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КАРАР
Петропавел авыл жирлеге советы утырышы Татарстан Республикасы Яка Чишмэ

муниципаль районы
от 24 апреля 2019 года №46-132

Петропавел авыл ж;ирлеге Советы карары белан расланган» Петропавел авыл 
жщрлегендэ муниципаль хезмэт турында нигезламага «узгэрешлэр керту хакында нче 

тоташу ноктасына кадэр уза 2009 елньщ 27 май N° 33-123 «Муниципаль хезмэт турында 
Татарстан Республикасы кодексына узгэрешлэр керту хакында» 2017 елныц 14 

декабрендэге 90-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендэ Татарстан 
Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жщрлеге Советы

КАРАР БИРЭ:

1.Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл жщрлеге 
Советыньщ 2009 елньщ 27 май № 33-123 номерлы карары белэн расланган " Петропавел 
авыл жщрлегендэ муниципаль хезмэт турында Нигезлэмэ «нэ тубэндэге узгэрешлэр Иэм 
естэмэлэр кертергэ:»: 4.4 статьяны яца редакциядэ бэян итэргэ 
4.4. Муниципаль хезмэт белэн бэйле чиклэулэр»
1. Граждан муниципаль хезмэткэ кабул ителэ алмый, э муниципаль хезмэткэр очракта 
муниципаль хезмэттэ була алмый:
1) судньщ законлы кеченэ кергэн хокуктан файдалануга сэлэтсез яисэ чиклэнгэн эшкэ 
сэлэтле карары дип тану;
2) аны муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны законлы кеченэ кергэн 
суд карары буенча утэу мемкинлеген бетермэуче жэзага тарту;
3) 9гэр граждан дэгъва итэ торган муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча вазыйфаи 
бурычларны утэу яисэ муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча мондый белешмэлэрне 
куллануга бэйле булса, дэулэт Иэм федераль законнар тарафыннан саклана торган серне 
тэшкил итуче белешмэлэрне кертугэ рехсэт рэсмилэштеру процедурасын узудан баш тарту;
4) муниципаль хезмэткэ керугэ яки аны утугэ комачаулаучы Ьэм медицина оешмасы 
бэялэмэсе белэн расланган авыру булу. Диспансерлаштыруны узу тэртибе, мондый 
авырулар исемлеге Иэм медицина оешмасын тезу формасы Россия Федерациясе Хекумэте 
вэкалэтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелэнэ;
5) жщрле администрациягэ жщтэкчелек итуче муниципаль берэмлек башлыгы белэн (ата- 
аналар, ирле-хатынлы балалар, бертуган, сецеллэр, ата-аналар, ир белэн хатынньщ 
балалары Иэм хатыныньщ балалары) якын туганлык яисэ узлеклэре (ата-аналары,



балалары, бертуган, сецеллэре, шулай ук бертуган, бертуган, сецеллэре, ата-аналары, 
балалары), эгэр муниципаль хезмэт вазыйфасын билау бу вазыйфаи затныц турыдан-туры 
буйсынуына яки аныц контроленда булуына бэйле булса, муниципаль хезмэткэрлэр белэн;
6) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дэулете гражданлыгы туктатылу - 
Россия Федерациясе халыкара шартнамэсендэ катнашучы, аньщ нигезендэ чит ил гражданы 
муниципаль хезмэттэ булырга, аларга чит ил гражданлыгы сатып алырга яисэ аларга яшэугэ 
рехсэтне яисэ Россия Федерациясе гражданиныныц Россия Федерациясе халыкара 
шартнамэсендэ катнашмаган чит ил дэулэте территориясендэ даими яшэу хокукын 
раслаучы башка документ алырга хокуклы, аныц нигезендэ чит ил дэулэте гражданына ия 
Россия Федерациясе гражданы, чит ил гражданы, Россия Федерациясе гражданы, 
муниципаль хезмэттэ булырга хокуклы;
7) муниципаль хезмэткэр чит ил дэулэте гражданы - Россия Федерациясе халыкара 
килешуендэ катнашучы, аныц нигезендэ чит ил гражданы муниципаль хезмэттэ булырга 
хокуклы очраклардан тыш, чит ил дэулэтлэре (чит ил дэулэтлэре) гражданлыгы булу;
8) муниципаль хезмэткэ кергэндэ ялган документлар яки бела торып ялган мэгълуматлар 
тапшыру;
9) элеге Федераль законда, «коррупциям карты керэш турында» 2008 елныц 25 
декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль законда йэм башка федераль законнарда каралган 
мэгълуматларны тапшырмау яки муниципаль хезмэткэ кергэндэ дерес булмаган яки тулы 
булмаган мэгълуматларны тапшырмау;
10) чакырылыш буенча хэрби хезмэтне утмэгэн дип тану, чакырылыш комиссиясе 
бэялэмэсе нигезендэ (контракт буенча хэрби хезмэт уткэн гражданнардан тыш) - 
курсэтелгэн бэялэмэгэ шикаять биру ечен билгелэнгэн срок чыкканнан соц 10 ел эчендэ, э 
курсэтелгэн бэялэмэ Ьэм (яисэ) Россия Федерациясенец тиешле субъекты хэрби хезмэткэ 
чакыру комиссиясе карары курсэтелгэн бэялэмэ буенча Россия Федерациясенец тиешле 
субъекты граждан шикаяте буенча Россия Федерациясенец тиешле субъекты хэрби 
хезмэткэ чакыру комиссиясе карарына карата судка шикаять бирелгэн, - суд карары законлы 
кеченэ кергэн кеннэн 10 ел дэвамында курсэтелгэн Бэялэмэне чыгарганда граждан 
хокуклары йэм (яисэ) Россия Федерациясенец тиешле субъекты хэрби хезмэткэ чакыру 
комиссиясе карары курсэтелгэн бэялэмэгэ граждан шикаяте буенча бозылмаган дип 
танылган.
1.1. Гражданин контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасына билгелэнэ 
алмый, э муниципаль хезмэткэр якын туганлык яисэ узлеклэре (ата-аналар, ир белэн хатын, 
балалар, бертуган, сецеллэр, шулай ук бертуган, сецеллэр, ата-аналар, ир белэн хатын-кыз 
балалары) очрагында контракт буенча ж,ирле администрация башлыгы вазыйфасын 
башкара алмый.
1.2. Граждан муниципаль берэмлекнец контроль-хисап органы Рейсе, Рейсе урынбасары 
йэм аудиторы вазыйфасына, э муниципаль хезмэткэр якын туганлык яисэ узлеклэре (ата- 
анасы, хатыны, балалары, бертуган, сецеллэре, шулай ук бертуган, сецеллэре, ата- 
аналары, балаларыныц балалары), муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы рейсе, 
муниципаль берэмлек башлыгы, >^ирле администрация башлыгы итеп билгелэнэ алмый., 
тиешле муниципаль берэмлек территориясендэ урнашкан суд Иэм хокук саклау органнары 
ж;итэкчелэре.
2. Граждан муниципаль хезмэткэ муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу ечен билгелэнгэн 
65 яшь - иц чик яше тулгач кабул ителэ алмый.
3. Ж,итэкче булган муниципаль хезмэткэр ж;ирле узидарэ органында, муниципаль берэмлек 
сайлау комиссиясе аппаратында мэнфэгатьлэр конфликтын бетеру максатларында элеге 
ж;ирле узидарэ органыныц сайлау профсоюз органында, муниципаль берэмлекнец сайлау



комиссиясе аппаратында муниципаль хезмэткэрлэрнец мэнфэгатьлэрен элеге вазыйфаны 
билэгэн морда яклый алмый.
3.6 статьясын яца редакциядэ баян итэргэ
"Макала 3.6. Муниципаль хезмэт белэн бэйле тыюлар»
Муниципаль хезмэт уту белэн бэйле рэвештэ муниципаль хезмэткэргэ тыела:
1) очракта муниципаль хезмэт вазыйфасын алмаштырырга:
А) Россия Федерациясе дэулэт вазыйфасына яисэ Россия Федерациясе субъекты дэулэт 
вазыйфасына билгелэп куелганда, шулай ук дэулэт хезмэте вазыйфасына билгелэнгэн 
очракта;
б) муниципаль вазыйфага сайлау яки билгелэу;
в) йенэр берлеге органында, шул исэптэн ж;ирле узидарэ органында, муниципаль 
берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц 
сайлау органында тулэуле сайлау вазыйфасына сайлау;
2) шэхси яки ышанычлы затлар аша эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шегыльлэнергэ, 
коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашырга 
(сэяси партия белэн идарэ итудэ катнашудан тыш; тулэусез нигездэ йенэри Союз органы, 
шул исэптэн >к;ирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе 
аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау органы белэн идарэ итудэ 
катнашу; съездда (конференциядэ) яки башка иж;тимагый оешма, торак, торак-тезелеш, 
гараж кооперативлары, кучемсез милекчелэр ширкэтлэренец гомуми ж;ыелышында катнашу; 
курсэтелгэн коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ (сэяси партиядэн йэм 
йенэри Союз органыннан, шул исэптэн ж;ирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец 
сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыныц сайлап алу 
органыннан тыш) бертерле башкарма орган буларак яисэ аларныц коллегиаль идарэ иту 
органнары составына эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле рехсэте белэн кергэн буларак 
тулэусез нигездэ катнашу (муниципаль хокукый акт белэн билгелэнгэн тэртиптэ алынган)), 
муниципаль берэмлек идарэ йэм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берэмлек 
мэнфэгатьлэрен, гамэлгэ куючы (акционер) тулэусез нигездэ тэкъдим итудэн тыш, 
муниципаль берэмлек исеменнэн муниципаль милектэ булган оешмалар яки идарэ итуне 
гамэлгэ куючы вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру тэртибен билгели торган муниципаль хокукый 
актлар нигезендэ (устав капиталында катнашу елешлэре); федераль законнарда каралган 
башка очраклар;
3) муниципаль хезмэт вазыйфасын билэп торган ж;ирле узидарэ органында, муниципаль 
берэмлекнец сайлау комиссиясендэ, эгэр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, 
узенэ буйсынучы яисэ аныц карамагындагы еченче затлар эшлэре буенча ышанычлы яисэ 
вэкил булырга;
4) вазыйфаи нигезлэмэ белэн бэйле рэвештэ яисэ вазыйфаи бурычларны башкару белэн 
бэйле рэвештэ физик йэм юридик затлардан (булэкпэр, акчалата булэк, ссудалар. 
хезмэтлэр курсэту, куцел ачу, ял иту, транспорт чыгымнары йэм башка булэклэр) булэклэу 
алырга. Муниципаль хезмэткэрлэргэ алынган булэклэр беркетмэ чаралары, хезмэт 
командировкалары йэм башка рэсми чаралар белэн бэйле рэвештэ муниципаль милек дип 
таныла йэм муниципаль хезмэткэрлэргэ акт буенча >к;ирле узидарэ органына, муниципаль 
берэмлекнец сайлау комиссиясенэ тапшырыла, аларда ул муниципаль хезмэт вазыйфасын 
билэп тора, Россия Федерациясе Граждан кодексында билгелэнгэн очраклардан тыш. 
Беркетмэ чарасы, хезмэт командировкасы яки башка рэсми чаралар белэн бэйле рэвештэ 
алынган булэк тапшырган муниципаль хезмэткэр аны Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары белэн билгелэнэ торган тэртиптэ сатып алырга мемкин;
5) физик йэм юридик затлар акчалары, ж;ирле узидарэ органы, муниципаль берэмлек сайлау 
комиссиясе ж;ирле узидарэ органнары, башка муниципаль берэмлеклэрнец сайлау



комиссиялэре, шулай ук дэулэт хакимияте органнары haM чит дэулэтлэрнец ж;ирле узидарэ 
органнары, халыкара haM чит ил коммерцияле булмаган оешмалары белэн узара нигездэ 
гамалгэ ашырыла торган командировкалардан тыш, командировкага барырга;
6) хезмат вазыйфаларын башкару белэн бэйле булмаган максатларда, матди-техник, 
финанс Иэм башка тээмин ителеш чараларын, башка муниципаль милекне кулланырга;
7) муниципаль хезмат белэн бэйле булмаган максатларда, федераль законнар нигезендэ 
конфиденциаль характердагы мэгълуматка кертелгэн мэгълуматларны яисэ вазыйфаи 
бурычларны башкару белэн бэйле рэвештэ аца билгеле булган хезмэт мэгълуматын 
белдерергэ яисэ кулланырга;
8) ж;ирле узидарэ органы, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе Иэм аларныц 
ж;итэкчелэре эшчэнлегенэ карата, эгэр бу аныц вазыйфаи бурычларына керми икэн, гавами 
фикерлэргэ, фикерлэргэ Иэм бэялэулэргэ, шул исэптэн массакулэм мэгълумат 
чараларында, рехсэт итэргэ;
9) муниципаль берэмлек башлыгыныц язма рехсэтеннэн башка муниципаль берэмлеклэр, 
мактаулы Иэм махсус исемнэр (фэнни) чит дэулэтлэр, халыкара оешмалар, шулай ук сэяси 
партиялэр, башка ижтимагый берлэшмэлэр Иэм дини берлэшмэлэр белэн хезмэттэшлек 
булса, кабул итэргэ;
10) сайлау алды агитациясе ечен, шулай ук референдум мэсьэлэлэре буенча агитация ечен 
вазыйфаи нигезлэмэнец естенлеклэрен кулланырга;
11) уз вазифасыннан сэяси партиялэр, дини Иэм башка иждимагый берлэшмэлэр 
мэнфэгатьлэрендэ файдаланырга, шулай ук курсэтелгэн берлэшмэлэргэ муниципаль 
хезмэткэр буларак менэсэбэтне гавами чагылдырырга;
12) ж;ирле узидарэ органнарында, башка муниципаль органнарда сэяси партиялэр, дини Иэм 
башка иждимагый берлэшмэлэр структураларын фонари берлеклэрдэн тыш, шулай ук 
ветераннар Иэм башка иж;тимагый узешчэнлек органнары) тезергэ яисэ курсэтелгэн 
структураларны булдыруга ярдэм итэргэ;
13) хезмэт бэхэсен ж;айга салу максатларында вазыйфаи бурычларны утэуне туктатырга;
14) Россия Федерациясе халыкара шартнамэсе яисэ Россия Федерациясе законнары белэн 
башкасы каралмаган булса, идарэ иту органнары, Попечительлэр яки кузэту советлары, чит 
ил коммерцияле булмаган хекумэтнеке булмаган оешмаларныц Иэм Россия Федерациясе 
территориясендэ гамэлдэ булган структур булекчэлэрнец башка органнары составына 
керергэ;
15) Россия Федерациясе халыкара шартнамэсе яисэ Россия Федерациясе законнары белэн 
башкасы каралмаган очракта, чит ил дэулэтлэре, халыкара Иэм чит ил оешмалары, чит ил 
гражданнары Иэм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана 
торган тулэуле эшчэнлек белэн эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленец язма рехсэтеннэн башка 
шегыльлэнергэ.
2, Ж^ирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча билэгэн муниципаль 
хезмэткэр, укытучы, фэнни Иэм башка иж,ади эшчэнлектэн тыш, башка тулэуле эшчэнлек 
белэн шегыльлэнэ алмый. Шул ук вакытта укытучылар, фэнни Иэм башка иж,ади эшчэнлек, 
эгэр Россия Федерациясенец халыкара шартнамэсе яисэ Россия Федерациясе законнары 
белэн башкасы каралмаган булса, чит ил дэулэтлэре, халыкара Иэм чит ил оешмалары, чит 
ил гражданнары (пэм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана 
алмый. Контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуче муниципаль 
хезмэткэр, эгэр Россия Федерациясе халыкара шартнамэсе яисэ Россия Федерациясе 
законнары белэн башкасы каралмаган булса, идарэ иту органнары, Попечительлэр яки 
кузэту советлары, чит ил коммерцияле булмаган хекумэтнеке булмаган оешмаларнын, Иэм 
Россия Федерациясе территориясендэ гамэлдэ булган структур булекчэлэрнец башка 
органнары составына керэ алмый.



3. Муниципаль хезмэттэн эштэн киткэннэн соц Гражданин оешма яисэ физик затлар 
менфегатьлеренде конфиденциаль характердагы мегълуматларны яки хезмэт 
вазыйфаларын башкару белен бейле ревеште аца билгеле булган хезмет мегълуматын 
игълан итерге яки кулланырга хокуклы тугел.
4. Муниципаль хезмет вазыйфасын билеген, Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары белен билгеленген вазыйфалар исемлегене кертелген граждан, муниципаль 
хезметтен киткеннен соц, ике ел девамында хезмет килешуе шартларында оешмада 
вазыйфаларны билеп торырга Нам (яисе) елеге оешмада граждан-хокукый шартнаме 
шартларында эшне башкарырга хокуклы тугел, егер елеге оешма белен идаре итунец аерым 
функциялере муниципаль хезметкернец вазыйфаи (хезмет) бурычларына керген булса, 
муниципаль хезметкерлернец хезмет тертибе талеплерен утеу Нем менфегатьлер 
конфликтын ж;айга салу буенча тиешле комиссия ризалыгыннан башка, ул Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары белен билгелене торган тертипте биреле.
7.3 статьяны яца редакцияде баян итерге
"Коррупцияге каршы кереш максатларында билгеленген чиклеулерне Нем тыюларны, 
менфегатьлер конфликтын булдырмый калу яки ж;айга салу турында талеплерне утемеген 
Ием бурычларны утемеген ечен тулетулер 7.3 Статья
1. Элеге Федераль закон, «Коррупцияге каршы кереш турында» 2008 елныц 25 декабрендеге 
273-ФЗ номерлы Федераль закон Ием башка федераль законнар белен билгеленген 
бурычларны утемеген ечен муниципаль хезметкерлерге елеге Федераль законныц 27 
статьясында каралган чиклеулерне Ием тыюларны, менфегатьлер конфликтын булдырмый 
калу яки ж;айга салу турында талеплерне утемеген ечен салына.
2. Муниципаль хезматкар елеге Федераль законныц 14.1 Ием 15 статьяларында билгеленген 
хокук бозулар очракларда ышанычны югалтуга бейле ревеште муниципаль хезметтен азат 
ителерге тиеш.
3. Элеге Федераль законныц 14.1, 15 Ием 27 статьяларында каралган тулетулер яллаучы 
векиле (эш бируче) тарафыннан Россия Федерациясе субъектыныц норматив хокукый 
актлары Ием (яисе) муниципаль норматив хокукый актлар нигезенде билгеленген тертипте 
кулланыла:
1) коррупциячел Ием башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль 
органныц кадрлар хезмете булекчесе тарафыннан уткерелген тикшеру натиж;алере турында 
доклад;
2) муниципаль хезметкерлернец хезмет тертибе талеплерен утеу Ием менфегатьлер 
конфликтын >цайга салу буенча комиссия текъдимнере, тикшеру нетиж;елере турында доклад 
комиссияге ж;иберелген очракта;
2.1) коррупциячел Ием башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль 
органныц кадрлар хезмете булекчесе докладлары Ием муниципаль хезметкернец бары тик 
аныц ризалыгы белен гене Ием коррупциячел хокук бозу фактларын таныган очракта гына 
муниципаль хезметкерне язмача ацлатуы (ышанычны югалтуга бейле ревеште эштен азат 
иту ревешенде тулетуден тыш));
3) муниципаль хезметкернец ацлатмалары;
4) башка материаллар.
4. Элеге Федераль законныц 14.1, 15 Ием 27 статьяларында каралган тулетулер кулланганда 
муниципаль хезметкерлерге коррупцион хокук бозу характеры, аныц авырлыгы, ул 
башкарган халлер, муниципаль хезметкерлерге башка чиклеулер Ием тыюлар, 
менфегатьлер конфликтын булдырмау яки >цайга салу турында талеплерне утеу Ием 
коррупцияге каршы тору максатларында билгеленген бурычларны утеу, шулай ук 
муниципаль хезметкерлерге уз вазыйфаи бурычларын утеуден алдагы нетиж;елер исепке 
алына.



5. Муниципаль хезмэткэргэ >цэза биру турындагы актта тулатуне куллану нигезлэре 
сыйфатында коррупцион хокук бозулар кылган очракта элеге статьяныц 1 яисэ 2 елеше 
курсэтела.
6. Элеге Федераль законниц 14.1, 15 hOM 27 статьяларында каралган тулэтулэр элеге 
Федераль закон, Россия Федерациясе субъектларыныц норматив хокукый актлары haM  
(яисэ) муниципаль норматив хокукый актлар белэн билгелэнгэн тэртиптэ h aM  срокларда 
кулланыла.
7. Муниципаль хезмэткэргэ ышанычны югалтуга бэйле рэвештэ эштэн азат иту рэвешендэге 
тулатуне куллану турындагы мэгълуматлар ж,ирле узидарэ органы тарафыннан кертелэ, 
анда муниципаль хезмэткэр Муниципаль хезмэт узган, «коррупциям каршы керэш 
турында»2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль законньщ 15 статьясында 
каралган ышанычны югалтуга бэйле рэвештэ эштэн азат ителгэн затлар реестрына кертелэ. 
2. Элеге карарны Яца Чишмэ муниципаль районыньщ рэсми сайтында бастырып чыгару 
(халыкка >циткеру) http://novosheshminsk.tatarstan.ru/» И ^ернет «мэгълумат 
телекоммуникация челтэрендэ» Татарстан Республиканцы ̂ (о'ку^ый мэгълумат рэсми 
порталыныц рэсми сайтында http://pravo.tatarstan.ru.

Татарстан Республикасы Яца Чишмс 
муниципаль районы Петропавел 
авыл ж;ирлеге башлыгы Д.С.Никитин
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