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Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы 
Əдəмсə  авыл җирлеге советы утырышы 

КАРАРЫ 
 

2019 елның 29 апрель                                                                                    № 53-118 
 
«Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль Əдəмсə  авыл җирлеге Советының 
2009 елның 23 мартын 27-125 номерлы карары белəн расланган» Əдəмсə  авыл 

җирлегендə муниципаль хезмəт турында нигезлəмəгə " үзгəрешлəр кертү турында» 
 
          «Муниципаль хезмəт турында Татарстан Республикасы кодексына үзгəрешлəр 

кертү хакында» 2017 елның 14 декабрендəге 90-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законы, Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Яңа Чишмə авыл 
җирлеге Советы нигезендə» 

                                                               КАРАР: 
 
1.Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Əдəмсə  авыл җирлеге 

Советының 2009 елның 23 мартындагы 27-125 номерлы карары белəн расланган " Əдəмсə  
авыл җирлегендə муниципаль хезмəт турында Нигезлəмə» нə түбəндəге үзгəрешлəр һəм 
өстəмəлəр кертергə:»: 

3.5 статьяны яңа редакциядə бəян итəргə 
3.5. Муниципаль хезмəт белəн бəйле чиклəүлəр» 
1. Граждан муниципаль хезмəткə кабул ителə алмый, ə муниципаль хезмəткəр 

очракта муниципаль хезмəттə була алмый: 
1) судның законлы көченə кергəн хокуктан файдалануга сəлəтсез яисə чиклəнгəн эшкə 

сəлəтле карары дип тану; 
2) аны муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны законлы көченə 

кергəн суд карары буенча үтəү мөмкинлеген бетермəүче җəзага тарту; 
3) Əгəр граждан дəгъва итə торган муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча вазыйфаи 

бурычларны үтəү яисə муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча мондый белешмəлəрне 
куллануга бəйле булса, дəүлəт һəм федераль законнар тарафыннан саклана торган серне 
тəшкил итүче белешмəлəрне кертүгə рөхсəт рəсмилəштерү процедурасын узудан баш 
тарту; 

4) муниципаль хезмəткə керүгə яки аны үтүгə комачаулаучы һəм медицина оешмасы 
бəялəмəсе белəн расланган авыру булу. Диспансерлаштыруны узу тəртибе, мондый 
авырулар исемлеге һəм медицина оешмасын төзү формасы Россия Федерациясе 
Хөкүмəте вəкалəтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелəнə; 

5) җирле администрациягə җитəкчелек итүче муниципаль берəмлек башлыгы белəн 
(ата-аналар, ирле-хатынлы балалар, бертуган, сеңеллəр, ата-аналар, ир белəн хатынның 
балалары һəм хатынының балалары) якын туганлык яисə үзлеклəре (ата-аналары, 
балалары, бертуган, сеңеллəре, шулай ук бертуган, бертуган, сеңеллəре, ата-аналары, 
балалары), əгəр муниципаль хезмəт вазыйфасын билəү бу вазыйфаи затның турыдан-туры 
буйсынуына яки аның контролендə булуына бəйле булса, муниципаль хезмəткəрлəр белəн; 
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6) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дəүлəте гражданлыгы 
туктатылу - Россия Федерациясе халыкара шартнамəсендə катнашучы, аның нигезендə чит 
ил гражданы муниципаль хезмəттə булырга, аларга чит ил гражданлыгы сатып алырга яисə 
аларга яшəүгə рөхсəтне яисə Россия Федерациясе гражданинының Россия Федерациясе 
халыкара шартнамəсендə катнашмаган чит ил дəүлəте территориясендə даими яшəү 
хокукын раслаучы башка документ алырга хокуклы, аның нигезендə чит ил дəүлəте 
гражданына ия Россия Федерациясе гражданы, чит ил гражданы, Россия Федерациясе 
гражданы, муниципаль хезмəттə булырга хокуклы; 

7) муниципаль хезмəткəр чит ил дəүлəте гражданы - Россия Федерациясе халыкара 
килешүендə катнашучы, аның нигезендə чит ил гражданы муниципаль хезмəттə булырга 
хокуклы очраклардан тыш, чит ил дəүлəтлəре (чит ил дəүлəтлəре) гражданлыгы булу; 

8) муниципаль хезмəткə кергəндə ялган документлар яки белə торып ялган 
мəгълүматлар тапшыру; 

9) əлеге Федераль законда, «коррупциягə каршы көрəш турында» 2008 елның 25 
декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль законда һəм башка федераль законнарда 
каралган мəгълүматларны тапшырмау яки муниципаль хезмəткə кергəндə дөрес булмаган 
яки тулы булмаган мəгълүматларны тапшырмау 

10) чакырылыш буенча хəрби хезмəтне үтмəгəн дип тану, чакырылыш комиссиясе 
бəялəмəсе нигезендə (контракт буенча хəрби хезмəт үткəн гражданнардан тыш) - 
күрсəтелгəн бəялəмəгə шикаять бирү өчен билгелəнгəн срок чыкканнан соң 10 ел эчендə, ə 
күрсəтелгəн бəялəмə һəм (яисə) Россия Федерациясенең тиешле субъекты хəрби хезмəткə 
чакыру комиссиясе карары күрсəтелгəн бəялəмə буенча Россия Федерациясенең тиешле 
субъекты граждан шикаяте буенча Россия Федерациясенең тиешле субъекты хəрби 
хезмəткə чакыру комиссиясе карарына карата судка шикаять бирелгəн, - суд карары 
законлы көченə кергəн көннəн 10 ел дəвамында күрсəтелгəн Бəялəмəне чыгарганда 
граждан хокуклары һəм (яисə) Россия Федерациясенең тиешле субъекты хəрби хезмəткə 
чакыру комиссиясе карары күрсəтелгəн бəялəмəгə граждан шикаяте буенча бозылмаган 
дип танылган. 

1.1. Гражданин контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасына 
билгелəнə алмый, ə муниципаль хезмəткəр якын туганлык яисə үзлеклəре (ата-аналар, ир 
белəн хатын, балалар, бертуган, сеңеллəр, шулай ук бертуган, сеңеллəр, ата-аналар, ир 
белəн хатын-кыз балалары) очрагында контракт буенча җирле администрация башлыгы 
вазыйфасын башкара алмый. 

1.2. Граждан муниципаль берəмлекнең контроль-хисап органы Рəисе, Рəисе 
урынбасары һəм аудиторы вазыйфасына, ə муниципаль хезмəткəр якын туганлык яисə 
үзлеклəре (ата-анасы, хатыны, балалары, бертуган, сеңеллəре, шулай ук бертуган, 
сеңеллəре, ата-аналары, балаларының балалары), муниципаль берəмлекнең вəкиллекле 
органы рəисе, муниципаль берəмлек башлыгы, җирле администрация башлыгы итеп 
билгелəнə алмый., тиешле муниципаль берəмлек территориясендə урнашкан суд һəм 
хокук саклау органнары җитəкчелəре. 

2. Граждан муниципаль хезмəткə муниципаль хезмəт вазыйфасын билəү өчен 
билгелəнгəн 65 яшь - иң чик яше тулгач кабул ителə алмый. 

3. Җитəкче булган муниципаль хезмəткəр җирле үзидарə органында, муниципаль 
берəмлек сайлау комиссиясе аппаратында мəнфəгатьлəр конфликтын бетерү 
максатларында əлеге җирле үзидарə органының сайлау профсоюз органында, муниципаль 
берəмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль хезмəткəрлəрнең 
мəнфəгатьлəрен əлеге вазыйфаны билəгəн чорда яклый алмый. 

3.6 статьясын яңа редакциядə бəян итəргə 
- "Мəкалə 3.6. Муниципаль хезмəт белəн бəйле тыюлар» 
Муниципаль хезмəт үтү белəн бəйле рəвештə муниципаль хезмəткəргə тыела: 
1) очракта муниципаль хезмəт вазыйфасын алмаштырырга: 
а) Россия Федерациясе дəүлəт вазыйфасына яисə Россия Федерациясе субъекты 

дəүлəт вазыйфасына билгелəп куелганда, шулай ук дəүлəт хезмəте вазыйфасына 
билгелəнгəн очракта; 

б) муниципаль вазыйфага сайлау яки билгелəү; 





 


