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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

 

28.05.2019                              Масловка авылы                                       № 28 

 

“Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе  

муниципаль районы Масловка авыл җирлеге  

башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренең  

этика һҽм хезмҽт тҽртибе кодексын раслау турында» 

 

   Россия Федерациясе дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽренең һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

коррупциягҽ каршы тору буенча Россия Федерациясе Президенты каршындагы 

Совет Президиумының 2010 елның 23 декабрендҽге карары (21 номерлы беркетмҽ) 

белҽн расланган этика һҽм хезмҽт тҽртибе типик кодексы нигезендҽ, «коррупциягҽ 

каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы, «Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында "2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль законнар нигезендҽ," Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 

турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ», » 

Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы", 2013 елның 25 

июнендҽге 50-ТРЗ номерлы һҽм Россия Федерациясенең һҽм Татарстан 

Республикасының башка норматив хокукый актларын, шулай ук муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең этик нормаларын һҽм хезмҽттҽ үз-үзлҽрен тоту кагыйдҽлҽрен 

билгелҽү максатларында, алар үз һөнҽри эшчҽнлеклҽрен лаеклы башкару өчен карар 

бирҽм: 

         1.Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика һҽм хезмҽт 

тҽртибе кодексын расларга. 

         2. Үз көчен югалткан дип тану: 

     - Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге башлыгының 2011 елның 10 мартындагы 3 номерлы «Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Масловка авыл җирлеге 

башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика һҽм хезмҽт тҽртибе 

кодексын раслау турында " гы карары»; 



3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам. 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистҽсе муниципаль районы  

Масловка   авыл   җирлеге   башлыгы                                                  А.И.Егоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Башкарма комитет карары белҽн  

Расланды  Балык Бистҽсе муниципаль  

районы Масловка авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы Министрлар  

Кабинетының  2019 ел, 28 май,  

28 нче карары 

 

Кодекс 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Масловка авыл җирлеге башкарма комитеты 

муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика һҽм хезмҽт тҽртибе  

 Татарстан Республикасы муниципаль районы 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренең этика һҽм хезмҽт 

тҽртибе кодексы (алга таба - - Кодекс Россия Федерациясе дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽренең 

һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең этика һҽм хезмҽт тҽртибенең Россия Федерациясе 

Президенты каршындагы Коррупциягҽ каршы тору советы Президиумының 2010 

елның 23 декабрендҽге карары (21 нче беркетмҽ) белҽн расланган типлаштырылган 

кодексы нигезендҽ, «коррупциягҽ каршы тору турында» 2008 елның 25 

декабрендҽге N273-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 

турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендҽ 

эшлҽнде.», » Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы", 2013 

елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы һҽм Россия Федерациясенең һҽм Татарстан 

Республикасының башка норматив хокукый актларына, шулай ук Россия җҽмгыяте 

һҽм дҽүлҽтнең гомумтанылган ҽхлакый принципларына һҽм нормаларына 

нигезлҽнгҽн. 

2. Кодекс Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Масловка 

авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽре (алга таба – 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр) билҽгҽн вазыйфаларына карамастан, һөнҽри хезмҽт 

этикасының һҽм хезмҽт тҽртибенең төп кагыйдҽлҽренең гомуми принципларыннан 

гыйбарҽт. 

3. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Масловка авыл 

җирлеге башкарма комитетына (алга таба-Башкарма комитет) муниципаль хезмҽткҽ 

кергҽн Россия Федерациясе гражданы Кодекс нигезлҽмҽлҽре белҽн танышырга һҽм 

хезмҽт эшчҽнлеген башкарганда, шул исҽптҽн «Интернет»мҽгълүмат - 

телекоммуникация челтҽрен кулланып, аларны үтҽргҽ тиеш. 

4. Һҽр муниципаль хезмҽткҽр Кодекс нигезлҽмҽлҽрен үтҽү өчен барлык кирҽкле 

чаралар күрергҽ тиеш, ҽ Россия Федерациясенең һҽр гражданы муниципаль 

хезмҽткҽрдҽн Кодекс нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ үз-үзеңне тотуны көтҽргҽ хокуклы. 



5. Кодексның максаты-муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең этик нормаларын һҽм хезмҽт 

тҽртибе кагыйдҽлҽрен билгелҽү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең абруен, 

гражданнарның җирле үзидарҽ органнарына ышанычын ныгытуга ярдҽм итү һҽм 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең бердҽм тҽртип нормаларын тҽэмин итү. 

6. Кодекс муниципаль хезмҽт өлкҽсендҽ тиешле ҽхлак, җҽмҽгать аңында 

муниципаль хезмҽткҽ ихтирамлы мөнҽсҽбҽт формалаштыру өчен нигез булып тора, 

шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең җҽмҽгать аңы һҽм ҽхлагы, аларның үз-

үзлҽрен контрольдҽ тоту институты буларак чыгыш ясый. 

7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан Кодекс нигезлҽмҽлҽрен белү һҽм үтҽү 

аларның һөнҽри эшчҽнлеге сыйфатын һҽм хезмҽттҽ үз-үзен тотышын бҽялҽү 

критерийларының берсе булып тора. 

 

II. Хезмҽттҽге тҽртипнең төп принциплары һҽм кагыйдҽлҽре 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр 

 

8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенең төп принциплары муниципаль 

хезмҽттҽ булу белҽн бҽйле рҽвештҽ Россия Федерациясе гражданнарының үз-

үзлҽрен тотышының нигезе булып тора. 

9. Дҽүлҽт, җҽмгыять һҽм гражданнар алдында җаваплылык тоеп, муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр бурычлы: 

а) Башкарма комитетның нҽтиҗҽле эшен тҽэмин итү максатларында вазыйфаи 

бурычларны намус белҽн һҽм югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ башкарырга;; 

б) кеше һҽм граждан хокукларын һҽм иреклҽрен тану, үтҽү һҽм яклау җирле үзидарҽ 

органнары һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлегенең төп мҽгънҽсен һҽм 

эчтҽлеген билгелҽүдҽн чыгып эш итҽргҽ.; 

в) үз эшчҽнлеген Башкарма комитет вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырырга; 

г) нинди дҽ булса профессиональ яки социаль төркемнҽргҽ һҽм оешмаларга өстенлек 

бирмҽскҽ, аерым гражданнарның, профессиональ яки социаль төркемнҽрнең һҽм 

оешмаларның йогынтысыннан бҽйсез булырга; 

д) вазыйфаи бурычларын намус белҽн башкаруга комачаулаучы нинди дҽ булса 

шҽхси, мөлкҽт (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле гамҽллҽрне 

төшереп калдырырга;; 

е) яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ, прокуратура органнарына яисҽ башка дҽүлҽт 

органнарына яисҽ җирле үзидарҽ органнарына коррупцион хокук бозулар кылуга 

тарту максатларында нинди дҽ булса затларга мөрҽҗҽгать итүнең барлык очраклары 

турында хҽбҽр итҽргҽ;; 

ж) федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында билгелҽнгҽн 

чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽргҽ, муниципаль хезмҽт узуга бҽйле бурычларны 

үтҽргҽ; 



з) сҽяси партиялҽр һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр карарларының хезмҽт эшчҽнлегенҽ 

йогынты ясау мөмкинлеген юкка чыгара торган гаделлекне сакларга; 

и) хезмҽт, һөнҽри этика нормаларын һҽм эшлекле тҽртип кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ; 

к) гражданнар һҽм вазыйфаи затлар белҽн эш иткҽндҽ корректлылык һҽм 

игътибарлылык күрсҽтергҽ; 

л) Россия, Татарстан Республикасы һҽм башка дҽүлҽтлҽр халыкларының гореф-

гадҽтлҽренҽ һҽм гореф-гадҽтлҽренҽ түземлек һҽм хөрмҽт күрсҽтергҽ, төрле этник, 

социаль төркемнҽр һҽм конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ 

алырга, миллҽтара һҽм конфессияара татулыкка ярдҽм итҽргҽ;; 

м) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи бурычларын намуслы үтҽвендҽ шик 

тудырырлык тҽртиптҽн тыелырга, шулай ук аның абруена яисҽ Башкарма комитет 

абруена зыян китерергҽ сҽлҽтле низаглы ситуациялҽрдҽн котылырга;; 

н) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга 

салу буенча Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында 

каралган чараларны күрергҽ; 

о) дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары, оешмалар, вазыйфаи затлар, дҽүлҽт, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм гражданнар эшчҽнлегенҽ йогынты ясау өчен хезмҽт 

урыныннан файдаланмаска;; 

п) муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи вазыйфаларына кермҽсҽ, дҽүлҽт органы яисҽ 

җирле үзидарҽ органы, аның җитҽкчесе эшчҽнлегенҽ карата халык алдында ҽйтелгҽн 

фикерлҽрдҽн, фикерлҽрдҽн һҽм бҽялҽрдҽн тыелырга.; 

р) Башкарма комитетта халык алдында чыгыш ясау һҽм хезмҽт мҽгълүматын бирү 

кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ; 

с) массакүлҽм мҽгълүмат чаралары вҽкиллҽренең Башкарма комитет эше турында 

җҽмгыятькҽ мҽгълүмат бирү буенча эшчҽнлегенҽ ихтирам белҽн карарга, шулай ук 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ дөрес мҽгълүмат алуда ярдҽм итҽргҽ. ; 

т) гавами чыгышларда, шул исҽптҽн массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, Россия 

Федерациясе территориясендҽ чит ил валютасында (шартлы акчалата 

берҽмлеклҽрдҽ) кыйммҽтне билгелҽүдҽн, Россия Федерациясе резидентлары 

арасында килешүлҽр суммасыннан, барлык дҽрҽҗҽлҽрдҽге бюджетлар 

күрсҽткечлҽреннҽн, муниципаль бурыч алулар, муниципаль бурыч күлҽмнҽреннҽн, 

мҽгълүматларны төгҽл тапшыру өчен кирҽк булган очраклардан тыш, Россия 

Федерациясе территориясендҽ чит ил валютасында (шартлы акчалата 

берҽмлеклҽрдҽ) кыйммҽтне билгелҽүдҽн тыелырга.; 

у) даими рҽвештҽ аның җаваплылыгы өлкҽсендҽ булган ресурслар белҽн мөмкин 

кадҽр нҽтиҗҽлерҽк эш итүне тҽэмин итүгҽ омтылырга. 

10. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

Конституциясен, федераль законнарны, Татарстан Республикасы законнарын, 



Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 

актларын үтҽргҽ тиеш. 

11. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр үз эшчҽнлегендҽ сҽяси, икътисадый максатчанлыктан 

чыгып йҽ башка мотивлар буенча законнарны һҽм башка норматив хокукый 

актларны бозмаска тиеш. 

 

III. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең коррупциягҽ каршы 

үз-үзлҽрен тотышы стандарты 

 

12. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр коррупция күренешлҽренҽ каршы торырга һҽм аны 

профилактикалау буенча гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чаралар 

күрергҽ тиеш. 

13. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр алар тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ торган шҽхси кызыксынуга юл 

куймаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽндҽ һҽм вазыйфаи бурычларны 

үтҽгҽндҽ муниципаль хезмҽткҽр үзенең шҽхси кызыксынуы булуы яки аның 

вазыйфаи бурычларын тиешенчҽ үтҽүгҽ йогынты ясавы турында белдерергҽ тиеш. 

14. Муниципаль хезмҽткҽр үз гаилҽлҽренең һҽм гаилҽ ҽгъзаларының керемнҽре, 

мөлкҽте һҽм мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ тапшырырга тиеш. 

15. Муниципаль хезмҽткҽр яллаучы вҽкиленҽ, Россия Федерациясе прокуратурасы 

органнарына яки башка дҽүлҽт органнарына, аны коррупцион хокук бозулар кылуга 

тарту максатларында, нинди дҽ булса затларга мөрҽҗҽгать итүнең барлык 

очраклары турында хҽбҽр итҽргҽ бурычлы. 

Коррупцион хокук бозулар кылуга тарту максатларында мөрҽҗҽгать итү фактлары 

турында хҽбҽрнамҽ, ҽлеге фактлар буенча тикшерү уздырылган яки үткҽрелгҽн 

очраклардан тыш, муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычы булып тора. 

16. Муниципаль хезмҽткҽргҽ физик һҽм юридик затлардан (бүлҽклҽр, акчалата 

бүлҽк, ссудалар, матди характердагы хезмҽтлҽр, күңел ачу, ял итү, транспорттан 

файдаланган өчен түлҽү һҽм башка бүлҽклҽүлҽр) вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ 

бҽйле рҽвештҽ бүлҽклҽр алу тыела. Беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкалары 

һҽм башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ алынган 

бүлҽклҽр Башкарма комитет милке дип таныла һҽм акт буенча тапшырыла. 

17. Муниципаль хезмҽткҽр Башкарма комитетта гамҽлдҽге нормаларны һҽм 

законнар нигезендҽ кабул ителгҽн талҽплҽрне үтҽгҽндҽ хезмҽт мҽгълүматын эшкҽртҽ 

һҽм тапшыра ала. 



18. Муниципаль хезмҽткҽр, вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, рөхсҽт 

ителмҽгҽн рөхсҽте өчен җаваплы яки (яки) билгеле булган мҽгълүматның иминлеген 

һҽм конфиденциальлеген тҽэмин итү буенча тиешле чаралар күрергҽ тиеш. 

19. Башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-боеру вҽкалҽтлҽре бирелгҽн 

муниципаль хезмҽткҽр алар өчен профессиональлек, мактауга лаек Репутация 

үрнҽге булырга, Башкарма комитетта мораль-психологик климат формалаштыруга 

ярдҽм итҽргҽ тиеш. 

20. Башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-боеру вҽкалҽтлҽре бирелгҽн 

муниципаль хезмҽткҽр чакырылган: 

а) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу буенча чаралар күрергҽ; 

б) коррупцияне кисҽтү буенча чаралар күрергҽ; 

в) муниципаль хезмҽткҽрлҽрне сҽяси партиялҽр һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽр 

эшчҽнлегендҽ катнашырга мҽҗбүр итү очракларына юл куймаска. 

21. Муниципаль хезмҽткҽр башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-

боеру вҽкалҽтлҽре бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр үзенҽ буйсынган муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең коррупцион куркыныч тотышына юл куймауларына,  үз-үзлҽрен 

тотышына намуслылык, гаделлек һҽм гаделлек үрнҽген күрсҽтергҽ тиеш. 

22. Муниципаль хезмҽткҽр башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата оештыру-

боеру вҽкалҽтлҽре бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр дҽ ул мондый гамҽллҽрне 

яисҽ гамҽл кылмаска юл куймаса, этика принципларын һҽм хезмҽт тҽртибе 

кагыйдҽлҽрен бозучы хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽре яки гамҽллҽре өчен Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ җавап тота. 

23. Якын туганлыклары яки үзлеклҽре (ата-аналар, ир белҽн хатын, балалары, 

абыйлы-энеле, сеңеллҽре, шулай ук бертуганнары, апалары, ата-аналары һҽм ир 

белҽн хатынның балалары) булганда, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр арасында, турыдан-туры буйсыну яки контрольдҽ тоту 

мөнҽсҽбҽтлҽренҽ бҽйле, аларның берсе муниципаль хезмҽттҽн азат итү яки 

муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына күчерү юлы белҽн муниципаль 

хезмҽтнең тиешле вазыйфасын билҽүдҽн баш тартырга тиеш. 

 

IV. Хезмҽттҽге этик кагыйдҽлҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең үз-үзен тотышы 

 

24. Муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт урынында кеше, аның хокуклары һҽм иреклҽре-

иң зур хҽзинҽ һҽм һҽр граждан шҽхси тормышының кагылгысызлыгына, шҽхси һҽм 

гаилҽ серенҽ, намусын, абруен, үзенең яхшы исемен яклауга хокуклы дигҽн 

конституциячел нигезлҽмҽлҽрдҽн чыгып эш итҽргҽ кирҽк. 

25. Муниципаль хезмҽткҽр үз-үзен тотышында тыелып кала: 



а) җенес, яше, расасы, миллҽте, теле, гражданлыгы, социаль, мөлкҽти яки гаилҽ 

хҽле, сҽяси яки дини өстенлек бирү билгелҽре буенча дискриминацион характердагы 

телҽсҽ кайсы төр ҽйтемнҽр һҽм гамҽллҽр; 

б) дорфалык, кимсетүчҽнлек, гаепсезлек, алдан кисҽтүлҽр, хокуксыз, лаексыз 

гаеплҽүлҽр күрсҽтү; 

в) янаулар, мыскыллау белдерүлҽр яки реплик, нормаль аралашуга комачаулаучы 

яки хокукка каршы тҽртипне китереп чыгаручы гамҽллҽр; 

г) хезмҽт киңҽшмҽлҽре, ҽңгҽмҽлҽр, гражданнар белҽн бүтҽн хезмҽт аралашу 

вакытында тҽмҽке тарту. 

26. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр коллективта эшлекле мөнҽсҽбҽтлҽр урнаштыруга һҽм 

бер-берсе белҽн конструктив хезмҽттҽшлек урнаштыруга ярдҽм итҽргҽ тиеш. 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҽдҽпле, игелекле, ҽдҽпле, игътибарлы булырга һҽм 

гражданнар һҽм коллегалар белҽн аралашуда түземлек күрсҽтергҽ тиеш. 

27. Муниципаль хезмҽткҽрнең тышкы кыяфҽте, хезмҽт шартлары һҽм хезмҽт чарасы 

форматына бҽйле рҽвештҽ, гражданнарның дҽүлҽт органнарына һҽм җирле үзидарҽ 

органнарына ихтирамлы мөнҽсҽбҽтенҽ, рҽсмилеге, тыйнаклыгы, традициясе, 

пөхтҽлеге белҽн аерылып торган гомум кабул ителгҽн эш стиленҽ туры килергҽ 

тиеш. 

IV. Кодекс нигезлҽмҽлҽрен бозган өчен җаваплылык 

 

28. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ Кодекс нигезлҽмҽлҽрен бозу муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр 

конфликтын җайга салу буенча тиешле комиссия утырышында мораль хөкем 

ителергҽ тиеш, ҽ федераль законнарда каралган очракларда Кодекс нигезлҽмҽлҽрен 

бозу муниципаль хезмҽткҽргҽ юридик җаваплылык чараларын куллануга китерҽ. 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан Кодекс нигезлҽмҽлҽрен үтҽү аттестациялҽр 

үткҽргҽндҽ, югарыдагы вазифаларга тҽкъдим итү өчен кадрлар резервын 

формалаштырганда, шулай ук дисциплинар җҽза биргҽндҽ исҽпкҽ алына. 

 


