КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай район Советы
Азнакай шҽһҽре

№ 245-35

22.04.2019 ел

Татарстан
Республикасы
Азнакай
муниципаль
районында
муниципаль
хезмҽт турында
«Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законга, Азнакай шҽһҽр прокуратурасының
03.12.2018 ел, № 02-01-19/1391-2018 мҽгълүмати хаты нигезендҽ муниципаль
хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексына туры китерү максатларында,
Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды:
1. Расларга:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт турында Нгезлҽмҽне (1 нче кушымта);
- Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрларын һҽм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽре реестрын алып бару тҽртибен
(2 нче кушымта);
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль
хезмҽткҽрлҽрен аттестациялҽү турында Нигезлҽмҽне (3 нче кушымта);
- Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында күрсҽтмҽлҽр кертү
тҽртибе һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге турында нигезлҽмҽ
(4 нче кушымта);
1.1. Расларга:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү тҽртибе турында
нигезлҽмҽне (5 нче кушымта);
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ
органнарында муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ комиссия
һҽм аның шҽхси составын (6 нчы кушымта);
1.2. Расларга:
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының даими кадрлараттестация комиссиясе турында нигезлҽмҽне (7 нче кушымта);
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының даими кадрлараттестация комиссиясе составын (8 нче кушымта).
2. Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карарлары үз кҿчен
югалткан дип танырга:
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Азнакай муниципаль
районында муниципаль хезмҽт турында " 2014 ел, 22 май, 305-44 нче карары»;
- Татарстан Республикасы Азнакай район Советының «Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмҽт турында "
2014 елның 22 маендагы 305-44 номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында
«2016 ел, 17 март, 44-6 нчы карары»;
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан
Республикасы Азнакай район Советының «Татарстан Республикасы Азнакай

муниципаль районында муниципаль хезмҽт турында "2014 ел, 22 май, 305-44 нче
карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында" 2016 ел, 9 декабрь, 81-23 нче карары»;
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан
Республикасы Азнакай район Советының «Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районында муниципаль хезмҽт турында "2014 ел, 22 май, 305-44 нче
карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында" 2017 ел, 20 июнь, 119-19 нчы карары»;
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Советының 2014
елның 22 маендагы «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында
муниципаль хезмҽт турында «305-44 номерлы карарына үзгҽреш кертү
турында»2018 елның 30 мартындагы 181-27 номерлы карары.
3. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми
порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru
һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүматкоммуникация
челтҽрендҽ
http
адресы
буенча
урнаштырырга:/
http://aznakayevo.tatar.ru.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Азнакай район Советының
законлылык, хокук тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре
буенча даими комиссиягҽ йҿклҽргҽ.
Рҽис

М.З.Шҽйдуллин

Татарстан Республикасы Азнакай
Район Советы карарына
кушымта №1
«____»_________ 2019 №____

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт турында
Нигезлҽмҽ
1. Гомуми ниагезлҽмҽлҽр
1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт турында нигезлҽмҽ (алга таба - нигезлҽмҽ) Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмҽт оештыру һҽм узу ҿлкҽсендҽ
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала.
1.2. Нигезлҽмҽдҽ депутатлар, Җирле үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи
затлары, даими нигездҽ эшлҽүче һҽм юридик затлар булган муниципаль
берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽре ҽгъзалары, хҽлиткеч тавыш бирү хокукы
белҽн, «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Контрольхисап палатасы " МКУ рҽисе һҽм аудиторы хокукы белҽн билгелҽнми, чҿнки
күрсҽтелгҽн затлар (алга таба - муниципаль вазыйфаларны билҽүче затлар)
муниципаль хезмҽткҽрлҽр түгел.
1.3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт - һҿнҽри эшчҽнлек, ул даими нигездҽ муниципаль хезмҽт вазифаларында,
хезмҽт килешүе (контракт) тҿзү юлы белҽн алмаштырыла торган вазыйфаларда
гамҽлгҽ ашырыла.
1.4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт Россия Федерациясе Конституциясе, "Россия Федерациясендҽ муниципаль
хезмҽт турында" Федераль закон, Татарстан Республикасы Муниципаль хезмҽт
турында 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы кодексы, Россия
Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый
актлары, " Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы» муниципаль
берҽмлеге Уставы, ҽлеге Нигезлҽмҽ, башка муниципаль хокукый актлар нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
1.5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ "Россия Федерациясендҽ муниципаль
хезмҽт турында"Федераль законда каралган үзенчҽлеклҽр белҽн хезмҽт законнары
гамҽлгҽ ашырыла.
2. Муниципаль хезмҽтнең төп принциплары
Муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары булып тора:
2.1. кеше һҽм граждан хокуклары һҽм иреклҽре ҿстенлеге;
2.2. Россия Федерациясе дҽүлҽт телен, муниципаль хезмҽткҽ ия булган
гражданнарның тигез кулланылышы һҽм җенес, раса, миллҽтенҽ, чыгышына,
мҿлкҽти һҽм вазыйфаи хҽленҽ, яшҽү урынына, дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, иҗтимагый
берлҽшмҽлҽргҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең профессиональ
һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ аны
узу шартлары;
2.3. муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең профессиональлеге һҽм компетентлыгы;
2.4. муниципаль хезмҽтнең тотрыклылыгы;

2.5. муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлеге турында мҽгълүмат алу;
2.6. иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм гражданнар белҽн үзара хезмҽттҽшлек;
2.7. муниципаль хезмҽткҽ тҿп талҽплҽрнең бердҽмлеге, шулай ук
муниципаль хезмҽт үткҽндҽ тарихи һҽм башка җирле традициялҽрне исҽпкҽ алу;
2.8. муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый һҽм социаль якланганлыгы;
2.9. үз вазыйфаларын үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең җаваплылыгы (статья 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендҽ);
2.10. муниципаль хезмҽтнең партиясезлеге.
3. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары
3.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасы - җирле үзидарҽ органында, алар җирле
үзидарҽ органы вҽкалҽтлҽрен үтҽүне тҽэмин итү буенча билгелҽнгҽн вазыйфалар
даирҽсендҽ барлыкка килҽ.
3.2. Азнакай муниципаль районының муниципаль хезмҽт вазифалары
Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры нигезендҽ,
ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 нче кушымтасы нигезендҽ билгелҽнгҽн.
3.3. Җирле үзидарҽ органының штат расписаниесен тҿзегҽндҽ һҽм
раслаганда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт вазыйфалары исемлегенҽ каралган муниципаль хезмҽт вазыйфалары
исемлеге файдаланыла (ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 нче кушымтасы).
3.4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт вазыйфаларының икелҽтҽ исеме, ҽгҽр дҽ рҿхсҽт ителҽ:
1) җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары ҽлеге органның структур
бүлекчҽсе җитҽкчесе булып тора;
2) җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе урынбасары
ҽлеге органның структур бүлекчҽсендҽ бүлек җитҽкчесе булып тора.
4. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының классификациясе
4.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары түбҽндҽге группаларга бүленҽ:
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.
4.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт
граждан хезмҽте вазыйфалары нисбҽте муниципаль хезмҽт турында 25.06.2013
№50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексы белҽн билгелҽнҽ.
5. Квалификация талҽплҽре
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ өчен
5.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен түбҽндҽге квалификация
талҽплҽре билгелҽнҽ::
1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ: вазыйфаларның иң югары, тҿп һҽм ҽйдҽүче
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 дүрт 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;
5.2. Ҽйдҽп баручы, ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽр муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽү ҿчен ҽзерлек юнҽлеше буенча муниципаль хезмҽт стажына
яисҽ белгечлек буенча эш стажына квалификация талҽплҽре билгелҽнми.
5.3. Һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт стажына яки муниципаль
хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен кирҽкле белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш
стажына карата квалификация талҽплҽре 5.1 пункты белҽн билгелҽнгҽн
муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. нигезлҽмҽ. Вазыйфаи бурычларны
үтҽү ҿчен кирҽк булган белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ квалификация талҽплҽре
муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге тҿренҽ һҽм аның вазыйфаи
инструкциясенҽ бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи
күрсҽтмҽсе белҽн шулай ук белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча квалификация
талҽплҽре дҽ каралырга мҿмкин.
5.4. Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽгҽндҽ шулай ук дҽүлҽт граждан
хезмҽте вазыйфаларында һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн хҽрби хезмҽт
вазыйфаларында һҽм федераль дҽүлҽт хезмҽте вазыйфаларында башка тҿр
вазыйфаларда эш стажы исҽпкҽ алына.
5.5. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү 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.
5.6. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфа инструкциясе тарафыннан
белгечлек, ҽзерлек юнҽлешенҽ квалификация талҽплҽре каралмаган булса,
белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажын исҽплҽгҽндҽ күрсҽтелгҽн стажга
ҽзерлек юнҽлеше буенча граждан (муниципаль хезмҽткҽр) эш чорлары кертелҽ,
аны башкарганда муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча хезмҽт вазыйфаларын
башкару ҿчен кирҽкле белемнҽр һҽм белемнҽр алынган, муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽү ҿчен квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ торган дҽрҽҗҽ
турында документ алынганнан соң.
5.7. Муниципаль район (шҽһҽр округы) башкарма комитеты җитҽкчесе
вазыйфасына контракт буенча билгелҽнҽ торган кандидатларга ҿстҽмҽ талҽплҽр
белҽн идарҽ итү эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе кимендҽ биш ел билгелҽнҽ. Ҽлеге ҿлештҽ
идарҽ итү эшчҽнлеге дигҽндҽ оешма җитҽкчесе, оешма җитҽкчесе урынбасары,
дҽүлҽт органы, Муниципаль орган, шулай ук аларның структур бүлекчҽлҽре
җитҽкчелҽре вазыйфаларында эш аңлашыла. Башкарма комитет җитҽкчесе
вазыйфасына контракт буенча билгелҽнҽ торган кандидатларга ҿстҽмҽ талҽплҽр
шулай ук муниципаль берҽмлек уставы белҽн билгелҽнергҽ мҿмкин.
5.8. Диплом алган кҿннҽн ҿч ел дҽвамында муниципаль хезмҽт стажына яки
муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфаларын билҽү ҿчен ҽзерлек юнҽлешенҽ муниципаль хезмҽт стажы ярты елдан да ким булмаган яки белгечлек, ҽзерлек
юнҽлеше буенча эш стажына квалификация талҽплҽре билгелҽнҽ.
6. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класс чиннары

6.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽү ҿчен квалификация талҽплҽренҽ туры килүен күрсҽтҽ.
6.2. Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ түбҽндҽге класс
чиннары бирелҽ:
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽүче-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.
3.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын югарыда күрсҽтелгҽн тҿркемнҽренҽ
кертү Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4.4. Сыйныф чиннары муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме
чиклҽрендҽ, алдагы сыйныф чинында булу дҽвамлылыгын исҽпкҽ алып, эзлекле
рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ.
6.5. Сыйныф чин булырга мҿмкин беренче яки чираттагы.
6.6. Билгеле бер тҿркем муниципаль хезмҽт вазыйфасына беренче тапкыр
билгелҽнҽ торган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 3 класслы класслы класслы класслы
класс чин бирелҽ.
6.7. Федераль дҽүлҽт граждан хезмҽтенең класслы чиннары, дипломатик
рангы, хҽрби яисҽ махсус исеме, Татарстан Республикасы дҽүлҽт 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.
6.8. 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 түгел.
6.9. 2 һҽм 3 сыйныфларның класс чиналарында муниципаль хезмҽт
секретаре һҽм референты булу вакыты - бер ел, муниципаль хезмҽт киңҽшчесе
һҽм 2 һҽм 3 сыйныфлар - ике ел, гамҽлдҽ муниципаль киңҽшче 2 һҽм 3
сыйныфлар-бер ел. Секретарь, референт, муниципаль хезмҽт Киңҽшчесе,
муниципаль киңҽшче һҽм 1 класслы хакыйкый муниципаль киңҽшче класс
чиналарында булу вакыты билгелҽнми. Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
класс чиналарында аларны тиешле тҿркем муниципаль хезмҽтнең югары
вазыйфаларына күчергҽндҽ арттыру мҿмкин.
6.10. Бирелгҽн класс чинында булу вакыты аны алган кҿннҽн үк исҽплҽнҽ.
6.11. Кҿне бирү сыйныф чины санала кабул итү кҿне турында Карар кабул
итү турында класс чины. Квалификация имтиханы нҽтиҗҽлҽре буенча класслы
чин бирелгҽн очракта, класслы чин бирү кҿне булып муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
квалификация имтиханы бирү кҿне санала.

6.12. Чираттагы сыйныф чины муниципаль хезмҽткҽргҽ, муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ үз хезмҽт вазыйфаларын тиешенчҽ үтҽгҽндҽ, алдагы сыйныф
чинында муниципаль хезмҽт үтү ҿчен билгелҽнгҽн срок үткҽннҽн соң һҽм
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн очракта бирелҽ.
6.13. Чираттагы сыйныф чины дисциплинар җҽза алган муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ, шулай ук хезмҽт тикшерүе үткҽрелҽ торган муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ бирелми яки җинаять эше кузгатылган.
6.14. Муниципаль хезмҽттҽге аерым аерым аерым аерым аерым аерым
хҿрмҽтлҽү чаралары буларак муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелергҽ мҿмкин:
1) ҽлеге статьяның 9 ҿлешендҽ тиешле класс чинында муниципаль хезмҽт
үтү ҿчен билгелҽнгҽн срок тҽмамланганчы, лҽкин элегрҽк бирелгҽн класс чипында
алты айдан да иртҽрҽк булмаган, бу тҿркемдҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфаларының тиешле чираттагы класс чиныннан артыграк булмаган;
2) бер баскычка муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ - 3
класслы класслы класслы класслы класслы класслы класслы класслы класслы
класслы чин булган муниципаль хезмҽткҽргҽ, лҽкин 3 класслы тиешле класс
чинында муниципаль хезмҽт узу ҿчен ҽлеге статьяның 9 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн
срок үткҽннҽн дҽ иртҽрҽк булмаган муниципаль хезмҽткҽргҽ класс түрҽлҽренең
эзлеклелеген үтҽүдҽн башка югарырак.
6.15. Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаларның элеккеге тҿркеме
чиклҽрендҽ югары вазыйфага билгелҽгҽндҽ аңа чираттагы класслы чин бирелҽ
ала, ҽгҽр ул ҽлеге статьяның 9 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн элеккеге класс чинында
булу срогы узган булса.
6.16. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽндҽ, элек билҽгҽн
вазыйфаларның иң югары тҿркеменҽ керҽ торган муниципаль хезмҽткҽрне
билгелҽгҽндҽ ҽлеге Кодексның 9 статьясы нигезендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфаларының бу тҿркеме ҿчен беренче булып торучы класслы чин бирелҽ,
ҽгҽр ҽлеге класс чин муниципаль хезмҽткҽре булган класс чиннан югары булса.
Күрсҽтелгҽн очракта сыйныф чины алдагы класс чинында булу вакытын исҽпкҽ
алмыйча, эзлеклелексез бирелҽ.
6.17. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының югары тҿркеменҽ караган
муниципаль хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш, билгеле бер вакытка муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш, класслы чиннар
квалификация имтиханы нҽтиҗҽлҽре буенча бирелҽ. Квалификация имтиханы
дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре тарафыннан квалификация имтиханын тапшыру
ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ.
6.18. 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.
6.19. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында күрсҽтмҽлҽр кертү
тҽртибе һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге муниципаль
хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.

6.20. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында карар, ҽлеге
статьяның 13 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн очраклардан тыш, бер айдан да соңга
калмыйча кабул ителергҽ тиеш:
1) квалификация имтиханы уздырылган кҿннҽн башлап;
2) кирҽкле барлык документлар булган класс чинын бирү турында органга
яисҽ җирле үзидарҽнең вазыйфаи затына, класслы чин бирү турындагы тҽкъдим
кертелгҽннҽн соң-квалификация имтиханыннан башка класс чины бирелгҽндҽ.
6.21. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка
вазифаларына күчерү, 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.
6.22. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында мҽгълүмат шҽхси
эшкҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт кенҽгҽсенҽ кертелҽ.
6.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы дҽрҽҗҽлҽр бирү Азнакай район
Советы карары белҽн башкарыла:
1) класслы чин бирү алдыннан квалификация имтиханы бирү нҽтиҗҽлҽре
буенча;
2) җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан муниципаль хезмҽткҽргҽ
класслы чин бирүгҽ квалификация имтиханнарыннан башка класслы чин
бирелгҽндҽ, тҽкъдим итү буенча.
4.4. Квалификация имтиханы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре тарафыннан
квалификация имтиханын тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ. (Азнакай
район Советының 2015 елның 19 мартындагы 358-51 номерлы карары белҽн
«муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билгелҽнгҽн вакытка билҽгҽн Азнакай
муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ квалификация имтиханын
тапшыру тҽртибе турында Нигезлҽмҽ " расланды.»).
6.6. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка
вазифаларына күчерү, 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.
6.7. Квалификация имтиханы Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан
хезмҽткҽрлҽре тарафыннан квалификация имтиханын тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ үткҽрелҽ.
6.8. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында күрсҽтмҽлҽр кертү
тҽртибе һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге муниципаль
хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында күрсҽтмҽлҽр кертү тҽртибе турындагы
Нигезлҽмҽ һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге (ҽлеге карарга 4
нче кушымта) билгелҽнгҽн.
6.9. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турындагы тҽкъдимнҽрне
карап тикшерүне һҽм квалификация имтиханын үткҽрүне Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районының даими кадрлар-аттестация
комиссиясе башкара.

6.10. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү бүлҽклҽү чарасы буларак
җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе күрсҽтмҽсе (хокукый акт) нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
6.11. Бирелгҽн класслы чиннан мҽхрүм итү суд карары буенча федераль
законнар нигезендҽ мҿмкин.
6.12. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында мҽгълүмат шҽхси
эшкҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт кенҽгҽсенҽ кертелҽ.
7. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокукый хҽле (статусы)
7.1. Муниципаль хезмҽткҽр хокуклы:
1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм
бурычларын билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны үтҽү сыйфатын
бҽялҽү критерийлары һҽм хезмҽт буенча алга таба мавыктыру шартлары белҽн
танышу;
2) вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар белҽн
тҽэмин итү;
3) хезмҽт законнары, Муниципаль хезмҽт турындагы законнар һҽм хезмҽт
шартнамҽсе (контракт) нигезендҽ хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм башка түлҽүлҽр);
4) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль озынлыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык түлҽүле ял бирү белҽн тҽэмин
ителҽ торган ял;
5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле
мҽгълүматны һҽм материалларны, шулай ук муниципаль берҽмлекнең җирле
үзидарҽ органы эшчҽнлеген камиллҽштерү турында тҽкъдимнҽр кертүгҽ алу;
6) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурста үз
инициативасы белҽн катнашу;
7) муниципаль хокукый акт нигезендҽ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн
ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу;
8) яклау, үз шҽхси мҽгълүматлар;
9) үз шҽхси эшенең барлык материаллары, һҿнҽри эшчҽнлек турындагы
бҽялҽмҽлҽр һҽм башка документлар белҽн танышу, аларны шҽхси эшкҽ керткҽнче,
шулай ук шҽхси эшенҽ аның язма аңлатмаларын җҽлеп итү;
10) берлҽшү, һҿнҽри берлеклҽр тҿзү хокукын да кертеп, үз хокукларын,
социаль-икътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен;
11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау, үз
хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен яклау
12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итү.
7.2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе
вазыйфасын контракт буенча билҽгҽн муниципаль хезмҽткҽрдҽн тыш, ҽгҽр дҽ бу
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын үз артыннан кичермҽсҽ һҽм "Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында"Федераль закон белҽн башкача каралмаган булса,
эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ алдан язма хҽбҽрнамҽ белҽн башка түлҽүле
эш башкарырга хокуклы.
8.Муниципаль хезмҽткҽрнең төп бурычлары
8.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр бурычлы:
1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел законнарны,
федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актларын, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы

законнарын һҽм башка норматив хокукый актларын, муниципаль берҽмлек
Уставын һҽм башка муниципаль хокукый актларны үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен
тҽэмин итҽргҽ;
2) вазыйфаи күрсҽтмҽлҽр нигезендҽ вазыйфаи бурычларны үтҽргҽ;
3) вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, дингҽ
мҿнҽсҽбҽтенҽ һҽм башка шартларга, шулай ук оешмаларның хокуклары һҽм
законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ бҽйсез рҽвештҽ кеше һҽм гражданның хокукларын,
иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ;
4) җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында билгелҽнгҽн эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, вазыйфаи
инструкциясен, хезмҽт мҽгълүматы белҽн эшлҽү тҽртибен үтҽргҽ;
5) ярдҽм итҽргҽ квалификация дҽрҽҗҽсен, кирҽкле ҿчен тиешле үтҽү вазыйфаи
бурычларын;
6) дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган серне тҽшкил итүче
белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле
булган мҽгълүматларны, шул исҽптҽн гражданнарның шҽхси тормышына һҽм
сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яки аларның намусына һҽм абруена кагылышлы
мҽгълүматларны белдермҽскҽ;
7) дҽүлҽт һҽм муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи бурычларны
үтҽү ҿчен бирелгҽн мҿлкҽтне сакларга;
8) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе законнарында каралган үз
гаилҽ ҽгъзалары һҽм үзе турында белешмҽлҽр тапшырырга;
9) хҽбҽр итҽргҽ вҽкилгҽ нанимателя (эш бирүчегҽ) чыгу турында Россия
Федерациясе гражданлыгы чыккан кҿнне Россия Федерациясе гражданлыгы яки
сатып алу турында чит ил гражданлыгы чит ил дҽүлҽте кҿнендҽ чит ил
гражданлыгы алу;
10) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон
һҽм башка федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽргҽ,
йҿклҽмҽлҽрне үтҽргҽ, тыюларны бозмаска;
11) хезмҽт вазыйфаларын башкарганда шҽхси кызыксынучанлык турында
язма рҽвештҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ хҽбҽр итҽргҽ, ул мҽнфҽгатьлҽр
каршылыгына китерергҽ мҿмкин һҽм мондый конфликтны булдырмау буенча
чаралар күрергҽ.
8.2. Муниципаль хезмҽткҽр ҽлеге йҿклҽмҽне аңа хокуксыз үтҽргҽ хокуклы
түгел. Муниципаль хезмҽткҽр фикеренчҽ, хокуксыз, муниципаль хезмҽткҽр
тиешле җитҽкчедҽн йҿклҽмҽ алган очракта, федераль законнар һҽм Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары нигезлҽмҽлҽрен, ҽлеге
йҿклҽмҽне үтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин булган муниципаль хокукый актларны
күрсҽтеп, ҽлеге йҿклҽмҽне законсыз дип аңлатуны язма рҽвештҽ йҿклҽмҽ биргҽн
җитҽкчегҽ тапшырырга тиеш. Ҽлеге йҿклҽмҽнең җитҽкчесе тарафыннан язма
рҽвештҽ расланса, муниципаль хезмҽткҽр аны үтҽүдҽн баш тартырга тиеш.
Муниципаль хезмҽткҽрнең хокуксыз йҿклҽмҽсен үтҽгҽн һҽм бу йҿклҽмҽ биргҽн
очракта җитҽкче Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы.
9. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽҥлҽр
9.1. Граждан муниципаль хезмҽткҽ кабул ителҽ алмый, ҽ муниципаль
хезмҽткҽр очракта муниципаль хезмҽттҽ була алмый:
1) судның законлы кҿченҽ кергҽн хокуктан файдалануга сҽлҽтсез яисҽ

чиклҽнгҽн эшкҽ сҽлҽтле карары дип тану;
2) аны муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны
законлы кҿченҽ кергҽн суд карары буенча үтҽү мҿмкинлеген бетермҽүче җҽзага
тарту;
3) Ҽгҽр граждан дҽгъва итҽ торган муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча
вазыйфаи бурычларны үтҽү яисҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча мондый
белешмҽлҽрне куллануга бҽйле булса, дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан
саклана торган серне тҽшкил итүче белешмҽлҽрне кертүгҽ рҿхсҽт рҽсмилҽштерү
процедурасын узудан баш тарту;
4) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ яки аны үтүгҽ комачаулаучы һҽм "Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон нигезендҽ
медицина оешмасы бҽялҽмҽсе белҽн расланган авыру булу";
5) җирле администрациягҽ җитҽкчелек итүче муниципаль берҽмлек
башлыгы белҽн (ата-аналар, ирле-хатынлы балалар, бертуган, сеңеллҽр, атааналар, ир белҽн хатынның балалары һҽм хатынының балалары) якын туганлык
яисҽ үзлеклҽре (ата-аналары, балалары, бертуган, сеңеллҽре, шулай ук бертуган,
бертуган, сеңеллҽре, ата-аналары, балалары), ҽгҽр муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽү бу вазыйфаи затның турыдан-туры буйсынуына яки аның
контролендҽ булуына бҽйле булса, муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн;
6) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил гражданы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, аның нигезендҽ чит ил
гражданының муниципаль хезмҽттҽ булу, чит ил дҽүлҽт гражданлыгы алу яисҽ
аларга яшҽү тҿрен алу хокукына ия, алар нигезендҽ Россия Федерациясе
гражданының халыкара шартнамҽдҽ катнашмаган чит ил дҽүлҽте
территориясендҽ даими яшҽү хокукын раслый торган башка документ алу
хокукына ия, аның нигезендҽ чит ил гражданы, чит ил дҽүлҽте гражданына ия, ;
7) муниципаль хезмҽткҽр чит ил дҽүлҽте гражданы - Россия Федерациясе
халыкара килешүендҽ катнашучы, аның нигезендҽ чит ил гражданы муниципаль
хезмҽттҽ булырга хокуклы очраклардан тыш, чит ил дҽүлҽтлҽре (чит ил
дҽүлҽтлҽре) гражданлыгы булу;
8) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ ялган документлар яки белҽ торып ялган
мҽгълүматлар тапшыру;
9) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законда,
"коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында" 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ
номерлы Федераль законда һҽм башка федераль законнарда каралган
мҽгълүматларны тапшырмау яисҽ муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ дҿрес булмаган
яки тулы булмаган мҽгълүматларны тапшыру;
9.1) Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге сайтлар
адреслары һҽм (яки) сайт битлҽре турында мҽгълүматлар, аларда муниципаль
хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва итүче граждан, муниципаль хезмҽткҽрлҽр
ачык мҽгълүмат урнаштырдылар, шулай ук аларны идентификациялҽргҽ
мҿмкинлек бирҽ торган мҽгълүматлар;
10) чакырылыш буенча хҽрби хезмҽтне үтмҽгҽн дип тану, чакырылыш
комиссиясе бҽялҽмҽсе нигезендҽ (контракт буенча хҽрби хезмҽт үткҽн
гражданнардан тыш) - күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ шикаять бирү ҿчен билгелҽнгҽн
срок чыкканнан соң 10 ел эчендҽ, ҽ күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ һҽм (яисҽ) Россия
Федерациясенең тиешле субъекты хҽрби хезмҽткҽ чакыру комиссиясе карары
күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ буенча Россия Федерациясенең тиешле субъекты хҽрби
хезмҽткҽ чакыру комиссиясе карарына карата судка шикаять бирелгҽн кҿннҽн соң

- күрсҽтелгҽн Бҽялҽмҽне һҽм (яисҽ) Россия Федерациясенең тиешле субъекты
хҽрби хезмҽткҽ чакыру комиссиясе карарын чыгарганда гражданинның
күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ шикаятьлҽре буенча хокуклары бозылмаган дип танылды.
9.2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе
вазыйфасына контракт буенча билгелҽнҽ алмый, ҽ муниципаль хезмҽткҽр якын
туганлык яисҽ үзлеклҽре (ата-аналары, хатыны, балалары, абыйлары, апалары,
сеңеллҽре, ата-аналары, балалары) очрагында Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасын башкара алмый.
9.3. Граждан муниципаль хезмҽткҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү
ҿчен билгелҽнгҽн 65 яшь - иң чик яше тулгач кабул ителҽ алмый.
4.4. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр, җирле үзидарҽ органында,
муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппаратында мҽнфҽгатьлҽр конфликтын
бетерү максатларында ҽлеге җирле үзидарҽ органының сайлау профсоюз
органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен ҽлеге вазыйфаны билҽгҽн чорда
тапшыра алмый.
10. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле тыюлар
10.1. Муниципаль хезмҽт үтү белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ
тыела:
1) очракта муниципаль хезмҽт вазыйфасын алмаштырырга:
А) Россия Федерациясе дҽүлҽт вазыйфасына яисҽ Россия Федерациясе
субъекты дҽүлҽт вазыйфасына билгелҽп куелганда, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте
вазыйфасына билгелҽнгҽн очракта;
б) муниципаль вазыйфага сайлау яки билгелҽү;
в) һҿнҽр берлеге органында түлҽүле сайлау вазыйфасына, шул исҽптҽн
җирле үзидарҽ органында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау
органында сайланып куела торган вазыйфага сайлау;
2) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн
шҿгыльлҽнергҽ, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белҽн
идарҽ итүдҽ (сҽяси партия идарҽсендҽ катнашудан тыш; съездда (конференция)
яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативлары,
күчемсез милекчелҽр ширкҽтлҽре гомуми җыелышында катнашудан тыш)
катнашырга; күрсҽтелгҽн коммерциячел булмаган оешмалар белҽн идарҽ итүдҽ
(сҽяси партиядҽн тыш), муниципаль берҽмлек идарҽ һҽм ревизия комиссиясе
ҽгъзаларында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез тапшырудан тыш
(муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган эшкҽ алучы (эш
бирүче) вҽкиле рҿхсҽте белҽн, бер үк башкарма орган буларак яисҽ аларның
коллегиаль идарҽ итү органнары составына керүдҽн тыш) түлҽүсез нигездҽ
катнашудан тыш (гамҽлгҽ куючы (акционер), муниципаль берҽмлек, муниципаль
берҽмлек исеменнҽн муниципаль милектҽ булган оешмалар яки идарҽ итүне
гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен (устав капиталында катнашу бурычлары) гамҽлгҽ
ашыру тҽртибен билгелҽүче муниципаль хокукый актлар нигезендҽ; федераль
законнарда каралган башка очраклар;
3) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽп торган җирле үзидарҽ органында,
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясендҽ, ҽгҽр федераль законнарда
башкасы каралмаган булса, үзенҽ буйсынучы яисҽ аның карамагындагы ҿченче
затлар эшлҽре буенча ышанычлы яисҽ вҽкил булырга;

4( бүлҽклҽр, акчалата бүлҽк, ссудалар, хезмҽтлҽр күрсҽтү, күңел ачу, ял итү,
транспорт чыгымнары һҽм башка бүлҽклҽр) вазыйфаи хҽл белҽн бҽйле рҽвештҽ
яисҽ вазыйфаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ акчалата бүлҽк алырга.
Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ алынган бүлҽклҽр беркетмҽ чаралары, хезмҽт
командировкалары һҽм башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль
милек дип таныла һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ акт буенча җирле үзидарҽ
органына, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенҽ тапшырыла, аларда ул
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽп тора, Россия Федерациясе Граждан
кодексында билгелҽнгҽн очраклардан тыш. Беркетмҽ чарасы, хезмҽт
командировкасы яки башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ алынган бүлҽк
тапшырган муниципаль хезмҽткҽр аны Россия Федерациясе норматив хокукый
актлары белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ сатып алырга мҿмкин;
5) физик һҽм юридик затлар акчалары, җирле үзидарҽ органы, муниципаль
берҽмлек сайлау комиссиясе җирле үзидарҽ органнары, башка муниципаль
берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽре, шулай ук дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм
чит дҽүлҽтлҽрнең җирле үзидарҽ органнары, халыкара һҽм чит ил коммерцияле
булмаган оешмалары белҽн үзара нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла торган
командировкалардан тыш, командировкага барырга;
6) хезмҽт вазыйфаларын башкару белҽн бҽйле булмаган максатларда, матдитехник, финанс һҽм башка тҽэмин ителеш чараларын, башка муниципаль милекне
кулланырга;
7) муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле булмаган максатларда, федераль
законнар нигезендҽ конфиденциаль характердагы мҽгълүматка кертелгҽн
мҽгълүматларны яисҽ вазыйфаи бурычларны башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа
билгеле булган хезмҽт мҽгълүматын белдерергҽ яисҽ кулланырга;
8) җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе һҽм
аларның җитҽкчелҽре эшчҽнлегенҽ карата, ҽгҽр бу аның вазыйфаи бурычларына
керми икҽн, гавами фикерлҽргҽ, фикерлҽргҽ һҽм бҽялҽүлҽргҽ, шул исҽптҽн
массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, рҿхсҽт итҽргҽ;
9) муниципаль берҽмлек башлыгының язма рҿхсҽтеннҽн башка муниципаль
берҽмлеклҽр, мактаулы һҽм махсус исемнҽр (фҽнни) чит дҽүлҽтлҽр, халыкара
оешмалар, шулай ук сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм дини
берлҽшмҽлҽр белҽн хезмҽттҽшлек булса, кабул итҽргҽ;
10) сайлау алды агитациясе ҿчен, шулай ук референдум мҽсьҽлҽлҽре буенча
агитация ҿчен вазыйфаи нигезлҽмҽнең ҿстенлеклҽрен кулланырга;
11) үз вазифасыннан сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый
берлҽшмҽлҽр мҽнфҽгатьлҽрендҽ файдаланырга, шулай ук күрсҽтелгҽн
берлҽшмҽлҽргҽ
муниципаль
хезмҽткҽр
буларак
мҿнҽсҽбҽтне
гавами
чагылдырырга;
12) җирле үзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси
партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр структураларын (һҿнҽри
берлеклҽрдҽн тыш, шулай ук ветераннар һҽм башка иҗтимагый үзешчҽнлек
органнары) тҿзергҽ яисҽ күрсҽтелгҽн структураларны булдыруга ярдҽм итҽргҽ;
13) хезмҽт бҽхҽсен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны үтҽүне
туктатырга;
14) Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе
законнары белҽн башкасы каралмаган булса, идарҽ итү органнары, Попечительлҽр
яки күзҽтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хҿкүмҽтнеке булмаган
оешмаларның һҽм Россия Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган структур

бүлекчҽлҽрнең башка органнары составына керергҽ;
15) Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе
законнары белҽн башкасы каралмаган очракта, чит ил дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм
чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар
акчалары хисабына гына финанслана торган түлҽүле эшчҽнлек белҽн эшкҽ алучы
(эш бирүче) вҽкиленең язма рҿхсҽтеннҽн башка шҿгыльлҽнергҽ.
1.2. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты җитҽкчесе
вазыйфасын контракт буенча билҽгҽн муниципаль хезмҽткҽр, укытучы, фҽнни һҽм
башка иҗади эшчҽнлектҽн тыш, башка түлҽүле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнҽ
алмый. Шул ук вакытта укытучылар, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлек, ҽгҽр
Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе
законнары белҽн башкасы каралмаган булса, чит ил дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм чит
ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары
хисабына гына финанслана алмый. Контракт буенча җирле администрация
башлыгы вазыйфасын билҽүче муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр халыкара килешү
белҽн башкасы каралмаган булса, идарҽ итү органнары, Попечительлҽр яки күзҽтү
советлары, чит ил коммерцияле булмаган хҿкүмҽтнеке булмаган оешмаларның
һҽм Россия Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган структур
бүлекчҽлҽрнең башка органнары составына керҽ алмый
1.3. Муниципаль хезмҽттҽн эштҽн киткҽннҽн соң Гражданин оешма яисҽ
физик затлар мҽнфҽгатьлҽрендҽ конфиденциаль характердагы мҽгълүматларны
яки хезмҽт вазыйфаларын башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган
хезмҽт мҽгълүматын игълан итҽргҽ яки кулланырга хокуклы түгел.
4.4. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн, Россия Федерациясе
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн вазыйфалар исемлегенҽ кертелгҽн
граждан, муниципаль хезмҽттҽн киткҽннҽн соң ике ел дҽвамында хезмҽт килешүе
шартларында оешмада вазыйфаларны билҽп торырга һҽм (яисҽ) ҽлеге оешмада
граждан-хокукый шартнамҽ шартларында эшне башкарырга хокуклы түгел, ҽгҽр
ҽлеге оешма белҽн идарҽ итүнең аерым функциялҽре муниципаль хезмҽткҽрнең
хезмҽт (хезмҽт) бурычларына муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ
карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча тиешле
комиссия ризалыгыннан башка, ул Россия Федерациясе норматив хокукый
актлары белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ бирелҽ.
11. Муниципаль хезмҽттҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу
11.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы дигҽндҽ вазыйфа билҽгҽн затның шҽхси
кызыксынуы (турыдан-туры яки турыдан-туры яисҽ турыдан-туры), аны билҽп
тору мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау һҽм җайга салу буенча чаралар күрү
бурычын күздҽ тота, вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын тиешенчҽ, объектив һҽм
гадел үтҽүгҽ йогынты ясый яки йогынты ясый ала (вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру).
1.2. Шҽхси кызыксынучанлык белҽн акча, башка мҿлкҽт, шул исҽптҽн милек
хокуклары, мҿлкҽти характердагы хезмҽт күрсҽтүлҽр, башкарылган эшлҽр яки
нинди дҽ булса файда (ҿстенлеклҽр) нҽтиҗҽлҽре һҽм (яки) аның белҽн якын
туганлыкларында яисҽ үзлегендҽ торучы затлар (ата-анасы, балалары, абыйлары,
сеңеллҽре, шулай ук бертуган, сеңеллҽре, ата-аналары, балалары һҽм
балаларының тормыш иптҽшлҽре), гражданнар һҽм (яки) якын туганлыкларында,
якын туганлыкларында яки милек белҽн бҽйле затлар (ата-анасы, балалары,
балалары, балалары, балалары, балалары, туганнары, туганнары, туганнары,
туганнары, якыннары һҽм (яки) корпоратив яки башка якын мҿнҽсҽбҽтлҽр.

1.3. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы як булып торган вазыйфаи яисҽ хезмҽт урынын
үзгҽртүдҽн, хҽтта вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үтҽүдҽн
читлҽштерүдҽн һҽм (яки) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килүгҽ сҽбҽп
булган табыштан баш тартудан баш тартудан баш тартудан баш тартудан
гыйбарҽт булырга мҿмкин.
4.4. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын, кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (катнашу
доллары, оешмаларның устав (склад) капиталларында пайлар) билҽгҽн зат булса,
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала икҽн, күрсҽтелгҽн зат үзенҽ
караган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (катнашу ҿлешлҽре, оешмаларның устав (склад)
капиталларында пайларны) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ
ышанычлы идарҽгҽ тапшырырга тиеш.
1.5. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки
җайга салу чараларын як булып торучы муниципаль хезмҽткҽрлҽрне кабул итү
муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ җҽлеп итҽ торган
хокук бозу булып тора.
1.1. Эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле, ҽгҽр дҽ муниципаль хезмҽткҽрдҽ
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ ала торган шҽхси
кызыксынучанлык барлыкка килүе турында билгеле булса, мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын булдырмый калу яки җайга салу буенча чаралар күрергҽ, хҽтта бу
муниципаль хезмҽткҽрне билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан
читлҽштергҽнчегҽ кадҽр, муниципаль хезмҽт вазифасыннан аның артыннан акча
тотуын саклап калу белҽн конфликтны җайга салу чорында, муниципаль хезмҽт
вазифасыннан читлҽштергҽн барлык вакытка акчалата эчтҽлекне азат итҽргҽ
тиеш.
11.7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хезмҽт тҽртибе һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салуның гомуми принципларын үтҽүне тҽэмин
итү ҿчен Азнакай муниципаль районында хезмҽт (вазыйфаи) тҽртибенҽ карата
талҽплҽрне үтҽү мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссия (алга
таба ҽлеге статьяда - Комиссия) расланды.
11.8. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы составына
керүче авыл җирлеклҽренең җирле үзидарҽ органнары Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары белҽн муниципаль
хезмҽттҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу комиссиялҽрен тҿзү һҽм аларның
эшчҽнлеге буенча вҽкалҽтлҽрне тапшыру турында килешүлҽр тҿзергҽ хокуклы.
12.Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽр
12.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр бурычлы:
1) Хезмҽт вазыйфаларын намус белҽн, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ
башкарырга;
2) Барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, гадел
мҿнҽсҽбҽт тҽэмин итү, 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 күзаллануга юл куймаска;
3) вазыйфаи бурычларны намуслы башкаруга комачаулаучы нинди дҽ булса
шҽхси, милек (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле гамҽллҽр
кылмаска;

4) үз 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 күрсҽтү;
6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф гадҽтлҽренҽ һҽм
традициялҽренҽ хҿрмҽт күрсҽтергҽ;
7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең
мҽдҽни һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга;
8) миллҽтара һҽм конфессияара килешүлҽргҽ ярдҽм итү;
9) аның абруена яки муниципаль орган абруена зыян китерҽ алырлык
низаглы хҽллҽргҽ юл куймаска.
12.2. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрне
сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ
катнашырга мҽҗбүр итү очракларына юл куймаска тиеш.
13. Керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм милек характерындагы
йөклҽмҽлҽр турында мҽгълҥматларны тапшыру
1.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын тиешле исемлеккҽ кертелгҽн
гражданнар, муниципаль хезмҽткҽрлҽр үзлҽренең 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. Күрсҽтелгҽн
белешмҽлҽр Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренең
керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр
тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, сроклары һҽм формасы буенча тапшырыла.
4.2. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче
муниципаль хезмҽткҽр үз чыгымнары, шулай ук үз хатынының (иренең) һҽм
балигъ булмаган балаларының чыгымнары турында мҽгълүмат бирергҽ тиеш,
алар Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре,
чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
мҽгълүмат бирү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм форма буенча.
3.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ
булмаган балаларының чыгымнары аларның керемнҽренҽ туры килүен
контрольдҽ тоту "коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында" Федераль законда һҽм
"дҽүлҽт Вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка затларның чыгымнарының
аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3
декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, Россия Федерациясе
Президентының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт турында
Татарстан Республикасы кодексында, Татарстан Республикасы Президентының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4.4. Ҽлеге бүлек нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган
керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм милек характерындагы йҿклҽмҽлҽр турында
мҽгълүматлар, ҽгҽр федераль законнар дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан
саклана торган башка серне тҽшкил итүче белешмҽлҽргҽ кертелмҽсҽ,
конфиденциаль характердагы белешмҽлҽр булып тора.
1.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ
булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, милке һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽре турындагы мҽгълүматларны 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.
6.6. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турындагы мҽгълүматларны Россия
Федерациясе законнары белҽн каралмаган максатларда куллануда яисҽ ҽлеге
белешмҽлҽрне файдалануда гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплы булалар.
4.7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте
һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең)
һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълүматларны тапшырмау мҽҗбүри булса,
яки муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ җҽлеп иткҽн хокук
бозу булып тора.
15.8. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар тарафыннан керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте
һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ гражданнар
тарафыннан бирелҽ торган белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын,
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турындагы белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм
тулылыгын, аларның мҽнфҽгатьлҽрен, бурычларын үтҽүне җайга салу турындагы
талҽплҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү "коррупциягҽ каршы кҿрҽш
турында" Федераль закон һҽм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Президентының
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ.
15.9. Контракт буенча башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын билҽүгҽ
дҽгъва кылучы гражданнар һҽм ҽлеге вазыйфаны билҽүче зат үзлҽренең
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр, шулай ук Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Президентына үзлҽренең керемнҽре,
чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр тапшыралар.
13.10. Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын контракт буенча
башкаручы зат тарафыннан тҽкъдим ителгҽн керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында мҽгълүмат җирле үзидарҽ
органнарының Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ рҽсми
сайтында урнаштырыла һҽм (яки) массакүлҽм мҽгълүмат чараларына муниципаль
хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ бастырып чыгару ҿчен бирелҽ.
13.11. Азнакай район Советының 2014 елның 10 апрелендҽге 294-42
номерлы «Азнакай муниципаль районы «муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль
хезмҽт вазыйфалары коррупция куркынычы белҽн бҽйле булган вазыйфалар
исемлеге турында» карары белҽн расланган.
14. Интернет мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽрендҽ мҽгълҥмат
урнаштыру турында мҽгълҥмат тапшыру
14.1. Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге сайтлар
адреслары һҽм (яки) сайт битлҽре турында мҽгълүмат, аларда муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва итүче граждан, муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽркемгҽ

ачык мҽгълүмат урнаштырган, шулай ук аларны идентификациялҽргҽ мҿмкинлек
бирүче мҽгълүматларны яллаучы вҽкиленҽ тапшыра:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданмуниципаль хезмҽткҽ алдагы елда ҿч календарь ел эчендҽ эшкҽ кергҽндҽ;
2) муниципаль хезмҽткҽрлҽр - күрсҽтелгҽн мҽгълүматны тапшыру елына
кадҽрге календарь ел эчендҽ, муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын
үтҽү кысаларында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүмат урнаштыру
очракларыннан тыш, ел саен.
14.2. Ҽлеге бүлекнең 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар тарафыннан муниципаль
хезмҽткҽ кергҽндҽ, ҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хисаптан соң килүче
елның 1 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча тапшырыла. Ҽлеге бүлекнең 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
форма буенча тапшырыла.
1.3. Яллаучы вҽкиле карары буенча вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва кылучылар һҽм Интернет
мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан
урнаштырылган һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүмат эшкҽртүне, шулай ук
ҽлеге бүлекнең 1 ҿлешендҽ каралган мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм
тулылыгын тикшерүне гамҽлгҽ ашыралар.
15. Муниципаль хезмҽткҽ керҥ
15.1. Муниципаль хезмҽткҽ Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белүче һҽм
"Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон һҽм
"Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законның 13
статьясында күрсҽтелгҽн шартлар булмаганда, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽү ҿчен ҽлеге кодекс нигезендҽ билгелҽнгҽн тиешле квалификация
талҽплҽренҽ туры килгҽн 18 яшькҽ җиткҽн гражданнар керҽ ала.
1.2. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, шулай ук аны узганда җенесенҽ,
расасына, миллҽтенҽ, чыгышына, мҿлкҽти һҽм вазыйфаи хҽленҽ, яшҽү урынына,
дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, шулай ук
муниципаль хезмҽткҽрнең профессиональ һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле
булмаган башка шартларга бҽйле турыдан-туры яисҽ читлҽтеп чиклҽүлҽр яисҽ
ҿстенлеклҽр билгелҽү рҿхсҽт ителми.
1.3. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан катнаша:
1) муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү
турында үтенеч белҽн гариза;
2) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма
хакимият органы тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча тутырылган һҽм
имзаланган анкета;
3) паспорт;
4) хезмҽт кенҽгҽсе, хезмҽт килешүе (контракт) беренче тапкыр тҿзелҽ торган
очраклардан тыш;
5) Мҽгариф турында документ;
6) Мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы, хезмҽт килешүе
(контракт) беренче тапкыр тҿзелҽ торган очраклардан тыш;
7) физик затның Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽү урыны буенча
салым органында исҽпкҽ кую турында таныклык;
8) хҽрби исҽпкҽ алу документлары - запастагы гражданнар һҽм хҽрби
хезмҽткҽ чакырылырга тиешле затлар ҿчен;

9) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ комачаулаучы авыруның булмавы турында
медицина оешмасы бҽялҽмҽсе;
10) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ, милек һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽр;
10.1) бүлек белҽн каралган белешмҽлҽр 14.1. ҽлеге Нигезлҽмҽ;
11) федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һҽм
Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карарлары белҽн каралган башка документлар.
4.4. Ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ граждан тарафыннан муниципаль хезмҽткҽ
кергҽндҽ тапшырылган белешмҽлҽр федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тикшерелергҽ мҿмкин.
1.5. Тикшерү барышында гражданинның муниципаль хезмҽткҽ керүенҽ
комачаулаучы шартлар, шартлар билгелҽнгҽндҽ, күрсҽтелгҽн граждан муниципаль
хезмҽткҽ керүдҽн баш тарту сҽбҽплҽре турында язма формада хҽбҽр ителҽ.
15.6. Граждан муниципаль хезмҽткҽ керү хезмҽт килешүе шартларында
хезмҽт законнары нигезендҽ "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында"Федераль законда каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт вазыйфасына билгелҽү нҽтиҗҽсендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
15.7. Ҽлеге вазыйфаны билҽүгҽ конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча башкарма
комитет җитҽкчесе вазыйфасына керүче граждан контракт тҿзи. Контракт буенча
ҽлеге вазыйфаны билҽү тҽртибе һҽм контракт буенча күрсҽтелгҽн вазыйфага
билгелҽнҽ торган зат белҽн контракт буенча контракт тҿзү һҽм аны ҿзү тҽртибе
"Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында" 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн
билгелҽнҽ. Контракт буенча башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасына билгелҽнҽ
торган зат белҽн контрактның типлаштырылган формасы муниципаль хезмҽт
турында Татарстан Республикасы кодексына кушымта белҽн билгелҽнгҽн.
15.8. Гражданның муниципаль хезмҽткҽ килүе муниципаль хезмҽт
вазыйфасына билгелҽп кую турында эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле акты белҽн
рҽсмилҽштерелҽ.
15.9. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ хезмҽт килешүе яклар-яллаучы вҽкиле
(эш бирүче) һҽм муниципаль хезмҽткҽр.
15.10. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽннҽн соң муниципаль
хезмҽткҽргҽ хезмҽт таныклыгы бирелҽ. Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽренең хезмҽт таныклыгын
рҽсмилҽштерү һҽм бирү тҽртибе турындагы нигезлҽмҽ Азнакай муниципаль
районы башлыгының 2011 елның 4 августындагы 142 номерлы карары белҽн
расланган.
16. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥгҽ Конкурс
16.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ хезмҽт килешүе тҿзү конкурс алдыннан узарга
мҿмкин, аның барышында муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва
итүчелҽрнең һҿнҽри дҽрҽҗҽсен, аларның муниципаль хезмҽт вазыйфасына
билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килүен бҽялҽү гамҽлгҽ ашырыла.
1.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү тҽртибе
Азнакай район Советы тарафыннан кабул ителҽ торган муниципаль хокукый акт
белҽн билгелҽнҽ. Конкурсны үткҽрү тҽртибе аның шартларын, аны үткҽрү датасы,
вакыты һҽм урыны турында мҽгълүматларны, шулай ук конкурс уздырылган
кҿнгҽ кадҽр 20 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча хезмҽт килешүе проектын бастырып
чыгаруны күздҽ тотарга тиеш. Азнакай муниципаль районында конкурс

комиссиясе ҽгъзаларының гомуми саны һҽм аны формалаштыру тҽртибе Азнакай
район Советы тарафыннан билгелҽнҽ. Җирле администрация территориаль
органы җитҽкчесе вазыйфасын билҽүгҽ конкурс уздыру очрагында, җирлектҽ,
шҽһҽр округында урнашкан авыл торак пунктларында җирле администрация
вҽкалҽтлҽренең бер ҿлешен гамҽлгҽ ашыру йҿклҽнҽ торган очракта, муниципаль
берҽмлектҽ конкурс комиссиясе тҿзү тҽртибе ҽлеге авыл торак пунктларының
һҽрберсендҽ гражданнар җыенында тҽкъдим ителгҽн кандидатураларны аның
ҽгъзалары исҽбенҽ кертүне күздҽ тотарга тиеш.
1.3. Яллаучы вҽкиле (эш бирүче) хезмҽт килешүе тҿзи һҽм муниципаль
хезмҽт вазыйфасына конкурс комиссиясе тарафыннан муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽүгҽ конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча сайлап алынган кандидатларның
берсен билгели.
17. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕ АТТЕСТАЦИЯЛҼҤ
17.1. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү аның билҽгҽн муниципаль
хезмҽт вазыйфасына туры килүен билгелҽү максатыннан үткҽрелҽ.
1.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү турындагы
нигезлҽмҽ муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексына
кушымта нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү турындагы
типик нигезлҽмҽ нигезендҽ муниципаль хокукый акт белҽн раслана.
1.3. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү ҽлеге карарга 3 нче кушымта
нигезендҽ Азнакай муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ
аттестация үткҽрү турындагы Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҿч елга бер
тапкыр үткҽрелҽ.
4.4. Муниципаль хезмҽткҽр аттестациясен Азнакай муниципаль районының
даими кадрлар-аттестация комиссиясе үткҽрҽ.
18. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе
18.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге җирле үзидарҽ
органы җитҽкчесе яки муниципаль хокукый акт белҽн вҽкалҽтле башка вазыйфаи
зат тарафыннан раслана торган вазыйфаи күрсҽтмҽ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
18.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясенҽ кертелҽ:
1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт стажына яки вазыйфа
бурычларын үтҽү ҿчен кирҽкле белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше, белем һҽм белемнҽр
буенча эш стажына, шулай ук белгечлек, ҽзерлек юнҽлешенҽ - яллаучы (эш
бирүче) вҽкиле (эш бирүче) муниципаль хезмҽтнең тиешле вазыйфасын билҽү
ҿчен белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча квалификация талҽплҽренҽ туры килү
талҽп ителүе турында карар булган очракта;
2) җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе
аппараты эшчҽнлеген җайга салучы акт нигезендҽ вазыйфаи бурычларны
үтҽмҽгҽн (тиешенчҽ үтҽмҽгҽн) ҿчен муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи
бурычлары, хокуклары һҽм җаваплылыгы, җирле үзидарҽ органының структур
бүлекчҽсе, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппараты һҽм анда
билҽгҽн муниципаль хезмҽтнең функциональ үзенчҽлеклҽре;
3) муниципаль хезмҽткҽрлҽр идарҽ һҽм башка карарлар мҿстҽкыйль кабул
итҽргҽ хокуклы яисҽ бурычлы мҽсьҽлҽлҽр исемлеге;
4) муниципаль хезмҽткҽр норматив хокукый актлар проектларын һҽм (яисҽ)
идарҽ итү һҽм башка карарлар проектларын ҽзерлҽгҽндҽ катнашырга хокуклы
яисҽ бурычлы мҽсьҽлҽлҽр исемлеге;
5) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча карарлар проектларын
ҽзерлҽү, карау, килештерү һҽм кабул итү сроклары һҽм процедуралары;

6) муниципаль хезмҽткҽрнең шул ук җирле үзидарҽ органының муниципаль
хезмҽткҽрлҽре, башка җирле үзидарҽ органнарының муниципаль хезмҽткҽрлҽре,
гражданнар һҽм оешмалар белҽн хезмҽт вазыйфаларын башкаруына бҽйле
рҽвештҽ хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре процедуралары.
1.3. Вазыйфаи инструкциялҽрнең нигезлҽмҽлҽре муниципаль хезмҽтнең
вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ, аттестациягҽ, муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри
хезмҽт эшчҽнлеген планлаштыруга конкурс уздырганда исҽпкҽ алына.
4.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи күрсҽтмҽнең үтҽлеш нҽтиҗҽлҽре
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс уздырганда яки муниципаль
хезмҽткҽрне кадрлар резервына керткҽндҽ, аттестация үткҽргҽндҽ аның һҿнҽри
хезмҽт эшчҽнлеген бҽялҽгҽндҽ яисҽ муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽгҽндҽ исҽпкҽ
алына.
19. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешҥен өзҥ өчен нигезлҽр
19.1. Россия Федерациясе Хезмҽт кодексында каралган хезмҽт килешүен ҿзү
ҿчен нигезлҽрдҽн тыш, муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүе яллаучы
(эш бирүче) вҽкиле инициативасы буенча ҿзелергҽ мҿмкин:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн чик яше
казанышлары;
2) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил гражданы-Россия
Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, аның нигезендҽ чит ил
гражданының муниципаль хезмҽттҽ булу, чит ил дҽүлҽт гражданлыгы алу яисҽ
аларга яшҽү тҿрен алу хокукына ия, алар нигезендҽ Россия Федерациясе
гражданының халыкара шартнамҽдҽ катнашмаган чит ил дҽүлҽте
территориясендҽ даими яшҽү хокукын раслый торган башка документ алу
хокукына ия, аның нигезендҽ чит ил дҽүлҽте гражданына ия Россия Федерациясе
гражданы, аның;
3) муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле һҽм "Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында" Федераль законның 13, 14, 14.1 һҽм 15
статьяларында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны сакламау";
4) дисквалификация рҽвешендҽ административ җҽза куллану.
4.2. Муниципаль хезмҽттҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү 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.
20. Эш (хезмҽт) вакыты һҽм ял вакыты
20.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш (хезмҽт) вакыты хезмҽт законнары
нигезендҽ җайга салына.
20.2. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ел саен муниципаль хезмҽт вазыйфасын һҽм
акчалата эчтҽлекне саклап калу белҽн җибҽрелҽ, аның күлҽме хезмҽт
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уртача хезмҽт хакын исҽплҽү ҿчен билгелҽнҽ.
20.3. Муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан еллык түлҽүле ял тҿп түлҽүле
отпусктан һҽм ҿстҽмҽ түлҽүле яллардан тора.
20.4. Еллык тҿп түлҽүле ял муниципаль хезмҽткҽргҽ 30 календарь кҿн
дҽвамлылыгы белҽн бирелҽ.
20.5. Еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен, шулай ук федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы
кодексында каралган очракларда бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен еллык түлҽүле ҿстҽмҽ ялның озынлыгы муниципаль хезмҽтнең һҽр

елы ҿчен бер календарь кҿн исҽбеннҽн исҽплҽнҽ. Ел саен түлҽнҽ торган тҿп ялның
һҽм тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык түлҽүле ҿстҽмҽ ялның гомуми озынлыгы
40 календарь кҿннҽн артмаска тиеш. Эш кҿне билгелҽнмҽгҽн муниципаль
хезмҽткҽргҽ хезмҽт кҿне нормалаштырылмаган ҿч календарь кҿн дҽвамлылыгы
ҿчен ел саен ҿстҽмҽ түлҽүле ял бирелҽ. Хезмҽт кҿне нормалаштырылмаган ҿчен
еллык ҿстҽмҽ түлҽүле ял, шулай ук ел саен федераль законда каралган башка
очракларда бирелҽ торган ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск бирелҽ
20.6. Муниципаль хезмҽткҽр гаризасы буенча еллык түлҽүле отпуск
частьлҽр буенча бирелергҽ мҿмкин, шул ук вакытта ялның бер ҿлеше 14
календарь кҿннҽн дҽ ким булырга тиеш түгел. Яллаучы (эш бирүче) вҽкиле белҽн
килештереп, муниципаль хезмҽткҽргҽ отпускның башка дҽвамлылыгының бер
ҿлеше бирелергҽ мҿмкин.
20.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язма гаризасы буенча яллаучы (эш
бирүче) вҽкиле карары белҽн акчалата эчтҽлекне саклап калудан башка бер елдан
да артмаска мҿмкин.
20.8. Муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль законнарда каралган очракларда
акчалата эчтҽлекне саклап калмыйча гына ял бирелҽ.
21. Муниципаль хезмҽткҽр хезмҽтенҽ тҥлҽҥ
21.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт ҿчен түлҽү акчалата эчтҽлек
рҽвешендҽ башкарыла, ул муниципаль хезмҽткҽрнең үз билҽгҽн вазыйфалары
нигезендҽ вазыйфаи окладыннан, шулай ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн
тора.
21.2. Ҿстҽмҽ түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ;
2) муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык
ҿстҽмҽ түлҽү;
3) Муниципаль орган бурычларын һҽм функциялҽрен тҽэмин итүне,
вазыйфаи инструкцияне үтҽүне исҽпкҽ алып, түлҽү тҽртибе яллаучы вҽкиле (эш
бирүче) тарафыннан билгелҽнҽ торган аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне
үтҽгҽн ҿчен премиялҽр;
4) айлык акчалата бүлҽклҽү;
5) сыйныф чины ҿчен айлык ҿстҽмҽ түлҽү;
6) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү;
7) матди ярдҽм.
3.3. Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн талҽплҽрне
үтҽгҽн муниципаль хокукый актлар белҽн шулай ук түбҽндҽге ҿстҽмҽ түлҽүлҽр дҽ
каралырга мҿмкин:
1) норматив булмаган хезмҽт кҿне шартларында эшлҽгҽн ҿчен муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ айлык компенсация түлҽүлҽре;
2) хокукый актларга һҽм хокукый актлар проектларына хокукый экспертиза
үткҽрү кергҽн тҿп хезмҽт вазифаларына ай саен муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
айлык түлҽү, хокукый актлар проектларын ҽзерлҽү һҽм үзгҽртү һҽм югары
юридик белеме булган юрист яисҽ башкаручы сыйфатында аларны виза салу
(юридик эш ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү));
3) фҽн кандидатының профильле гыйльми дҽрҽҗҽсе, фҽннҽр докторы
гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи окладка айлык
ҿстҽмҽ түлҽү;
4) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ Татарстан Республикасы мактаулы исеме
ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ түлҽү.

21.4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽр
белҽн эшлҽү ҿчен вазыйфаи окладка закон нигезендҽ айлык ҿстҽмҽ билгелҽнҽ.
2.5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз вазифаларын намуслы һҽм нҽтиҗҽле
башкарган, мактауга лаеклы хезмҽт иткҽн, аеруча мҿһим һҽм катлаулы
бурычларны үтҽгҽн ҿчен түбҽндҽге бүлҽклҽр тҿрлҽре билгелҽнҽ:
1) рҽхмҽт белдерү;
2) бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽклҽү түлҽү;
3) кыйммҽтле бүлҽк бүлҽклҽү;
4) Мактау грамотасы белҽн бүлҽклҽү;
5) класс чины бирү;
6) үз телҽге белҽн эштҽн китү (инвалидлык) һҽм тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен
пенсиягҽ чыгу сҽбҽпле бер тапкыр бирелҽ торган акчалата түлҽү;
7) законнар нигезендҽ дҽүлҽт бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү.
21.6. Вазыйфаи окладларның Күлҽме, айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽр
күлҽме, аларны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук кызыксындыру чараларын
куллану тҽртибе һҽм шартлары «җирле үзидарҽнең үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ
гамҽлгҽ ашыручы депутатларына, сайлап куелган вазыйфаи затларына, контрольхисап органнары рҽислҽренҽ, Татарстан Республикасында муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт ҿчен түлҽү чыгымнарын формалаштыру нормативлары
турында " 2018 елның 28 мартындагы 182 номерлы Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карары белҽн билгелҽнгҽн»;
Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2018 елның 19
апрелендҽге 187-28 номерлы карары белҽн расланган «Җирле үзидарҽнең үз
вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ гамҽлгҽ ашыручы депутатларына, сайланулы
вазыйфаи затларына, контроль-хисап палатасы рҽисе һҽм аудиторы, Азнакай
муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт хакы түлҽү тҽртибе һҽм
шартлары турында».
22. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽр
22.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ гарантиялҽнҽ:
1) вазыйфаи күрсҽтмҽлҽр нигезендҽ үз вазыйфаларын үтҽүне тҽэмин итүче
эш шартлары;
2) акча эчтҽлеген үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ алу хокукы;
3) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽре
һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык түлҽүле ял бирү белҽн
тҽэмин ителҽ торган ял;
4) муниципаль хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына медицина хезмҽте
күрсҽтү, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽткҽр пенсиягҽ чыккач та;
5) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен һҽм инвалидлыкка бҽйле рҽвештҽ пенсия
белҽн тҽэмин итү, шулай ук вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп
чыккан очракта муниципаль хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин
итү;
6) вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрнең
сҽламҽтлегенҽ һҽм мҿлкҽтенҽ зыян китергҽн очракларга мҽҗбүри дҽүлҽт
иминлҽштерүе;
7) муниципаль хезмҽт хезмҽткҽрен үткҽн чорда яисҽ аның туктатылганнан
соң, яисҽ вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп туган авыру яисҽ
эшкҽ яраклылык югалткан очракта мҽҗбүри дҽүлҽт социаль иминиятенҽ;;
8) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын федераль

законнарда билгелҽнгҽн очракларда, тҽртиптҽ һҽм шартларда аның вазыйфаи
бурычларын үтҽүгҽ бҽйле кҿч кулланудан, янаулардан һҽм башка хокуксыз
гамҽллҽрдҽн яклау.
22.2. Җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
юкка чыгарылуга яки җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау
комиссиясе аппараты хезмҽткҽрлҽре штаты кыскартылуга бҽйле рҽвештҽ
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт килешүе ҿзелгҽндҽ оешма хезмҽткҽрлҽре
оешмасын бетерүгҽ яки штат кыскаруга бҽйле рҽвештҽ хезмҽткҽрлҽр ҿчен хезмҽт
законнары белҽн билгелҽнгҽн гарантиялҽр бирелҽ.22.3. Уставом муниципального
образования
муниципальным
служащим
могут
быть предоставлены
дополнительные гарантии.
23. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн
тҽэмин итҥ
23.1. Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽр «Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон һҽм муниципаль
хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен пенсиягҽ хокуклы.
23.2. Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган очракта, аның вазыйфаи
бурычларын үтҽүгҽ 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.
24. Муниципаль хезмҽткҽрнең дисциплинар җаваплылыгы
24.1. Дисциплинар бозу - үзенҽ йҿклҽнгҽн хезмҽт бурычларын үтҽмҽгҽн яки
тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен, Эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле түбҽндҽге дисциплинар
җҽза кулланырга хокуклы:
1) кисҽтү;
2) шелтҽ;
3) тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн эштҽн азат итү.
24.2. Дисциплинар ялгышуга юл куйган муниципаль хезмҽткҽр вакытлыча
(ҽмма бер айдан да артмаска тиеш) булырга мҿмкин, аның дисциплинар
җаваплылыгы турындагы мҽсьҽлҽне хҽл итүгҽ кадҽр, хезмҽт бурычларын үтҽүдҽн
азат ителергҽ мҿмкин. Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаи бурычларны үтҽүдҽн
читлҽштерү бу очракта муниципаль хокукый акт тарафыннан башкарыла.
24.3. Дисциплинар түлҽтүлҽрне куллану һҽм тҿшерү тҽртибе хезмҽт
законнары нигезендҽ башкарыла.
25. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу һҽм коррупциягҽ каршы
көрҽш максатларында билгелҽнгҽн бурычларны ҥтҽмҽгҽн өчен чиклҽҥлҽр
һҽм тыюларны, талҽплҽрне ҥтҽмҽгҽн өчен тҥлҽтҥлҽр
25.1. "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон,
"Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында" Федераль закон һҽм башка федераль
законнар белҽн билгелҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн ҿчен муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ чиклҽүлҽр һҽм тыюлар, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу
турында талҽплҽрне үтҽмҽгҽн һҽм коррупциягҽ каршы тору максатларында

билгелҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн ҿчен ҽлеге Нигезлҽмҽнең 24 статьясында
каралган түлҽтүлҽр салына.
25.2. Түлҽтүлҽрне куллану һҽм тҿшерү муниципаль хезмҽт турында
Татарстан Республикасы кодексының 33 статьясы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
25.3. Түлҽтүгҽ федераль закон нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
шикаять бирелергҽ мҿмкин.
25.4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн
азат итү рҽвешендҽге түлҽтүне куллану турындагы мҽгълүматлар җирле үзидарҽ
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.
26. Муниципаль берҽмлектҽ кадрлар эше
Азнакай муниципаль районында кадрлар эше үз эченҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен кадрлар составын
формалаштыру;
2) муниципаль хезмҽт турындагы законнар нигезлҽмҽлҽрен гамҽлгҽ ашыру
турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү һҽм ҽлеге тҽкъдимнҽрне эшкҽ алучы вҽкиленҽ (эш
бирүчегҽ) кертү);
3) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ, аны үтүгҽ, хезмҽт килешүе (контракт)
тҿзүгҽ, муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнүгҽ, муниципаль хезмҽтнең
билҽгҽн вазыйфасыннан азат итүгҽ, муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль
хезмҽттҽн азат итүгҽ һҽм аның пенсиягҽ чыгуына бҽйле Муниципаль хокукый
актлар проектларын ҽзерлҽүне һҽм тиешле документларны рҽсмилҽштерүне
оештыру;
4) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт кенҽгҽлҽрен алып бару;
5) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль
законның 30 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
шҽхси эшлҽрен алып бару";
6) муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару;
7) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт таныклыкларын рҽсмилҽштерү һҽм
бирү;
8) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфаларын билҽүгҽ һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне кадрлар резервына кертүгҽ конкурс үткҽрү;
9) муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү;
10) Кадрлар резервы белҽн эшне оештыру һҽм аны нҽтиҗҽле файдалану;
11) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан тарафыннан тапшырыла торган
персональ мҽгълүматларның һҽм башка белешмҽлҽрнең дҿреслеген тикшерүне
оештыру, шулай ук дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽрне билгелҽнгҽн
рҽвешкҽ кертүгҽ кадҽр рҽсмилҽштерү;
12) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле
чиклҽүлҽрне үтҽүне тикшерүне оештыру, алар "Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында" Федераль законның 13 статьясында һҽм башка
федераль законнарда билгелҽнгҽн;
13) муниципаль хезмҽтнең хокукый һҽм башка мҽсьҽлҽлҽре буенча
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ консультация бирү;
14 хезмҽт законнары һҽм муниципаль хезмҽт турында Татарстан

Республикасы кодексы тарафыннан билгелҽнҽ торган кадрлар эшенең башка
мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү.
27. Килешҥ нигезендҽ муниципаль хезмҽт өчен кадрлар ҽзерлҽҥ
27.1. Муниципаль хезмҽтнең югары квалификацияле кадрлар составын
формалаштыру максатларында җирле үзидарҽ органнары, мҽгариф турында
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ һҽм "Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында"Федераль закон нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт ҿчен гражданнарны контракт нигезендҽ ҽзерлҽүне оештыра
алалар.
27.2. Муниципаль хезмҽтне алга таба үтү йҿклҽмҽсе белҽн максатчан укыту
турында шартнамҽ (алга таба - максатчан укыту турында шартнамҽ) җирле
үзидарҽ органы һҽм граждан арасында тҿзелҽ һҽм күрсҽтелгҽн җирле үзидарҽ
органында уку тҽмамланганнан соң билгелҽнгҽн вакыт эчендҽ муниципаль хезмҽт
үтү буенча граждан йҿклҽмҽсен күздҽ тота.
27.3. Максатчан укыту турында шартнамҽ тҿзү конкурс нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
27.4. Конкурс муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы
кодексы нигезендҽ үткҽрелҽ.
27.5. Максатчан укыту турында шартнамҽ тҿзүгҽ конкурс үткҽрү турында
мҽгълүмат муниципаль хокукый актларны рҽсми бастырып чыгару һҽм Интернет
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ җирле үзидарҽ органының рҽсми
сайтында ҽлеге конкурсны үткҽрү датасына бер айдан да соңга калмыйча
урнаштырылырга тиеш.
27.6. Конкурсны үткҽрү турында мҽгълүмати материалда 34.1 статья белҽн
билгелҽнгҽн мҽгълүматлар күрсҽтелҽ. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан
Республикасы кодексы.
27.7. Конкурста катнашырга телҽк белдергҽн граждан җирле үзидарҽ
органына 34.1 статьяның 11 пункты нигезендҽ документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы.
27.8. Максатчан уку тҽмамланганнан соң муниципаль хезмҽтнең мҽҗбүри
үтү вакыты максатчан укыту турында килешү белҽн билгелҽнҽ. Күрсҽтелгҽн срок
дҽвамында җирле үзидарҽ органы максатчан белем бирү турында килешү
нигезендҽ гражданга социаль ярдҽм чараларын күрсҽткҽн, ҽмма биш елдан артык
булмаган вакыт эчендҽ кимендҽ була алмый.
27.9. Максатчан укыту турында шартнамҽ якларның йҿклҽмҽлҽре һҽм
җаваплылыгы Россия Федерациясе законнары нигезендҽ максатчан укыту
турында шартнамҽ белҽн билгелҽнҽ.
27.10. Килешү турында максатчан укыту булырга мҿмкин тҿзелгҽн белҽн
гражданин бер тапкыр.
27.11. Максатчан белем бирү турында килешүдҽ каралган чыгымнарны
финанс белҽн тҽэмин итү җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла.
28. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълҥматлары
28.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары-муниципаль
хезмҽткҽрлҽр билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча бурычларын үтҽүгҽ
бҽйле рҽвештҽ эшкҽ алучы (эш бирүчегҽ) вҽкиленҽ кирҽкле һҽм конкрет
муниципаль хезмҽткҽргҽ кагылышлы мҽгълүмат.
28.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары Россия Федерациясе

законнары нигезендҽ Россия Федерациясе Хезмҽт Кодексының 14 бүлегендҽ
каралган үзенчҽлеклҽр белҽн эшкҽртелергҽ тиеш.
29. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару тҽртибе
29.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ, аны узу һҽм
муниципаль хезмҽттҽн азат итү белҽн бҽйле документлар җҽлеп ителҽ.
29.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше 10 ел дҽвамында саклана.
Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат иткҽндҽ, аның шҽхси эше
җирле үзидарҽ органы архивында, муниципаль хезмҽтнең соңгы урыны буенча
саклана.
29.3. Муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн
җирле үзидарҽ органы бетергҽндҽ, аның шҽхси эше Җирле үзидарҽнең
ликвидациялҽнгҽн органы функциялҽре яки аларның законлы варисларына
тапшырылган җирле үзидарҽ органына саклауга тапшырыла.
29.4. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару дҽүлҽт граждан
хезмҽткҽренең шҽхси эшен алып бару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
30. Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры
30.1. Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры
алып барыла.
30.2. Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽн муниципаль хезмҽткҽр эштҽн азат
ителгҽн кҿнне муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан тҿшереп калдырыла.
30.3. 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
үлем (һҽлак булган) кҿне яки суд карарының законлы кҿченҽ керү кҿне артыннан
килгҽн кҿнне тҿшереп калдырыла.
30.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару тҽртибе ҽлеге карарга
№2 кушымта белҽн расланган.
31. Муниципаль хезмҽттҽ Кадрлар резервы
31.1. Азнакай муниципаль районында Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Советының 2014 елның 10 апрелендҽге 292-42 номерлы
карары белҽн " Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмҽт
вазифаларының югары һҽм тҿп тҿркемнҽренҽ караган вакантлы идарҽ итү һҽм
вазифаларына кадрлар резервы турында «Нигезлҽмҽ расланды.
32. Муниципаль хезмҽтне финанслау
Муниципаль хезмҽтне финанслау, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт
ҿчен түлҽү чыгымнарын, пенсия белҽн тҽэмин итүне, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
бирелҽ торган гарантиялҽрне тҽэмин итүгҽ бҽйле башка чыгымнарны да кертеп,
җирле бюджет акчалары хисабына гамҽлгҽ ашырыла.
33. Муниципаль хезмҽтне ҥстерҥ программасы
1. Муниципаль хезмҽт үсеше муниципаль хезмҽт үсешенең җирле бюджет
акчалары хисабына финанслана торган Программасы белҽн тҽэмин ителҽ.
34. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре
Ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн җайга салынмаган мҽсьҽлҽлҽр «Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ

номерлы Федераль закон, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары, муниципаль хезмҽт турында 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы кодексы, Татарстан Республикасының башка норматив
хокукый актлары, муниципаль норматив хокукый актлар белҽн җайга салына.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районында муниципаль хезмҽт турында
нигезлҽмҽгҽ кушымта №1

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт вазыйфалары
ИСЕМЛЕГЕ
I бҥлек. Татарстан Республикасы Азнакай район Советы Аппаратында
муниципаль хезмҽт вазыйфалары
1. Муниципаль хезмҽтнең иң югары вазифалары
Аппарат җитҽкчесе.
2. Муниципаль хезмҽтнең төп вазифалары
Мҿстҽкыйль бүлек начальнигы.
3. Муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазифалары
Муниципаль район башлыгы ярдҽмчесе;
Мҿстҽкыйль сектор мҿдире.
4. Муниципаль хезмҽтнең өлкҽн вазыйфалары
Баш белгеч;
Ҽйдҽп баручы белгеч;
Баш белгеч;
Ҽйдҽп баручы белгеч.
5. Муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфалары
I категорияле белгеч.
2 бҥлек. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитетында муниципаль хезмҽт вазыйфалары
1. Муниципаль хезмҽтнең иң югары вазифалары
Башкарма комитет җитҽкчесе;
Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары;
Башкарма комитет эшлҽре белҽн идарҽ итүче.
2. Муниципаль хезмҽтнең төп вазифалары
Идарҽ Башлыгы;
Мҿстҽкыйль бүлек башлыгы;
3. Муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазифалары
Идарҽ башлыгы урынбасары;
Мҿстҽкыйль бүлек башлыгы урынбасары;
Мҿстҽкыйль сектор мҿдире;
Башкарма комитет җитҽкчесе ярдҽмчесе;
4. Муниципаль хезмҽтнең өлкҽн вазыйфалары
Идарҽ итү, бүлек, секторның баш белгече;
Идарҽ, бүлек, сектор ҽйдҽп баручы белгече;
5. Муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфалары
Идарҽнең, бүлек, секторның I категорияле белгече,;

3.бҥлек : Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле
ҥзидарҽнең башка органында муниципаль хезмҽт вазыйфалары
1. Муниципаль хезмҽтнең иң югары вазифалары
Башка җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе;
Палата Рҽисе;
Башка җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары;
Палата рҽисе урынбасары.
2. Муниципаль хезмҽтнең төп вазифалары
Мҿстҽкыйль бүлек начальнигы.
3. Муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазифалары
Мҿстҽкыйль бүлек башлыгы урынбасары;
4. Муниципаль хезмҽтнең өлкҽн вазыйфалары
Бүлекнең, секторның баш белгече;
Бүлек, сектор ҽйдҽп баручы белгече.

Татарстан Республикасы Азнакай район
Советы карарына кушымта №2
«_____»________ 2019 № ____

Азнакай муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын һҽм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽрлҽре реестрын алып бару тҽртибе
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында»
2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, 2013 елның 25
июнендҽге 50-ТРЗ номерлы муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы
кодексы, «Татарстан Республикасы Дҽүлҽт органнарында дҽүлҽт граждан
хезмҽткҽрлҽре реестрларын һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан
хезмҽткҽрлҽре реестрын алып бару тҽртибе турында» Татарстан Республикасы
Президентының 2006 елның 23 октябрендҽге ПУ-431 номерлы Указы нигезендҽ
Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарында муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестрларын һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы муниципаль хезмҽткҽрлҽре Реестрын карап тотуны һҽм алып бару
тҽртибен билгели.
2. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрлары Азнакай муниципаль районының җирле
үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең (алга таба - муниципаль хезмҽткҽрлҽр) шҽхси эшлҽреннҽн
мҽгълүматлар нигезендҽ тҿзелҽ.
3. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр Реестры Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районының муниципаль хезмҽткҽрлҽре реестрын тҿзи, ул җирле үзидарҽ
органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽр турында белешмҽлҽрнең җыелма
исемлеген тҽшкил итҽ.
4. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрларына һҽм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрына кертелгҽн
белешмҽлҽр, федераль законнарда һҽм Россия Федерациясенең башка норматив
хокукый актларында билгелҽнгҽн очракларда, дҽүлҽт серен тҽшкил итүче
белешмҽлҽргҽ, ҽ башка очракларда конфиденциаль характердагы белешмҽлҽргҽ
керҽ һҽм Россия Федерациясе законнары нигезендҽ сакланырга тиеш.
5. В органах местного самоуправления Азнакаевского муниципального
района ведется ведение реестров муниципальных служащих в электронном виде,
а также обеспечивается защита информации на бумажном носителе от
несанкционированного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, представления, распространения, а также иных неправомерных
действий.
6. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль
хезмҽткҽрлҽре реестрлары «Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽте һҽм
Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт кадрлар составының бердҽм
мҽгълүмат системасы» дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (алга таба – мҽгълүмат
системасы), шулай ук кҽгазь чыганакта рҿхсҽтсез керүдҽн, юк итүдҽн,

модификациялҽнүдҽн, блокировкадан, күчерүдҽн, таратудан, шулай ук башка
хокуксыз гамҽллҽрдҽн саклануны тҽэмин итҽ.
7. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрларын һҽм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽре реестрын алып бару
эшчҽнлеге «персональ мҽгълүматлар турында»Федераль закон нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
2. Азнакай муниципаль районының җирле ҥзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын һҽм
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль
хезмҽткҽрлҽре реестрын алып бару
8. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры муниципаль хезмҽт һҽм кадрлар (алга таба кадрлар хезмҽте) мҽсьҽлҽлҽре буенча җирле үзидарҽ органы бүлекчҽсе
тарафыннан электрон рҽвештҽ һҽм кҽгазьдҽ алып барыла.
9. Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органында муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестры килҽсе елның 1 гыйнварына кҽгазь күчермҽдҽ һҽм җирле
үзидарҽ органы җитҽкчесе раслаган чорда Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының оештыру-кадрлар белҽн тҽэмин итү бүлегенҽ агымдагы елның 31
декабреннҽн дҽ соңга калмыйча ике нҿсхҽдҽ тапшырыла.
10. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль
хезмҽткҽрлҽре реестрын формалаштыру һҽм алып бару Азнакай муниципаль
районы Башкарма комитетының оештыру-кадрлар белҽн тҽэмин итү бүлеге
тарафыннан Анда тапшырылган Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ
органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
11. Агымдагы елның 1 гыйнварына электрон рҽвештҽ һҽм җирле үзидарҽ
органы җитҽкчесе тарафыннан ике нҿсхҽдҽ расланган кҽгазьдҽ тҿзелгҽн Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽре
реестры Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дҽүлҽт хезмҽте һҽм
кадрлар департаментына (алга таба – Департамент) агымдагы елның 15
февраленнҽн дҽ соңга калмыйча тапшырыла.
12. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр Реестры һҽм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры Татарстан
Республикасы Президенты каршындагы дҽүлҽт хезмҽте һҽм кадрлар
департаменты тарафыннан расланган рҽвешлҽрдҽ алып барыла, алар мҽгълүмат
системасында урнаштырылган.
13. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрлары һҽм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры үз эченҽ мҽгълүмат
ала:
- муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары;
- муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт үтҽ торган җирле үзидарҽ
органы исемен бирү;
- ҽлеге җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсенҽ исем бирү;
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт вазыйфалары исемлеге нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр билҽгҽн
муниципаль хезмҽт вазыйфасына исем бирү;

- муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽ кадрлар резервына кертү
турында (кадрлар резервына кертү датасы, вазыйфаның исеме, кадрлар резервына
кертү нигезе, кадрлар резервыннан тҿшереп калдыру нигезе);
14. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары үз эченҽ мҽгълүмат
ала:
- муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе, исеме, атасының исеме турында;
- туган кҿне турында;
- һҿнҽри белем турында (белем бирү оешмасы исеме, диплом номеры һҽм
датасы, белгечлеге һҽм квалификациясе);
- хҽрби хезмҽт узу турында;
- һҿнҽри яңадан ҽзерлҽү узу турында (белем бирү оешмасының исеме, уку
тҽмамлану Датасы, программаның исеме, йомгаклау документының тҿре һҽм
номеры);
- квалификация күтҽрү турында (белем бирү оешмасының исеме, уку
тҽмамлану Датасы, программаның исеме, йомгаклау документының тҿре һҽм
номеры);
- гыйльми дҽрҽҗҽ турында (исеме гыйльми дҽрҽҗҽ, датасы бирү);
- гыйльми исем турында (гыйльми исемнең исеме, бирелү датасы);
- еллар, айлар, гомумҽн хезмҽт стажы турында;
- елларда исҽплҽнгҽн муниципаль (Дҽүлҽт) хезмҽт стажы, айлар, кҿннҽр
турында;
- аттестация узу турында (аттестация уздыру датасы, аттестация комиссиясе
карарлары);
- класс чины турында (бирелгҽн класс чины, аның датасы һҽм номеры
турында акт);
- дҽүлҽт бүлҽклҽре һҽм башка бүлҽклҽр турында (бүлҽк тҿре, бүлҽклҽү
датасы);
- муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурс узу
турында (ҽгҽр граждан вазыйфасына конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнсҽ);
- хезмҽт контракты турында (хезмҽт контрактын тҿзү датасы, аның гамҽлдҽ
булу вакыты, аңа үзгҽрешлҽр кертү датасы).
Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең персональ мҽгълүматлары Исемлеге тҿгҽл
булып тора һҽм бары тик Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ
органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрларына һҽм Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽре
Реестрына карата гына кулланыла.
15. Муниципаль хезмҽткҽ керҽ торган гражданнар турында белешмҽлҽр
җирле үзидарҽ органнары җитҽкчелҽре актлары нигезендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфасына билгелҽнгҽннҽн соң ике эш кҿне эчендҽ Азнакай муниципаль
районы җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрына
кертелҽ.
16. Муниципаль хезмҽткҽрне башка вазыйфага билгелҽгҽндҽ шул ук җирле
үзидарҽ органында аны муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽп кую турында
мҽгълүматлар җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе акт нигезендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфасына билгелҽп куелганнан соң ике эш кҿне эчендҽ Азнакай муниципаль
районы җирле үзидарҽ органында муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрына кертелҽ.
17. Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарында муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестрларыннан һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районының муниципаль хезмҽткҽрлҽр Реестрларыннан муниципаль хезмҽткҽрлҽр

турындагы мҽгълүматларны тҿшереп калдыру ҿчен нигез булып аны эштҽн
чыгару, Татарстан Республикасы муниципаль вазыйфасына яисҽ муниципаль
хезмҽтнең тиешле булып тормаган вазыйфасына билгелҽү, үлем (вафат булу),
шулай ук үз кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн билгесез яисҽ вафат булган затны
тану тора.
Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестрларыннан һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районының муниципаль хезмҽткҽрлҽр Реестрларыннан муниципаль хезмҽткҽр
турындагы мҽгълүматларны тҿшереп калдыру ҿчен нигез булып аның башка
җирле үзидарҽ органында муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнүе тора.
Күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽткҽр турында мҽгълүматлар
Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органында муниципаль хезмҽткҽрлҽр
реестрыннан башка җирле үзидарҽ органында муниципаль хезмҽт вазыйфасына
билгелҽп кую, Татарстан Республикасы муниципаль вазыйфасына яисҽ
муниципаль хезмҽт, үлем (үлем) бурычлары булмаган вазыйфага билгелҽнү яки
судның законлы кҿченҽ кергҽн кҿнендҽ тҿшереп калдырыла.
18. Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органында муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестрларында тиешле үзгҽрешлҽр турында белешмҽлҽр җирле
үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан Азнакай муниципаль районы Башкарма
комитетының оештыру-кадрлар белҽн тҽэмин итү бүлегенҽ муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестрына үзгҽрешлҽр кертелгҽннҽн соң, 1 эш кҿне эчендҽ кҽгазьдҽ
һҽм электрон чыганакларда тапшырыла.
19. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының оештыру-кадрлар
белҽн тҽэмин итү бүлеге, ҽлеге Тҽртипнең 15 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүмат
кергҽн вакыттан алып, ике кҿн эчендҽ Азнакай муниципаль районы муниципаль
хезмҽткҽрлҽре реестрына тиешле үзгҽрешлҽр кертҽ һҽм департаментка җибҽрҽ.
20. Җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽт узган һҽм Азнакай
муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽрлҽре реестрыннан чыгарылган
муниципаль хезмҽткҽрлҽр турында мҽгълүматлар законнар нигезендҽ архивка
тапшырыла.
21. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару һҽм Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару
белҽн бҽйле бҽхҽслҽр закон нигезендҽ хезмҽт бҽхҽслҽре һҽм суд комиссиялҽре
тарафыннан карала.
3. Җирле ҥзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽр
реестрларын алып баруны контрольдҽ тоту
22. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып баруны җирле үзидарҽ органы
җитҽкчесе контрольдҽ тота. Контроль шҽхси эшлҽр һҽм аларның торышын
тикшерү, Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси мҽгълүматларын үз эченҽ алган
мҽгълүматларны Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органы муниципаль
хезмҽткҽрлҽре реестрындагы мҽгълүматлар белҽн чагыштыру рҽвешендҽ
башкарыла.
Мҽгълүматларны чагыштыру факты тиешле актта чагылдырыла.
23. Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органында муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестрларын Формалаштыру һҽм алып бару бурычлары йҿклҽнгҽн
муниципаль хезмҽткҽрлҽр конфиденциаль характердагы мҽгълүматларны һҽм

дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽрне фаш иткҽн ҿчен законнар нигезендҽ
җаваплылыкка тартылалар.
4. Азнакай муниципаль районының җирле ҥзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрларыннан һҽм Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽре
Реестрларыннан мҽгълҥматлар тапшыру, реестрларны саклау
24. Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарында муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестрларыннан һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы муниципаль хезмҽткҽрлҽре реестрыннан мҽгълүматлар Департаментка
тапшырыла.
25. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр Реестры, аларга үзгҽрешлҽр тиешле җирле үзидарҽ
органнарында кҽгазьдҽ саклана.
26. Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры мҽгълүмат
системасында һҽм Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының
оештыру-кадрлар белҽн тҽэмин итү бүлегендҽ кҽгазь чыганакта саклана.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль
хезмҽткҽрлҽре реестры кҽгазьдҽ агымдагы елның 1 гыйнварына тҿзелҽ.
27. Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында
муниципаль хезмҽткҽрлҽр Реестры һҽм Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽре реестры кҽгазь чыганакларда
5 ел дҽвамында санкциялҽнмҽгҽн рҽвештҽ алардан файдалану мҿмкинлеге
булмаган режимда саклана (катгый хисап документлары буларак), шуннан соң
архивка Россия Федерациясе законнары нигезендҽ тапшырыла.

Татарстан
Республикасы
Азнакай
муниципаль районында муниципаль хезмҽт
вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү
тҽртибе турында нигезлҽмҽгҽ кушымта

АНКЕТА
(кулдан тутырыла)
1.
Фамилия_________________________________________________________
Исеме
_______________________________________________________
Атасының исеме______________________________________________________
2. Фамилиясен, исемен яки атасының исемен
үзгҽртсҽлҽр, аларны күрсҽтегез,
шулай ук кайчан, кайда һҽм нинди сҽбҽп аркасында
үзгҽрттелҽр
3. Ел, саны, ай һҽм Туган урыны (авыл, авыл,
шҽһҽр, район, ҿлкҽ, край, республика)
4. Гражданлыгын (ҽгҽр үзгҽртҽ, ягъни укажите, кайчан
һҽм нинди сҽбҽп)
5. Мҽгариф (кайчан һҽм нинди уку йортлары
тҽмамлаганнар,
диплом номерлары). Белгечлеге буенча диплом.
Квалификация буенчадиплом
6. Гыйльми дҽрҽҗҽсе, гыйльми исеме (кайчан бирелҽ,
номерларыдиплом)
7. Россия халыкларының нинди чит теллҽр һҽм теллҽре
Федерациягезнең хуҗасы һҽм аңлата аласыз (ирекле
белҽсез)
8. Хезмҽт эшчҽнлеге башыннан алып башкарыла торган
эш(шул исҽптҽн укуны югары һҽм урта уку йортларында,
хҽрби хезмҽт, уртак эш,эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге һҽм б.)
Ай һҽм ел

Вазыйфа күрсҽтеп
предприятиелҽр,
учреждениелҽр,
оешма

керем

--------------------------------

Урнашу
предприятиелҽр,
учреждениелҽр,
оешма

<*> Предприятие, учреждение һҽм оешма исемен үз вакытында атамаганлыктан
күрсҽтергҽ; хҽрби хезмҽтне хҽрби частьнең вазифасы һҽм номеры күрсҽтеп яздырырга кирҽк.

9. Якын туганнарыгыз (ҽти, ҽни, абый-энелҽр, апа-сеңеллҽр, балалар),
шулай ук ир (хатын), шул исҽптҽн элеккеге
Туга
Фамилиясе,
нлык
исеме,
дҽрҽҗҽсе ҽтисенең исеме <*>

Туган
елы, туган
урыны

Эш урыны,
вазифасы

Тору урыны
адресы

-------------------------------<*> Ҽгҽр туганнар фамилиясен, исемен, атасының исемен үзгҽртсҽ, аларның элеккеге
фамилиясен, исемен, атасының исемен күрсҽтергҽ кирҽк.

10.
Хҽрби
бурыч
һҽм
хҽрби
исемгҽ
мҿнҽсҽбҽт
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Йорт адресы һҽм телефон номеры
________________________________________________________________
________________________________________________________________
12. Паспорт яки аны алмаштыручы документ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

________________________________________________________________
13.
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат (дҽүлҽт бүлҽклҽре, сайлау вҽкиллекле
органнарында катнашу, шулай ук башка мҽгълүмат, аны рҽсмилҽштерүче үзе
турында
хҽбҽр
итҽргҽ
тели)________________________________________________________________
"__" __________ 20__ ел

Имза__________

Фотография һҽм хезмҽт эшчҽнлеге һҽм рҽсмилҽштерелгҽн затның укуы
турында мҽгълүматлар шҽхесне раслаучы документларга, хезмҽт кенҽгҽсендҽге
язмаларга, мҽгариф һҽм хҽрби хезмҽт турындагы документларга туры килҽ.
М.П. _____________________
___________________
(имза)

"__" ____________ 20__ ел

(Ф.И.О.)

Татарстан Республикасы Азнакай
Советы карарына кушымта
«____» _______ 2019 №_____

район

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ турында
НИГЕЗЛҼМҼ

I.

Гомуми нигезлҽмҽлҽр

1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрүнең гомуми тҽртибе билгелҽнҽ.
2. Аттестация муниципаль хезмҽткҽрнең билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасына аның
һҿнҽри эшчҽнлеген бҽялҽү нигезендҽ туры килүен билгелҽү максатыннан үткҽрелҽ.
Аттестация муниципаль хезмҽтнең кадрлар составын формалаштыруга, муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри дҽрҽҗҽсен күтҽрүгҽ, Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ
органында муниципаль хезмҽт вазыйфаларын кыскартканда муниципаль хезмҽт вазыйфасын
билҽп торуга ҿстенлекле хокукны билгелҽүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ, шулай ук
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт ҿчен түлҽү шартларын үзгҽртүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне хҽл
итүгҽ ярдҽм итҽргҽ тиеш.
3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр аттестациялҽнергҽ тиеш түгел:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын бер елдан ким билҽгҽн;
2) 60 яшькҽ җиткҽн;
3) йҿкле хатын-кызлар;
4) йҿклелек һҽм бала тудыру буенча ялда булган һҽм ҿч яшькҽ җиткҽнче бала карау
буенча ялда булган. Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү отпусктан
чыкканнан соң бер елдан да иртҽрҽк булырга мҿмкин;
5)ашыгыч хезмҽт килешүе (контракт) нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽүче.
4. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү ҿч елга бер тапкыр үткҽрелҽ.
2. Аттестация ҥткҽрҥне оештыру
5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү ҿчен яллаучы (эш бирүче) вҽкиле
карары белҽн нигезлҽмҽдҽге җирле үзидарҽ органының хокукый акты чыгарыла:
1) аттестация уздыру графигын раслау турында;
2) аттестациялҽнергҽ тиешле муниципаль хезмҽткҽрлҽр исемлеген тҿзү турында;
3) аттестация комиссиясе эше ҿчен кирҽкле документлар ҽзерлҽү турында.
6. Муниципаль хезмҽткҽр аттестациясен Азнакай муниципаль районының даими
кадрлар-аттестация комиссиясе (алга таба – аттестация комиссиясе) үткҽрҽ.
Аттестация комиссиясе составына муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча
эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле һҽм (яисҽ) вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт һҽм кадрлар мҽсьҽлҽлҽре буенча бүлеклҽрдҽн, Юридик (хокукый)
бүлеклҽрдҽн һҽм муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан аттестациялҽнергҽ тиешле бүлекчҽлҽрдҽн),
шулай ук фҽнни һҽм мҽгариф учреждениелҽре, бҽйсез экспертлар - белгечлҽр сыйфатында
чакырылган башка оешма вҽкиллҽре дҽ кертелҽ. Бҽйсез экспертлар саны аттестация комиссиясе
ҽгъзаларының гомуми саныннан кимендҽ бер чиректҽ булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү
үткҽрү ҿчен аттестация комиссиясе составы дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽрне
файдалануга бҽйле вазыйфаи бурычларны үтҽү дҽүлҽт сере турында Россия Федерациясе
законнары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып тҿзелҽ.
Аттестация комиссиясе составы шулай итеп аттестация комиссиясе кабул иткҽн
карарларга йогынты ясый алырлык мҽнфҽгатьлҽр каршылыклары барлыкка килү мҿмкинлеге
булдырылмасын ҿчен тҿзелҽ.

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи бурычлары үзенчҽлеклҽренҽ бҽйле рҽвештҽ
җирле үзидарҽ органында берничҽ аттестация комиссиясе тҿзелергҽ мҿмкин.
7. Аттестация комиссиясе рҽисеннҽн, рҽис урынбасарыннан, сҽркатипдҽн һҽм комиссия
ҽгъзаларыннан тора. Аттестация комиссиясенең барлык ҽгъзалары да карарлар кабул иткҽндҽ
тигез хокукларга ия.
8. Аттестацияне үткҽрү графигы ел саен яллаучы вҽкиле (эш бирүче) тарафыннан
раслана һҽм аттестациялҽнҽ торган һҽр муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация башланганчы бер
айдан да ким булмаган мҽгълүматына җиткерелҽ.
9. Аттестация үткҽрү графигында күрсҽтелҽ:
а) аттестация үткҽрелҽ торган җирле үзидарҽ органы атамасы;
б) аттестациялҽнергҽ тиешле муниципаль хезмҽткҽрлҽр исемлеге;
в) аттестация үткҽрү датасы, вакыты һҽм урыны;
г) аттестация комиссиясенҽ җирле үзидарҽ органының тиешле бүлекчҽлҽре
җитҽкчелҽрен тҽкъдим итү ҿчен җаваплы булган документларны тапшыру датасы.
10. Аттестация комиссиясенҽ аттестация башланганчы ике атнадан да соңга калмыйча,
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация чоры ҿчен аттестациялҽнергҽ тиешле вазыйфа
йҿклҽмҽлҽрен аның турыдан-туры җитҽкчесе һҽм югары җитҽкче тарафыннан имзаланган
форма (ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ 1 нче кушымта) нигезендҽ үтҽү турында бҽялҽмҽ тапшырыла.
11. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 10 пунктында каралган Бҽялҽмҽдҽ муниципаль хезмҽткҽр
турында түбҽндҽге белешмҽлҽрне үз эченҽ алырга тиеш:
а) фамилиясе, исеме, атасының исеме;
б) аттестацияне үткҽрү вакытына муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн һҽм ҽлеге
вазыйфага билгелҽү датасы;
в) муниципаль хезмҽткҽр катнашкан тҿп мҽсьҽлҽлҽр (документлар) исемлеге;
г) муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри, шҽхси сыйфатларын һҽм һҿнҽри эшчҽнлеге
нҽтиҗҽлҽрен мотивлаштырылган бҽялҽү.
12. Аттестация чорында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация узарга тиешле вазыйфаи
бурычларны үтҽү турында бҽялҽмҽгҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ башкарылган йҿклҽмҽлҽр һҽм
күрсҽтелгҽн вакыт эчендҽ ҽзерлҽнгҽн документлар проектлары турында муниципаль
хезмҽткҽрнең һҿнҽри эшчҽнлеге турында еллык хисапларда булган белешмҽлҽр теркҽлҽ.
Алдагы һҽр аттестация комиссиясе каршында алдагы аттестация мҽгълүматлары белҽн
муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация кҽгазе тапшырыла.
13. Бүлекчҽ муниципаль хезмҽт һҽм җирле үзидарҽ органы кадрлар мҽсьҽлҽлҽре буенча
аттестация башланырга бер атна кала аттестациялҽнүче һҽр муниципаль хезмҽткҽрне
аттестация чорында аларның вазыйфаи бурычларын үтҽү турында тҽкъдим ителгҽн бҽялҽмҽ
белҽн таныштырырга тиеш. Шул ук вакытта аттестациялҽнүче муниципаль хезмҽткҽр
аттестация комиссиясенҽ күрсҽтелгҽн чорда үзенең һҿнҽри эшчҽнлеге турында ҿстҽмҽ
мҽгълүмат, шулай ук тҽкъдим ителгҽн бҽялҽмҽ белҽн килешмҽү яисҽ турыдан-туры җитҽкчене
кире алуга аңлатма язуы турында гариза тапшырырга хокуклы.
3. Аттестация ҥткҽрҥ
14. Аттестация муниципаль хезмҽткҽрне аттестация комиссиясе утырышына чакырып
уздырыла. Муниципаль хезмҽткҽрне күрсҽтелгҽн комиссия утырышына нигезле сҽбҽпсез яисҽ
аны аттестациялҽүдҽн баш тартмаган очракта муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт
турындагы законнар нигезендҽ дисциплинар җаваплылыкка тартыла, ҽ аттестация соң гына
күчерелҽ.
Аттестация комиссиясе тапшырылган документларны карый, аттестациялҽнҽ торган
муниципаль хезмҽткҽрнең, кирҽк булган очракта - аның турыдан-туры Җитҽкчесенең
муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге турындагы хҽбҽрлҽрен тыңлый.
Аттестацияне объектив үткҽрү максатларында аттестация чорында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
үзлҽренең һҿнҽри эшчҽнлеге турындагы ҿстҽмҽ мҽгълүматларны караганнан соң аттестация
комиссиясе аттестацияне комиссиянең килҽсе утырышына күчерергҽ хокуклы.
15. Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм шҽхси сыйфатлары турында фикер алышу
аның һҿнҽри эшчҽнлегенҽ карата объектив һҽм игелекле булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри эшчҽнлеге аның билҽгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфасы буенча квалификация талҽплҽренҽ туры килүен билгелҽү, аның тиешле бүлекчҽ

(җирле үзидарҽ органы) алдында куелган бурычларны хҽл итүдҽ катнашуы, башкарган эшнең
катлаулылыгы, аның нҽтиҗҽлелеге һҽм нҽтиҗҽлелеге нигезендҽ бҽялҽнҽ.
Шул ук вакытта муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи күрсҽтмҽнең үтҽлеше
нҽтиҗҽлҽре, муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри белемнҽре һҽм эш тҽҗрибҽсе, муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ чиклҽүлҽр үтҽү, тыюларның булмавы, хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽрне һҽм
муниципаль хезмҽт турындагы законнарда билгелҽнгҽн йҿклҽмҽлҽрне үтҽү, шулай ук башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-күрсҽтмҽ вҽкалҽтлҽре бирелгҽн муниципаль
хезмҽткҽрне аттестациялҽгҽндҽ исҽпкҽ алынырга тиеш.
16. Ҽгҽр анда аның ҽгъзаларының ҿчтҽн икесеннҽн дҽ ким булмаган ҿлеше катнашса,
аттестация комиссиясе утырышы хокуклы дип санала.
17. Аттестация комиссиясе карары аттестациялҽнҽ торган муниципаль хезмҽткҽр һҽм
аның турыдан-туры җитҽкчесе ачык тавыш бирү юлы белҽн аттестация комиссиясе
ҽгъзаларының күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ. Муниципаль хезмҽткҽр тавышлары тигез
булганда муниципаль хезмҽтнең тиешле билҽгҽн вазыйфасына таныла.
Аттестация комиссиясе ҽгъзасы булып торган муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү
чорына ҽлеге комиссия ҽгъзалыгы туктатыла.
18. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация комиссиясе
түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ:
а) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ;
б) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
вазыйфаи үсеш тҽртибендҽ муниципаль хезмҽтнең вакант вазыйфасын билҽү ҿчен кадрлар
резервына кертергҽ тҽкъдим ителҽ;
в) һҿнҽри яңадан ҽзерлҽү яки квалификация күтҽрүне уңышлы узу шарты белҽн
муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ;
г) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килми.
19. Аттестация нҽтиҗҽлҽре аттестациялҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ тавыш бирү
нҽтиҗҽлҽрен чыгарганнан соң хҽбҽр ителҽ.
Аттестация нҽтиҗҽлҽре муниципаль хезмҽткҽрнең ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2 нче кушымтасы
нигезендҽ тҿзелгҽн аттестация кҽгазенҽ кертелҽ. Аттестация кҽгазе утырышта катнашкан
аттестация комиссиясе рҽисе, рҽис урынбасары, секретаре һҽм ҽгъзалары тарафыннан имзалана.
Муниципаль хезмҽткҽр аттестация кҽгазе белҽн расписка астында таныша.
Аттестация үткҽн муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация кҽгазе һҽм аттестация чорында
аның вазыйфаи бурычларын үтҽү турында бҽялҽмҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшендҽ
саклана.
Аттестация комиссиясе секретаре комиссия утырышы беркетмҽсен алып бара, анда аның
карарын һҽм тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен билгели. Аттестация комиссиясе утырышы беркетмҽсенҽ
утырышта катнашкан аттестация комиссиясе рҽисе, рҽис урынбасары, секретаре һҽм ҽгъзалары
кул куя.
20. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү материаллары аны үткҽргҽннҽн соң җиде
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча эшкҽ алучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) тапшырыла.
21. Аның нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация үткҽргҽннҽн соң бер ай эчендҽ җирле үзидарҽ
органының хокукый акты чыгарыла яки муниципаль хезмҽткҽрне эшкҽ алучы (эш бирүче)
вҽкиле турында Карар кабул ителҽ:
а) вазыйфаи үсеш тҽртибендҽ муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽү ҿчен
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кадрлар резервына кертелергҽ тиеш;
б) җибҽрелҽ һҿнҽри яңадан ҽзерлҽү яки квалификация күтҽрү;
в) Муниципаль хезмҽт вазыйфасында түбҽнҽя.
22. Муниципаль хезмҽткҽрне һҿнҽри яңадан ҽзерлҽүне, квалификацияне күтҽрүдҽн яки
муниципаль хезмҽтне башка вазыйфага күчерүдҽн баш тартканда эшкҽ алучы (эш бирүче)
вҽкиле муниципаль хезмҽткҽрне билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат итҽргҽ һҽм
муниципаль хезмҽт турындагы законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽттҽн азат итҽргҽ хокуклы.
Аттестация үткҽргҽннҽн соң бер ай узгач муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль
хезмҽтнең башка вазыйфасына күчерү яки аны муниципаль хезмҽттҽн азат итү рҿхсҽт ителми.
Авыруның һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең күрсҽтелгҽн вакытка еллык түлҽүле ялының вакыты
исҽпкҽ алынмый.
23. Муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ аттестация
нҽтиҗҽлҽренҽ шикаять бирергҽ хокуклы.

Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районында муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү
турындагы нигезлҽмҽгҽ 1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы җирле үзидарҽ
органының аттестация комиссиясенҽ

АТТЕСТАЦИЯ УЗАРГА ТИЕШЛЕ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЕНҼ
БҼЯЛҼМҼ
__________________________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

__________________________________________________________
(билҽгҽн вазыйфасы)

Карарда (эшлҽүдҽ) катнашкан тҿп мҽсьҽлҽлҽр (документлар)
исемлеге:______________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
Һҿнҽри, шҽхси сыйфатларны һҽм һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен
мотивлаштырылган
бҽялҽү:________________________________________________________
______________________________________________________________________
Җитҽкче:_____________________________________
Фикер белҽн таныштык: ______________
(имза)

____________
(Ф.И.О.)

________________
(дата)

Татарстан Республикасы» Азнакай
муниципаль районы " муниципаль
берҽмлегенең
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрен
аттестациялҽү
үткҽрү турындагы нигезлҽмҽгҽ 2
нче кушымта

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ
АТТЕСТАЦИЯ КҼГАЗЕ
1. Фамилиясе, исеме, атасының
исеме______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Туган кҿне, ае, елы
______________________________________________________________________
3. Һҿнҽри белем, фҽнни дҽрҽҗҽ, гыйльми исем булу турында мҽгълүматлар
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(кайчан һҽм нинди уку йорты тҽмамалаган,
______________________________________________________________________
белеме буенча белгечлеге һҽм квалификациясе,
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
гыйльми дҽрҽҗҽ, гыйльми исем)
4. Билҽгҽн вазыйфасына муниципаль хезмҽт вазыйфасына аттестация вакытында
һҽм ҽлеге вазыйфага билгелҽү датасы ________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Муниципаль хезмҽт стажы (шул исҽптҽн дҽүлҽт граждан хезмҽте стажы да)
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Гомуми хезмҽт стажы ________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ сораулар һҽм аларга кыскача җаваплар
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Аттестация комиссиясе тарафыннан ҽйтелгҽн искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ алдагы аттестация тҽкъдимнҽре үтҽлешен кыскача
бҽялҽү
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________________________
(ҿлешчҽ башкарылган, үтҽлмҽгҽн)

10. Аттестация комиссиясе карары
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ; муниципаль хезмҽтнең
билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽтнең
вакантлы вазыйфасын вазыйфаи үсеш тҽртибендҽ билҽү ҿчен кадрлар резервына
кертелергҽ тҽкъдим ителҽ; һҿнҽри яңадан ҽзерлҽү һҽм квалификация күтҽрүне уңышлы
узу шарты белҽн муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ; муниципаль
хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килми)
11. Аттестация комиссиясенең санлы составы _______________________
______________________________________________________________________
Утырышта катнашты _____________________________ аттестация комиссиясе
ҽгъзалары.
Тавыш саны ҽйе ____________________________, юк______________________.
12. Искҽрмҽлҽр ______________________________________________________
______________________________________________________________________
Рҽис
аттестация комиссиясе _

_____
(имза расшифровкасы)

имза)
Аттестация комиссиясе _________ ___________________
Рҽис урынбасары
(имза расшифровкасы)
(имза)
Секретарь
аттестационной комиссии ___________________
_________________
(расшифровка подписи)
(имза)
Ҽгъза
аттестация комиссиясе ___________________
________________
(имза расшифровкасы)
(имза)
Аттестация үткҽрү датасы __________________________
Аттестация кҽгазе белҽн танышты
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(муниципаль хезмҽткҽрнең имзасы, дата)
Мҿһер урыны
(җирле үзидарҽ органы)

Татарстан Республикасы Азнакай район
Советы карарына 4 нче кушымта
«____» _______ 2019 №______

Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирҥ турында кҥрсҽтмҽлҽр кертҥ
тҽртибе һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге турында
НИГЕЗЛҼМҼ
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы
кодексының 10 статьясындагы 19 пункты нигезендҽ, 26.06.2013 ел, №50-ТРЗ
Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органында вазыйфа билҽгҽн
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар бирү турында күрсҽтмҽлҽр кертү
тҽртибен җайга сала, шулай ук тҽкъдим итүгҽ теркҽлҽ торган документлар исемлеген
билгели.
2. Ҽлеге Нигезлҽмҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билгелҽнгҽн вакытка
билҽгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ кагылмый.
3. Муниципаль хезмҽткҽрнең беренче класслы чинын вазыйфага
билгелҽнгҽннҽн соң ҿч айдан да соңга калмыйча яисҽ сынау уңышлы
тҽмамланганнан соң бер айдан да соңга калмыйча бирү ҿчен, чираттагы класслы чин
бирелгҽндҽ класс чинында булу вакыты чыккан кҿнгҽ кадҽр 2 айдан да соңга
калмыйча җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ класс чины бирү турында гариза белҽн
мҿрҽҗҽгать итҽ (ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 нче кушымтасы).
4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турындагы күрсҽтмҽ ҽлеге
Нигезлҽмҽнең 2 нче кушымтасы нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрнең класслы чин
бирү турындагы гаризасы кергҽннҽн соң бер ай эчендҽ рҽсмилҽштерелҽ.
5. Муниципаль хезмҽткҽргҽ беренче яки чираттагы класслы чин бирү турында
күрсҽтмҽ Җирле үзидарҽнең тиешле органы җитҽкчесе тарафыннан Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районының даими кадрлар-аттестация
комиссиясенҽ кертелҽ.
6. Муниципаль хезмҽткҽ беренче тапкыр кабул ителгҽн муниципаль
хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турындагы тҽкъдим Җирле үзидарҽнең тиешле органы
җитҽкчесе тарафыннан аның вазыйфасына билгелҽнгҽннҽн соң ҿч айдан да соңга
калмыйча яисҽ сынау уңышлы тҽмамланганнан соң бер айдан да соңга калмыйча
кертелҽ. Чираттагы класслы чин бирү турындагы тамаша муниципаль хезмҽткҽрнең
алдагы чинында булу вакыты чыкканчы бер айдан да соңга калмыйча кертелҽ.
7. Тҽкъдим итүдҽ муниципаль хезмҽткҽрнең кыска биографик мҽгълүматлары,
аның билҽгҽн вазыйфасына билгелҽнүе датасы, аңа соңгы класслы чин бирү датасы
һҽм кайсы вазыйфасы, билҽгҽн вазыйфасы буенча муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
башкарыла торган функциональ бурычлар, җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽрен
үтҽүгҽ шҽхси ҿлеш, эш бирүченең муниципаль хезмҽткҽргҽ класс чин бирү
мҿмкинлеге турында дҽлиллҽнгҽн бҽялҽмҽлҽре күрсҽтелҽ.
8. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турындагы тҽкъдимгҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең чираттагы класслы чин бирү турындагы гаризасы теркҽлҽ.

Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин
бирү турында тҽкъдимнҽр кертү тҽртибе
турында Нигезлҽмҽгҽ 1 нче кушымта

Җирле
үзидарҽ
органы
җитҽкчесе______________________________________
Ф.И.О.____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
(вазифа,
__________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
муниципаль хезмҽткҽрнең класс чины)
ГАРИЗА
Сыйныф чины бирүегезне сорыйм _________________________________
(сыйныф чинының исеме)
Муниципаль хезмҽт вазыйфасын башкарам
______________________________________________________________________
(билҽгҽн вазыйфаның исеме
_____________________________________________________________________
муниципаль хезмҽт, структур
бүлекчҽлҽр,__________________________________________________________
җирле үзидарҽ органнары)
с "__" ____________ 20__ елдан хҽзерге вакытка кадҽр.
Сынау вакыты дҽвамлылыгы <1> _____________________________________
(айлар саны )
уңышлы тҽмамланды ________________________.
(кҿне, ае, елы)
Класслы чиным <2>
______________________________________________________________________.
(дҽүлҽт хезмҽтенең башка тҿре, дипломатик ранг, хҽрби яисҽ махсус исем булган
класслы чин атамасы)
"__" ______________ 20__ ел
____________________________________________________________________
(имза)
(имза расшифровкасы)
<1> Сынау срогы билгелҽнмҽгҽн очракта, "сынау срогы билгелҽнмҽгҽн" дип языла.
<2> Ҽгҽр граждан хезмҽткҽре класс чины юк икҽн, болай языла: "класс чины юк".
Татарстан Республикасы Азнакай
Советы карарына 5 нче кушымта
«_____»________2019 №_____

район

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында муниципаль
хезмҽт вакантлы вазыйфасын билҽҥгҽ конкурс ҥткҽрҥ тҽртибе турында
НИГЕЗЛҼМҼ
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽтнең вакантлы
вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү тҽртибе һҽм шартлары билгелҽнҽ (алга таба конкурс).
2. Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ
хезмҽт килешүе тҿзелгҽннҽн соң конкурс алдыннан булырга мҿмкин. Җирле
үзидарҽ органы җитҽкчесе яисҽ муниципаль берҽмлек исеменнҽн эшкҽ алучы (эш
бирүче) вҽкиле вазыйфаларын башкарырга вҽкалҽтле зат муниципаль хезмҽт
вазыйфаларының түбҽндҽге тҿркемнҽрен билҽүгҽ конкурс үткҽрү турында Карар
кабул итҽргҽ хокуклы:
1) муниципаль хезмҽтнең тҿп вазифалары;
2) муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазифалары;
3) муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфалары;
4) муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфалары.
3. Конкурс муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ
кандидатларның һҿнҽри дҽрҽҗҽсен, аларның муниципаль хезмҽт вазыйфаларына
квалификация талҽплҽренҽ туры килүен бҽялҽүдҽн гыйбарҽт.
4. Конкурста катнашу хокукына Россия Федерациясе, муниципаль хезмҽт
турында Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн яшькҽ җиткҽн
һҽм муниципаль хезмҽт турында Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы
законнарында билгелҽнгҽн тиешле яшькҽ җиткҽн Россия Федерациясе
гражданнары, муниципаль хезмҽт турында муниципаль норматив хокукый
актларда вакантлы вазыйфага квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ торган Россия
Федерациясе гражданнары ия.
5. Конкурс үткҽрү һҽм конкурста катнашу ҿчен документлар кабул итү
турында хҽбҽр, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүе
проекты "Маяк" газетасында басылып чыга, шулай ук Азнакай муниципаль
районының Интернет челтҽрендҽ урнаштырылган булырга мҿмкин.
6. Вакантлы вазыйфаны билҽп торуга конкурс үткҽрү турында хҽбҽрдҽ
күрсҽтелҽ:
1) вакантлы вазыйфаның тулы исеме;
2) ҽлеге вазыйфаны билҽп торуга дҽгъвачыга карата куелган талҽплҽрне үз
эченҽ ала торган конкурсны үткҽрү шартлары;
3) бҽйгене үткҽрү датасы, вакыты һҽм урыны;
4) ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8 пункты нигезендҽ тапшырылырга тиешле
документларны кабул итү урыны һҽм вакыты, һҽм күрсҽтелгҽн документлар кабул
ителҽ торган срок;
5) конкурс турында тулырак мҽгълүмат чыганагы турында мҽгълүматлар
(телефон, факс, электрон почта, электрон адрес).
Конкурс үткҽрү турында хҽбҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн муниципаль
хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ хезмҽт килешүе проекты белҽн бер үк вакытта
басыла.
7. Конкурс үткҽрү турында хҽбҽр конкурсны үткҽрү кҿненҽ кадҽр 20 кҿннҽн
дҽ соңга калмыйча басыла.
8. Конкурста катнашырга телҽгҽн затлар конкурс комиссиясенҽ гариза
бирҽлҽр, аңа түбҽндҽге документлар тапшырылырга тиеш:

1) 4 х 6 үлчҽмле фотосурҽтле һҽм автобиография белҽн шҽхсҽн тутырылган
һҽм имзаланган анкета;
2) паспорт яки аның документының күчермҽсе (тиешле документ конкурска
килү буенча шҽхсҽн тапшырыла);
3) кирҽкле һҿнҽри белем бирүне, эш стажын һҽм квалификацияне раслый
торган документлар:
гражданның хезмҽт (хезмҽт) эшчҽнлеген раслый торган хезмҽт кенҽгҽсе яки
башка документының күчермҽсе (булса);
һҿнҽри белем турындагы документлар күчермҽлҽре, шулай ук гражданин
телҽге буенча ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү турында, гыйльми дҽрҽҗҽ бирү турында,
гыйльми исем бирү турында заверенные нотариально яки кадрлар хезмҽтлҽре
тарафыннан эш урыны буенча (хезмҽт итү);
4) конкурс уздыру елына кадҽрге календарь елы ҿчен гражданинның
керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр,
шулай ук конкурс уздыру елына кадҽрге календарь ел ҿчен гражданинның
хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽ, ҽлеге карарга 5 нче
кушымта белҽн билгелҽнгҽн форма буенча конкурс уздыру елы алдыннан;
5) гражданинда муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ яки аны үтүгҽ комачаулаучы
авыруның булмавы турында документ.
9. Гариза биргҽн затка документлар алуда исемлекне һҽм аларны алу
датасын күрсҽтеп, расписка бирелҽ.
10. Граждан муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм аны узу ҿчен муниципаль
хезмҽт турындагы законнарда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр булганда конкурста
катнашу рҿхсҽт ителми.
Вакантлы вазыйфаны билҽп торуга конкурста катнашудан баш тарткан
очракта граждан ҽлеге карарны гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
шикаять бирергҽ хокуклы.
Конкурста катнашучы вакант вазыйфаны билҽп торуга телҽсҽ кайсы
вакытта үзенең гаризасын кире алырга хокуклы.
11. Тапшырылган документларны кабул итү һҽм тикшерү конкурс
комиссиясе секретаре тарафыннан башкарыла.
12. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8 пунктында күрсҽтелгҽн документлар конкурс
комиссиясенҽ конкурс үткҽрү турында хҽбҽр басылып чыккан кҿннҽн алып 20 кҿн
эчендҽ тапшырыла.
Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы күлҽмдҽ яки
рҽсмилҽштерү кагыйдҽлҽрен бозып күрсҽтү гражданинга аларны кабул итүдҽн
баш тарту ҿчен нигез булып тора.
13. Конкурс гариза бирү вакыты тҽмамланганнан соң 10 кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча үткҽрелҽ.
14. Конкурс Азнакай муниципаль районында муниципаль хезмҽт вакантлы
вазыйфасын билҽүгҽ комиссия тарафыннан үткҽрелҽ. Конкурс комиссиясенең
шҽхси составы Азнакай район Советы карары белҽн раслана, аның эшлҽү вакыты
һҽм тҽртибе ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ.
15. Конкурс комиссиясе составына җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе һҽм
(яки) вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр (шул исҽптҽн юристлар, муниципаль
хезмҽт һҽм кадрлар мҽсьҽлҽлҽре буенча белгечлҽр) керҽ.
16. Конкурс комиссиясе комиссия рҽисеннҽн, рҽис урынбасарыннан,
сҽркатипдҽн һҽм 3 - 5 комиссия ҽгъзасыннан тора.

Конкурс комиссиясе рҽисе Конкурс комиссиясе эшчҽнлеге белҽн
җитҽкчелек итҽ һҽм аның эшен оештыра.
Конкурс комиссиясе секретаре конкурс комиссиясе утырышларына
материаллар ҽзерлҽүне тҽэмин итҽ, утырыш чакырылышы турында конкурс
комиссиясе ҽгъзаларына хҽбҽр итҽ, комиссия ҽгъзаларын кҿн тҽртибе турында
хҽбҽр итҽ, гаризаларны, документларны кабул итҽ һҽм теркҽҽ, конкурс
комиссиясе карарлары проектларын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыра, кандидатларны
конкурс үткҽрү нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итүне тҽэмин итҽ, конкурс комиссиясе
рҽисе кушуы буенча башка функциялҽрне башкара.
17. Тапшырылган документлар нигезендҽ конкурс комиссиясе конкурста
катнашуга кандидатлар чыгару турында Карар кабул итҽ.
18. Конкурс комиссиясе кандидатларны үзлҽре тҽкъдим иткҽн документлар
нигезендҽ, шулай ук федераль законнарга һҽм Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актларына кандидатның һҿнҽри һҽм шҽхси сыйфатларын
бҽялҽү методларын кулланып конкурс процедуралары нигезендҽ бҽяли.
Кандидатларның һҿнҽри һҽм шҽхси сыйфатын бҽялҽгҽндҽ конкурс
комиссиясе вакантлы вазифага, вазифа инструкциясенҽ, шулай ук муниципаль
хезмҽт турындагы законнарда билгелҽнгҽн башка нигезлҽмҽлҽрдҽн тиешле
квалификация талҽплҽреннҽн чыгып эш итҽ.
19. Конкурс муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ кимендҽ
ике кандидат булганда ҽңгҽмҽ рҽвешендҽ үткҽрелҽ.
20. Кандидатларны тикшерү һҽм сайлап алу Конкурс комиссиясе
утырышларында башкарыла.
Конкурс комиссиясе утырышы, ҽгҽр анда аның ҽгъзаларының гомуми
саныннан кимендҽ ҿчтҽн икесе катнашса, хаклы санала. Конкурс комиссиясе
карарлары утырышта катнашучы ҽгъзаларының гади күпчелек тавышы белҽн
кабул ителҽ.
Тавышларның тигезлеге булганда конкурс комиссиясе рҽисе тавышы
хҽлиткеч булып тора.
21. Конкурс процедураларын үткҽрү нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе
түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ:
1) кандидат муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасына квалификация
талҽплҽренҽ туры килҽ;
2) кандидат муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасына квалификация
талҽплҽренҽ туры килми;
3) кандидат кадрлар резервына кертү ҿчен тҽкъдим ителде.
22. Конкурс комиссиясе карары кандидат юклыкта кабул ителҽ.
23. Конкурс комиссиясе карары һҽм конкурс комиссиясенең тавыш бирү
нҽтиҗҽлҽре беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ, ул утырышта катнашкан конкурс
комиссиясе рҽисе, секретаре һҽм ҽгъзалары тарафыннан имзалана.
24. Вакантлы вазыйфаны билҽүгҽ конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча эшкҽ алучы
(эш бирүче) вҽкиле хезмҽт килешүе тҿзи һҽм конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс
комиссиясе сайлап алган кандидатларның берсен муниципаль хезмҽт
вазыйфасына билгели.
25. Ҽгҽр конкурс үткҽрү нҽтиҗҽсендҽ вакантлы вазыйфага квалификация
талҽплҽренҽ җавап бирүче кандидатлар, җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе яисҽ
башка вазыйфаи зат ачыкланмаса, эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле вазыйфаларын
башкарырга вҽкалҽтле башка вазыйфаи зат яңа конкурс үткҽрү турында Карар
кабул итҽргҽ хокуклы.

26. Конкурс комиссиясе конкурста катнашкан кандидатларга конкурс
нҽтиҗҽлҽре турында язма рҽвештҽ конкурс тҽмамланганнан соң бер ай эчендҽ
хҽбҽр итҽ.
27. Конкурста катнашуга кертелмҽгҽн вакант вазыйфаны билҽп торуга
дҽгъва итүчелҽрнең һҽм конкурста катнашучы кандидатларның документлары
конкурс тҽмамланганнан соң ҿч ел эчендҽ язма гариза буенча кире кайтарылырга
мҿмкин. Ҽлеге срок тҽмамланганчы Документлар җирле үзидарҽ органнары
архивында саклана, шуннан соң юкка чыгарылырга тиеш.
28. Конкурста катнашу белҽн бҽйле чыгымнар (конкурс үткҽрү урынына
бару һҽм кире кайту, торак урынын наемга алу, Яшҽү, элемтҽ чараларыннан
файдалану һҽм башкалар) кандидатлар тарафыннан үз акчалары исҽбеннҽн
гамҽлгҽ ашырыла.
29. Кандидат конкурс комиссиясе карарына гамҽлдҽге законнар нигезендҽ
шикаять бирергҽ хокуклы.

Татарстан Республикасы Азнакай
районы Советы карарына6 нчы
кушымта
«_____»________2019 № ______

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле ҥзидарҽ
органнарында муниципаль хезмҽт вакант вазыйфасын билҽҥгҽ комиссия
составы
Комиссия рәисе:
Нҽгыймов Наҗҽт Мҽсгутович
Азнакай
муниципаль
районы
башлыгы урынбасары
Комиссия рәисе урынбасары:
Шҽмсетдинов
Азнакай
муниципаль
районы
Айдар Хҽлҽфетдинович
Башкарма комитеты җитҽкчесе (килешү
буенча)
Комиссия секретаре:
Мҿстҽкыймова
Рҽмзия
Азнакай
муниципаль
районы
Җҽүдҽтовна
Башкарма комитетының оештыру-кадрлар
белҽн тҽэмин итү бүлеге башлыгы
(килешү буенча)
Комиссия әгъзалары:
Хҽлиуллин Айдар Фҽндҽсович
Азнакай район Советы Аппараты
җитҽкчесе
Сҿлҽйманова
Гҿлия
Азнакай
муниципаль
районы
Гасыймовна
Башкарма
комитеты
җитҽкчесенең
икътисад
һҽм
финанслар
буенча
урынбасары (килешү буенча)
Миндубаева
Лилия
Азнакай
муниципаль
районы
Фатыйховна
Башкарма
комитеты
җитҽкчесе
урынбасары (килешү буенча)
Гафиева Лилия Рафисович
"Азнакай шҽһҽре халыкны эш белҽн
тҽэмин итү үзҽге" дҽүлҽт казна
учреждениесе директоры (килешү буенча)

Татарстан Республикасы Азнакай
район Советы карарыа 7нче кушымта
«____»________ 2019 №_____

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
даими кадрлар-аттестация комиссиясе турында
НИГЕЗЛҼМҼ
Ҽлеге нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
даими кадрлар-аттестация комиссиясе (алга таба - комиссия) турындагы тҿп
бурычларны һҽм эш тҽртибен билгели.

1.

ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР

1.1. Комиссия Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
дҽүлҽт һҽм муниципаль кадрлар сҽясҽтен тормышка ашыруны координациялҽүче
орган булып тора. Комиссия Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районының муниципаль хезмҽткҽрлҽрен Җирле үзидарҽ органнары һҽм
җирлеклҽр белҽн килешү буенча аттестациялҽүне уздырырга вҽкалҽтле.
1.2. Комиссия үз эшен түбҽндҽге тҿп принциплар буенча тҿзи:
- кадрлар сҽясҽтенҽ системалы якын килү;
- җирле үзидарҽ органнары системасында бүлеклҽрнең үзара
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итү;
- эшнең ҿзлексез һҽм системалы булуы;
- түбҽндҽге юнҽлешлҽр буенча эш органнары составын булдыру һҽм раслау:
- югары һҽм урта белем;
- хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре ҿлкҽсендҽ эшлҽүче кадрлар ҽзерлҽү;
- бушаган кадрларны яңадан ҽзерлҽү.
1.3. Комиссиянең шҽхси составы Татарстан Республикасы Азнакай район
Советы карары белҽн раслана.
1.4. Комиссия составы комиссия тарафыннан кабул ителгҽн карарларга
йогынты ясый алырлык мҽнфҽгатьлҽр каршылыклары барлыкка килү мҿмкинлеге
тҿшереп калдырылырга тиеш.
1.5. Комиссия үз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясенең һҽм Татарстан
Республикасының гамҽлдҽге законнарына, ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ һҽм башка
муниципаль норматив-хокукый актларга таянып эш итҽ.
2. КОМИССИЯНЕҢ БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ ФУНКЦИЯЛҼРЕ
2.1. Комиссиянең тҿп бурычлары булып тора:
- җирле үзидарҽ органнары ҿчен, шул исҽптҽн ведомство карамагындагы
бүлеклҽр ҿчен дҽ кадрлар ҽзерлҽү, яңадан ҽзерлҽү һҽм квалификациялҽрен күтҽрү;
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль
хезмҽткҽрлҽрен аттестациялҽү үткҽрүне оештыру;
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль
хезмҽткҽрлҽренҽ квалификация имтиханын үткҽрүне оештыру;
- муниципаль хезмҽт стажын билгелҽү.

2.2. Комиссия үзенҽ йҿклҽнгҽн бурычларны тормышка ашыру максатында
түбҽндҽге функциялҽрне башкара:
- ел саен муниципаль районның җирле үзидарҽ кадрларын ҽзерлҽү һҽм
аларның квалификациясен күтҽрү буенча чаралар планын эшли, раслый һҽм
Татарстан Республикасы Президенты Аппаратына һҽм Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетына тапшыра;
- муниципаль районның җирле үзидарҽ органнары ҿчен белгечлҽр ҽзерлҽүгҽ
киткҽн чыгымнар сметаларын карый һҽм раслый;
- муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү оештыра;
- муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чин бирү ҿчен квалификация
имтиханы үткҽрүне оештыра;
- тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ түлҽү алу,
тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен еллык түлҽүле ҿстҽмҽ ялның дҽвамлылыгын
билгелҽү хокукын бирҽ торган муниципаль хезмҽт стажын, хезмҽттҽге югары
казанышлар ҿчен бүлҽклҽр күлҽмен билгели.
3. КОМИССИЯНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
3.1. Комиссия хокуклы:
- министрлыклардан, дҽүлҽт комитетларыннан, ведомстволардан,
оешмалардан үзенҽ йҿклҽнгҽн бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле мҽгълүматны
соратып алырга;
- муниципаль районның җирле үзидарҽ органнары ҿчен кадрлар ҽзерлҽү һҽм
аларның квалификациясен күтҽрү максатларында Эксперт советы һҽм башка эшче
органнар булдырырга;
- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Комиссия эшенҽ территориаль министрлыклар,
ведомстволар һҽм оешмалар белгечлҽрен җҽлеп итҽргҽ;
- Татарстан Республикасы Президенты Аппаратына һҽм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетына муниципаль районның җирле үзидарҽ
органнары ҿчен кадрлар ҽзерлҽүне һҽм квалификациялҽрен күтҽрүне тҽэмин итү
буенча тҽкъдимнҽр һҽм тҽкъдимнҽр кертергҽ;
- муниципаль хезмҽт стажын билгелҽү белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча,
шулай ук элек билҽгҽн муниципаль хезмҽткҽр вазыйфасы исемен Дҽүлҽт хезмҽте
вазыйфалары статусына кертү мҽсьҽлҽлҽре буенча аңлатмалар алу ҿчен запрослар
җибҽрҽ;
- муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽт стажын раслаучы
документларны карарга;
- гамҽлдҽге законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽт стажын билгелҽү ҿчен
тҽкъдим ителгҽн документларның дҿреслеген тикшерергҽ.
3.2. Комиссия бурычлы:
- Татарстан Республикасы Президенты Аппаратына һҽм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетына кадрлар ҽзерлҽү һҽм аларның
квалификациясен күтҽрү барышы турында мҽгълүмат бирергҽ;
- Татарстан Республикасы Президенты Аппаратына ел саен кадрлар ҽзерлҽү
һҽм квалификациялҽрен күтҽрү турында хисап тапшырырга.

4. КОМИССИЯ ЭШЕН ОЕШТЫРУ

4.1. Комиссияне рҽис җитҽкли, ҽ аның булмаганда - комиссия рҽисе
урынбасары.
4.2. Комиссия утырышлары кирҽк булганда үткҽрелҽ.
4.3. Комиссия утырышы аның ҽгъзаларының яртысыннан ким булмаган
очракта тулы хокуклы була.
4.4. Утырышның кҿн тҽртибе һҽм карарлар проектлары комиссиянең
җаваплы секретаре тарафыннан ҽзерлҽнҽ һҽм комиссия ҽгъзаларына утырышка
кадҽр ҿч кҿннҽн дҽ соңга калмыйча җибҽрелҽ.
4.5. Комиссия карарлары утырышта катнашучыларның гади күпчелек
тавышы белҽн кабул ителҽ. Комиссия ҽгъзаларының тавышлары тигез булганда
Комиссия рҽисе тавышы хҽлиткеч булып тора.
4.6. Комиссия утырышын аның Рҽисе яисҽ аның вҽкалҽтле вҽкиле алып
бара.
4.7. Комиссия утырышына, аның ҽгъзаларыннан тыш, башка затлар да
чакырылган булырга мҿмкин. Утырышта катнашучылар составы комиссия рҽисе
тарафыннан билгелҽнҽ.
4.8. Комиссия карарлары беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Беркетмҽлҽр
комиссиянең җаваплы секретаре тарафыннан имзалана һҽм комиссия рҽисе яки
аны алмаштыручы зат тарафыннан раслана. Утырыш беркетмҽлҽре ҿч кҿнлек
срокта комиссиянең барлык ҽгъзаларына һҽм кызыксынган оешмаларга җибҽрелҽ.
4.9. Утырыш беркетмҽлҽрен алып бару, рҽсмилҽштерү һҽм тарату
комиссиянең җаваплы секретаренҽ йҿклҽнҽ.
4.10. Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽү турындагы комиссия карары
муниципаль хезмҽткҽргҽ кул куйганда җиткерелҽ.
4.11. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр хезмҽт эшчҽнлеге (хезмҽт) чорларын
муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽт стажына кертмҽү турында
комиссия карары белҽн килешмҽсҽ, Документлар кабат каралырга мҿмкин.
Муниципаль хезмҽткҽр комиссиянең кабат карары белҽн риза булмаган
очракта, стажны исҽплҽү турында бҽхҽс гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ рҿхсҽт ителҽ.
4.12. Комиссия карары җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан
муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка ай саен
ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽү, тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык түлҽүле ҿстҽмҽ ял бирү,
хезмҽттҽге югары казанышлар ҿчен кызыксындыру күлҽмен билгелҽү турында
хокукый акт бастырып чыгару ҿчен нигез булып тора.
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