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Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика  һҽм 

хезмҽт тҽртибе Кодексын раслау турында 

 

 Россия  Федерациясе Президенты каршындагы коррупциягҽ каршы тору 

буенча Совет президиумының 2010 елның 23 декабрендҽге  (беркетмҽ №21) 

карары белҽн хупланган Россия  Федерациясенең дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽре һҽм  

муниципаль (үзидарҽлек) хезмҽткҽрлҽренең этика  һҽм хезмҽт тҽртибе Үрнҽк 

кодексына ярашлы рҽвештҽ, 2008 елның 25 декабрендҽге “Коррупциягҽ каршы 

тору турында” 273-ФЗ номерлы, 2007 елның 2 мартындагы “Россия  

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 25-ФЗ номерлы Федераль 

законнар, 2013 елның 25 июнендҽге 50-ЗРТ номерлы “Муниципаль хезмҽт 

турында Татарстан Республикасы Кодексы” һҽм Россия  Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасының кайбер башка норматив хокукый актлары 

нигезендҽ, шулай ук үзлҽренең профессиональ эшчҽнлеклҽрен лаеклы башкару 

өчен үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽренең этика  (ҽдҽп) нормаларын һҽм хезмҽт 

тҽртибе (хезмҽт, эш  урынында үз-үзлҽрен тоту) кагыйдҽлҽрен  гамҽлгҽ кертү 

(билгелҽү, раслау) максатларында  КАРАР БИРҼМ: 

 

         1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика  һҽм хезмҽт тҽртибе Кодексын 

расларга. 

         2. Көчен югалткан дип танырга: 

         Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының  2011 елның  28 февралендҽге “Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты муниципаль 

хезмҽткҽрлҽренең этика  һҽм хезмҽт тҽртибе Кодексын раслау турында” 35 

номерлы карарын; 

          Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2015 елның  12 августындагы “Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының 2011 елның 28 

февралендҽге 35пи номерлы  карары белҽн расланган Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты муниципаль 

хезмҽткҽрлҽренең этика  һҽм хезмҽт тҽртибе Кодексына үзгҽрешлҽр кертү 

турында” 210 номерлы  карарын. 



 

         3. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының оештыру бүлегенҽ Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты   муниципаль (үзидарҽлек) 

хезмҽткҽрлҽрен кабул ителгҽн карар белҽн таныштырырга. 

        4. Карарның үтҽлешенҽ контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта 

калдырам.       

 

 

Җитҽкче                                                                                                    Р.Л. Исланов   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның  16 апрелендҽге  

144 пи  номерлы карары белҽн 

расланды 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты муниципаль хезмәткәрләренең этика  һәм хезмәт тәртибе 

Кодексы 

 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика  һҽм хезмҽт тҽртибе Кодексы 

(алга таба – Кодекс) Россия  Федерациясе Президенты каршындагы 

коррупциягҽ каршы тору буенча Совет президиумының 2010 елның 23 

декабрендҽге  (беркетмҽ №21) карары белҽн хупланган Россия  Федерациясенең 

дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽре һҽм  муниципаль (үзидарҽлек) хезмҽткҽрлҽренең этика  

һҽм хезмҽт тҽртибе Үрнҽк кодексына ярашлы рҽвештҽ, 2008 елның 25 

декабрендҽге “Коррупциягҽ каршы тору турында” 273-ФЗ номерлы, 2007 елның 

2 мартындагы “Россия  Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 25-ФЗ 

номерлы Федераль законнар, 2013 елның 25 июнендҽге 50-ЗРТ номерлы 

“Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы Кодексы” һҽм Россия  

Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының кайбер башка норматив хокукый 

актлары нигезендҽ эшлҽнде, шуның белҽн бергҽ ул Россия җҽмгыяте һҽм 

дҽүлҽтенең  гомумтанылган  ҽхлак принципларына һҽм нормаларына  

нигезлҽнгҽн. 

2.Кодекс Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽре аларның нинди вазыйфа 

билҽүлҽренҽ  бҽйсез рҽвештҽ  таянырга  тиешле  һөнҽри хезмҽт этикасының 

гомуми принциплары  һҽм хезмҽт тҽртибенең  төп кагыйдҽлҽре җыелмасы 

булып тора. 

3. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетына (алга таба – Башкарма комитет) муниципаль хезмҽткҽ керүче 

Россия  Федерациясе гражданы  Кодекс нигезлҽмҽлҽре белҽн  танышырга  һҽм  

үзенең хезмҽт эшчҽнлеген  гамҽлгҽ ашырганда аларны, шул исҽптҽн “Интернет” 

мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрен файдаланып,  үтҽргҽ бурычлы. 

 

4. Һҽрбер муниципаль хезмҽткҽр Кодекс нигезлҽмҽлҽрен  үтҽү өчен барлык  

булган кирҽкле чараларны  күрергҽ тиеш, ҽ  Россия  Федерациясенең һҽрбер  

гражданы үзидарҽлек хезмҽткҽреннҽн  аның белҽн мөгамҽлҽдҽ булганда  

Кодекс нигезлҽмҽлҽренҽ туры килҽ торган  тҽртипне, үз-үзен тотышын  көтҽргҽ 

хаклы. 

5. Профессиональ эшчҽнлеклҽрен лаеклы башкару  өчен үзидарҽлек 

хезмҽткҽренең ҽдҽп нормаларын һҽм хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен раслау, 

урнаштыру, гамҽлгҽ кертү, шулай ук  муниципаль  хезмҽткҽрлҽрнең абруен, 



гражданнарның җирле үзидарҽ органнарына ышанычын ныгытуга   ярдҽм итү  

һҽм үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽре тҽртибенең бердҽм нормаларын  тҽэмин итү  

Кодексның максаты булып тора. 

6. Кодекс муниципаль хезмҽт өлкҽсендҽ тиешле ҽхлак, җҽмҽгатьчелек 

аңында муниципаль хезмҽткҽ  ихтирамлы мөнҽсҽбҽт формалаштыру  өчен нигез 

булып хезмҽт итҽ, шулай ук  иҗтимагый аң һҽм үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽренең 

ҽхлаклылыгы, аларның  үзконтроле  институты буларак  чыга. 

7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең Кодекс нигезлҽмҽлҽрен  белүе һҽм үтҽве 

аларның  һөнҽри эшчҽнлегенең сыйфатын һҽм хезмҽт урынында үз-үзен 

тотышын  бҽялҽү критерийларының берсе булып тора.  

 

II. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең  хезмҽт тҽртибенең   

төп принциплары һҽм кагыйдҽлҽре 

 

8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең  хезмҽт тҽртибенең  төп принциплары 

Россия Федерациясе гражданнарының аларның муниципаль хезмҽттҽ булулары 

белҽн бҽйле  тҽртибенең нигезе  булып тора. 

9. Дҽүлҽт, җҽмгыять һҽм гражданнар алдындагы җаваплылыкларын аңлап, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр бурычлы: 

а) Башкарма комитетның нҽтиҗҽле эшен тҽэмин итү максатларында 

вазыйфаи йөклҽмҽлҽрен намус белҽн һҽм югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ 

башкарырга; 

б) кеше һҽм гражданның хокук һҽм иреклҽрен тану, үтҽү һҽм яклау җирле 

үзидарҽ органнарының, шулай ук  үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽренең дҽ  

эшчҽнлегенең төп мҽгънҽсен һҽм эчтҽлеген  билгелҽвеннҽн чыгып эш итҽргҽ; 

в) үз эшчҽнлеген Башкарма комитет вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ гамҽлгҽ 

ашырырга; 

г) кайсы да булса профессиональ яисҽ социаль  төркемнҽрне һҽм 

оешмаларны артыграк күрмҽскҽ, яхшырак дип исҽплҽмҽскҽ, аерым гражданнар, 

профессиональ яисҽ социаль  төркемнҽр һҽм оешмалар йогынтысыннан бҽйсез 

булырга; 

д) вазыйфаи йөклҽмҽлҽрен намус белҽн үтҽүгҽ киртҽ булырдай нинди дҽ 

булса шҽхси, мөлкҽти (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр  тҽэсире белҽн 

бҽйлҽнгҽн гамҽллҽргҽ юл калдырмаска;  

е) муниципаль хезмҽткҽргҽ кайсыдыр затларның коррупцион хокук бозулар 

эшлҽргҽ күндерү максатыннан  барлык мөрҽҗҽгать итү  очраклары хакында 

яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ, прокуратура яки бүтҽн дҽүлҽт органнарына яисҽ 

җирле үзидарҽ органнарына хҽбҽр итҽргҽ; 

ж) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары белҽн 

билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр һҽм тыюларны үтҽргҽ, муниципаль хезмҽт узу белҽн 

бҽйле йөклҽмҽлҽрне башкарырга; 

з)сҽяси фиркалҽр һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр карарларының  хезмҽт  

урыны эшчҽнлегенҽ йогынты ясау мөмкинлегенҽ юл калдырмаучы гаделлекне 

сакларга;  



 и) хезмҽт урыны, профессиональ  этика  нормаларын һҽм  эшлекле тҽртип 

кагыйдҽлҽрен  үтҽргҽ; 

к) гражданнар һҽм  вазыйфаи затлар белҽн мөгамҽлҽ итүдҽ  нҽзакҽтлелек 

һҽм дикъкатьлелек  күрсҽтергҽ; 

л)Россия, Татарстан Республикасы һҽм бүтҽн дҽүлҽтлҽр халыкларының 

гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм традициялҽренҽ  түземлелек һҽм хөрмҽт күрсҽтергҽ, 

төрле этник, социаль төркем һҽм конфессиялҽрнең  мҽдҽни һҽм бүтҽн 

үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга, миллҽтара һҽм  конфессияара  татулыкка  ярдҽм 

итҽргҽ; 

м) муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан вазыйфаи йөклҽмҽлҽрен  намус 

белҽн үтҽвенҽ шик тудырырга мөмкин булган гамҽл,  тҽртиптҽн  тыелып 

калырга, шулай ук Башкарма комитет абруена һҽм үзенең репутациясенҽ  зыян 

салырга сҽлҽтле  низаглы вҽзгыятьтҽн  сакланып калырга (качарга); 

н) мҽнфҽгатьлҽр низагы барлыкка килүне булдырмау һҽм мҽнфҽгатьлҽр 

низагы килеп чыккан очракларны көйлҽү буенча Россия Федерациясе һҽм 

Татарстан Республикасы  законнарында күздҽ тотылган  чараларны күрергҽ; 

о)шҽхси характердагы мҽсьҽлҽлҽрне хҽл иткҽндҽ дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, дҽүлҽт, үзидарҽлек 

хезмҽткҽрлҽре һҽм гражданнар  эшчҽнлегенҽ  йогынты ясау өчен хезмҽт 

урыныннан файдаланмаска;  

п) дҽүлҽт органы яки җирле үзидарҽ органы, аның җитҽкчесе эшчҽнлегенҽ 

карата халык алдында уй, фикер белдерү һҽм бҽя бирүдҽн, алар үзидарҽлек 

хезмҽткҽренең вазыйфаи бурычларына кермҽгҽндҽ,  тыелып калырга; 

р) Башкарма комитетта  урнаштырылган  ачык чыгыш ясау һҽм  хезмҽт 

урыныннан мҽгълүмат бирү кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ; 

с) Башкарма комитет эше турында  җҽмҽгатьчелеккҽ мҽгълүмат җиткерү 

буенча гаммҽви мҽгълүмат чаралары вҽкиллҽре эшчҽнлегенҽ  хөрмҽт белҽн 

карарга, шулай ук аларга дөрес мҽгълүмат алуда тиешле тҽртиптҽ булышлык 

күрсҽтергҽ;  

т) халык алдында, шулай ук гаммҽви мҽгълүмат чараларында  чыгышлар 

ясаганда Россия Федерациясе территориясендҽ товарларның, эшлҽр, хезмҽтлҽр 

һҽм граждан хокукларының башка объектларының бҽһасен,  Россия 

Федерациясе резидентлары арасындагы килешүлҽр суммасын, барлык 

дҽрҽҗҽдҽге бюджет  күрсҽткечлҽрен,  үзидарҽлек үзлҽштерүлҽренең,  

үзидарҽлек бурычларының күлҽмнҽрен билгелҽүдҽн (мҽгълүматларны төгҽл 

тапшыру өчен бу  кирҽк булган яисҽ законда каралган очраклардан гайре)  

тыелып калырга; 

 

у)җаваплылыгы өлкҽсендҽ булган  ресурслар белҽн мөмкин кадҽр нҽтиҗҽле  

эш алып баруны  тҽэмин итүгҽ даими омтылырга.  

10. Үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽре Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы Конституциялҽрен, федераль законнарны, Татарстан 

Республикасы законнарын, Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасының башка норматив хокукый актларын  үтҽргҽ бурычлы. 



11. Үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽре үзлҽренең эшчҽнлеклҽрендҽ, сҽяси, 

икътисади максатларга ярашлылылыктан  яисҽ бүтҽн  сҽбҽплҽрдҽн чыгып,   

законнарны һҽм бүтҽн норматив хокукый актларны  бозуга юл куярга тиеш 

түгел. 

III. Муниципаль (үзидарҽлек) хезмҽткҽрлҽрнең   

коррупциягҽ каршы  тҽртип стандарты. 

 

12. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр коррупция күренешлҽренҽ каршы  торырга 

һҽм гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ  аны кисҽтү буенча чаралар 

күрергҽ бурычлы. 

13. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр  вазыйфаи йөклҽмҽлҽрен үтҽгҽндҽ  

мҽнфҽгатьлҽр низагына  китерҽ торган яки китерергҽ мөмкин булган  шҽхси 

кызыксынучанлыкка юл куярга  тиеш түгел.  

Үзидарҽлек хезмҽте вазыйфасына  билгелҽгҽндҽ һҽм вазыйфаи 

йөклҽмҽлҽрен башкарганда муниципаль  хезмҽткҽр  аның тарафыннан 

вазыйфаи йөклҽмҽлҽрен  тиешенчҽ башкаруга  тҽэсир итҽ торган яки тҽэсир 

итҽргҽ мөмкин булган  шҽхси кызыксынучанлыгының  булуы  яисҽ булырга 

мөмкинлеге  турында белгертергҽ бурычлы.  

14. Муниципаль  хезмҽткҽр  Россия Федерациясе  законнары нигезендҽ 

керемнҽре турында, үзенең һҽм гаилҽ ҽгъзаларының  мөлкҽте һҽм  мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре хакында  мҽгълүматлар тапшырырга бурычлы.  

 15. Муниципаль  хезмҽткҽр аңа кайсыдыр затларның коррупцион хокук 

бозулар эшлҽргҽ күндерү максатыннан  барлык мөрҽҗҽгать итү  очраклары 

хакында яллаучы вҽкиленҽ, Россия Федерациясе  прокуратурасы органына  яки 

бүтҽн дҽүлҽт органнарына  хҽбҽр итҽргҽ бурычлы. 

Коррупцион хокук бозулар кылырга күндерү максатларында мөрҽҗҽгать 

итү  фактлары хакында, андый фактлар буенча тикшерү үткҽрелгҽн яисҽ 

үткҽрелҽ торган очраклардан гайре, хҽбҽр итү муниципаль хезмҽткҽрнең 

вазыйфаи йөклҽмҽсе булып тора. 

 16. Муниципаль  хезмҽткҽргҽ  вазыйфаи йөклҽмҽлҽрен үтҽү белҽн бҽйле 

рҽвештҽ физик һҽм юридик затлардан бүлҽклҽр (түлҽүлҽр) (акчалата түлҽүлҽр, 

бүлҽклҽр, ссудалар, матди төстҽ хезмҽт күрсҽтүлҽр, күңел ачу, ял итү, 

транспорттан файдаланган өчен түлҽүлҽр һҽм башка бүлҽклҽр)  алу рөхсҽт 

ителми. Үзидарҽлек хезмҽткҽре тарафыннан  беркетмҽ чаралары белҽн бҽйле, 

хезмҽт командировкалары һҽм бүтҽн рҽсми чаралар вакытында   алынган 

бүлҽклҽр  Башкарма комитет мөлкҽте дип таныла һҽм акт нигезендҽ 

тапшырылалар. 

17. Муниципаль хезмҽткҽр хезмҽт мҽгълүматын  закон нигезендҽ кабул 

ителгҽн Башкарма комитетта гамҽлдҽ булган норма һҽм талҽплҽрне үтҽп  

эшкҽртергҽ һҽм тапшырырга мөмкин. 

18. Муниципаль хезмҽткҽр санкциялҽнмҽгҽн тарату өчен җаваплы булган 

яисҽ (һҽм) вазыйфаи бурычларын үтҽү белҽн бҽйле нигездҽ аңа билгеле булган  

мҽгълүматның  куркынычсызлыгын һҽм  конфиденциальлеген тҽэмин итү 

буенча тиешле чараларны күрергҽ бурычлы.  



19.Үзидарҽлекнең бүтҽн  хезмҽткҽрлҽренҽ карата  оештыру-ҽмер бирү 

вҽкалҽтлҽре  бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр  башкалар өчен   

профессиональлек  өлгесе, тел тидермҽслек репутацияле булырга, Башкарма 

комитетта нҽтиҗҽле  эш өчен уңай ҽхлакый-психологик  климат  булдыруга  

ярдҽм итҽргҽ тиеш. 

20. Үзидарҽлекнең бүтҽн  хезмҽткҽрлҽренҽ карата  оештыру-ҽмер бирү 

вҽкалҽтлҽре  бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр  бурычлы: 

 а) мҽнфҽгатьлҽр низагын булдырмый калу һҽм көйлҽү буенча чаралар 

күрергҽ; 

б) коррупцияне кисҽтү буенча  чаралар күрергҽ; 

в) үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽрен  сҽяси фиркалҽр һҽм иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽр  эшчҽнлегенҽ катнашуга мҽҗбүр итү очракларына юл куймаска. 

21. Үзидарҽлекнең бүтҽн  хезмҽткҽрлҽренҽ карата  оештыру-ҽмер бирү 

вҽкалҽтлҽре  бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр үзенең кул астындагы 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр коррупцион  куркыныч тҽртипкҽ юл куймасыннар,  

үзлҽренең  шҽхси тҽртиплҽре белҽн  намуслылык, риясызлык һҽм гаделлек 

үрнҽге күрсҽтсеннҽр өчен чаралар күрергҽ тиеш. 

22. Үзидарҽлекнең бүтҽн  хезмҽткҽрлҽренҽ карата  оештыру-ҽмер бирү 

вҽкалҽтлҽре  бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ  үзенҽ буйсынган  хезмҽткҽрлҽрнең  гамҽл кылулары яисҽ гамҽл 

кылмаулары, ҽдҽплелек принципларын һҽм  хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен 

бозган  өчен  (ҽгҽр  андый гамҽл кылуларга яисҽ кылмауларга  ирек куймау  

буенча чаралар  күрмҽсҽ) җаваплы була. 

23. Турыдан-туры буйсынулы  яисҽ контрольле мөнҽсҽбҽтлҽр белҽн 

бҽйлҽнгҽн  муниципаль  хезмҽт вазыйфаларын  алмаштыручы үзидарҽлек 

хезмҽткҽрлҽре арасында якын туганлык яисҽ кода-кодагыйлык  (ата-ана, ир һҽм 

хатын, балалар, абый-энелҽр,  апа-сеңеллҽр, шулай ук ир белҽн хатынның абый-

энелҽре, апа-сеңеллҽре, ата-аналары һҽм балалары) булганда, аларның  кайсы 

да булса берсе  үзидарҽлек хезмҽтенҽн китү яки үзидарҽлек хезмҽтенең башка 

бер вазыйфасына  күчү юлы белҽн тиңдҽшле үзидарҽлек хезмҽте 

вазыйфасыннан  баш тартырга бурычлы. 

 

IV. Үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽре хезмҽт тҽртибенең  

 тҽкъдим ителҽ торган ҽдҽп кагыйдҽлҽре  

 

24. Хезмҽт тҽртибендҽ үзидарҽлек хезмҽткҽренҽ түбҽндҽге  конституция 

нигезлҽмҽлҽреннҽн чыгып эш итү бурычы зарур: кеше, аның хокуклары һҽм 

иреклҽре иң зур хҽзинҽ булып тора һҽм  һҽрбер граждан шҽхси тормышының 

кагылгысызлыгына, шҽхси һҽм гаилҽ серенҽ, үзенең намусын һҽм кешелек 

дҽрҽҗҽсен яклауга хокуклы.  

25. Хезмҽт тҽртибендҽ үзидарҽлек хезмҽткҽре тыелып кала: 

а)җенесе, яше, расасы, миллҽте, теле, гражданлыгы, социаль, мөлкҽти яисҽ 

гаилҽ хҽле, сҽяси яисҽ дини  яктан артыграк күрү  билгелҽре буенча 

дискриминация характерындагы телҽсҽ нинди фикер белдерүлҽрдҽн һҽм 

гамҽллҽрдҽн; 



б) тупаслыктан, кимсетүле тон күрсҽтүлҽрдҽн, тҽкҽбберлектҽн, башта ук 

ялгыш булган кисҽтүлҽрдҽн, хаксызга, урынсыз  гаеплҽүлҽр  белдерүлҽрдҽн; 

в) янаулардан, кимсетүле тҽгъбир һҽм каршы сүзлҽрдҽн, нормаль 

аралашуга киртҽ булырдай яисҽ хокукка каршы тҽртипкҽ котырта торган 

гамҽллҽрдҽн; 

 г) хезмҽт урынындагы киңҽшмҽлҽр вакытында тҽмҽке тартудан,  

ҽңгҽмҽлҽрдҽн, гражданнар белҽн башка хезмҽт элемтҽлҽреннҽн. 

26. Муниципаль  хезмҽткҽрлҽр үз-үзлҽрен тотышлары (тҽртиплҽре) белҽн  

коллективта үзара эшлекле мөнҽсҽбҽт һҽм бер-берсе белҽн конструктив 

хезмҽттҽшлек  урнаштыруга ярдҽм итҽргҽ бурычлылар. 

Муниципаль  хезмҽткҽрлҽр ихтирамлы, яхшы мөнҽсҽбҽтле, нҽзакҽтле, 

игътибарлы булырга һҽм гражданнар һҽм коллегалары белҽн аралашканда 

түземлелек, сабырлык күрсҽтергҽ тиешлҽр. 

27. Муниципаль  хезмҽткҽрнең урындагы вазыйфаларын башкарганда  

тышкы кыяфҽтлҽре хезмҽт шартларына һҽм хезмҽт чаралары форматына бҽйле 

рҽвештҽ гражданнарның  дҽүлҽт органнарына һҽм җирле үзидарҽ органнарына 

ихтирамлы мөнҽсҽбҽтенҽ ярдҽм итҽргҽ, гомум кабул ителгҽн эшлекле, 

рҽсмилек, басынкылык,  традициялелек, пөхтҽлек аерып тора торган стильгҽ  

туры килергҽ тиеш. 

 

IV. Кодекс нигезлҽмҽлҽрен бозган өчен җаваплылык      

 

28. Муниципаль  хезмҽткҽр тарафыннан Кодекс нигезлҽмҽлҽрен бозу  

үзидарҽлек хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽрен үтҽү һҽм 

мҽнфҽгатьлҽр низагын җайга салу  буенча тиешле комиссия утырышында  

ҽхлакый гаеплҽнергҽ  тиеш, ҽ федераль законнарда күздҽ тотылган очракларда 

Кодекс нигезлҽмҽлҽрен бозу  үзидарҽлек хезмҽткҽренҽ  юридик җаваплылык 

чаралары  куллануга сҽбҽп була.  

Муниципаль  хезмҽткҽр тарафыннан Кодекс нигезлҽмҽлҽрен үтҽү  

аттестация үткҽргҽндҽ, югарырак вазыйфаларга  тҽкъдим итү өчен кадрлар 

резервы формалаштырганда, шулай ук дисциплинар җҽзалар биргҽндҽ исҽпкҽ 

алына. 


