21. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазифаларына кҥчерҥ, шулай 

ук муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽндҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелгҽн класслы чин 

саклана. Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына билгелҽгҽндҽ 

аңа бирелгҽн класс чины билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чираттагы класслы чин бирелгҽнче саклана. 

8.22. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирҥ турында мҽгълҥмат шҽхси эшкҽ һҽм 

муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт кенҽгҽсенҽ кертелҽ 

 

             9. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТНЕҢ КЛАССЛЫ ЧИНЫН САКЛАУ 

                             ҺҼМ АННАН  МҼХРҤМ ИТҤ 

9.1. Бирелгҽн сыйныф чины муниципаль хезмҽт вазифасыннан азат ителгҽндҽ һҽм муниципаль 

хезмҽттҽн (шул исҽптҽн пенсиягҽ чыгу белҽн) азат ителгҽндҽ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽ 

кергҽндҽ саклана. 

9.2. Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына билгелҽгҽндҽ аңа 

бирелгҽн класс чины билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чираттагы класслы чин бирелгҽнче саклана. 



9.3. Бирелгҽн класслы чиннан мҽхрҥм итҥ суд карары буенча федераль законнар нигезендҽ 

мҿмкин. 

 

III. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ХОКУКЫЙ ХҼЛЕ (СТАТУСЫ)  

 

                      10. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼР 

10.1. Муниципаль хезмҽткҽр-федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары 

нигезендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге 

бюджеты акчалары исҽбеннҽн тҥлҽнҽ торган акчалата хезмҽт вазыйфасы буенча 

вазыйфаларны башкаручы граждан. 

1.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥче һҽм җирле ҥзидарҽ органнары эшчҽнлеген 

техник тҽэмин итҥ буенча вазыйфаларын башкаручы затлар муниципаль хезмҽткҽрлҽр тҥгел. 

 

         11. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

Муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы муниципаль хезмҽте турындагы законнар, Тукай муниципаль районы Иске 

Абдул авыл җирлеге Уставы, муниципаль хокукый актлар, хезмҽт шартнамҽсе (контракт) 

белҽн билгелҽнгҽн хокукларга ия һҽм бурычлы. 

 

          12. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ БЕЛҼН БҼЙЛЕ ЧИКЛҼҤЛҼР ҺҼМ ТЫЮЛАР 

Муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы муниципаль хезмҽте турындагы законнар, Тукай муниципаль районы Иске 

Абдул авыл җирлеге Уставы, муниципаль хокукый актлар, хезмҽт шартнамҽсе (контракт) 

белҽн билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне һҽм тыюларны ҥтҽргҽ тиеш. 

 

    13.МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТТҼ МҼНФҼГАТЬЛҼР КОНФЛИКТЫН ҖАЙГА САЛУ 

13.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ максатлары ҿчен «коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында "Федераль 

законның 10 статьясындагы 1 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн" мҽнфҽгатьлҽр конфликты» тҿшенчҽсе 

кулланыла. 

13.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽ максатлары ҿчен "коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында «Федераль 

законның 10 статьясындагы 2 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн «шҽхси кызыксыну" тҿшенчҽсе 

кулланыла» 

13.3. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын 

як булып торучы муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи яисҽ хезмҽт урынын ҥзгҽртҥдҽн, хҽтта 

вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥтҽҥдҽн читлҽштерҥдҽн һҽм (яки) 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килҥгҽ сҽбҽп булган табыштан баш тартудан баш 

тартудан баш тартудан баш тартудан гыйбарҽт булырга мҿмкин. 

13.4. Ҽгҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасын, кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (катнашу доллары, 

оешмаларның устав (склад) капиталларында пайлар) билҽгҽн зат ҥз карамагындагы 

кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (катнашу ҿлешлҽре, оешмаларның устав (склад) капиталларында 

пайларны) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ ышанычлы идарҽгҽ тапшырырга 

тиеш булса яки мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерергҽ мҿмкин. 

13.5. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу 

чараларын як булып торучы муниципаль хезмҽткҽрлҽрне кабул итҥ муниципаль хезмҽткҽрне 

муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ җҽлеп итҽ торган хокук бозу булып тора. 

13.6. Муниципаль хезмҽткҽрдҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала торган 

шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килҥе турында билгеле булган эшкҽ алучы (эш бирҥче) 

вҽкиле мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу буенча чаралар кҥрергҽ, 

хҽтта бу муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасыннан 

читлҽштергҽнчегҽ кадҽр ҥзенҽ йҿклҽнгҽн муниципаль хезмҽт вазифасыннан читлҽштерелергҽ 

тиеш. 



13.7. Эшкҽ алучы вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрлҽрне кабул итмҽҥ ҥзенҽ буйсынган 

муниципаль хезмҽткҽрдҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала торган шҽхси 

кызыксынучанлык барлыкка килҥ турында билгеле булды, ул хокук бозу булып тора, эшкҽ 

алучы вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрнең эштҽн азат ителҥенҽ китерҽ. 

13.8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хезмҽт тҽртибе ҥтҽлешен тҽэмин итҥ һҽм җирле 

ҥзидарҽ органында, муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппаратында ҽлеге кодекс һҽм 

муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен ҥтҽҥ һҽм 

мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча (алга таба ҽлеге статьяда - Комиссия) 

комиссиялҽр тҿзелергҽ мҿмкин. 

13.9. Комиссия составы комиссия тарафыннан кабул ителгҽн карарларга йогынты ясый 

алырлык мҽнфҽгатьлҽр каршылыклары барлыкка килҥ мҿмкинлеге тҿшереп калдырылырга 

тиеш. 

 

                        14. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼР ХЕЗМҼТЕ ТҼРТИБЕНҼ 

                                                  КАРАТА ТАЛҼПЛҼР  

   

14.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр бурычлы: 

1) Хезмҽт вазыйфаларын намус белҽн, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ башкарырга; 

2) Барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, гадел мҿнҽсҽбҽт тҽэмин итҥ, 

нинди дҽ булса Иҗтимагый яки дини берлҽшмҽлҽргҽ, һҿнҽри яки социаль тҿркемнҽренҽ, 

гражданнарга һҽм оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ һҽм мондый берлҽшмҽлҽргҽ, тҿркемнҽргҽ, 

оешмаларга һҽм гражданнарга карата алдан кҥзаллануга юл куймаска; 

3) вазыйфаи бурычларны намуслы башкаруга комачаулаучы нинди дҽ булса шҽхси, милек 

(финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле гамҽллҽр кылмаска; 

4) ҥз һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр 

һҽм башка оешмалар карарларының йогынты ясарга мҿмкинлек бирми торган нейтральлекне 

сакларга; 

5) гражданнар белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ корректлылык кҥрсҽтҥ; 

6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф гадҽтлҽренҽ һҽм традициялҽренҽ хҿрмҽт 

кҥрсҽтергҽ; 

7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм башка 

ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга; 

8) миллҽтара һҽм конфессияара килешҥлҽргҽ ярдҽм итҥ; 

9) аның абруена яки муниципаль орган абруена зыян китерҽ алырлык низаглы хҽллҽргҽ юл 

куймаска. 

14.2. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрне сҽяси партиялҽр, 

башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ катнашырга мҽҗбҥр итҥ очракларына 

юл куймаска тиеш. 

 

        15. КЕРЕМНҼР, ЧЫГЫМНАР, МИЛЕК ҺҼМ МИЛЕК ХАРАКТЕРЫНДАГЫ  

                       МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫ ТАПШЫРУ  ТУРЫНДА 

15.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын тиешле исемлеккҽ кертелгҽн гражданнар, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҥзлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 

йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган 

балаларының керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында 

белешмҽлҽр тапшырырга тиеш. Кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽр Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 

граждан хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре 

турында белешмҽлҽр тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, сроклары һҽм формасы буенча 

тапшырыла. 

15.2. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче муниципаль 

хезмҽткҽр ҥз чыгымнары, шулай ук ҥз хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының 



чыгымнары турында мҽгълҥмат бирергҽ тиеш, алар Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан 

хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре 

турында мҽгълҥмат бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм форма буенча. 

15.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган 

балаларының чыгымнары аларның керемнҽренҽ туры килҥен контрольдҽ тоту "коррупциягҽ 

каршы кҿрҽш турында" Федераль законда һҽм "дҽҥлҽт Вазыйфаларын билҽҥче затларның һҽм 

башка затларның чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килҥен тикшереп тору турында" 

2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, Россия Федерациясе 

Президентының норматив хокукый актларында, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ, Татарстан Республикасы 

Президентының норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларында каралган 

тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

15.4. Ҽлеге статья нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган керемнҽр, чыгымнар, 

милек һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽр, ҽгҽр федераль законнар 

дҽҥлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган башка серне тҽшкил итҥче 

белешмҽлҽргҽ кертелмҽсҽ, конфиденциаль характердагы белешмҽлҽр булып тора. 

15.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган 

балаларының керемнҽре, чыгымнары, милке һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре 

турындагы мҽгълҥматларны дини яки башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, башка оешмалар 

фондларына турыдан-туры яисҽ турыдан-туры яисҽ турыдан-туры яисҽ турыдан-туры яисҽ 

турыдан-туры иганҽ (взнослар) җыю ҿчен куллану рҿхсҽт ителми. 

15.6. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти 

характердагы йҿклҽмҽлҽре турындагы мҽгълҥматларны Россия Федерациясе законнары белҽн 

каралмаган максатларда куллануда яисҽ ҽлеге белешмҽлҽрне файдалануда гаепле затлар 

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы булалар. 

15.7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҥзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти 

характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган 

балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре 

турында мҽгълҥматларны тапшырмау мҽҗбҥри булса, яки муниципаль хезмҽткҽрне 

муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ җҽлеп иткҽн хокук бозу булып тора. 

15.8. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥне дҽгъвалаучы гражданнар тарафыннан 

керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ гражданнар тарафыннан 

тапшырыла торган белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерҥ, муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр тарафыннан «коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» Федераль закон һҽм Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн мҽнфҽгатьлҽр 

конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу, аларның бурычларын ҥтҽҥ Татарстан Республикасы 

Президентының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

 

  15.9. Банк, салым яки башка закон белҽн саклана торган серне тҽшкил итҥче белешмҽлҽрне 

тапшыру турында запрослар, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын тиешле исемлеккҽ кертелгҽн 

гражданнарга карата оператив-эзлҽҥ чараларын ҥткҽрҥ турында хокук саклау органнарына 

запрослары, ҽлеге вазыйфаларны билҽҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽр, мондый гражданнарның 

ире (ир белҽн хатынның) һҽм балигъ булмаган балаларының муниципаль хезмҽткҽрлҽре 

муниципаль органнар мҽнфҽгатьлҽрендҽ Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ җибҽрелҽ. 

15.10. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥче затларның 

чыгымнарына, шулай ук аларның ире (ир белҽн хатыннарының) һҽм балигъ булмаган 

балаларының чыгымнарына контрольне гамҽлгҽ ашыручы дҽҥлҽт органы яисҽ кҥрсҽтелгҽн 

органның вазыйфаи заты Татарстан Республикасы Президентының норматив хокукый акты 

белҽн билгелҽнҽ. 



15.11. Контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын билҽҥгҽ дҽгъва кылучы 

гражданнар һҽм ҽлеге вазыйфаны билҽҥче зат ҥзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм 

мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук Татарстан Республикасы 

законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Президентына ҥз хатынының 

(иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти 

характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшыра. 

15.12. Җирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча башкаручы зат 

тарафыннан тҽкъдим ителгҽн керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм мҿлкҽти характердагы 

йҿклҽмҽлҽр турында мҽгълҥматлар җирле ҥзидарҽ органнарының рҽсми сайтында "Интернет" 

мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырыла һҽм (яки) массакҥлҽм мҽгълҥмат 

чараларына муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ бастырып чыгару 

ҿчен бирелҽ. 

15.13. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 15.11 статьясындагы 15.11 ҿлеше нигезендҽ тапшырыла торган 

керемнҽр, чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турындагы 

белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерҥ Татарстан Республикасы Президенты 

карары буенча Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

15.14. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 15.13 статьясындагы 15.13 ҿлеше нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылган 

тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын билҽҥче 

зат тарафыннан «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон, 

"дҽҥлҽт Вазыйфаларын билҽҥче затларның һҽм башка затларның чыгымнарының аларның 

керемнҽренҽ туры килҥен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ 

номерлы федераль закон белҽн билгелҽнгҽн йҿклҽмҽлҽрнең ҥтҽлмҽве фактларын 

ачыклаганда", "Аерым категория затларның аерым категориялҽренҽ Россия Федерациясе 

территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнҽр) ачуны һҽм ия 

булуны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн чит ил 

финанс инструментларына ия булуны һҽм (яисҽ) алардан файдалануны тыю турында " 2013 

елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн Татарстан Республикасы Президенты 

контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын билҽҥче затның вҽкалҽтлҽрен 

вакытыннан алда туктату яисҽ аның башка дисциплинар тҥлҽтҥен җирле ҥзидарҽ органына 

карата, вҽкалҽтле вҽкил тиешле карар кабул итҽргҽ, яки судка. 

 

              16. ИНТЕРНЕТ «МҼГЪЛҤМАТИ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЧЕЛТҼРЕНДҼ   

                  МҼГЪЛҤМАТ УРНАШТЫРУ ТУРЫНДА МҼГЪЛҤМАТ ТАПШЫРУ» 

16.1. "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ сайтлар адреслары һҽм (яки) сайт 

битлҽре турында мҽгълҥмат, аларда муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥгҽ дҽгъва итҥче 

граждан, муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽркемгҽ ачык мҽгълҥмат урнаштырган, шулай ук аларны 

идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирҥче мҽгълҥматларны яллаучы вҽкиленҽ тапшыралар: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥгҽ дҽгъва кылучы граждан-муниципаль хезмҽткҽ 

алдагы елда ҿч календарь ел эчендҽ эшкҽ кергҽндҽ; 

2) муниципаль хезмҽткҽрлҽр - кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматны тапшыру елына кадҽрге календарь ел 

эчендҽ, муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥ кысаларында һҽркем ҿчен 

мҿмкин булган мҽгълҥмат урнаштыру очракларыннан тыш, ел саен. 

16.2. 16.1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽр. муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, ҽ муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр - хисаптан соң килҥче елның 1 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча муниципаль 

хезмҽт вазыйфасын билҽп торуга дҽгъва кылучы гражданнар тарафыннан тапшырыла. 16.1 

ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽр. ҽлеге статьяның 1 пунктында Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн форма буенча тҽкъдим ителҽ. 

16.3. Яллаучы вҽкиле карары буенча вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт 

вазыйфаларын билҽҥгҽ дҽгъва кылучылар һҽм "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан урнаштырылган һҽркем ҿчен мҿмкин 



булган мҽгълҥмат эшкҽртҥне, шулай ук 16.1 ҿлешендҽ каралган мҽгълҥматларның дҿреслеген 

һҽм тулылыгын тикшерҥне гамҽлгҽ ашыралар. ҽлеге статьяның 1 ҿлеше. 

 

IV. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼ КЕРҮ ТҼРТИБЕ, 

АНЫ ҮТҮ ҺҼМ ТУКТАТУ 

 

                 17. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼ КЕРҤ 

17.1. Тукай муниципаль районының Иске Абдул авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽткҽ керҥ 

Россия Федерациясенең хезмҽт законнары нигезендҽ башкарыла. 

17.2. Тукай муниципаль районының Иске Абдул авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽткҽ керҥ 

хокукына 18 яшьтҽн дҽ яшьрҽк булмаган гражданнар ия. 

17.3. Граждан муниципаль хезмҽткҽ кабул ителҽ алмый һҽм муниципаль хезмҽт турында 

Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган очракларда 

муниципаль хезмҽттҽ була алмый. 

17.4. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽ кергҽн зат тарафыннан вазыйфа йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ дҽҥлҽт 

яки закон тарафыннан саклана торган башка серне тҽшкил итҥче белешмҽлҽрне куллануга 

бҽйле булса, мондый мҽгълҥматка тиешле рҿхсҽт рҽсмилҽштерҥ талҽп ителҽ. Тиешле 

вазыйфага дҽгъва итҥче гражданда Документлар биргҽндҽ, мондый мҽгълҥматка рҿхсҽт бирҥ 

процедурасын килештерҥ турында подписка алына. 

17.5. Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге башкарма комитеты тҽкъдим 

ителгҽн документларны карый, аларны дҿреслеккҽ нигез булганда тикшерҽ. Иске Абдул авыл 

җирлеге башкарма комитеты ҽлеге документларга карата билгелҽнгҽн барлык норматив 

хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне ҥтҽгҽндҽ гариза кабул итҥ мҽсьҽлҽсен карый. 

Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге муниципаль хезмҽт вазыйфасына 

граждан керҥгҽ комачаулаучы муниципаль хезмҽт турында Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн шартлар билгелҽнгҽн очракта, ҽлеге мҽсьҽлҽ 

буенча Тукай муниципаль районының тиешле җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ мҿрҽҗҽгать 

итҽ. 

17.6. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына беренче тапкыр кабул ителҽ торган граждан ҿчен, 

шулай ук башка тҿркем вазыйфасына кҥчкҽндҽ муниципаль хезмҽткҽр ҿчен Россия 

Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ сынау билгелҽнҽ ала. 

17.7. Граждан Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ 

органнарына билгесез вакытка тҿзелҽ торган хезмҽт килешҥе (контракт) шартларында яки 

биш елдан артык вакытка муниципаль хезмҽткҽ керҽ. 

17.8. Гражданинның муниципаль хезмҽткҽ килҥе Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл 

җирлеге җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе (җирле ҥзидарҽ органының хокукый акты) 

муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнҥе турында боерыгы белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

17.9. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽннҽн соң муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт 

таныклыгы бирелҽ. 

 

              18. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛҼҤГҼ КОНКУРС 

18.1. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында, муниципаль хокукый 

актларда, муниципаль хезмҽтнең вакантлы муниципаль вазыйфаларын билҽҥ конкурс 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин. 

18.2. Муниципаль хезмҽт вазифаларына Конкурс анда катнашу ҿчен гариза биргҽн гражданнар 

арасында муниципаль хезмҽткҽ куела торган талҽплҽрне ҥтҽгҽндҽ ҥткҽрелҽ. 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽр аны ҥткҽрҥ вакытында нинди вазыйфалар билҽҥлҽренҽ карамастан 

конкурста катнаша ала. 

18.3. Конкурсны ҥткҽрҥ җирле ҥзидарҽ органнары, муниципаль орган тарафыннан тҿзелҽ 

торган конкурс комиссиялҽренҽ йҿклҽнҽ. 



18.4. Датасы, вакыты, урыны турында мҽгълҥмат (хҽбҽр), шулай ук хезмҽт килешҥе проекты 

конкурс уздырылган кҿнгҽ кадҽр 20 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсми рҽвештҽ басылып 

чыгарга тиеш. 

18.5. Конкурсны ҥткҽрҥ тҽртибе һҽм шартлары Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

законнары нигезендҽ Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге Советы карары 

белҽн билгелҽнҽ. 

 

                  19. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕ АТТЕСТАЦИЯЛҼҤ 

19.1. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽҥ аның билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасына 

туры килҥен билгелҽҥ максатыннан ҥткҽрелҽ. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽҥ ҿч елга 

бер тапкыр ҥткҽрелҽ. 

19.2. Тҥбҽндҽге муниципаль хезмҽткҽрлҽр аттестациялҽнергҽ тиеш тҥгел: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын бер елдан ким билҽгҽн; 

2) 60 яшькҽ җиткҽн; 

3) йҿкле хатын-кызлар; 

4) йҿклелек һҽм бала тудыру буенча ялда булган яисҽ ҿч яшькҽ җиткҽнче бала карау буенча 

ялда булган. Кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ отпусктан чыкканнан 

соң бер елдан да иртҽрҽк булырга мҿмкин; 

5)ашыгыч хезмҽт килешҥе (контракт) нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥче. 

19.3. Аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча эшкҽ алучы вҽкиле (эш бирҥче) Аерым муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрне ҥзлҽренең эшендҽге уңышлары ҿчен яки аның ризалыгы белҽн вазыйфасында 

муниципаль хезмҽткҽрне киметҥ турында Аттестациядҽн соң бер айдан да артык вакыт эчендҽ 

бҥлҽклҽҥ турында Карар кабул итҽ. Аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация комиссиясе 

аерым муниципаль хезмҽткҽрлҽрне ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу ҿчен җибҽрҥ турында киңҽшлҽр 

бирҽ ала. 

19.4. Муниципаль хезмҽткҽр вазифада кимҥ яки аның ризалыгы белҽн башка вазифага кҥчерҥ 

мҿмкинлеге булмау белҽн килешмҽгҽн очракта, эшкҽ алучы (эш бирҥче) вҽкиле аттестация 

нҽтиҗҽлҽре белҽн расланган квалификациянең җитҽрлек булмавы сҽбҽпле, муниципаль 

хезмҽттҽн бер айдан да артмаска мҿмкин. Кҥрсҽтелгҽн сроктан соң муниципаль хезмҽткҽрне 

эштҽн азат итҥ яки аны ҽлеге аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча вазыйфаларда киметҥ рҿхсҽт 

ителми. 

19.5. Муниципаль хезмҽткҽр аттестация нҽтиҗҽлҽренҽ суд тҽртибендҽ шикаять бирергҽ 

хокуклы. 

19.6. Татарстан Республикасы" Тукай муниципаль районы "муниципаль берҽмлегенең 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрен аттестациялҽҥ турында нигезлҽмҽ Тукай муниципаль районы 

Советы карары белҽн расланды. 

 

                         20. ХЕЗМҼТ КИЛЕШҤЕН ҾЗҤ ҾЧЕН НИГЕЗЛҼР 

                                МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼР БЕЛҼН 

20.1. Россия Федерациясе Хезмҽт кодексында каралган хезмҽт килешҥен ҿзҥ ҿчен нигезлҽрдҽн 

тыш, муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешҥе яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле 

инициативасы буенча ҿзелергҽ мҿмкин: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн чик яше казанышлары; 

2) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дҽҥлҽте гражданлыгы туктатылу - 

Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, аның нигезендҽ чит ил гражданы 

муниципаль хезмҽттҽ булырга, аларга чит ил гражданлыгы сатып алырга яисҽ аларга яшҽҥгҽ 

рҿхсҽтне яисҽ Россия Федерациясе гражданинының Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽсендҽ катнашмаган чит ил дҽҥлҽте территориясендҽ даими яшҽҥ хокукын раслаучы 

башка документ алырга хокуклы, аның нигезендҽ чит ил дҽҥлҽте гражданына ия Россия 

Федерациясе гражданы, чит ил гражданы, Россия Федерациясе гражданы, муниципаль 

хезмҽттҽ булырга хокуклы; 



3) муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле һҽм "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 

Федераль законның 13, 14, 14.1 һҽм 15 статьяларында билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне һҽм 

тыюларны сакламау"; 

4) дисквалификация рҽвешендҽ административ җҽза куллану. 

20.2. Муниципаль хезмҽттҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн иң чик 

яшькҽ җиткҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең урнашу вакытын озайту рҿхсҽт ителҽ. 

Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽтендҽ булу вакытын бер тапкыр озайту бер елга 

рҿхсҽт ителми. 

 

                              V. Эш (хезмҽт) һҽм ял вакыты 

 

                      21. ЭШ (ХЕЗМҼТ) ВАКЫТЫ 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш (хезмҽт) вакыты хезмҽт законнары нигезендҽ җайга салына. 

 

                            22. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕ ЯЛГА ҖИБҼРҮ 

22.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ел саен муниципаль хезмҽт вазыйфасын һҽм акчалата эчтҽлекне 

саклап калу белҽн җибҽрелҽ, аның кҥлҽме хезмҽт законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уртача 

хезмҽт хакын исҽплҽҥ ҿчен билгелҽнҽ. 

22.2. Муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан еллык тҥлҽҥле ял тҿп тҥлҽҥле отпусктан һҽм ҿстҽмҽ 

тҥлҽҥле яллардан тора. 

22.3. Еллык тҿп тҥлҽҥле ял муниципаль хезмҽткҽргҽ 30 календарь кҿн дҽвамлылыгы белҽн 

бирелҽ. 

22.4. Еллык ҿстҽмҽ тҥлҽҥле отпусклар муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен 

(дҽвамлылыгы 10 календарь кҿннҽн дҽ артмаган), шулай ук федераль законнарда һҽм 

Татарстан Республикасы законнарында каралган очракларда бирелҽ.  

Эш кҿне билгелҽнмҽгҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт кҿне нормалаштырылмаган ҿч 

календарь кҿн дҽвамлылыгы ҿчен ел саен ҿстҽмҽ тҥлҽҥле ял бирелҽ.  

22.5. Муниципаль хезмҽткҽр гаризасы буенча еллык тҥлҽҥле отпуск частьлҽр буенча 

бирелергҽ мҿмкин, шул ук вакытта ялның бер ҿлеше 14 календарь кҿннҽн дҽ ким булырга 

тиеш тҥгел. Яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле белҽн килештереп, муниципаль хезмҽткҽргҽ 

отпускның башка дҽвамлылыгының бер ҿлеше бирелергҽ мҿмкин. 

22.6. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язма гаризасы буенча яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле карары 

белҽн акчалата эчтҽлекне саклап калудан башка бер елдан да артмаска мҿмкин. 

22.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль законнарда каралган очракларда акчалата эчтҽлекне 

саклап калмыйча гына ял бирелҽ. 

 

VI. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼР ХЕЗМҼТЕНҼ ТҮЛҼҮНЕҢ ГОМУМИ 

ПРИНЦИПЛАРЫ. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРГҼ БИРЕЛҼ ТОРГАН 

ГАРАНТИЯЛҼР. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ СТАЖЫ 

                   23. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼР ХЕЗМҼТЕНҼ ТҤЛҼҤ 

23.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең акчалата эчтҽлеге муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн 

муниципаль вазыйфасы, вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр һҽм башка ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр 

нигезендҽ айлык вазыйфаи окладтан тора. 

23.2. Вазыйфаи окладка һҽм башка ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽргҽ ҿстҽмҽлҽр керҽ: 

- тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ; 

- муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ тҥлҽҥ; 

- аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне ҥтҽгҽн ҿчен премия, аларны тҥлҽҥ тҽртибе җирле 

ҥзидарҽ органы бурычларын һҽм функциялҽрен тҽэмин итҥне, вазыйфаи инструкцияне ҥтҽҥне 

исҽпкҽ алып, эшкҽ алучы вҽкиле (эш бирҥче) тарафыннан билгелҽнҽ; 

- айлык акчалата бҥлҽк; 

- сыйныф чины ҿчен айлык ҿстҽмҽ; 



- еллык тҥлҽҥле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган тҥлҽҥ; 

- матди ярдҽм; 

-закон нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрнең акчалата эчтҽлеген тҽшкил итҽ торган башка 

ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр, алар эш бирҥченең аерым кҥрсҽтмҽсе белҽн билгелҽнҽ.  

23.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи оклады хезмҽт килешҥе (контракт) белҽн Тукай 

муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарының штат 

расписаниесе нигезендҽ билгелҽнҽ. 

23.4. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге 

муниципаль хезмҽткҽрлҽренең акчалата эчтҽлеге Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнары, ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ Тукай муниципаль районы Иске Абдул 

авыл җирлеге башлыгының хокукый актлары белҽн җайга салына. 

23.5.Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ премия бирҥ, матди ярдҽм кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм шартлары 

ҽлеге органнарның муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ карата Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнары, Тукай муниципаль районының Иске Абдул авыл җирлеге Уставы, 

ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнарының хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

 

               24. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРГҼ БИРЕЛҼ ТОРГАН ГАРАНТИЯЛҼР 

24.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ гарантиялҽнҽ: 

1) вазыйфаи кҥрсҽтмҽлҽр нигезендҽ ҥз вазыйфаларын ҥтҽҥне тҽэмин итҥче эш шартлары; 

2) акча эчтҽлеген ҥз вакытында һҽм тулы кҥлҽмдҽ алу хокукы; 

3) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽҥ, ял кҿннҽре һҽм эшлҽми торган 

бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык тҥлҽҥле ял бирҥ белҽн тҽэмин ителҽ торган ял; 

4) муниципаль хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына медицина хезмҽте кҥрсҽтҥ, шул 

исҽптҽн муниципаль хезмҽткҽр пенсиягҽ чыккач та; 

5) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен һҽм инвалидлыкка бҽйле рҽвештҽ пенсия белҽн тҽэмин итҥ, 

шулай ук вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп чыккан очракта муниципаль 

хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин итҥ; 

6) вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрнең сҽламҽтлегенҽ һҽм 

мҿлкҽтенҽ зыян китергҽн очракларга мҽҗбҥри дҽҥлҽт иминлҽштерҥе; 

7) муниципаль хезмҽт хезмҽткҽрен ҥткҽн чорда яисҽ аның туктатылганнан соң, яисҽ вазыйфаи 

бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп туган авыру яисҽ эшкҽ яраклылык югалткан очракта 

мҽҗбҥри дҽҥлҽт социаль иминиятенҽ;; 

8) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын федераль законнарда билгелҽнгҽн 

очракларда, тҽртиптҽ һҽм шартларда аның вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле кҿч 

кулланудан, янаулардан һҽм башка хокуксыз гамҽллҽрдҽн яклау. 

 

25. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕ ПЕНСИЯ БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ 

ҺҼМ АНЫҢ ГАИЛҼ ҼГЪЗАЛАРЫ 

25.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ пенсия белҽн тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт граждан 

хезмҽткҽренең федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн 

хокуклары тулы кҥлҽмдҽ тарала. 

25.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең дҽҥлҽт пенсия кҥлҽмен билгелҽҥ Татарстан Республикасы 

законы белҽн билгелҽнгҽн Татарстан Республикасы Муниципаль хезмҽт вазыйфалары һҽм 

Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфалары нисбҽте нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽткҽрнең дҽҥлҽт пенсиясенең максималь кҥлҽме Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең тиешле вазыйфасы буенча Татарстан Республикасы 

дҽҥлҽт граждан хезмҽткҽренең дҽҥлҽт пенсиясенең максималь кҥлҽменнҽн артмаска тиеш. 

25.3. Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган очракта, аның вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле, 

шул исҽптҽн муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң килеп җиткҽн очракта, вафат булган 

кешенең гаилҽ ҽгъзалары туендыручысын югалту очрагы буенча пенсия алырга хокуклы,ул 

федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ. 



 

                                26. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ СТАЖЫ 

26.1. Муниципаль хезмҽтнең стажына (гомуми озынлыгы) алмаштыру чорлары кертелҽ:  

1) муниципаль хезмҽт вазыйфалары; 

2) муниципаль вазыйфалар; 

3) Россия Федерациясе дҽҥлҽт вазыйфалары һҽм Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 

вазыйфалары; 

4) дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфалары, федераль дҽҥлҽт хезмҽтенең башка тҿрлҽре 

вазыйфалары һҽм вазыйфалары; 

5) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ башка вазыйфалар. 

26.2. Муниципаль хезмҽткҽр стажы дҽҥлҽт граждан хезмҽткҽре дҽҥлҽт граждан хезмҽте 

стажына тиңлҽштерелҽ. 

26.3. Муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽҥ тҽртибе Татарстан Республикасы законы белҽн 

билгелҽнҽ. 

 

VII. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕ БҮЛҼКЛҼҮ, ДИСЦИПЛИНАР 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

                         27. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕ БҤЛҼКЛҼҤ 

27.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҥз вазифаларын намуслы һҽм нҽтиҗҽле башкарган, мактауга 

лаеклы хезмҽт иткҽн, аерым ҽһҽмияткҽ ия һҽм аңа кыенлыктагы бурычларны ҥтҽгҽн ҿчен 

тҥбҽндҽге бҥлҽклҽр тҿрлҽре кулланылырга мҿмкин: 

1) рҽхмҽт белдерҥ; 

2) бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бҥлҽклҽҥ тҥлҽҥ; 

3) кыйммҽтле бҥлҽк бҥлҽклҽҥ; 

4) җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан билгелҽнгҽн Мактау грамотасы яки башка тҿр 

бҥлҽклҽр бҥлҽклҽҥ; 

5) законнар нигезендҽ дҽҥлҽт бҥлҽклҽре белҽн бҥлҽклҽҥ; 

6) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ муниципаль берҽмлек 

уставында һҽм башка муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн башка тҿр бҥлҽклҽҥ тҿрлҽре. 

27.2. Бҥлҽклҽҥлҽрне куллану тҽртибе һҽм шартлары, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт бҥлҽклҽре белҽн бҥлҽклҽҥдҽн тыш, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнары, Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге Уставы, ҽлеге 

Нигезлҽмҽ нигезендҽ билгелҽнҽ. 

27.3. Бҥлҽклҽҥ муниципаль хезмҽткҽрлҽр хезмҽте ҥтҥче җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенең 

хокукый акты белҽн игълан ителҽ. 

27.4. Дисциплинар җҽза алмаган муниципаль хезмҽткҽрлҽр бҥлҽклҽнми. 

 

28. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕН 

ДИСЦИПЛИНАР ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

28.1. Дисциплинар бозу - ҥзенҽ йҿклҽнгҽн хезмҽт бурычларын ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ 

ҥтҽмҽгҽн ҿчен, Эшкҽ алучы (эш бирҥче) вҽкиле тҥбҽндҽге дисциплинар җҽза кулланырга 

хокуклы: 

1) кисҽтҥ; 

2) шелтҽ; 

3) тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн азат итҥ. 

28.2. Дисциплинар ялгышуга юл куйган муниципаль хезмҽткҽр вакытлыча (ҽмма бер айдан да 

артмаска тиеш) булырга мҿмкин, аның дисциплинар җаваплылыгы турындагы мҽсьҽлҽне хҽл 

итҥгҽ кадҽр, хезмҽт бурычларын ҥтҽҥдҽн азат ителергҽ мҿмкин. Муниципаль хезмҽткҽрне 

вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥдҽн читлҽштерҥ бу очракта муниципаль хокукый акт тарафыннан 

башкарыла. 



28.3. Дисциплинар тҥлҽтҥлҽрне куллану һҽм тҿшерҥ тҽртибе хезмҽт законнары белҽн 

билгелҽнҽ. 

 

29. ЧИКЛҼҤЛҼР ҺҼМ ТЫЮЛАРНЫ ҤТҼМҼГҼН ҾЧЕН ТҤЛҼТҤЛҼР, 

КОНФЛИКТНЫ БУЛДЫРМАУ ЯКИ ҖАЙГА САЛУ ТУРЫНДА ТАЛҼПЛҼР 

ТАЛҼПЛҼР ҺҼМ БУРЫЧЛАРНЫ ҤТҼМҼҤ БИЛГЕЛҼНГҼН 

КОРРУПЦИЯГҼ КАРШЫ КҾРҼШ МАКСАТЛАРЫНДА 

29.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 

Федераль закон, «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» Федераль закон һҽм башка федераль 

законнар тарафыннан билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽр һҽм тыюларны, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын 

җайга салу һҽм коррупциягҽ каршы кҿрҽш максатларында билгелҽнгҽн бурычларны ҥтҽмҽгҽн 

ҿчен ҽлеге Нигезлҽмҽнең 28 статьясында каралган тҥлҽтҥлҽр салына. 

29.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 13 һҽм 15 статьяларында каралган хокук бозуларны кылган 

очракларда муниципаль хезмҽткҽр ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽттҽн 

азат ителергҽ тиеш. 

29.3. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 13, 15 һҽм 28 статьяларында каралган тҥлҽтҥлҽр яллаучы вҽкиле (эш 

бирҥче) нигезендҽ кулланыла: 

1) коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль 

органның кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсе тарафыннан ҥткҽрелгҽн тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында 

доклад (алга таба-хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсе); 

2) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр 

конфликтын җайга салу буенча комиссия тҽкъдимнҽре, тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад 

комиссиягҽ җибҽрелгҽн очракта; 

2.1) коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

подразделениесе докладлары, анда аны башкаруның факттагы шартлары һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрне бары тик аның ризалыгы белҽн генҽ язмача аңлатуы һҽм коррупциячел хокук 

бозу фактын таныган очракта (ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат ителҥ 

рҽвешендҽ тҥлҽтҥдҽн тыш) муниципаль хезмҽткҽрнең язма аңлатуы бҽян ителҽ); 

3) муниципаль хезмҽткҽрнең аңлатмалары; 

4) башка материаллар. 

29.4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсенҽ язмача бирелгҽн 

мҽгълҥмат тикшерҥ уздыру ҿчен нигез булып тора: 

1) хокук саклау органнары, башка дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм аларның 

вазыйфаи затлары тарафыннан; 

2) сҽяси партиялҽрнең тҿбҽк яисҽ җирле бҥлеклҽре, шулай ук сҽяси партиялҽр булмаган 

региональ иҗтимагый берлҽшмҽлҽр закон нигезендҽ теркҽлгҽн региональ иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽр; 

3) тиешле муниципаль берҽмлектҽ тҿзелгҽн Иҗтимагый совет; 

4) массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары. 

29.5. Аноним хҽбҽрлҽр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

бҥлекчҽсенҽ тикшерҥ ҥткҽрҥ ҿчен нигез була алмый. 

29.6. Тикшерҥ ҥткҽрҥгҽ кадҽр Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

бҥлекчҽсе муниципаль хезмҽткҽрдҽн язма формада аңлатма бирҥне талҽп итҽргҽ тиеш. Ҽгҽр 

ике эш кҿне узгач кҥрсҽтелгҽн аңлатма бирелмҽсҽ, тиешле акт тҿзелҽ. Муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ аңлатма бирмҽҥ тикшерҥ ҥткҽрҥ ҿчен киртҽ тҥгел. 

29.7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге Нигезлҽмҽнең 13 статьясындагы 5 яки 7 ҿлешлҽрендҽ 

каралган хокук бозуларны кылган очракта, тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад, муниципаль 

хезмҽткҽрне язмача аңлату һҽм башка материаллар муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт 

тҽртибенҽ карата талҽплҽрне ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча кадрлар 

хезмҽте бҥлекчҽсенҽ тапшырыла, ул муниципаль хезмҽткҽргҽ дисциплинар тҥлҽтҥне куллану 

буенча рекомендациялҽр ҽзерли. 



Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад, муниципаль хезмҽткҽрне 

язмача аңлату һҽм башка материаллар хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар 

хезмҽте бҥлекчҽсе тарафыннан яллаучы вҽкиленҽ (эш бирҥчегҽ) тапшырыла. 

29.8. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 13, 15 һҽм 28 статьяларында каралган тҥлҽтҥлҽр кулланганда 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан кылынган коррупцион хокук бозу характеры, аның 

авырлыгы, ул башкарган хҽллҽр, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ башка чиклҽҥлҽр һҽм тыюлар, 

мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу турында талҽплҽрне ҥтҽҥ һҽм 

коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн бурычларны ҥтҽҥ, шулай ук муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ ҥз вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥнең алдагы нҽтиҗҽлҽре исҽпкҽ алына. 

29.9. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 13, 15 һҽм 28 статьяларында каралган тҥлҽтҥлҽр муниципаль 

хезмҽткҽрнең вакытлыча эшкҽ яраксызлыгы чорын санамыйча, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

коррупцион хокук бозу ачылган кҿннҽн бер айдан да соңга калмыйча кулланыла, шулай ук 

хокук бозуларны профилактикалау һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе 

талҽплҽрен ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссия тарафыннан 

кҥрсҽтелгҽн Тикшерҥ материалларын карау буенча кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсе тарафыннан 

тикшерҥ ҥткҽрҥ вакыты. Шул ук вакытта тҥлҽттерҥ коррупцион хокук бозулар кылган кҿннҽн 

алып алты айдан да соңга калмыйча кулланылырга тиеш. 

29.10. "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында «Федераль законның 27.1 

статьясындагы 1 яисҽ 2 ҿлеше муниципаль хезмҽткҽргҽ коррупцион хокук бозулар кылган 

очракта тҥлҽтҥне куллану турындагы актта кҥрсҽтелҽ. 

 

29.11. Муниципаль хезмҽткҽргҽ нигезлҽмҽлҽр бозылган хокук бозуларны һҽм норматив 

хокукый актларны кҥрсҽтеп яисҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ кулланудан баш тарту турында 

кҥрсҽтелгҽн тҥлҽтҥлҽр турында акт кҥчермҽсе муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле акт чыккан 

кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ расписка биреп тапшырыла. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр 

кҥрсҽтелгҽн расписка бирҥдҽн баш тартса, тиешле акт тҿзелҽ. 

29.12. Тҥлҽтҥгҽ федераль закон нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ шикаять бирелергҽ 

мҿмкин. 

29.13. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽр тҥлҽтелгҽн кҿннҽн бер ел эчендҽ ҽлеге Нигезлҽмҽнең 

28.1 статьясындагы 1 яисҽ 2 пунктларында каралган дисциплинар тҥлҽтҥгҽ дучар ителмҽсҽ, ул 

тҥлҽтҥлҽр булмаган дип санала. 

29.14. Яллаучы вҽкиле (эш бирҥче) муниципаль хезмҽткҽрдҽн ҽлеге Нигезлҽмҽнең 28.1 

статьясындагы 28.1 ҿлешенең 1 яисҽ 2 пунктында каралган дисциплинар тҥлҽтҥне ҥз 

инициативасы буенча дисциплинар тҥлҽтҥне муниципаль хезмҽткҽрнең язма гаризасы буенча 

яисҽ аның турыдан-туры җитҽкчесе ҥтенече буенча алырга хокуклы. 

29.15. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итҥ 

рҽвешендҽге тҥлҽтҥне куллану турындагы мҽгълҥматлар җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан 

кертелҽ, анда муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт узган, "коррупциягҽ каршы кҿрҽш 

турында"Федераль законның 15 статьясында каралган ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ 

эштҽн азат ителгҽн затлар реестрына кертелҽ. 

 

VIII. МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКТҼ КАДРЛАР ЭШЕ 

 

             30. МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕКТҼ КАДРЛАР ЭШЕ 

Муниципаль берҽмлектҽ кадрлар эше ҥз эченҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен кадрлар составын формалаштыру; 

2) муниципаль хезмҽт турындагы законнар нигезлҽмҽлҽрен гамҽлгҽ ашыру турында 

тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ һҽм ҽлеге тҽкъдимнҽрне эшкҽ алучы вҽкиленҽ (эш бирҥчегҽ) кертҥ); 

3) муниципаль хезмҽткҽ керҥгҽ, аны ҥтҥгҽ, хезмҽт килешҥе (контракт) тҿзҥгҽ, муниципаль 

хезмҽт вазыйфасына билгелҽнҥгҽ, муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасыннан азат итҥгҽ, 

муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ һҽм аның пенсиягҽ чыгуына бҽйле 



Муниципаль хокукый актлар проектларын ҽзерлҽҥне һҽм тиешле документларны 

рҽсмилҽштерҥне оештыру; 

4) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт кенҽгҽлҽрен алып бару; 

5) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси эшлҽрен алып бару; 

6) муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару; 

7) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт таныклыкларын рҽсмилҽштерҥ һҽм бирҥ; 

8) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфаларын билҽҥгҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

кадрлар резервына кертҥгҽ конкурс ҥткҽрҥ; 

9) муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ ҥткҽрҥ; 

10) Кадрлар резервы белҽн эшне оештыру һҽм аны нҽтиҗҽле файдалану; 

11) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан тарафыннан тапшырыла торган персональ 

мҽгълҥматларның һҽм башка белешмҽлҽрнең дҿреслеген тикшерҥне оештыру, шулай ук 

дҽҥлҽт серен тҽшкил итҥче белешмҽлҽрне билгелҽнгҽн рҽвешкҽ кертҥгҽ кадҽр рҽсмилҽштерҥ; 

12) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре 

турында, шулай ук ҽлеге Федераль законның 13 статьясында һҽм башка федераль законнарда 

билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрнең муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле ҥтҽлешен тикшерҥне оештыру; 

13) муниципаль хезмҽтнең хокукый һҽм башка мҽсьҽлҽлҽре буенча муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ консультация бирҥ; 

14) хезмҽт законнары һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнҽ торган кадрлар 

эшенең башка мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ. 

 

      31. КИЛЕШҤ НИГЕЗЕНДҼ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ҾЧЕН КАДРЛАР ҼЗЕРЛҼҤ 

31.1. Муниципаль хезмҽтнең югары квалификацияле кадрлар составын формалаштыру 

максатларында җирле ҥзидарҽ органнары, мҽгариф турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ һҽм «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында»Федераль закон 

нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт ҿчен гражданнарны контракт нигезендҽ 

ҽзерлҽҥне оештыра алалар. 

31.2. Муниципаль хезмҽтне алга таба ҥтҥ йҿклҽмҽсе белҽн максатчан укыту турында шартнамҽ 

(алга таба - максатчан укыту турында шартнамҽ) җирле ҥзидарҽ органы һҽм граждан арасында 

тҿзелҽ һҽм кҥрсҽтелгҽн җирле ҥзидарҽ органында уку тҽмамланганнан соң билгелҽнгҽн вакыт 

эчендҽ муниципаль хезмҽт ҥтҥ буенча граждан йҿклҽмҽсен кҥздҽ тота. 

31.3. Максатчан укыту турында шартнамҽ тҿзҥ конкурс нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

31.4. Конкурс җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан игълан ителҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органында 

тҿзелҽ торган Конкурс комиссиясе тарафыннан ҥткҽрелҽ. 

31.5. Конкурс комиссиясе составына эшкҽ алучы вҽкиле (эш бирҥче) һҽм (яки) вҽкалҽтле 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр (шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт һҽм кадрлар, Юридик (хокукый) 

бҥлекчҽнең мҽсьҽлҽлҽре буенча бҥлекчҽлҽреннҽн, ҽ андый бҥлекчҽлҽр булмаган очракта да 

керҽ - җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлеген кадрлар һҽм юридик (хокукый) тҽэмин итҥ ҿчен 

җаваплы муниципаль хезмҽткҽрлҽр, анда максатчан укыту турында шартнамҽ нигезендҽ 

граждан муниципаль хезмҽт ҥтҽргҽ тиеш), шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле 

мҽсьҽлҽлҽр буенча бҽйсез экспертлар-белгечлҽр сыйфатында шҽхси белешмҽлҽр кҥрсҽтмичҽ 

чакырылган фҽнни, мҽгариф һҽм (яки) башка оешмалар вҽкиллҽре катнаша. Бҽйсез экспертлар 

саны Конкурс комиссиясе ҽгъзаларының гомуми саныннан кимендҽ бер чиректҽ булырга 

тиеш. 

31.6. Конкурс комиссиясе составы шулай итеп тҿзелҽ, конкурс комиссиясе тарафыннан кабул 

ителгҽн карарларга йогынты ясый алырлык мҽнфҽгатьлҽр каршылыклары барлыкка килҥ 

мҿмкинлеге тҿшереп калдырылырга тиеш. 

31.7. Конкурс комиссиясе комиссия рҽисеннҽн, рҽис урынбасарыннан, сҽркатиплҽрдҽн һҽм 

комиссия ҽгъзаларыннан тора. 

31.8. Максатчан укыту турында шартнамҽ тҿзҥгҽ конкурс ҥткҽрҥ турында мҽгълҥмат 

муниципаль хокукый актларны рҽсми бастырып чыгару һҽм җирле ҥзидарҽ органының рҽсми 



сайтында "Интернет" мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштыру гамҽлгҽ 

ашырыла торган массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында басылып чыгарга тиеш. 

31.9. Ҽлеге статьяның 31.8 ҿлешендҽ каралган конкурсны ҥткҽрҥ турындагы мҽгълҥматта, уку 

тҽмамланганнан соң гражданнар тарафыннан алмаштырылырга тиешле муниципаль хезмҽт 

вазыйфалары тҿркемнҽре кҥрсҽтелҽ; ҽлеге вазыйфаларга квалификация талҽплҽре; ҽлеге 

статьяның 31.11 ҿлеше нигезендҽ конкурска тапшырыла торган документлар исемлеге, аларны 

кабул итҥ урыны һҽм вакыты; ҽлеге документлар кабул ителҽ торган срок; конкурсны ҥткҽрҥ 

датасы, урыны һҽм тҽртибе; максатчан укыту турында шартнамҽ тҿзҥгҽ кандидатларны бҽялҽҥ 

һҽм сайлап алу ҿчен кулланыла торган конкурс процедуралары кҥрсҽтелҽ.; язма биремнең 

темасы (конкурс процедураларының конкурс комиссиясе тарафыннан кулланылучы берсе 

язма бирем булса), шулай ук башка мҽгълҥмат материаллары да булырга мҿмкин. 

31.10. Максатчан укыту турында шартнамҽ тҿзҥгҽ конкурста катнашу хокукына Россия 

Федерациясе дҽҥлҽт телен белҥче һҽм Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары 

акчалары хисабына кҿндезге формада Урта һҿнҽри яки югары белем алучы гражданнар ия. 

Кҥрсҽтелгҽн конкурста катнашучы граждан муниципаль хезмҽткҽ керҥ вакытына, шулай ук 

ҽлеге статьяның 31.34 ҿлешендҽ каралган бҿтен срок дҽвамында муниципаль хезмҽт 

вазыйфаларын билҽҥ ҿчен «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль 

закон белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

31.11. Конкурста катнашырга телҽк белдергҽн граждан җирле ҥзидарҽ органына тҽкъдим итҽ: 

1) шҽхси гариза; 

2) федераль законнар нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнарына муниципаль хезмҽткҽ керҥче 

гражданны фотолар кушып бирҥ ҿчен ҥзе тутырылган һҽм имзаланган анкета; 

3) паспорт кҥчермҽсе (паспорт конкурска килҥ буенча шҽхсҽн тапшырыла); 

4) хезмҽт кенҽгҽсенең кҥчермҽсе яки гражданинның хезмҽт (хезмҽт) эшчҽнлеген раслый 

торган башка документлар (хезмҽт (хезмҽт) эшчҽнлеге элек башкарылмаган очраклардан 

тыш)); 

5) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында " Федераль закон нигезендҽ 

муниципаль хезмҽткҽ керҥгҽ һҽм аны ҥтҥгҽ комачаулый торган авыру гражданның булмавы 

турында медицина оешмасы бҽялҽмҽсе»; 

6) граждан беренче тапкыр Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеты акчалары 

исҽбеннҽн кҿндезге формада Урта һҿнҽри яки югары белем алуын, шулай ук ул ҥзлҽштергҽн 

белем бирҥ программасы турында (һҿнҽренең исемен, белгечлек яки ҽзерлек юнҽлешен 

кҥрсҽтеп) мҽгълҥмат булган белем бирҥ оешмасының граждан тарафыннан уку планы 

нигезендҽ арадаш аттестациялҽрне узу нҽтиҗҽлҽре турында, мҽгариф оешмасының уставында 

һҽм эчке тҽртип кагыйдҽлҽре нигезендҽ каралган бурычларны ҥтҽҥ турында белешмҽ; 

7) язмача бирем (конкурс процедураларының конкурс комиссиясе тарафыннан 

файдаланылучы конкурс процедураларының берсе язмача бирем булса). 

31.12. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе карары буенча ҽлеге статьяның 29.11 ҿлеше нигезендҽ 

граждан тарафыннан тапшырылган документларга кертелгҽн шҽхси мҽгълҥматларның һҽм 

башка белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерҥ гамҽлгҽ ашырыла.      

31.13. Дҽгъвачыларны бҽялҽҥ һҽм сайлап алу ҥткҽрелҽ торган Конкурс комиссиясе утырышы 

ҽлеге статьяның 31.11 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн документларны кабул итҥ тҽмамланганнан соң 

14 календарь кҿннҽн дҽ соңга калмыйча уза. Конкурс комиссиясе утырышының урыны, кҿне 

һҽм вакыты турында конкурс комиссиясе секретаре тарафыннан мондый утырышны ҥткҽрҥ 

кҿненҽ кадҽр ҿч эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр ителҽ. Конкурс комиссиясе утырышын 

конкурс комиссиясе рҽисе, Ҽ анда катнашканда конкурс комиссиясе рҽисе урынбасары ҥткҽрҽ. 

31.14. Конкурс комиссиясе утырышы, ҽгҽр анда аның ҽгъзаларының гомуми саныннан 

кимендҽ ҿчтҽн икесе катнашса, хокуклы санала. 

31.15. Конкурс комиссиясе карарлары ачык тавыш бирҥ юлы белҽн утырышта 

катнашучыларның кҥпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. Тавышларның тигезлеге очрагында 



конкурс комиссиясе утырышында рҽислек итҥче тавыш биргҽн карар кабул ителгҽн дип 

санала. 

31.16. Конкурс комиссиясе дҽгъвачыларны ҽлеге статьяның 31.11 ҿлешендҽге 1-6 

пунктларында кҥрсҽтелгҽн документлар, шулай ук конкурс процедуралары нҽтиҗҽлҽре буенча 

бҽяли. Җирле ҥзидарҽ органы карары буенча конкурс процедуралары индивидуаль ҽңгҽмҽ, 

тест һҽм (яки) язма биремне кҥздҽ тота. 

31.17. Шҽхси ҽңгҽмҽ претендент белҽн ҿлкҽнең ҿлкҽсенҽ һҽм аның булачак һҿнҽри хезмҽт 

эшчҽнлегенең тҿренҽ караган тема буенча ирекле ҽңгҽмҽ рҽвешендҽ ҥткҽрелҽ, аның 

барышында дҽгъва кылучы конкурс комиссиясе ҽгъзаларының сорауларына дҽгъва 

кылучының теоретик белемнҽрен һҽм шҽхси сыйфатларын бҽялҽҥ максатларында җавап бирҽ. 

31.18. Дҽгъвачыларның теоретик белемнҽрен һҽм шҽхси сыйфатларын бҽялҽҥ тҥбҽндҽге 

критерийлар буенча башкарыла: 

1) теоретик белем дҽрҽҗҽсе; 

2) җавапны логик тҿзҥ; 

3) сҿйлҽм белеме һҽм культурасы; 

4) белем бирҥ оешмасында дҽгъва кылучының ҿлгереш дҽрҽҗҽсе, фҽнни мҽкалҽлҽр булу, 

фҽнни конференциялҽрдҽ, олимпиадаларда һҽм мҽгариф оешмалары ҥткҽрҽ торган башка 

чараларда катнашу; 

5) булу һҿнҽри мотивация; 

6) җирле ҥзидарҽ органнарында практика узу. 

31.19. Шҽхси ҽңгҽмҽ нҽтиҗҽлҽре конкурс комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан бҽялҽнҽ: 

1) ҿч баллга, ҽгҽр претендент эзлекле рҽвештҽ, теманың эчтҽлеген тулы кҥлҽмдҽ ачкан икҽн; 

2) ике баллга, ҽгҽр претендент эзлекле рҽвештҽ теманың эчтҽлеген тулы кҥлҽмдҽ ачып 

җибҽргҽн булса, ҽмма тҿгҽлсезлек һҽм зур булмаган хаталар җибҽрсҽ; 

3) бер балл, ҽгҽр претендент эзлекле, ҽмма тулы кҥлҽмдҽ раскрылила эчтҽлеге темасы, 

допустил неточности һҽм хаталар; 

4) бу ноль балл, ҽгҽр претендент тҥгел ачкан эчтҽлеге темасы, допустил зур неточности һҽм 

хаталар. 

31.20. Шҽхси ҽңгҽмҽ нҽтиҗҽлҽре буенча дҽгъвачыга конкурс комиссиясе ҽгъзалары 

тарафыннан бирелгҽн баллар кушыла. 

31.21. Дҽгъвачыларны тестлау җирле ҥзидарҽ органы тҽшкил итҽ торган теоретик мҽсьҽлҽлҽр 

исемлеге нигезендҽ, Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы 

Конституциясе, җирле ҥзидарҽ, муниципаль хезмҽт, коррупциягҽ каршы тору ҿлкҽсендҽ 

Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезлҽмҽлҽрен белҥгҽ, шулай ук 

җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ караган мҽсьҽлҽлҽрне белҥгҽ ҥткҽрелҽ. 

31.22. Тест нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽҥ тест сорауларына претендент биргҽн дҿрес җаваплардан 

чыгып конкурс комиссиясе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

31.23. Тест нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе ҽгъзалары претендентларга чыгарыла: 

1) биш балл, ҽгҽр дҿрес җаваплар бирелгҽн булса, тест сорауларына 86 - 100 процент; 

2) тест сорауларына 70 - 85 процентка дҿрес җаваплар бирелсҽ, дҥрт балл; 

3) тест сорауларының 51-69 процентына дҿрес җаваплар бирелсҽ, ҿч балл; 

4) тест сорауларына дҿрес җаваплар 35-50 процентка бирелсҽ, ике балл; 

5) бер балл, ҽгҽр дҿрес җаваплар бирелгҽн 20 - 34 проценты тест сораулар; 

6) ноль балл, ҽгҽр дҿрес җаваплар бирелгҽн кимендҽ 20 процент сораулар тест. 

31.24. Язма бирем конкурс комиссиясе тарафыннан билгелҽнгҽн тема буенча һҽм конкурс 

ҥткҽрҥ турында мҽгълҥматта кҥрсҽтелгҽн тема буенча басма формада дҽгъва кылучы 

тарафыннан ҽзерлҽнҽ. 

31.25. Язма биремнең темасы дҽгъва кылучы тарафыннан Россия Федерациясе Конституциясе, 

Татарстан Республикасы Конституциясе, җирле ҥзидарҽ, муниципаль хезмҽт, коррупциягҽ 

каршы тору ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары 



нигезлҽмҽлҽрен белҥне, шулай ук җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ караган 

мҽсьҽлҽлҽрне белҥ ҿчен сайлап алына. 

31.26. Язма биремне бҽялҽҥ критерийлары булып бирелгҽн теманы тулысынча ачу, бҽян 

ителҥнең грамоталыгы, язма сҿйлҽм культурасы тора. 

31.27. Язма бирем конкурс комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан бҽялҽнҽ: 

1) претендент эзлекле рҽвештҽ язма биремнҽр темасының эчтҽлеген тулы кҥлҽмдҽ ачса, ҿч 

баллга; 

2) ике баллга, ҽгҽр претендент эзлекле рҽвештҽ язма бирем темасының эчтҽлеген тулы 

кҥлҽмдҽ ачып бирсҽ, ҽмма тҿгҽлсезлек һҽм зур булмаган хаталар җибҽрсҽ; 

3) бер балл, ҽгҽр претендент эзлекле, лҽкин тулы кҥлҽмдҽ язма биремнҽр темасы эчтҽлеген 

ачып җибҽрмҽсҽ, хаталар һҽм тҿгҽлсезлеккҽ юл куйган; 

4) претендент язма биремнҽр темасы эчтҽлеген ачмаса, баллар нульгҽ. 

31.28. Утырышта катнашучы барлык конкурс комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан язма биремне 

бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча дҽгъвачыга бирелгҽн баллар кушыла. 

31.29. Конкурста җиңҥче дип конкурс процедуралары нҽтиҗҽлҽре буенча иң кҥп балл җыйган 

дҽгъва кылучы санала. 

31.30. Конкурс комиссиясенең тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ, ул 

конкурс комиссиясе утырышында рҽислек итҥче һҽм конкурс комиссиясе секретаре 

тарафыннан имзалана. 

31.31. Конкурс комиссиясенең җиңҥчене билгелҽҥ турындагы карары конкурста җиңгҽн 

дҽгъва кылучы белҽн максатчан белем алу турында шартнамҽ тҿзҥ ҿчен нигез булып тора. 

31.32. Конкурста катнашкан гражданнарга конкурс тҽмамланганнан соң бер ай эчендҽ аның 

нҽтиҗҽлҽре турында язма рҽвештҽ хҽбҽр ителҽ. 

31.33. Конкурста катнашу белҽн бҽйле чыгымнар (конкурс ҥткҽрҥ урынына бару һҽм кире 

кайту, торак урыны наемга, яшҽҥ, элемтҽ чараларыннан файдалану һ.б.) гражданнар ҥз 

акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

31.34. Максатчан уку тҽмамланганнан соң муниципаль хезмҽтнең мҽҗбҥри ҥтҥ вакыты 

максатчан укыту турында килешҥ белҽн билгелҽнҽ. Кҥрсҽтелгҽн срок дҽвамында җирле 

ҥзидарҽ органы максатчан белем бирҥ турында килешҥ нигезендҽ гражданга социаль ярдҽм 

чараларын кҥрсҽткҽн, ҽмма биш елдан артык булмаган вакыт эчендҽ кимендҽ була алмый. 

31.35. Максатчан укыту турында шартнамҽ якларның йҿклҽмҽлҽре һҽм җаваплылыгы Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ максатчан укыту турында шартнамҽ белҽн билгелҽнҽ. 

31.36. Килешҥ турында максатчан укыту булырга мҿмкин тҿзелгҽн белҽн гражданин бер 

тапкыр. 

31.37. Максатчан белем бирҥ турында килешҥдҽ каралган чыгымнарны финанс белҽн тҽэмин 

итҥ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

 

                32. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАРЫ 

32.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълҥматлары-муниципаль хезмҽткҽрлҽр билҽгҽн 

муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ эшкҽ алучы (эш 

бирҥчегҽ) вҽкиленҽ кирҽкле һҽм конкрет муниципаль хезмҽткҽргҽ кагылышлы мҽгълҥмат. 

32.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълҥматлары Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ Россия Федерациясе Хезмҽт Кодексының 14 бҥлегендҽ каралган ҥзенчҽлеклҽр белҽн 

эшкҽртелергҽ тиеш. 

 

               33. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ШҼХСИ ЭШЕН АЛЫП БАРУ ТҼРТИБЕ 

33.1. Тукай муниципаль районының Иске Абдул авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт узу 

муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшендҽ чагыла. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше 

кадрлар хезмҽте яисҽ Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлегенең тиешле җирле 

ҥзидарҽ органында кадрлар мҽсьҽлҽлҽрен алып бару йҿклҽнгҽн зат тарафыннан алып барыла 



һҽм муниципаль хезмҽткҽрне яңа урынга кҥчкҽндҽ муниципаль хезмҽтнең кҥрсҽтелгҽн урыны 

буенча тапшырыла. Бер муниципаль хезмҽткҽргҽ берничҽ шҽхси эш алып бару рҿхсҽт ителми. 

33.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси эшлҽренҽ аларның сҽяси һҽм дини булуы, шҽхси 

тормышы турында мҽгълҥматлар җыю һҽм кертҥ тыела. 

33.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару дҽҥлҽт граждан хезмҽткҽренең шҽхси 

эшен алып бару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

               34. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼР РЕЕСТРЫ 

34.1. Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры алып барыла. 

34.2. Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽн муниципаль хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽн кҿнне 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан тҿшереп калдырыла. 

34.3. Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган (һҽлак булган) очракта йҽ муниципаль хезмҽткҽрне 

законлы кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн вафат булган дип таныган яисҽ игълан иткҽн очракта, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан ҥлем (һҽлак булган) кҿне яки суд карарының законлы 

кҿченҽ керҥ кҿне артыннан килгҽн кҿнне тҿшереп калдырыла. 

34.4. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районының Иске Абдул авыл җирлеге җирле 

ҥзидарҽ органнарында, шул исҽптҽн электрон чыганакларда, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

персональ мҽгълҥматлары нигезендҽ тҿзелҽ торган муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрлары алып 

барыла. 

 

35. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТТЭ 

КАДРЛАР СОСТАВЫН ФОРМАЛАШТЫРУНЫҢ ҾСТЕНЛЕКЛЕ ЮНҼЛЕШЛҼРЕ 

Муниципаль хезмҽтнең кадрлар составын формалаштыруның ҿстенлекле юнҽлешлҽре булып 

тора: 

1) һҿнҽри сыйфатларын һҽм компетентлыгын исҽпкҽ алып муниципаль хезмҽт вазыйфасына 

югары квалификацияле белгечлҽрне билгелҽҥ; 

2) муниципаль хезмҽткҽрлҽр хезмҽте буенча алга таба мавыктыру; 

3) муниципаль хезмҽт ҿчен кадрлар ҽзерлҽҥ һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри 

белем бирҥ; 

4) булдыру, кадрлар резервы һҽм аны нҽтиҗҽле куллану; 

5) аттестация уздыру юлы белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽҥ; 

6) гражданнарны муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ һҽм аны ҥтҽгҽндҽ кадрлар белҽн эшлҽҥдҽ 

заманча технологиялҽр куллану. 

 

                    36. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТТҼ КАДРЛАР РЕЗЕРВЫ 

Тукай муниципаль районы Иске Абдул авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарында 

муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфаларын билҽҥ ҿчен Кадрлар резервы алып барыла. 

 

  


