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I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр  

 

 1. Җайга салу предметы  

Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ 

муниципаль хезмҽтне оештыру ҿлкҽсендҽ мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала, шулай ук федераль 

законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль хезмҽт 

узу шартларын һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый торышын (статус) билгели. 

Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ белҽн депутатлар, җирле үзидарҽ органнары ҽгъзалары, җирле 

үзидарҽнең сайланган вазифаи затлары, хҽлиткеч тавыш хокукы булган даими нигездҽ 

гамҽлдҽ булган һҽм юридик затлар булган муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиялҽре 

ҽгъзалары (алга таба – муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиялҽре), муниципаль 

берҽмлекнең контроль-исҽп органы рҽисе статусы билгелҽнми, чҿнки күрсҽтелгҽн затлар 

(алга таба – муниципаль вазифаларны башкаручы затлар) муниципаль хезмҽткҽрлҽр 

булып тормый. 

 

 2. Муниципаль хезмҽт  

Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт – хезмҽт 

килешүе (контракт) тҿзү юлы белҽн алыштырыла торган муниципаль хезмҽт 

вазифаларында даими нигездҽ башкарыла торган, гражданнарның һҿнҽри эшчҽнлеге. 

2. Яллаучы вҽкалҽтлҽрен яллаучы (эш бирүче) вҽкиле исеменнҽн башкара торган 

муниципаль берҽмлек муниципаль хезмҽткҽ яллаучы булып тора. 

3. Яллаучы (эш бирүче) вҽкиле булып Минзҽлҽ муниципаль район Башлыгы, җирле 

үзидарҽ органы җитҽкчесе, Минзҽлҽ муниципаль районы сайлау комиссиясе рҽисе яисҽ 

яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең вазифаларын башкарырга вҽкалҽтле башка зат булырга 

мҿмкин. 

 

 

 3. Муниципаль хезмҽтнең хокукый нигезлҽре  

1. Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль 

хезмҽтнең хокукый нигезлҽрен Россия Федерациясе Конституциясе, 02.03.2007 елдагы 

“Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы №25-ФЗ Федераль законы (алга 

таба - “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль закон) һҽм башка 

федераль законнар, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы Конституциясе, муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы 

Кодексы, Татарстан Республикасының башка законнары, Татарстан Республикасының 

башка норматив хокукый актлары, “Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ, 

гражданнар җыеннарында кабул ителгҽн карарлар һҽм башка муниципаль хокукый актлар 

тҿзи. 

2. “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законында 



күздҽ тотылган үзенчҽлеклҽр белҽн хезмҽт законнарының тҽэсире муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ кагыла. 

 

 

 4. Муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары  

Түбҽндҽгелҽр муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары булып тора: 

 

1) кеше һҽм гражданинның хокуклары һҽм иреге ҿстенлеге; 

2) Россия Федерациясенең дҽүлҽт телен белүче гражданнарга муниципаль хезмҽткҽ 

тигез керү хокукы һҽм нинди иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ каравына, инануларына, дингҽ 

мҿнҽсҽбҽтенҽ, яшҽү урынына, мҿлкҽти һҽм вазифаи халҽтенҽ, чыгышына, миллҽтенҽ, 

расасына, җенесенҽ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле сыйфатлары 

белҽн бҽйлҽнмҽгҽн башка вҽзгыятькҽ бҽйсез рҽвештҽ аны узуда тигез шартлар булдыру; 

 

3) муниципаль хезмҽтлҽрнең профессионализмы һҽм компетентлыгы; 

 

4) муниципаль хезмҽтнең стабильлеге; 

 

5) муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлеге турында мҽгълүматка керү мҿмкинлеге; 

 

6) иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм гражданнар белҽн үзара бҽйлҽнеш; 

 

7) муниципаль хезмҽтлҽргҽ тҿп талҽплҽр бердҽмлеге, шулай ук муниципаль хезмҽт 

узганда тарихи һҽм башка җирле традициялҽрне исҽпкҽ алу; 

 

8) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый һҽм социаль якланганлыгы; 

 

9) үз вазифаи бурычларын тиешенчҽ үтҽмҽгҽн яисҽ үтҽмҽгҽн ҿчен муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең җаваплылыгы; 

 

10) муниципаль хезмҽтнең партиядҽ булмавы. 

 

 

 5. Россия Федерациясенең дҽүлҽт һҽм гражданлык хезмҽте һҽм муниципаль хезмҽт 

арасында үзара бҽйлҽнеш 

 

Россия Федерациясенең дҽүлҽт һҽм гражданлык хезмҽте һҽм муниципаль хезмҽт арасында 

үзара бҽйлҽнеше (алга таба – дҽүлҽт гражданлык хезмҽте) түбҽндҽгечҽ тҽэмин ителҽ: 

 

1) дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазифаларын һҽм муниципаль хезмҽт вазифаларын 

алмаштыру ҿчен тҿп квалификацион талҽплҽр бердҽмлеге; 

 

2) дҽүлҽт гражданлык хезмҽтен һҽм муниципаль хезмҽтне башкарганда вазифалар 

һҽм чиклҽүлҽр бердҽмлеге; 

 

3) муниципаль һҽм гражданлык хезмҽте һҽм һҽм ҿстҽмҽ һҿнҽри белем ҿчен кадрлар 

ҽзерлҽүгҽ талҽплҽр бердҽмлеге;  

 

4) муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽгҽндҽ дҽүлҽт гражданлык хезмҽте стажын 

исҽплҽү һҽм дҽүлҽт гражданлык стажын исҽплҽгҽндҽ муниципаль хезмҽт стажын 

исҽплҽү; 

 



5) дҽүлҽт гражданлык хезмҽтлҽренең һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең социаль 

гарантиялҽре һҽм хезмҽткҽ түлҽүнең тҿп шартлары нисбҽте; 

 

6) муниципаль хезмҽт узучы гражданнарның дҽүлҽт пенсиясе белҽн тҽэмин 

ителешенең, һҽм дҽүлҽт гражданлык хезмҽте узучы гражданнарның, шулай ук 

туйдыручысын югалткан очракта аларның гаилҽ ҽгъзаларының тҿп шартларының 

тҽңгҽллеге. 

 

 

 

 II. Муниципаль хезмҽт вазифалары  

 

 6. Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт вазифалары, муниципаль хезмҽт 

вазифалары Реестры 

 

1. Муниципаль хезмҽт вазифасы – муниципаль вазифаны алмаштыручы затның 

яисҽ җирлекнең сайлау комиссиясе, җирле үзидарҽ органнарының вҽкалҽтлҽрен  

башкаруны тҽэмин итү буенча билгелҽнгҽн вазифалар белҽн “Татарстан 

Республикасының Минзҽлҽ муниципаль районы Ҽтрҽкле авыл җирлеге” 

муниципаль берҽмлеге Уставы нигезендҽ булдырыла торган сайлау комиссиясе 

аппаратындагы, җирле үзидарҽ органындагы вазифа. 

2.  

Муниципаль хезмҽт вазифалары Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт 

вазифалары Реестры нигезендҽ билгелҽнҽ (гамҽлдҽге Нигезлҽмҽгҽ Кушымта №1). 

Ҽтрҽкле авыл җирлегенең муниципаль вазифалар реестры тарихи һҽм башка җирле 

традициялҽрне исҽпкҽ алып билгелҽнҽ торган вазифаларның функциональ билгелҽре һҽм 

тҿркемнҽре, муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органнары буенча 

классификациялҽнгҽн муниципаль хезмҽт вазифалары атамалары исемлеген күздҽ тота. 

 

3. Җирле үзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе 

аппаратының штат расписаниесен тҿзегҽндҽ һҽм раслаганда, Татарстан 

Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегенең 

муниципаль хезмҽт Реестрында каралган муниципаль хезмҽт вазифалары 

атамалары кулланыла. 

 

4. Муниципаль хезмҽт вазифаларының икелҽтҽ атамалары түбҽндҽге очракларда 

мҿмкин: 

 

1) җирле үзидарҽ органының җитҽкчесе урынбасары ҽлеге органның структур 

подразделениесе җитҽкчесе булып тора; 

 

2) җирле үзидарҽ органының структур подразделениесе җитҽкчесе урынбасары 

ҽлеге органның структур подразделениесе җитҽкчесе булып тора. 

 

5. Җирле үзидарҽнең башка органы (башка структур подразделениесе) җитҽкчесе 

вазифасының атамасы “Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы белҽн һҽм 

(яки) башка муниципаль хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

 

 

 7.Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазифаларының һҽм Татарстан 



Республикасында муниципаль хезмҽт вазифаларының үзара бҽйлҽнеше, муниципаль 

хезмҽт вазифаларының классификациясе 

 

1. Муниципаль хезмҽт вазифалары түбҽндҽге тҿркемнҽргҽ бүленҽ: 

 

1) муниципаль хезмҽтнең югары вазифалары; 

 

2) муниципаль хезмҽтнең баш вазифалары; 

 

3) муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазифалары; 

 

4) муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазифалары; 

 

5) муниципаль вазифаларның кече вазифалары.  

 

Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт һҽм дҽүлҽт гражданлык хезмҽте 

вазифаларының үзара бҽйлҽнеше Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽте 

вазифаларына һҽм муниципаль хезмҽтнең тиешле вазифаларына куела торган 

квалификацион талҽплҽрне исҽплҽп, Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт 

турындагы Кодексы белҽн билгелҽнҽ. 

 

 8. Муниципаль хезмҽт вазифаларын алмаштыру ҿчен квалификацион талҽплҽр  

1. Муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыру ҿчен профессиональ белем 

дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек буенча эшенҽ, вазифаи 

бурычларны башкару ҿчен мҿһим булган белем һҽм күнекмҽлҽр, ҽзерлек юнҽлешенҽ, 

шулай ук белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ – яллаучының (эш бирүченең) вҽкиленең 

тиешле карары булганда, квалификацион талҽплҽрнең тҽңгҽл килүе талҽп ителҽ.  

 

2. Һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт стажына яисҽ муниципаль хезмҽт 

вазифаларын алмаштыру ҿчен мҿһим булган ҽзерлек юнҽлешенҽ квалификацион талҽплҽр 

муниципаль хезмҽт вазифалары классификациясе нигезендҽ Россия Федерациясе 

субъекты законы белҽн билгелҽнҽ торган муниципаль хезмҽт вазифаларын алмаштыру 

ҿчен типовой квалификацион талҽплҽр нигезендҽ, муниципаль хокукый актлар белҽн 

билгелҽнҽ. 

Вазифаи бурычларны башкару ҿчен кирҽкле булган белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ 

квалификацион талҽплҽр муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи инструкциясе һҿнҽри хезмҽт 

эшчҽнлеге тҿренҽ һҽм ҿлкҽсенҽ бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ. Муниципаль хезмҽткҽрнең 

вазифаи инструкциясе белҽн шулай ук белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ квалификацион 

талҽплҽр дҽ күздҽ тотылырга мҿмкин.  

 

Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт 

вазифаларын алмаштыру ҿчен белемгҽ (билгеле бер эшчҽнлек ҿлкҽсендҽ эш башкару 

мҿмкинлеге бирүче һҿнҽри ҽзерлек барышында зат алган махсус белемнҽр җыелмасы 

белем дип аңлашыла) түбҽндҽге типовой квалификацион талҽплҽр билгелҽнҽ: 

Муниципаль хезмҽтнең кече һҽм ҿлкҽн вазифалары буенча – Россия Федерациясенең 

һҽм Татарстан Республикасының Конституциялҽрен; Россия Федерациясенең һҽм 

Татарстан Рспубликасының муниципаль хезмҽт турында законнарын; “Татарстан 

Республикасының Ҽтрҽкле авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставын; муниципаль 

хезмҽт узуны оештыру нигезлҽрен; гражданнар белҽн эшне билгелҽүче (гражданнар 

мҿрҽҗҽгате белҽн)норматив-хокукый актларны, вазифаи бурычларны үтҽүгҽ карата 

кулланыла торган эшчҽнлекнең тиешле сферасын җайга салучы Минзҽлҽ муниципаль 

районының Ҽтрҽкле авыл җирлегенең вҽкиллекле һҽм башкарма хакимияте органнары 



структураларын; гражданнарның персональ мҽгълүматларын һҽм мҽгълүматны саклау 

буенча норматив-хокукый актларны; җирле үзидарҽ органының тиешле органы 

структураларын; тиешле вазифага кагылган оешмаларга һҽм халыкка күрсҽтелҽ торган 

дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең административ регламентларын; эш башкару 

нигезлҽрен, хезмҽт мҽгълүматы белҽн эш тҽртибен; хезмҽтне саклау, техника 

куркынычсызлыгы һҽм янгыннан саклану нормаларын һҽм кагыйдҽлҽрен; муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт башкарганда үз-үзлҽрен тотуның гомуми принципларына; 

эшлекле этикет кагыйдҽлҽрен; оргтехника, офис җиһазлары белҽн эшлҽү кагыйдҽлҽрен 

белү; 

муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы һҽм баш вазифалары буенча – муниципаль 

хезмҽтнең кече һҽм ҿлкҽн вазифаларына куелган талҽплҽр, шулай ук җирле үзидарҽ 

органы структураларын; тиешле структур подразделение тарафыннан халыкка һҽм 

оешмаларга күрсҽтелҽ торган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең административ 

регламентын; Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегенең норматив 

хокукый актларын ҽзерлҽү, килешү һҽм кабул итү тҽртибен, документлар ҽйлҽнеше 

кагыйдҽлҽрен һҽм эш башкару технологиясен (документ алып бару, саклау һҽм мҽгълүмат 

алу); 

муниципаль хезмҽтнең югары вазифалары буенча – муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп 

баручы һҽм баш вазифалары ҿчен билгелҽнгҽн талҽплҽр;  шулай ук идарҽ итүнең, 

функциональ бурычларның һҽм эш стиленең оештыру структураларының тҿп тҿрлҽрен; 

функциональ бурычларны һҽм эш стилен; вазифаи бурычлар андый мҽгълүматларны 

куллану белҽн бҽйле вазифаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле булганда дҽүлҽт сере саналган 

мҽгълүматлар белҽн эшлҽү тҽртибен; эшне оештыруны; персонал белҽн эшлҽү нигезлҽрен; 

массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн эшлҽү ысулларын һҽм формаларын белү;  

 

2. Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт 

вазифаларын алмаштыру ҿчен күнекмҽлҽргҽ (куелган бурычларны хҽл итү ҿчен алган 

белемнҽрне практикада куллана белү, тҽҗрибҽ күнекмҽ дип аңлашыла) түбҽндҽге типовой 

квалификацион талҽплҽр куела: 

 

муниципаль хезмҽтнең кече һҽм ҿлкҽн вазифалары буенча – компьютер техникасы, 

оргтехника һҽм коммуникация чаралары белҽн эшли белү; шҽхси хезмҽтне оештыру һҽм 

эш вакытын планлаштыру; югары стилистик дҽрҽҗҽдҽ белешмҽ-мҽгълүмати һҽм эшлекле, 

аналитик документлар тҿзү; эшлекле һҽм һҿнҽри аралашу; заманча мҽгълүмати 

технологиялҽр һҽм мҽгълүмати системалар белҽн эшли белҽ; 

 

муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы һҽм баш вазифалары буенча – муниципаль 

хезмҽтнең кече һҽм ҿлкҽн вазифаларына куелган талҽплҽр, шулай ук югары стилистик 

дҽрҽҗҽдҽ белешмҽ-мҽгълүмати һҽм эшлекле, аналитик документларга мҿхҽррирлек кылу; 

куелган бурычларны үтҽүне тҽэмин итү; алга таба идарҽчелек карарларын кабул итү ҿчен 

тҽкъдимнҽр эшлҽү; эшчҽнлекнең тиешле ҿлкҽсендҽ чаралар уздыру һҽм ҽзерлҽү; 

перспективалы һҽм агымдагы планнарны башкару; куелган бурычларны үтҽүне тҽэмин 

итү; идарҽчелек карарларын оператив башкару; җитҽкче катнашындагы чараларны 

оештыруны тҽэмин итү; 

 

муниципаль хезмҽтнең югары вазифалары буенча – муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп 

баручы һҽм баш вазифалары ҿчен билгелҽнгҽн талҽплҽр, шулай ук  оештыру-җитҽкчелек 

итү эшчҽнлегендҽ күнекмҽлҽр; идарҽ итү карарларын оператив кабул итү һҽм башкару; 

куелган бурычларны хҽл итүдҽ планлаштыру, контроль, системалы якын килү; кабул 

ителгҽн карарларның нҽтиҗҽлҽрен фаразлау һҽм анализлау; мҽгълүматны анализлау һҽм 

системалаштыру; халык алдында чыгыш ясау; дҽүлҽт хакимияте һҽм җирле үзидарҽ 

органнары белҽн үзара бҽйлҽнештҽ булу; мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерүче 



проблемалы вҽзгыятьне үзвакытында ачыклау һҽм хҽл итү; утырышлар, комиссиялҽр, 

эшче тҿркемнҽр һҽм башка чараларны ҽзерлҽү һҽм уздыру буенча эш оештыру; 

перспектикалы һҽм агымдагы планнарны тҿзү һҽм башкару.  

 

3. Мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр ҿлкҽсендҽ муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең профессиональлеген һҽм компетентлыгын тҽэмин итү максатларында бу 

ҿлкҽдҽге белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ түбҽндҽге типовой квалификацион талҽплҽр 

билгелҽнҽ: 

 

муниципаль хезмҽтнең кече, ҿлкҽн һҽм ҽйдҽп баручы вазифалары буенча – аппарат 

һҽм программалы тҽэмин ителешне белү; ведомствоара документ ҽйлҽнеше 

мҿмкинлеклҽрен куллануны кертеп, муниципаль органнарда заманча мҽгълүмати-

коммуникацион технологиялҽрне куллану мҿмкинлеклҽрен һҽм үзенчҽлеклҽрен; 

мҽгълүмати куркынычсызлыкны тҽэмин итү ҿлкҽсендҽ гомуми мҽсьҽлҽлҽрне; 

компьютерның эчке һҽм перифиреяле җайланмалары, мҽгълүмати-телекоммуникацион 

челтҽрлҽр, шул исҽптҽн, Интернет белҽн эш күнекмҽлҽре; операцион системада, текстлы 

редакторда эшлҽү; электрон почта белҽн идарҽ итү; электрон таблицалар белҽн эшлҽү; 

претензиялҽр ҽзерлҽү; электрон документларда график объектларнны куллану; 

мҽгълүматлар базасы белҽн эшлҽү; 

 

муниципаль хезмҽтнең баш һҽм югары вазифалары буенча – муниципаль хезмҽтнең 

кече һҽм ҿлкҽн вазифалары ҿчен бигелҽнгҽн талҽплҽр, шулай ук мҽгълүмати-

коммуникацион технологиялҽр ҿлкҽсендҽ хокукый аспектларны белү; мҽгълүмати-

коммуникацион технологиялҽр ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽте приоритетларын һҽм 

программалы документларын; мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр кулланып 

оешмаларга һҽм халыкка муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿлкҽсендҽ хокукый аспектларны; 

проектлы идарҽ нигезлҽрен; муниципаль органнарда заманча мҽгълүмати технологиялҽр 

куллану мҿмкинлеклҽрен һҽм үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып тҿркем эшчҽнлеге белҽн идарҽ 

итү һҽм стратегик планлаштыру күнекмҽлҽрен; проектлар белҽн идарҽ итү системалары 

белҽн эшлҽү. 

 

Тиешле муниципаль органнар эшчҽнлегендҽ мҽгълүмати-коммуникацион 

технологиялҽрне иңдерү мҽсьҽлҽлҽре белҽн җитҽкчелек итүче вазифаи затлар, 

информатизация мҽсьҽлҽлҽре карамагында булган подразделение хезмҽткҽрлҽре; тиешле 

муниципаль органда мҽгълүмати системаларны үстерү һҽм идарҽ итү, булдыру буенча 

функциялҽр вазифаи бурычларына кергҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне; тиешле 

подразделениелҽргҽ йҿклҽнгҽн функциялҽрне автоматлаштыруны тҽэмин итүче, 

программа продуктларыннан файдаланучы булган подразделение хезмҽткҽрлҽренҽ ҿстҽмҽ 

һҿнҽри белемнҽр һҽм күнекмҽлҽр исемлеге билгелҽнҽ: 

 

- гражданнар һҽм оешмалар белҽн үзара бҽйлҽнеш системасын; муниципаль 

хакимият органнарының тҿп бурычларын һҽм функциялҽрен үтҽргҽ ярдҽмне тҽэмин итүче 

учет системаларын; ведомствоара бҽйлҽнеш системаларын; муниципаль мҽгълүмати 

ресурслар белҽн идарҽ итү системасын; мҽгълүматларны җыю, эшкҽртү, саклау һҽм 

анализлауны тҽэмин итүче мҽгълүмати-аналитик системаларны; электрон архивлар белҽн 

идарҽ итү системаларын; мҽгълүмати куркынычсызлык системаларын; эксплуатация 

белҽн идарҽ итү системаларын белү; 

 

- гражданнар һҽм оешмалар белҽн үзара бҽйлҽнеш системалары белҽн эш 

күнекмҽлҽре; ведомствоара бҽйлҽнеш системалары белҽн эшлҽр; муниципаль мҽгълүмати 

ресурслар белҽн идарҽ итү системалары белҽн эшлҽр;мҽгълүматларны җыю, эшкҽртү, 

саклау һҽм анализлауны тҽэмин итүче мҽгълүмати-аналитик системалар белҽн эшлҽр; 



электрон архивлар, мҽгълүмати куркынычсызлык, эксплуатация белҽн идарҽ итү 

системалары белҽн эш күнекмҽлҽре;. 

 

2. муниципаль хезмҽт вазифаларын алмаштыру ҿчен түбҽндҽге типовой 

квалификацион талҽплҽр куела: 

 

1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ карата: 

югары, баш һҽм ҽйдҽп баручы вазифалар тҿркеме ҿчен - югары белем булу; ҿлкҽн 

һҽм кече вазифалар тҿркеме ҿчен – югары белем һҽм урта һҿнҽри белем булу; 

муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек буенча эш стажына, ҽзерлек 

юнҽлешенҽ:  

муниципаль хезмҽтнең югары вазифалары буенча 2 елдан ким булмаган 

муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек буенча стаж, 4 елдан ким булмаган – 

ҽзерлек юнҽлеше буенча; 

 

муниципаль хезмҽтнең баш вазифалары буенча – бер елдан ким булмаган 

муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек буенча эш стажы, ике елдан ким булмаган стаж 

– ҽзерлек юнҽлеше буенча; 

 

Муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы, ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽре вазифаларын 

алмаштыру ҿчен ҽзерлек юнҽлеше, белгечлек буенча эш стажы яисҽ муниципаль хезмҽт 

стажына квалификацион талҽплҽр билгелҽнми. 

 

3. Гамҽлдҽге пунктның максатларында муниципаль хезмҽт стажын билгелҽгҽндҽ 

дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазифаларында һҽм хҽрби хезмҽтнең һҽм башка 

тҿрдҽге федераль дҽүлҽт хезмҽте вазифаларында шуларга тҽңгҽллҽшкҽн 

вазифаларда эш стажы исҽплҽнҽ. 

3.1. Ҽгҽр дҽ муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи инструкциясендҽ муниципаль хезмҽт 

вазифасын алмаштыру ҿчен кирҽк булган ҽзерлек юнҽлешенҽ, белгечлеккҽ 

квалификацион талҽплҽр күздҽ тотыла икҽн, ул чагында белгечлек буенча, 

ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажын исҽплҽгҽндҽ, күрсҽтелгҽн стажга гражданин 

(муниципаль хезмҽткҽр) күрсҽтелгҽн белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча белем 

алу һҽм (яисҽ) квалификация турында документ алганнан соң, бу белгечлек, эш 

юнҽлеше буенча эш чорлары кертелҽ. 

 

3.2. Ҽгҽр дҽ муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи инструкциясендҽ муниципаль хезмҽт 

вазифасын алмаштыру ҿчен кирҽк булган ҽзерлек юнҽлешенҽ, белгечлеккҽ 

квалификацион талҽплҽр күздҽ тотылмый икҽн, ул чагында гражданинның 

(муниципаль хезмҽткҽрнең) белгечлек буенча, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш 

стажын исҽплҽгҽндҽ, муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыру ҿчен 

квалификацион талҽплҽргҽ туры килҽ торган шул дҽрҽҗҽдҽге һҿнҽри белем 

турында документ алганнан соң, муниципаль хезмҽт вазифасы буенча вазифаи 

бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле булган, башкарганда белем һҽм күнекмҽлҽр 

алынган эш чоры күрсҽтелгҽн стажга кертелҽ. 

 

 

4. Контракт буенча билгелҽнҽ торган муниципаль районның җирле хакимияте 

башлыгы вазифасына кандидатларга ҿстҽмҽ талҽп буларак биш елдан ким 

булмаган идарҽ итү эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе булу билгелҽнҽ. Гамҽлдҽге ҿлештҽ 

оешма, дҽүлҽт органы, муниципаль орган җитҽкчесе, җитҽкче урынбасары 

вазифаларында, шулай ук аларның структур подразделениелҽрендҽ җитҽкче 



вазифаларында эш идарҽ итү эшчҽнлеге дип аңлашыла. Контракт буенча 

билгелҽнҽ торган җирле хакимият башлыгы вазифасына кандидатларга ҿстҽмҽ 

талҽплҽр “Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле 

авыл җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы белҽн билгелҽнергҽ мҿмкин. 

 

5. Бик яхшы билгелҽре булган белгеч яисҽ магистр дипломы булган затлар ҿчен 

муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш 

стажына квалификацион талҽплҽр диплом бирелгҽн кҿннҽн соң ҿч ел эчендҽ 

билгелҽнҽ – ярты елдан ким булмаган муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек, 

ҽзерлек юнҽлеше буенча бер ел эш стажы. 

 

 

 9. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класслы чиннары 

 

1. Класслы чиннар муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль хезмҽт вазифаларын алмаштыру ҿчен 

квалификацион талҽплҽргҽ һҿнҽри ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ туры килүен күрсҽтҽ. 

 

2. Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ түбҽндҽге класслы чиннар бирелҽ:  

 

муниципаль хезмҽтнең югары вазифаларын башкаручыларга - 1, 2 яисҽ 3нче класслы 

гамҽлдҽге муниципаль киңҽшче; 

 

муниципаль хезмҽтнең баш вазифаларын башкаручыларга - 1, 2 яисҽ 3нче класслы 

муниципаль киңҽшче; 

 

муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазифаларын башкаручыларга - 1, 2 яисҽ 3нче 

класслы муниципаль киңҽшче; 

 

муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазифаларын башкаручыларга - 1, 2 яисҽ 3нче класслы 

муниципаль хезмҽт референты; 

 

муниципаль хезмҽтнең кече вазифаларын башкаручыларга - 1, 2 яисҽ 3нче класслы 

муниципаль хезмҽт сҽркатибе; 

 

 

3. Муниципаль хезмҽт вазифаларын югарыда күрсҽтелгҽн тҿркемнҽргҽ кертү 

Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районында муниципаль хезмҽт 

вазифалары Реестры нигезендҽ башкарыла. 

 

 

6. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар бирү һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазифаларына күчергҽндҽ һҽм 

муниципаль хезмҽттҽн азат иткҽндҽ аларны саклау тҽртибе 

1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар алдагы класслы чинда булуның 

билгелҽнгҽн озынлыгын исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт вазифалары тҿркеме 

чиклҽрендҽ алмаштырылган вазифа белҽн муниципаль хезмҽт вазифасы 

нигезендҽ, эзлеклелек белҽн бирелҽ. 

 

2. Класслы чин беренче яисҽ чираттагы булырга мҿмкин. 

 



3.Муниципаль хезмҽтнең билгеле бер тҿркеме вазифасына беренче тапкыр 

билгелҽнҽ торган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 3 нче класслы чин бирелҽ. 

 

4.Муниципаль хезмҽткҽ федераль дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең класслы чины, 

дипломатик рангы, хҽрби яисҽ махсус званиесе, Татарстан Республикасының 

яисҽ Россия Федерациясенең башка субъектының дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең 

класслы чины, муниципаль хезмҽтнең квалификацион разряды булган 

гражданинны эшкҽ алганда, аңа беренче класслы чин муниципаль хезмҽт 

вазифалары тҿркеме чиклҽрендҽ алмаштыручы вазифа нигезендҽ бирелҽ. 

 

5.Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин билгелҽү максатлары ҿчен, гамҽлдҽге пунктның 4 

нче ҿлеше нигезендҽ, муниципаль хезмҽтнең квалификацион разрядлары һҽм класслы 

чиннары нисбҽте, Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазифаларының һҽм 

Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазифаларының нисбҽте,  

Татарстан Республикасы дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең класслы чиннары һҽм Россия 

Федерациясенең башка субъектларының дҽүлҽт гражданлык хезмҽте, федераль дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽтенең класслы чиннары нисбҽте, шулай ук федераль дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽтенең, дипломатик рангларның, хҽрби һҽм махсус званиелҽрнең класслы чиннары 

нисбҽте.  

 

6) Ҽгҽр гамҽлдҽге пунктның 5 ҿлешендҽ күздҽ тотылганча, гамҽлдҽге пунктның 4 нче 

ҿлеше нигезендҽ бирелҽ торган квалификацион разрядларның һҽм класслы чиннарның, 

вазифаларның нисбҽте муниципаль хезмҽткҽрнең квалификацион разрядының Россия 

Федерациясенең башка субъекты яисҽ Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽтенең класслы чинының, хҽрби һҽм махсус званиесенең, дипломатик рангының, 

федераль дҽүлҽт гражданлык гражданлык хезмҽтенең класслы чиныннан түбҽн булса, 

муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽтнең квалификацион разрядыннан, Россия 

Федерациясенең башка субъектыннан яисҽ Татарстан Республикасының дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽтенең класслы чиныннан, хҽрби һҽм махсус званиесеннҽн, дипломатик 

рангыннан, федераль дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең класслы чиныннан түбҽн булмаган, 

ҽмма муниципаль хезмҽтнең алмаштырган вазифасына караган муниципаль хезмҽтнең 

вазифалар тҿркеме чиклҽрендҽ, 1 нче класслы класс чиныннан югары булмаган класслы 

чин билгелҽнҽ.  

 

Алга таба муниципаль хезмҽткҽргҽ чираттагы класслы чин билгелҽгҽндҽ аның 

муниципаль хезмҽтнең квалификацион разрядында, Россия Федерациясенең башка 

субъекты яисҽ Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең класслы 

чинында, хҽрби һҽм махсус званиесендҽ, дипломатик рангында, федераль дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽтенең тиешле класслы чинында булу вакыты исҽпкҽ алына.  

Муниципаль хезмҽткҽргҽ беренче класслы чин сынау уңышлы тҽмамланганнан соң 

билгелҽнҽ, ҽгҽр дҽ сынау билгелҽнмҽгҽн булса, ул чагында муниципаль хезмҽткҽрнең 

муниципаль хезмҽткҽ билгелҽнүеннҽн соң ҿч айдан да иртҽ булмаган вакытта билгелҽнҽ.  

 

Муниципаль хезмҽтнең 2 һҽм 3 нче класслы референтына һҽм сҽркатибенҽ классллы 

чиннарда булуның минималь срогы бер ел тҽшкил итҽ, 2 һҽм 3 нче класслы муниципаль 

хезмҽт киңҽшчесенҽ – ике ел, 2 һҽм 3 нче класслы гамҽлдҽге муниципаль киңҽшчегҽ – бер 

ел. Сҽркатип, референт, муниципаль хезмҽт киңҽшчесе, муниципаль киңҽшчесенҽ һҽм 1 

нче класслы гамҽлдҽге муниципаль киңҽшчегҽ класслы чиннарда булу срогы билгелҽнми. 

Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне класслы чиннарда күтҽрү муниципаль хезмҽтнең 

тиешле тҿркеменең югарыда торган вазифаларына күчерелгҽндҽ мҿмкин. 

 



6. Бирелгҽн класслы чинда булу срогы билгелҽнгҽн кҿннҽн башлап исҽплҽнҽ 

башлый.  Класслы чин бирелү турында карар кабул ителгҽн кҿн класслы чин 

бирелгҽн кҿн булып исҽплҽнҽ. Класслы чин квалификацион имтихан нҽтиҗҽлҽре 

буенча билгелҽнгҽн очракта, муниципаль хезмҽткҽрнең квалификацион имтихан 

тапшырган кҿне класслы чин бирелгҽн кҿн дип исҽплҽнҽ.  

 

7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ чираттагы класслы чин алдагы класслы чинда 

муниципаль хезмҽт узу ҿчен билгелҽнгҽн срок тҽмамлангач, муниципаль 

хезмҽткҽр үз вазифаи бурычларын тиешенчҽ башкарган һҽм муниципаль 

хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган класслы чинга тиң яки югарырак класслы чин 

каралган муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштырган очракта бирелҽ. 

 

8. . Дисциплинар шелтҽ бирелгҽн, шулай ук аларга карата хезмҽт тикшерүе 

уздырыла яисҽ җинаять эше кузгатылган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ чираттагы 

класслы чин  бирелми.  

 

9. . Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин муниципаль хезмҽттҽ аеруча хезмҽтлҽре 

ҿчен бүлҽклҽү чарасы сыйфатында бирелергҽ мҿмкин:  

 

тиешле класслы чинда муниципаль хезмҽт узу ҿчен гамҽлдҽге пунктның 9 нчы 

ҿлешендҽ билгелҽнгҽн срок тҽмамланганчы, лҽкин моңа кадҽр бирелгҽн чинда 

кимендҽ алты айдан иртҽрҽк булмаган – муниципаль хезмҽт вазифаларының бу 

тҿркеменҽ тҽңгҽл килүче чираттагы класслы чиннан югары түгел; 

 

алмаштырыла торган вазифа караган муниципаль вазифалары тҿркемнҽре 

чиклҽрендҽ, 3 нче класс класслы чины булган муниципаль хезмҽткҽргҽ - 1 нче 

класс, ҽмма 3 класс класслы чинга тҽңгҽл килүче муниципаль хезмҽт узуга 

гамҽлдҽге пунктның 9 нчы ҿлешендҽ билгелҽнгҽн срок тҽмамлангангач, класс 

чиннарының эзлеклелеген сакламыйча, бер баскычка югары. 

 

10. Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең югарырак вазифасына 

билгелҽгҽндҽ, гамҽлдҽге пунктның 9 нчы ҿлешендҽ билгелҽнгҽн, алдагы класслы 

чинда булу срогы чыккан очракта, вазифаларның элекке тҿркеме чиклҽрендҽ аңа 

чираттагы класслы чин бирелергҽ мҿмкин. 

 

11. Муниципаль хезмҽткҽрне ул моңа кадҽр алмаштырган муниципаль хезмҽт 

вазифаларының югарырак тҿркеменҽ караган муниципаль хезмҽт вазифасына 

билгелҽгҽндҽ, ҽгҽр дҽ бу класслы чин муниципаль хезмҽткҽр ия булган класслы 

чиннан югары булса, күрсҽтелгҽн хезмҽткҽргҽ гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 9 пункты 

нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазифаларының ҽлеге тҿркеме ҿчен беренче 

класслы чин бирелҽ. Күрсҽтелгҽн очракта класслы чин эзлеклелек сакламыйча 

һҽм алдагы класслы чинда булу срогын исҽпкҽ алмыйча бирелҽ. 

 

 

12. Муниципаль хезмҽт вазифаларын вҽкалҽтлҽрнең билгеле бер срогына 

алмаштыручы муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ, муниципаль хезмҽт вазифаларының 

югары тҿркеменҽ караган муниципаль хезмҽт вазифаларын алмаштыручы 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш, класслы чиннар квалификацион имтихан 

нҽтиҗҽлҽре буенча бирелҽ. Квалификацион имтихан дҽүлҽт гражданлык 



хезмҽткҽрлҽре квалификацион имтихан бирү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

уздырыла. 

 

13. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар муниципаль хезмҽткҽр 

җитҽкчесенең турыдан-туры гаризасы буенча яллаучының (эш бирүченең) акты 

белҽн бирелҽ.  

 

19. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирелү турында гариза кертү тҽртибе һҽм 

аңа беркетелгҽн документлар исемлеге муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.  

 

14. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирелү турында карар, гамҽлдҽге 

пунктның 13 нче ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн очраклардан тыш, бер айдан да 

соңармаган срокта кабул ителергҽ тиеш: 

 

1) квалификацион имтихан уздырган кҿннҽн башлап; 

 

класслы чинны квалификацион имтиханнан башка биргҽндҽ вҽкалҽтле җирле 

үзидарҽ органының вазифаи затына яки органына барлык кирҽкле документлар 

белҽн класслы чин бирелү турында гариза кертелгҽн кҿннҽн. 

 

21. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазифаларына  

күчергҽндҽ, шулай ук муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽндҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ 

бирелгҽн класслы чин саклана. Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең башка 

вазифасына билгелҽгҽндҽ, аңа бирелгҽн чин чираттагы класслы чин билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

бирелгҽнче саклана.  

 

22.Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирелү турында мҽгълүматлар муниципаль 

хезмҽткҽрнең шҽхси эш кҽгазьлҽренҽ һҽм хезмҽт кенҽгҽсенҽ кертелҽ. 

 

 

11. Муниципаль хезмҽтнең класслы чинын саклап калу һҽм аннан мҽхрүм итү  

1. Бирелгҽн класслы чин муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽтнең алмаштырган 

вазифасыннан азат ителгҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽндҽ (шул исҽптҽн, 

лаеклы ялга чыгу), шулай ук кабаттан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ сакланып калына.  

 

2. Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазифасына билгелҽгҽндҽ 

аңа бирелгҽн класслы чин билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чираттагы класслы чин бирелгҽнче 

сакланып калына.  

 

3. Бирелгҽн класслы чиннан мҽхрүм итү федераль законнар нигезендҽ, суд карары 

буенча мҿмкин.  

 

 III. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокукый торышы (статусы)  

 

 12. Муниципаль хезмҽткҽр  

1. Җирле бюджет хисабыннан түлҽнҽ торган акчалата тулы керем ҿчен муниципаль 

хезмҽт вазифасы буенча бурычларны Федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы 

законнары нигезендҽ, муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкаручы 

гражданин муниципаль хезмҽткҽр булып санала. 

 

2. Җирле үзидарҽ органнарының, муниципаль берҽмлеклҽрнең сайлау 

комиссиялҽренең эшчҽнлеген техник тҽэмин ителеш буенча вазифалар 



башкаручы затлар муниципаль хезмҽт вазифаларын алмаштырмыйлар һҽм 

муниципаль хезмҽткҽр булып тормыйлар.  

 

 

 13. Муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп хокуклары  

1. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокуклары түбҽндҽгечҽ: 

 

1) хезмҽт буенча алга таба күтҽрелү шартлары һҽм вазифаи бурычларны 

башкаруның сыйфатын бҽя бирү критерийлары, муниципаль хезмҽтнең 

алмаштырган вазифасы буенча аның хокукларын һҽм бурычларын билгелҽүче 

документлар белҽн танышу; 

 

2) вазифаи бурычларны башкару ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар белҽн 

тҽэмин итү;  

 

3) хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт турында законнар һҽм хезмҽт килешүе 

(контракт) нигезендҽ хезмҽткҽ түлҽү һҽм башка түлҽүлҽр;  

 

3) эш (хезмҽт) кҿненең нормаль озынлыгын билгелҽү, ял һҽм эш кҿне саналмаган 

бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук ел саен түлҽүле отпуск белҽн тҽэмин ителҽ торган ял; 

 

4) вазифаи бурычларны үтҽү, шулай ук җирле үзидарҽ органы, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясенең эшчҽнлеген камиллҽштерү турында 

тҽкъдимнҽр кертү ҿчен кирҽкле булган мҽгълүматны һҽм материалларны 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алу; 

 

6) үз инициативаң буенча муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазифасын алмаштыруга 

конкурста катнашу;  

 

7) җирле бюджет хисабыннан муниципаль хокукый акт нигезендҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри 

белем алу;  

 

8) үзеңнең персональ мҽгълүматларыңны саклау; 

 

9) үз шҽхси эш кҽгазьлҽреңнең барлык материаллары, һҿнҽри эшчҽнлек турында 

бҽялҽмҽ һҽм шҽхси эш кҽгазьлҽренҽ кертү ҿчен башка документлар белҽн танышу, шулай 

ук аның язма аңлатмаларын шҽхси эш кҽгазьлҽренҽ теркҽү; 

 

10) үз хокукларыңны, социаль-икътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрне яклау ҿчен 

һҿнҽри союзлар булдыру хокукын кертеп, берлҽшү;  

 

11) хезмҽт законнары нигезендҽ шҽхси хезмҽт бҽхҽслҽрен карау, муниципаль 

хезмҽттҽ үз хокукларыңны һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрне яклау (аларның кимчелеклҽре 

буенча судка шикаять бирү);  

 

12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итү.  

 

3. Муниципаль хезмҽткҽр, контракт буенча җирле хакимият башлыгы вазифасын 

алмаштыручы муниципаль хезмҽткҽрдҽн тыш, яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең 

алдан бирелгҽн язма хҽбҽре белҽн башка түлҽүле эш башкарырга хокуклы, ҽгҽр 

дҽ бу мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китермҽсҽ һҽм “Россия Федерациясендҽ 

муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законда башкача каралмаган булса. 



 

 

 14. Муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп бурычлары  

1. Муниципаль хезмҽткҽр түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы: 

 

1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституцион законнарын, 

федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларын, 

Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы законнарын һҽм 

башка норматив хокукый актларны, муниципаль берҽмлек уставын һҽм башка 

муниципаль хокукый актларны үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 

 

2) вазифаи инструкция нигезендҽ вазифаи бурычларны үтҽргҽ;  

 

3) вазифаи бурычларны үтҽгҽндҽ расага, миллҽткҽ, телгҽ, дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ һҽм 

башка торышка карамастан, кешенең һҽм гражданинның хокукларын, иреген һҽм законлы 

мҽнфҽгатьлҽрен, шулай ук оешмаларның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен 

якларга;  

 

4) җирле үзидарҽ органында, муниципалҗ берҽмлекнең сайлау комиссиясе 

аппаратында билгелҽнгҽн эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, вазифаи инструкцияне, 

хезмҽт мҽгълүмате белҽн эш тҽртибен үтҽргҽ; 

 

5) вазифаи бурычларны тиешенчҽ үтҽү ҿчен кирҽкле квалификация дҽрҽҗҽсен 

тотарга;  

 

6) дҽүлҽтнеке һҽм федераль законнар белҽн яклана торган башка серлҽрне, шулай ук 

вазифаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ билгеле булган мҽгълүматларны, шул исҽптҽн, 

гражданнарның шҽхси тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ яисҽ аның намусына һҽм абруена 

кагылган мҽгълүматларны фаш итмҽскҽ; 

 

7) дҽүлҽт һҽм муниципаль мҿлкҽтне, шул исҽптҽн, вазифаи бурычларны үтҽү ҿчен 

аңа бирелгҽн мҿлкҽтне саклау;  

 

8) үзең һҽм гаилҽ ҽгъзалары турында мҽгълүматларны Россия Федерациясе 

законнары белҽн каралганча, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырырга;  

 

9) Россия Федерациясе гражданлыгы булудан туктау турында Россия Федерациясе 

гражданлыгыннан чыккан кҿнне яисҽ чит дҽүлҽт гражданлыгы алу турында чит дҽүлҽт 

гражданлыгы алган кҿнне яллаучы (эш бирүчегҽ) вҽкиленҽ хҽбҽр итҽргҽ; 

 

10) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль закон һҽм 

башка федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн тыюларны бозмаска, бурычларны үтҽргҽ, 

чиклҽүлҽрне сакларга; 

 

11) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерү мҿмкин булган, вазифаларны башкарганда 

шҽхси кызыксынучанлык турында яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) язмача формада хҽбҽр 

итҽргҽ, һҽм мондый каршылыкны булдырмау буенча чаралар күрергҽ. 

 

2. Муниципаль хезмҽткҽр үзенҽ бирелгҽн хаксыз йҿклҽмҽне үтҽргҽ хокуклы түгел. 

Тиешле җитҽкчедҽн муниципаль хезмҽткҽр фикеренчҽ хаксыз булган йҿклҽмҽ алган 

очракта, ҽлеге йҿклҽмҽне үтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин булган федераль законнар 

нигезлҽмҽлҽрен һҽм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларын, 



Татарстан Республикасы законнарын һҽм башка норматив хокукый актларын, муниципаль 

хокукый актларны күрсҽтеп, ҽлеге йҿклҽмҽнең хаксыз булуы турында язмача формада 

нигезлҽүне муниципаль хезмҽткҽр йҿклҽмҽ биргҽн җитҽкчегҽ тапшырырга тиеш. 

Җитҽкче ҽлеге йҿклҽмҽне язмача формада раслаган очракта, муниципаль хезмҽткҽр 

аны үтҽүдҽн баш тартырга бурычлы. Хаксыз йҿклҽмҽне үтҽгҽн очракта, муниципаль 

хезмҽткҽр һҽм ҽлеге йҿклҽмҽне биргҽн җитҽкче Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплылык тоталар.  

 

15. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр  

1. Түбҽндҽге очракта гражданин муниципаль хезмҽткҽ, ҽ муниципаль хезмҽткҽр 

муниципаль хезмҽттҽ була алмый:  

 

1) законлы кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн хезмҽткҽ яраксыз һҽм чиклҽнгҽн 

хезмҽткҽ яраксыз дип табылганда;  

 

2) законлы кҿченҽ кергҽн, суд карары буенча аның муниципаль хезмҽт вазифасы 

буенча вазифаи бурычларны үтҽү мҿмкинлеген тҿшереп калдыручы җҽзага тартылуы;  

 

3) ҽгҽр гражданин алмаштырырга дҽгъва итүче яисҽ муниципаль хезмҽткҽр 

алмаштыра торган муниципаль хезмҽт вазифасы андый мҽгълүматлардан файдалану белҽн 

бҽйле булса, федераль законнар белҽн саклана торган дҽүлҽти һҽм башка серлҽр булып 

саналган мҽгълүматларга керү процедурасын узудан баш тартканда; 

 

4) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль закон 

нигезендҽ  медицина оешмасы бҽялҽмҽсе белҽн расланган һҽм аны узуга яисҽ муниципаль 

хезмҽткҽ керүгҽ каршылык тудыручы авыруларның булуы;  

 

5) җирле хакимиятне җитҽкли торган  муниципаль берҽмлек башлыгы белҽн якын 

туган яисҽ үзлеклҽр булу (ата-аналар, ир белҽн хатын, балалар, абый-апа, эне-

сеңел, шулай ук ир белҽн хатынның балалары һҽм балаларның ир белҽн хатыны), 

ҽгҽр муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыру ҽлеге вазифаи затның турыдан-

туры буйсынуында яисҽ ҽлеге вазифаи зат контролендҽ булса, ҽгҽр муниципаль 

хезмҽт вазифасын алмаштыру турыдан-туры буйсыну яисҽ берсенең икенчесе 

контролендҽ булуы белҽн бҽйле булса; 

 

6) аның нигезендҽ чит ил гражданины муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы 

булган Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, Россия Федерациясенең 

халыкара килешүендҽ катнашучы – чит дҽүлҽт гражданлыгын туктату, аның 

нигезендҽ Россия Федерациясе гражданины чит дҽүлҽт гражданлыгы булган 

муниципаль хезмҽттҽ булырга хокукы булган, Россия Федерациясенең халыкара 

килешүендҽ катнашучы булмаган чит дҽүлҽт территориясендҽ Россия 

Федерациясе гражданинының даими яшҽү хокукын раслаучы яшҽүгҽ хокук яисҽ 

башка документ алу яисҽ аның чит дҽүлҽт гражданлыгын алуы; 

 

7) чит дҽүлҽт гражданлыгы булуы, аның нигезендҽ чит ил гражданинының 

муниципаль хезмҽттҽ булырга хокукы булган, Россия Федерациясенең халыкара 

килешүендҽ катнашучы – муниципаль хезмҽткҽр чит дҽүлҽт (чит дҽүлҽтлҽр) 

гражданины булган очраклардан тыш; 

 

8) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ ялган документлар яисҽ белҽн торып ялган 

документлар тапшыру;  

 



 “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль закон, 

25.12.2008 елдагы “Коррупциягҽ каршы тору турында”гы №273-ФЗ Федераль 

законнары (алга таба – “Коррупциягҽ каршы тору турында Федераль закон) һҽм 

башка федераль законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ тулы 

булмаган мҽгълүматлар яисҽ белҽ торып ялган мҽгълүматлар тапшыру; 

 

9) гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 18.1 пунктында каралган мҽгълүматларны  тапшырмау;  

 

10) законлы нигезсез чакырылыш буенча хҽрби хезмҽт узмаган дип тану – Россия 

Федерациясенең тиешле субъектының чакырылыш комиссиясенҽ күрсҽтелгҽн гаризага 

шикаять белдерү ҿчен билгелҽнгҽн срок тҽмамланганнан соң 10 ел дҽвамында, ҽгҽр 

күрсҽтелгҽн гариза һҽм (яки) Россия Федерациясенең тиешле субъектының чакырылыш 

комиссиясе карары гражданинның шикаяте буенча күрсҽтелгҽн гариза судта тикшерелсҽ – 

күрсҽтелгҽн гаризага гражданинның шикаяте буенча Россия Федерациясенең тиешле 

субъектының чакырылыш комиссиясе карары һҽм (яки) күрсҽтелгҽн нҽтиҗҽ чыгарганда 

гражданинның хокуклары бозылмаган дип танылган суд карары законлы кҿченҽ кергҽн 

кҿннҽн 10 ел дҽвамында. 

 

2. Муниципаль берҽмлек башлыгы белҽн якын туганнар (ата-аналар, ир белҽн хатын, 

балалар, абый-апа, эне-сеңел, шулай ук ир белҽн хатынның балалары һҽм балаларның ир 

белҽн хатыны) булган очракта, гражданин җирле хакимият башлыгы вазифасына, ҽ 

муниципаль хезмҽткҽр контракт буенча җирле хакимият башлыгы вазифасын алмаштыра 

алмый. 

 

3. Гражданин муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыру ҿчен билгелҽнгҽн яшь 

чиген – 65 яшь тулганнан соң муниципаль хезмҽткҽ алына алмый. 

 

 

 16. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле тыюлар  

1. Муниципаль хезмҽт узу белҽн бҽйле рҽвештҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ 

түбҽндҽгелҽр тыела:  

 

1) мондый очракларда муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыру:  

 

а) Россия Федерациясенең дҽүлҽт вазифасына яисҽ Россия Федерациясе 

субъектының дҽүлҽт вазифасына сайлану яки билгелҽнү, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте 

вазифасына билгелҽнгҽн очракта; 

 

б) муниципаль вазифага сайланганда яки билгелҽнгҽндҽ;  

 

в) профсоюз союзы органында түлҽүле сайлау вазифасына, шул исҽптҽн, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында, җирле үзидарҽ органында 

булдырылган беренчел профсоюз оешмасының сайлау органына сайланганда; 

 

2) шҽхсҽн һҽм ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эше белҽн шҿгыльлҽнергҽ, 

коммерция оешмасы идарҽсендҽ яисҽ коммерциягҽ бҽйле булмаган оешма 

идарҽсендҽ (сҽяси партия белҽн идарҽ итүдҽн, съездда (конференциядҽ) яисҽ 

башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативы, 

күчемсез милек хуҗаларының ширкҽтенең гомуми җыелышында катнашырга, 

аерым башкарма орган сыйфатында күрсҽтелгҽн коммерциягҽ бҽйле булмаган 

оешмалар (сҽяси партиялдҽн тыш) белҽн идарҽ итүдҽ бушлай нигездҽ 

катнашырга яисҽ муниципаль берҽмлеккҽ караган учредитель (акционер, 



катнашучы) тарафыннан идарҽ органнарында һҽм оешманың ревизия 

комиссиясендҽ муниципаль берҽмлекнең мҽнфҽгатьлҽренең бушлай нигездҽ 

күрсҽтелүеннҽн тыш, (муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

алынган яллаучының вҽкиле (эш бирүче) рҿхсҽтеннҽн идарҽнең коллегиаль 

органнарының составына федераль законнарда каралган башка очраклардан тыш, 

муниципаль хосусыйлыкта булган акциялҽр (устав капиталында катнашу 

ҿлешлҽре) белҽн идарҽ итү яки оешма учредителе вҽкалҽтлҽренең муниципаль 

берҽмлек исеменнҽн башкарылу тҽртибен билгелҽүче муниципаль актлар 

нигезендҽ керү; 

 

3) , федераль законнарда каралган башка очраклардан тыш, муниципаль 

хосусыйлыкта булган акциялҽр (устав капиталында катнашу ҿлешлҽре белҽн) 

идарҽ итү яки оешма учредителе вҽкалҽтлҽрен муниципаль берҽмлек исеменнҽн 

башкару тҽртибен билгелҽүче муниципаль хокукый актлар нигезендҽ; 

 

федераль законнарда башкача каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт 

вазифасын башкарган яисҽ аңа турыдан-туры буйсынган яисҽ контролендҽ 

булган муниципал берҽмлекнең сайлау комиссиясенең, җирле үзидарҽ органында 

ҿченче затларның эшлҽре буенча ышанычлы зат яисҽ вҽкил булырга; 

 

4) вазифаи урын билҽү яисҽ вазифаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле рҽвештҽ, физик 

һҽм юридик затлардан бүлҽклҽүлҽр (бүлҽк, акчалата бүлҽк, ссуда, хезмҽтлҽр, 

күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары ҿчен түлҽү һ.б. бүлҽклҽүлҽр) алырга. 

Россия Федерациясенең Гражданлык кодексында билгелҽнгҽн очраклардан тыш, 

муниципаль хезмҽткҽрнең беркетмҽле чаралар, хезмҽт командировкалары һҽм 

башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ алынган бүлҽклҽре, муниципаль 

хосусыйлык дип таныла һҽм ул муниципаль вазифа башкара торган муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясенҽ, җирле үзидарҽ органына муниципаль 

хезмҽткҽр тарафыннан акт буенча тапшырыла. Беркетмҽле чара, хезмҽт 

командировкасы яисҽ башка рҽсми чара белҽн бҽйле рҽвештҽ алынган бүлҽкне 

тапшырган муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясенең норматив хокукый 

актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аны сатып ала ала; 

 

5) физик һҽм юридик затлар хисабыннан командировкаларга чыгу, муниципаль 

берҽмлекнең башка сайлау комиссиялҽре, җирле үзидарҽ органнары, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиялҽре, шулай ук халыкара һҽм чит илнең 

коммерциягҽ бҽйле булмаган оешмалары, чит дҽүлҽтлҽрнең җирле үзидарҽ 

органнары һҽм дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн җирле үзидарҽ органының 

ышаныч язуы буенча ике яклы нигездҽ башкарыла торган командировкалардан 

тыш; 

 

6) матди-техник, финанс һҽм башка тҽэмин ителеш чараларыннан, башка 

муниципаль мҿлкҽттҽн вазифаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле булмаган 

максатларда файдалану;  

 

7)  федераль законнар нигезендҽ конфиденциаль мҽгълүмат саналган 

мҽгълүматларны яисҽ вазифаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле 

булган хезмҽт мҽгълүматын фаш итҽргҽ һҽм муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле 

булмаган максатларда файдаланырга; 

 

8) җирле үзидарҽ органнары, муниципаль берҽмлекнең һҽм аның җитҽкчелҽренең 



сайлау комиссиясе, җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлегенҽ карата ачык ҽйтергҽ, 

бҽя бирергҽ, шелтҽ белдерергҽ (шулай ук массакүлҽм мҽгълүмат чараларында), 

ҽгҽр дҽ ул аның вазифаи бурычларына кермҽсҽ; 

 

9) муниципаль берҽмлек башлыгының язмача рҿхсҽтеннҽн башка чит дҽүлҽтлҽр, 

халыкара оешмалар, шулай ук сҽяси партиялҽрнең, башка иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽрнең һҽм дини берлҽшмҽлҽрнең мактаулы һҽм махсус исемнҽрен 

(фҽннидҽн кала) кабул итҽргҽ, ҽгҽр күрсҽтелгҽн оешмалар һҽм берлҽшмҽлҽр 

белҽн үзара ярдҽмлҽшү аның вазифаларына керсҽ; 

 

10) сайлау алды агитациясе, шулай ук референдум мҽсьҽлҽлҽре буенча агитация 

ҿчен  

вазифаи торышның ҿстенлеклҽреннҽн файдаланырга,  

 

10) вазифаи торышны сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр 

мҽнфҽгатьлҽрендҽ файдаланырга, шулай ук муниципаль хезмҽткҽр сыйфатында 

күрсҽтелгҽн берлҽшмҽлҽргҽ үз мҿнҽсҽбҽтеңне ачыктан-ачык белдерергҽ; 

 

12) җирле үзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси партиялҽр 

структураларын, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр булдыру яисҽ күрсҽтелгҽн 

структуралар булдыруга ярдҽм итҽргҽ (һҿнҽри союзлар, шулай ук иҗтимагый 

үзешчҽнлекнең ветераннар һҽм башка органнарыннан башка); 

 

13) хезмҽттҽге бҽхҽслҽрне җайга салу максатларында вазифаи бурычларны 

башкаруны туктатырга;  

 

14) Россия Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган идарҽ органнары, 

попечительлек яисҽ күзҽтчелек советлары, чит иллҽрнең коммерциягҽ бҽйле булмаган 

дҽүлҽтнеке булмаган оешмалары һҽм аларның структур подразделениелҽре составына 

керергҽ, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешүе яисҽ Россия Федерациясе 

законнары белҽн башкача каралмаган булса; 

 

15) яллаучы вҽкиленең (эш бирүче) язмача рҿхсҽтеннҽн башка чит дҽүлҽтлҽр, 

халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар 

хисабыннан махсус рҽвештҽ финанслана торган түлҽүле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ, 

ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешүе яисҽ Россия Федерациясе законнары 

белҽн башкача каралмаган булса; 

 

2. Контракт буенча җирле хакимият башлыгы вазифасын башкаручы муниципаль 

хезмҽткҽр белем бирү, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлектҽн тыш башка түлҽүле 

эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ хокуклы түгел. Шул ук вакытта белем бирү, фҽнни һҽм 

башка иҗади эшчҽнлек ҿчен финанслау бары тик чит дҽүлҽтлҽр, халыкара һҽм чит ил 

оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар хисабыннан гына 

финанслана алмый, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешүе яисҽ Россия 

Федерациясе законнары белҽн башкача каралмаган булса;  

 

3.Контракт буенча җирле хакимият башлыгы вазифасын алмаштыручы муниципаль 

хезмҽткҽр идарҽ органнарына, попечительлек һҽм күзҽтчелек органнарына, коммерциягҽ 

бҽйле булмаган, дҽүлҽтнеке булмаган оешмалар һҽм аларның Россия Федерациясе 

территориясендҽ гамҽлдҽ булган структур подразделениелҽре составына керергҽ хокуклы 

түгел, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешүе яисҽ Россия Федерациясе 

законнары белҽн башкача каралмаган булса;  



 

4.Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽн гражданин вазифаи бурычларны башкару 

белҽн бҽйле рҽвештҽ билгеле булган конфиденциаль характердагы мҽгълүматларны яисҽ 

хезмҽт мҽгълүматын физик зат яисҽ оешма мҽнфҽгатьлҽрендҽ файдаланырга яисҽ фаш 

итҽргҽ хокуклы түгел. 

 

5. Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн 

вазифалар исемлегенҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштырган 

гражданин, муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң ике ел дҽвамында 

федераль законнарда каралган очракларда гражданлык-хокукый килешү 

шартларында ҽлеге оешмада эш башкарырга һҽм (яисҽ) хезмҽт килешүе 

шартларында оешмада вазифалар башкарырга хокуклы түгел, ҽгҽр Россия 

Федерациясенең норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш урынында үз-үзлҽрен тоту кагыйдҽлҽренҽ һҽм 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салуга талҽплҽрне үтҽү буенча тиешле 

комиссия ризалыгыннан башка ҽлеге оешма белҽн муниципаль (административ) 

идарҽ итүнең аерым функциялҽре муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи 

бурычларына кергҽн булса.  

 

 

 17. Муниципаль хезмҽттҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу  

 

1.Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ максатлары ҿчен “Коррупциягҽ каршы тору турында”гы Федераль 

законның 10 маддҽсе, 1 ҿлешендҽ билгелҽнгҽнчҽ, “мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы” тҿшенчҽсе 

кулланыла. 

 

2. Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ максатлары ҿчен “Коррупциягҽ каршы тору турында”гы Федераль 

законның 10 маддҽсе, 2 ҿлешендҽ билгелҽнгҽнчҽ, “шҽхси кызыксынучанлык” тҿшенчҽсе 

кулланыла. 

 

3. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы 

ягы булган муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи һҽм хезмҽт торышыны үзгҽртүдҽ торырга 

мҿмкин, хҽтта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазифаи (хезмҽт) бурычларын башкарудан 

читлҽштерүгҽ һҽм мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы килеп тууга сҽбҽп булган файдадан баш 

тартуга кадҽр. 

 

4. Ҽгҽр муниципаль хезмҽт вазифасын башкаручы затның кыйммҽтле кҽгазьлҽр 

(оешмаларның устав капиталында айлар, катнашу ҿлешлҽре) тотуы мҽнфҽгатьлҽр 

каршылыгына китерҽ яки андый куркыныч туа икҽн, күрсҽтелгҽн зат Россия 

Федерациясенең гражданлык законнары нигезендҽ ышаныч идарҽсенҽ үзенең 

кыйммҽтле кҽгазьлҽрен (оешмаларның устав капиталында айлар, катнашу 

ҿлешлҽре) тапшырырга бурычлы. 

 

5. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы ягы булган муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр 

каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу буенча чаралар күрмҽве муниципаль хезмҽткҽрне 

муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерүче хокук бозу булып тора.  

 

5. Муниципаль хезмҽткҽрдҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерүче яисҽ китерергҽ 

мҿмкин булган шҽхси кызыксынучанлык турында билгеле булган яллаучының 

вҽкиле (эш бирүче) муниципаль хезмҽтнең башкарган вазифасыннан бҿтен 

вакытка читлҽштерү вакытына акчалата тҽэмин ителешне саклап, каршылыкны 

җайга салу чорына муниципаль хезмҽтнең башкарган вазифасыннан муниципаль 



хезмҽткҽрне читлҽштерүгҽ кадҽр мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау яисҽ 

җайга салу  буенча чаралар күрергҽ бурычлы. 

 

7. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу буенча чаралар, 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ һҽм китерү мҿмкин булган шҽхси кызыксынучанлык 

аның кул астында эшлҽүче муниципаль хезмҽткҽрдҽ килеп чыгуы турында билгеле булган 

яллаучы вҽкиле (эш бирүче) булган муниципаль хезмҽткҽрнең чара күрмҽве яллаучы 

вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерүче хокук 

бозу булып тора.  

 

8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хезмҽттҽ үз-үзеңне тотуның гомуми 

принципларын һҽм муниципаль хокукый акт һҽм Татарстан Республикасының 

муниципаль хезмҽт турында Кодексы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, җирле үзидарҽ 

органнарында мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу ҿчен муниципаль хезмҽткҽрнең  

хезмҽттҽ үз-үзен тоту талҽплҽрен үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу буенча 

комиссиялҽр (алга таба – комиссия) тҿзелергҽ мҿмкин. 

 

9. Комиссия җирле үзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе 

нең хокукый акты белҽн даими булмаган нигездҽ формалаштырыла. Комиссиянең сан һҽм 

персональ составы, сроклары һҽм аның эш тҽртибе күрсҽтелгҽн акт белҽн билгелҽнҽ.  

 

10. Комиссия составына яллаучының (эш бирүченең) һҽм (яки) аларга вҽкалҽтле 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр , шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча 

бҽйсез эксперт-белгечлҽр сыйфатында персональ мҽгълүматларын күрсҽтмичҽ чакырыл 

торган фҽнни, белем бирү һҽм башка оешмалар вҽкиллҽре кертелҽ. Бҽйсез экспертлар 

саны Комиссия ҽгъзаларының гомуми саныннан кимендҽ дүрттҽн бер ҿлеше булырга 

тиеш. 

 

11. Комиссия составы Комиссия кабул итҽ торган карарларга тҽэсир итҽ алырдай 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы килеп чыгу мҿмкинлеге булмаслык итеп формалаштырыла.  

 

  

17.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең эш урынында үз-үзен тотуына талҽплҽр 

1. Муниципаль хезмҽткҽр түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы: 

 

1) вазифаи бурычларын намус белҽн, югары һҿнҽри дҽрҽҗҽдҽ башкарырга; 

 

2) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга карата тигез, гадел мҿнҽсҽбҽт 

тҽэмин итҽргҽ, нинди дҽ булса иҗтимагый һҽм дини оешмаларга, һҿнҽри һҽм социаль 

тҿркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ һҽм андый берлҽшмҽлҽргҽ, 

тҿркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм гражданнарга карата алдан фактлар белҽн расланмаган 

дҽлиллҽр китермҽскҽ;  

 

2) вазифаи бурычларны намус белҽн башкаруга киртҽ булучы, нинди дҽ булса 

шҽхси, мҿлкҽти( финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр тҽэсире белҽн бҽйле гамҽллҽр 

кылмаска;  

 

4) сҽяси партиялҽрнең, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр һҽм башка 

оешмаларның карарларының үз һҿнҽри эшчҽнлегенҽ тҽэсир итү мҿмкинлеген тҿшереп 

калдыручы нейтральлек сакларга;  

 

5) гражданнар белҽн аралашканда үзен нҽзакҽтле тотарга; 



 

6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм 

традициялҽренҽ хҿрмҽт күрсҽтү;  

 

7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽр, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм 

башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алу;  

 

8) миллҽтара һҽм конфессияара килешүгҽ ярдҽм итү;  

 

9) муниципаль органның репутациясенҽ һҽм абруена зыян китерергҽ мҿмкин булган 

каршылыклы вҽзгытьне булдырмаска.  

 

2.Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽткҽрнең сҽяси 

партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ катнашуга мҽҗбүр 

итүне булдырмаска бурычлы. 

 

 

 18. Керемнҽр һҽм чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы бурычлар турында 

мҽгълүматлар тапшыру  

1. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазифаларын башкарырга дҽгъва 

итүче гражданнар, күрсҽтелгҽн вазифаларны башкаручы муниципаль хезмҽткҽрлҽр 

ялллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) үз керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 

бурычлары, шулай ук тормыш иптҽшенең һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, 

мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы бурычлары турында мҽгълүмат тапшырырга тиеш. 

Күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы бурычлары турында 

мҽгълүматларны тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, срокларда һҽм формада 

тапшырыла. 

 

2. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазифасын башкаручы 

муниципаль хезмҽткҽр Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽренең 

керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы бурычлары турында мҽгълүматларны 

тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, срокларда һҽм формада үз чыгымнары, шулай ук 

тормыш иптҽшенең балигъ булмаган балаларының чыгымнары турында мҽгълүматлар 

тапшырырга бурычлы. 

 

3. Муниципаль хезмҽткҽрнең чыгымнарының, аның тормыш иптҽшенең һҽм балигъ 

булмаган балаларының тҽңгҽллегенҽ контроль “Коррупциягҽ каршы тору” һҽм 03.12.2012 

елдагы “Дҽүлҽт вазифаларын башкаручының һҽм башка затларның керемнҽренең 

тҽңгҽллегенҽ контроль турында”гы N 230-ФЗ Федераль закон, Россия Федерациясе 

Президентының норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары, 

Татарстан Республикасы Президентының норматив хокукый актлары, муниципаль 

хокукый актлары нигезендҽ башкарыла.  

 

4. Муниципаль хезмҽткҽр гамҽлдҽге пункт нигезендҽ тапшыра торган керемнҽр һҽм 

чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы бурычлар турында мҽгълүматлар 

конфиденциаль характердагы мҽгълүмат булып торалар, ҽгҽр дҽ федераль 

законнар белҽн дҽүлҽт һҽм башка федераль законнар белҽн саклана торган сер 

булып саналмаса.  

 

5. Керемнҽр һҽм чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы бурычлар турында 

мҽгълүматларларны муниципаль хезмҽткҽрнең, аның тормыш иптҽше һҽм балигъ 



булмаган балаларының түлҽргҽ сҽлҽтен билгелҽү яисҽ ачыклау ҿчен, дини һҽм 

башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең, башка оешмаларның, шулай ук физик 

затларның фондына туры һҽм туры булмаган формада иганҽ җыю ҿчен 

куллунырга ярамый. 

 

 

6. Керемнҽр һҽм чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы бурычлар турында 

мҽгълүматларларны фаш итүдҽ һҽм Россия Федерациясе законнарында 

каралмаган максатларда ҽлеге мҽгълүматлардан файдалануда гаепле затлар 

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылык тоталар. 

 

7. Муниципаль хезмҽткҽрнең үз керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти 

характердагы бурычлары, шулай ук тормыш иптҽшенең һҽм балигъ булмаган 

балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 

бурычлары турында мҽгълүматлар тапшыру мҽҗбүри булган очракта, яисҽ белҽ 

торып дҿрес булмаган яки тулы булмаган мҽгълүматлар тапшыру муниципаль 

хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып 

санала.  

 

8. 8. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга 

дҽгъва итүче гражданнар тапшыра торган керемнҽр турында, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽт 

характерындагы бурычлар турындагы мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм 

тулылыгын, күрсҽтелгҽн вазифаларны башкаручы муниципаль хезмҽткҽрлҽр 

тапшыра торган керемнҽр, чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽт характерындагы 

бурычлар турындагы мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм тулылыгын, Россия 

Федерациясенең муниципаль хокукый актлары нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ 

кергҽндҽ гражданнар тапшыра торган мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм 

тулылыгын, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең торган тҽртиптҽ башкарыла торган, 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары һҽм “Коррупциягҽ 

каршы тору турында”гы Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн бурычларны үтҽвен, 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу турында яисҽ чиклҽүлҽр 

һҽм тыюлар, талҽплҽр турында үтҽлешен тикшерү Татарстан Республикасы 

Президентының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

башкарыла. 

 

9. Закон белҽн саклана торган банк, салым һҽм башка серлҽрне эченҽ алган 

мҽгълүматларны тапшыру турында рҽсми мҿрҽҗҽгатьлҽр, тиешле исемлеккҽ 

кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга дҽгъва итүче 

гражданнарга, ҽлеге вазифаларны башкаручы муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, 

андый гражданнарның һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең тормыш иптҽше һҽм 

балигъ булмаган балаларына карата оператив-тикшерү чараларын уздыру 

турында хокук саклау органнарына рҽсми мҿрҽҗҽгатьлҽр муниципаль органнар 

мҽнфҽгатьлҽрендҽ, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары белҽн 

билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан 

җибҽрелҽ. 

 

 

10. Контракт буенча Минзҽлҽ муниципаль районы Башкарма комитеты Җитҽкчесе 

вазифасын алмаштыруга дҽгъва итүче гражданнар һҽм күрсҽтелгҽн вазифаны 

башкаручы зат үз керемнҽре, чыгымнары турында, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт 



характерындагы бурычлары турында мҽгълүматларны, шулай ук тормыш 

иптҽшлҽре һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары турында, 

мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы бурычлары турында мҽгълүматларны 

Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан 

Республикасының югары Президентына тапшыралар. 

 

 

11. Контракт буенча Минзҽлҽ муниципаль районы Башкарма комитеты Җитҽкчесе 

вазифасын алмаштыручы зат тарафыннан тапшырылган керемнҽре, чыгымнары 

турында, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы бурычлары турында мҽгълүматлар 

Минзҽлҽ муниципаль районының рҽсми сайтында “Интернет” мҽгълүмати-

телекоммуникацияле челтҽрендҽ урнаштырыла. 

 

Гамҽлдҽге маддҽнең 10 ҿлеше нигезендҽ тапшырылган керемнҽр, чыгымнар 

турында, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽт характерындагы бурычлар турында 

мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы 

законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Президенты карары 

буенча башкарыла.  

 

12. . Гамҽлдҽге маддҽнең 10 ҿлеше нигезендҽ башкарылган тикшерү нҽтиҗҽсендҽ 

контракт буенча Минзҽлҽ муниципаль районы Башкарма комитеты Җитҽкчесе 

вазифасын алмаштыручы затның 2013 елның 7 маендагы “Чит илнең финанс 

интрументларына ия булырга һҽм файдаланырга, Россия Федерациясе 

территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил банкларында реаль акчалар һҽм 

байлыклар сакларга, счетлар (кертемнҽр) ачуны аерым категориягҽ керүче 

затларга тыю турында”гы №79-ФЗ Федераль законы, 2012 елның 3 декабрендҽге 

“Дҽүлҽт вазифаларын башкаручы һҽм башка затларның чыгымнарының һҽм 

аларның керемнҽренең тҽңгҽллеген контрольдҽ тоту турында”гы №230-ФЗ 

Федераль законы, гамҽлдҽге Федераль законы белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр, 

тыюлар, бурычларны үтҽмҽү фактлары ачыкланганда, Татарстан Республикасы 

Президенты контракт буенча Минзҽлҽ муниципаль районы башлыгы вазифасын 

алмаштыручы затның вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату яки тиешле карар 

кабул итҽргҽ вҽкалҽтле җирле үзидарҽ органына аңа карата башка дисциплинар 

җҽза куллану турында гариза белҽн, яки судка мҿрҽҗҽгать итҽ. 

 

13. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазифаларын башкаручы  

затларның, шулай ук аларның тормыш иптҽшлҽренең һҽм балигъ булмаган 

балаларының чыгымнарын контрольдҽ тотуны башкаручы Татарстан 

Республикасының дҽүлҽт органы (коррупцион һҽм башка хокук бозуларны 

профилактикалау буенча эш ҿчен җаваплы дҽүлҽт органы подразделениесе яисҽ 

күрсҽтелгҽн органның җаваплы заты) Татарстан Республикасы Президентның 

норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

 

 

 18.1. “Интернет” мҽгълүмати-телекоммуникацияле челтҽрендҽ  

мҽгълүмат урнаштыру турында хҽбҽр итү 

 

1. Муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга дҽгъва 

кылучы гражданин һҽркем алырлык мҽгълүмат урнаштырган, шулай ук 

аларны идентификациялҽү мҿмкинлеге бирүче мҽгълүматларны “Интернет” 

мҽгълүмати-телекоммуникацияле челтҽрендҽ сайтлар битлҽрен һҽм (яки) 



сайт адреслары турында яллаучы вҽкиленҽ түбҽндҽгелҽрне тапшыралар: 

 

1) муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыргуа дҽгъва итүче гражданин – хезмҽткҽ 

кергҽндҽ муниципаль хезмҽткҽ кергҽнче элекке ҿч календарь ел ҿчен; 

 

2) муниципаль хезмҽткҽр – күрсҽтелгҽн мҽгълүматны тапшырган елдан элекке 

календарь ел ҿчен ел саен, муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи бурычларын үтҽү 

кысаларында һҽркем алырлык мҽгълүмат урнаштырган очраклардан тыш.  

 

2.Гамҽлдҽге пунктның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар муниципаль 

хезмҽткҽ кергҽндҽ, муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга дҽгъва итүче 

гражданнар тарафыннан, ҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан – отчет 

елыннан соң килүче елның 1 апреленнҽн соңармыйча тапшырыла. Гамҽлдҽге 

пунктның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар Россия Федерациясе Хҿкүмҽте 

билгелҽгҽн форма буенча тапшырыла. 

 

 

2. Яллаучы вҽкиле карары белҽн аңа вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр 

“Интернет” мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр һҽм муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга дҽгъва 

итүчелҽр урнаштырган һҽркем алырлык мҽгълүматны эшкҽртүне, шулай ук 

гамҽлдҽге пунктның 1 ҿлешендҽ каралган мҽгълүматларның дҿреслеге һҽм 

тулылыгын тикшерүне башкаралар. 

 

 

 IV. Муниципаль хезмҽткҽ керү, аны узу һҽм туктату тҽртибе 

 

19. Муниципаль хезмҽткҽ керү  

1. Муниципаль хезмҽткҽ 18 яше тулган, Россия Федерациясенең дҽүлҽт телен белүче 

һҽм “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль законы һҽм 

Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт вазифаларын башкару ҿчен муниципаль 

хезмҽт турындагы Кодексы нигезендҽ билгелҽнгҽн квалификацион талҽплҽргҽ тҽңгҽл 

килүче, муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр сыйфатында “Россия Федерациясендҽ 

муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законның 13 маддҽсендҽ күрсҽтелгҽн шартлар 

булмаганда. 

 

2)Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, шулай ук аны узганда җенес, раса, миллҽт, килеп 

чыгышы, мҿлкҽти һҽм вазифаи торышы, яшҽү урыны, дингҽ мҿнҽсҽбҽте, инанулары, 

иҗтимагый берлҽшмҽлҽрдҽ торуына бҽйле рҽвештҽ нинди дҽ булса турыдан-туры яисҽ 

ҿстҽмҽ чиклҽүлҽр билгелҽү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле 

сыйфатлары белҽн бҽйле булмаган башка шартлар кую мҿмкин түгел. 

 

3. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ гражданин түбҽндҽгелҽрне тапшыра: 

 

1) муниципаль хезмҽткҽ керү турында һҽм муниципаль хезмҽт вазифасын 

алмаштыру турында үтенеч белҽн гариза; 

 

2) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкиле, башкарма хакимиятнең федераль органы 

тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча үз кулы белҽн тутырылган һҽм 

имзаланган анкета;  

 



3)  паспорт; 

 

4) хезмҽт кенҽгҽсен, хезмҽт килешүе (контракт) беренче тапкыр тҿзелгҽн 

очраклардан тыш; 

 

5) белем турында документ; 

 

6) мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы, хезмҽт килешүе (контракт) 

беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан тыш;  

 

7)физик затның Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽү урыны буенча салым 

органында учетка куелуы турында таныклык;  

 

8) хҽрби учет документлары – запаста булган һҽм хҽрби хезмҽткҽ чакырылырга 

тиешле гражданнар ҿчен;  

 

9) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ каршылык тудыручы авыру булмау турында 

медицина оешмасы йомгагы;  

 

10)  муниципаль хезмҽткҽ кергҽн елдан элекке ел керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти 

характердагы бурычлары турында мҽгълүматлар;  

 

10.1) гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 18.1 пунктында каралган мҽгълүматлар;  

 

2) федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты фҽрманнары һҽм Россия 

Федерациясе Хҿкүмҽте караралары белҽн күздҽ тотылган башка документлар.  

 

3. “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль закон, 

гражданин муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ муниципаль хезмҽт турында Татарстан 

Республикасының Кодексы нигезендҽ тапшырылган мҽгълүматлар федераль законнар 

билгелҽгҽн тҽртиптҽ тикшерелергҽ мҿмкин. Аерым муниципаль берҽмлеклҽрдҽ федераль 

законнар белҽн гражданин муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ тапшырыла торган 

мҽгълүматларны тикшерүгҽ карата ҿстҽмҽ талҽплҽр билгелҽнергҽ мҿмкин. 

 

5. Гамҽлдҽге пунктның 4 ҿлешендҽ каралганча, тикшерү барышында гражданинның 

муниципаль хезмҽткҽ керүенҽ каршылык тудыручы шартлар билгелҽнгҽн очракта, 

күрсҽтелгҽн гражданин муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ каршы килү сҽбҽплҽре турында 

язмача формада мҽгълүмат ала.  

 

6. Гражданинның муниципаль хезмҽткҽ керүе “Россия Федерациясендҽ муниципаль 

хезмҽт турында”гы Федераль законында каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, 

хезмҽт законнары нигезендҽ хезмҽт килешүе шартларында муниципаль хезмҽт 

вазифасына билгелҽү нҽтиҗҽсендҽ башкарыла. 

 

7. Күрсҽтелгҽн вазифаны алмаштыруга конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча җирле хакимият 

башлыгы вазифасына керүче гражданин контракт тҿзи. Контракт буенча җирле 

хакимият башлыгы вазифасын алмаштыру һҽм контракт буенча ҽлеге вазифага 

билгелҽнгҽн зат белҽн контрактны тҿзү һҽм ҿзү тҽртибе 06.10.2003 елдагы 

“Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплры 

турында”гы №131-ФЗ Федераль законы белҽн билгелҽнҽ. Контракт буенча җирле 

хакимият башлыгы вазифасына билгелҽнүче зат белҽн контрактның типовой 



формасы гамҽлдҽге Нигезлҽмҽгҽ Кушымта №2 белҽн билгелҽнгҽн. 

 

8. Гражданинның муниципаль хезмҽт вазифасына билгелҽнүе муниципаль хезмҽт 

вазифасына билгелҽнү турында яллаучы вҽкиле (эш бирүче) акты белҽн рҽсмилҽштерелҽ.  

 

9. Яллаучының вҽкиле (эш бирүче) һҽм муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽ 

кергҽндҽ хезмҽт килешүенең яклары булып тора.  

 

10. Муниципаль хезмҽт вазифасына билгелҽнгҽннҽн соң муниципаль хезмҽткҽргҽ 

хезмҽт таныклыгы бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт таныклыгы формасы һҽм 

тапшыру тҽртибе муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан раслана.  

 

 20. Муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга конкурс  

 

1. Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштырганда хезмҽт 

килешүе тҿзү алдыннан муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга дҽгъва итүчелҽрнең 

һҿнҽри дҽрҽҗҽсенҽ бҽя бирү, аларның муниципаль хезмҽт вазифасына билгелҽнгҽн 

квалификацион талҽплҽргҽ туры килүен башкаручы конкурс уздырылырга мҿмкин.  

 

2.Муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга конкурс уздыру тҽртибе муниципаль 

берҽмлекнең вҽкиллекле органы кабул иткҽн муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнҽ. 

Конкурс уздыру тҽртибе конкурс уздырган кҿннҽн башлап, 20 кҿннҽн соңармыйча, аның 

шартларын, датасы турында мҽгълүматларын, уздыру вакытын һҽм урынын, шулай ук 

хезмҽт килешүе проектының басылуын күздҽ тотарга мҿмкин. Муниципаль берҽмлектҽ 

конкурс комиссиясе ҽгъзаларының гомуми саны һҽм аны формалаштыру тҽртибе 

муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы белҽн билгелҽнҽ. Шҽһҽр округында, 

җирлектҽ урнашкан, авыл торак пукнтларында җирле хакимиятнең вҽкалҽтлҽре ҿлешен 

башкару йҿклҽнгҽн җирле хакимиятнең территориаль органының җитҽкчесе вазифасын 

алмаштыруга конкурс уздырылган очракта, муниципаль берҽмлектҽ конкурс комиссиясен 

формалаштыру тҽртибе ҽлеге авыл торак пунктларының һҽркайсында гражданнар җыены 

белҽн сайланган кандидатуралар ҽгъзалары санына кертүне күздҽ тотарга тиеш. 

 

3. Яллаучының вҽкиле (эш бирүче) хезмҽт килешүе тҿзи һҽм муниципаль хезмҽт 

вазифасына муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча 

конкурс комиссиясе сайлап алган кандидатларның берсен билгели.  

 

 21. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең аттестация узуы  

1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аттестация аның муниципаль хезмҽттҽ башкарган 

вазифасына тҽңгҽллеген ачыклау ҿчен уздырыла. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аттестация ҿч 

елга бер тапкыр уздырыла.  

 

2. Түбҽндҽге муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация узу талҽп ителми:  

 

1) бер елдан кимрҽк вакыт муниципаль хезмҽттҽ булучылар; 

 

2) 60 яше тулганнар; 

 

3) йҿкле хатыннар; 

 

4) йҿклелек һҽм бала табу буенча яисҽ ҿч яше тулганчы бала тҽрбиялҽү ялында 

булучылар. Мондый муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация ул отпусктан чыгып, бер ел 

узгач мҿмкин.; 



 

5) хезмҽт килешүе (контракт) нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазифаларын 

башкаручылар.  

 

3. Атттестация комиссиясе муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча 

муниципаль хезмҽткҽрнең башкарган вазифасына туры килүе яки туры килмҽве турында 

карар чыгара. Аттестация комиссиясе аерым муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ эштҽ ирешкҽн 

уңышлары ҿчен бүлҽклҽү, шул исҽптҽн, вазифаларын күтҽрү, ҽ кирҽк булган очракта, 

аттестация узучы муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эшчҽнлеген яхшырту турында 

рекомендациялҽр бирергҽ мҿмкин. Аттестация нҽтиҗҽлҽре тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре 

чыгарылганнан соң муниципаль хезмҽткҽргҽ турыдан-туры хҽбҽр ителҽ. Атттестация 

материллары яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) тапшырыла.  

 

4. Аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча яллаучы вҽкиле (эш бирүче) эштҽ ирешкҽн 

уңышлары ҿчен аерым муниципаль хезмҽткҽрлҽрне бүлҽклҽү яки аттестация узган кҿннҽн 

бер айдан соңармыйча муниципаль хезмҽткҽрне аның ризалыгы белҽн вазифада түбҽнҽйтү 

турында карар кабул итҽ. Аттестация комиссиясе аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча аерым 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрне ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу ҿчен юнҽлтү турында 

рекомендациялҽр бирергҽ мҿмкин. 

 

5. Муниципаль хезмҽткҽр вазифада түбҽнҽюе яисҽ аның ризалыгы белҽн муниципаль 

хезмҽтнең башка вазифасына күчерү мҿмкинлеге булмавы белҽн килешмҽгҽн очракта, 

ялллаучы вҽкиле (эш бирүче) аттестация нҽтиҗҽлҽре белҽн расланган, җитҽрлек 

квалификациясе булмау нҽтиҗҽсендҽ башкарган вазифасына тҽңгҽл килмҽвенҽ бҽйле 

рҽвештҽ, аттестация узган кҿннҽн соң бер ай эчендҽ аны муниципаль хезмҽттҽн азат итҽ 

ала. Ҽлеге срок чыкканнан соң муниципаль хезмҽткҽрне эштҽн азат итү яисҽ ҽлеге 

аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча аның вазифасын түбҽнҽйтү рҿхсҽт ителми. 

 

6. Муниципаль хезмҽткҽр аттестация нҽтиҗҽлҽренҽ суд тҽртибендҽ шикаять бирергҽ 

хокуклы.  

 

7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация уздыру турында нигезлҽмҽ Татарстан 

Республикасының муниципаль хезмҽт турындагы Кодексы нигезендҽ муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация уздыру турында типовой нигезлҽмҽгҽ тҽңгҽл рҽвештҽ 

муниципаль хокукый акт белҽн раслана.  

 

 22. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи инструкциясе  

1. Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге җирле үзидарҽ органы 

җитҽкчесе, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе рҽисе яисҽ муниципаль хокукый 

акт белҽн вҽкалҽтле булган башка вазифаи зат тарафыннан расланган вазифаи инструкция 

нигезендҽ башкарыла. 

 

2. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи инструкциясенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:  

1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт стажына яки белгечлек буенча эш 

стажына, ҽзерлек юнҽлешенҽ, вазифаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле белем һҽм 

күнекмҽлҽргҽ, шулай ук белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ, белгечлеккҽ квалификацион 

талҽплҽрнең тҽңгҽл килүе талҽп ителгҽн муниципаль хезмҽтнең тиешле вазифасын 

алмаштыру ҿчен яллаучының вҽкиле (эш бирүченең) карары булган очракта – ҽзерлек 

юнҽлешенҽ квалификацион талҽплҽр; 

 

3) җирле үзидарҽ эшчҽнлеген, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе 

аппараты, җирле үзидарҽ органының структур подразделениесенең бурычлары 



һҽм фнукциялҽре, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратының һҽм 

анда муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыручы функциональ үзенчҽлеклҽрне 

җайга салучы акт нигезендҽ, муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи бурычларны 

үтҽмҽве (тиешенчҽ үтҽмҽве) ҿчен җаваплылыгы, хокуклары, вазифаи бурычлары; 

 

муниципаль хезмҽткҽр идарҽчелек һҽм башка карарларны мҿстҽкыйль кабул 

итҽргҽ яисҽ хокуклы булган сораулар исемлеге; 

 

 

4) норматив хокукый актлар һҽм (яисҽ) идарҽ итү һҽм башка карарларның 

проектларын ҽзерлҽгҽндҽ муниципаль хезмҽткҽр катнашырга хокуклы яисҽ бурычлы 

булган сораулар исемлеге;  

 

5) муниципаль хезмҽтнең башкара торган вазифасы буенча карар проектларын кабул 

итү һҽм килешү тҽртибе;  

 

6) муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи бурычларны башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ 

җирле үзидарҽнең шул ук органының муниципаль органының муниципаль хезмҽткҽрлҽре, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппараты, башка җирле үзидарҽ 

органнарының муниципаль хезмҽткҽрлҽре, гражданнар һҽм оешмалар белҽн үзара 

бҽйлҽнеше процедуралары.  

 

3. Муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазифасын алмаштыруга конкурс, аттестация 

уздырганда, муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеген планлаштырганда 

вазифаи инструкция нигезлҽмҽлҽре исҽпкҽ алына.  

 

4. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи инструкциясен башкару нҽтиҗҽлҽре 

муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыруга конкурс уздырганда яисҽ муниципаль 

хезмҽткҽрне кадрлар резервына керткҽндҽ, аттестация уздырганда аның һҿнҽри хезмҽт 

эшчҽнлегенҽ бҽя биргҽндҽ яисҽ муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽгҽндҽ исҽпкҽ алына. 

 

 23. Муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешүен ҿзү ҿчен нигезлҽр  

 

1. Россия Федерациясе Хезмҽт кодексында каралганча хезмҽт килешүен ҿзү ҿчен 

нигезлҽрдҽн тыш, муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешүе яллаучы вҽкиленең (эш 

бирүченең) инициативасы буенча түбҽндҽге очракларда ҿзелергҽ мҿмкин:  

 

1) муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыру ҿчен яшь чиге җиткҽндҽ;  

 

3) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, Россия Федерациясенең халыкара 

килешүе катнашучысы – чит ил дҽүлҽте гражданлыгын туктату, аның нигезендҽ 

чит ил гражданины муниципаль хезмҽттҽ булырга, чит дҽүлҽт гражданлыгы 

алырга яисҽ яшҽү ҿчен рҿхсҽт алырга яисҽ чит дҽүлҽт гражданлыгы булган 

Россия Федерациясе гражданины муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы булган 

Россия Федерациясенең халыкара килешүе катнашучысы булмаган чит дҽүлҽт 

территориясендҽ Россия Федерациясе гражданинының даими яшҽвенҽ хокукны 

раслаучы башка документ нигезендҽ; 

 

 

3) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законның 13, 

14, 14.1 һҽм 15 маддҽлҽрендҽ билгелҽнгҽн һҽм муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле тыюлар 

һҽм чиклҽүлҽрне үтҽмҽү;  



 

4) дисквалификация рҽвешендҽ административ җҽза куллану.  

 

2.Муниципаль хезмҽт вазифасын алмаштыру ҿчен билгелҽнгҽн тиешле чиккҽ җиткҽн 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль хезмҽттҽ булу срогын озынайту мҿмкин. 

Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽ калдыру срогын бер тапкыр озынайту бер 

елдан артык була алмый. 

 

 

 V. Эш (хезмҽт) вакыты һҽм ял вакыты  

 

 24. Эш (хезмҽт) вакыты  

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш (хезмҽт вакыты) хезмҽт законнары нигезендҽ 

җайга салына. 

 

 

 25. Муниципаль хезмҽткҽрнең отпуск ялы  

1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽтнең башкарган вазифасын һҽм 

күлҽме уртача хезмҽт хакын исҽплҽү ҿчен хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

билгелҽнҽ торган акчалата түлҽвен саклап еллык отпуск бирелҽ.  

 

2. Муниципаль хезмҽткҽрнең еллык түлҽүле отпускы тҿп түлҽүле отпусктан һҽм 

ҿстҽмҽ түлҽүле отпусклардан тора.  

 

3. Еллык түлҽүле тҿп отпуск муниципаль хезмҽткҽргҽ 30 календарь кҿн 

озынлыгында бирелҽ.  

 

4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ еллык түлҽүле ҿстҽмҽ отпусклар тиешле елларны хезмҽт 

иткҽн ҿчен (10 календарь кҿннҽн артырга тиеш түгел), шулай ук Россия Федерациясенең 

федераль законнары һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган очракларда 

бирелҽ.  

 

5. Муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен еллык ҿстҽмҽ 

түлҽүле отпуск бирү тҽртибе һҽм шартлары Татарстан Республикасының 25.06.2013 №50-

ЗРТ муниципаль хезмҽт турындагы Кодексы белҽн билгелҽнҽ.  

 

5.1. Нормаланмаган эш кҿне билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ ҿч календарь кҿн 

озынлыгында нормаланмаган эш кҿне ҿчен түлҽүле отпуск бирелҽ.  

 

6. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язмача гаризасы буенча яллаучы вҽкиленең (эш 

бирүче) карары белҽн бер елдан артмаган акча түлҽнмҽгҽн ял бирелергҽ мҿмкин.  

 

7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль законнарда каралган очракларда акча түлҽмичҽ 

отпуск бирелҽ.  

 

 VI. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽтенҽ түлҽү, муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган 

гарантиялҽр, муниципаль хезмҽт стажы  

 

 26. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽтенҽ түлҽү  

1. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽтенҽ түлҽү ул башкарган муниципаль хезмҽт 

вазифасы нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи окладыннан (алга таба – вазифаи 

оклад), шулай ук Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турындагы Кодексы 



белҽн билгелҽнгҽн айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн торган (алга таба – ҿстҽмҽ 

түлҽүлҽр) акчалата түлҽү рҽвешендҽ башкарыла.  

 

2. Ҿстҽмҽ түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

 

1) тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен вазифаи окладка ай саен ҿстҽмҽ түлҽү; 

 

2) муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазифаи окладка ай саен ҿстҽмҽ 

түлҽү;  

 

3) түлҽү тҽртибе муниципаль органның бурычларын һҽм функциялҽрен, вазифаи 

инструкциялҽрнең үтҽлешен тҽэмин итүне исҽпкҽ алып, яллаучының вҽкиле (эш бирүче) 

билгели торган аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен премиялҽр;  

 

4)айлык акчалата бүлҽклҽү; 

 

5) класслы чин ҿчен ай саен ҿстҽмҽ түлҽү; 

 

6) ел саен бирелҽ торган отпуск биргҽндҽ бер тапкыр түлҽү;  

 

7) матди ярдҽм. 

 

3. Россия Федерациясенең Бюджет кодексы белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽп, 

муниципаль хокукый актлар белҽн түбҽндҽге ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күздҽ тотылырга мҿмкин:  

 

1) нормадан арткан эш кҿне шартларында эшлҽгҽн ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

айлык компенсация түлҽүлҽре;  

 

2) хокукый актларга һҽм хокукый актларның проектларына хокукый экспертиза 

уздыру, хокукый актлар проектларын редакциялҽү һҽм ҽзерлҽү һҽм аларны югары юридик 

белемле (юридик эш ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү) юрист яисҽ башкаручы сыйфатында визалаштыру 

тҿп хезмҽт вазифаларына кергҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ түлҽү;  

 

3) фҽннҽр кандидатының профильле галим дҽрҽҗҽсе, фҽннҽр докторының галим 

дҽрҽҗҽсе ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазифаи окладына айлык ҿстҽмҽ түлҽү;  

 

4) Татарстан Республикасының мактаулы исеме ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең  

вазифаи окладына ай саен ҿстҽмҽ түлҽү.  

 

4. Закон нигезендҽ дҽүлҽт сере саналган мҽгълүматлар белҽн эшлҽгҽн ҿчен  

муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи окладына ай саен ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽнҽ.  

 

5. Җирле үзидарҽ органнары мҿстҽкыйль рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

хезмҽтенҽ түлҽү күлҽмен һҽм шартларын билгелилҽр. Вазифаи оклад күлҽме, шулай ук  

айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме һҽм башкару тҽртибе Россия Федерациясе 

законнары һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең 

вҽкалҽтле органы тарафыннан чыгарылган муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.  

 

 

27. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽр  

 

1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ түбҽндҽгелҽр гарантиялҽнҽ: 



 

1) вазифаи инструкция нигезендҽ вазифаи бурычларны башкаруны тҽэмин итүче эш 

шартлары;  

 

2) үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ акчалата тҽэмин ителеш хокукы;  

 

3) эш (хезмҽт) вакытының нормаль озынлыгын билгелҽүне, ял кҿннҽрен һҽм эшлҽми 

торган бҽйрҽм кҿннҽрен, шулай ук ел саен бирелҽ торган түлҽүле отпускны тҽэмин итүче 

ял;  

 

4) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын, шул исҽптҽн, муниципаль 

хезмҽткҽр лаеклы ялга чыккач медицина хезмҽте белҽн тҽэмин итү;  

 

5) тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен һҽм инвалидлыкка бҽйле рҽвештҽ, пенсия 

белҽн тҽэмин итү, шулай ук вазифаи бурычларны башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ, ул вафат 

булган очракта, муниципаль хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин итү;  

 

6) вазифаи бурычларны башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрнең 

сҽламҽтлегенҽ һҽм милкенҽ зыян килгҽн очракка мҽҗбүри дҽүлҽт иминияте;  

 

7) муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт узган чорда яисҽ эшлҽүдҽн туктаган 

чорда вазифаи бурычларын үтҽгҽндҽ авырган яисҽ хезмҽткҽ сҽлҽтен югалткан 

очракта, мҽҗбүри социаль иминият; 

 

8) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын федераль законнарда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, очракларда аларның вазифаи бурычларын үтҽве белҽн бҽйле 

кҿчлҽүдҽн, янаудан һҽм башка хокукка каршы гамҽллҽрдҽн саклау.  

 

3.Җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе 

ликвидациялҽнүгҽ, яисҽ җирле үзидарҽ органы хезмҽткҽрлҽренең штаты, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппараты кыскартылу белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешүен ҿзгҽндҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ оешма 

ликвидациялҽнү яисҽ оешма хезмҽткҽрлҽренең штаты кыскартылуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн 

азат ителгҽн очракта хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн гарантиялҽр 

бирелҽ. 

 

3. Муниципаль берҽмлек Уставы нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ 

гарантиялҽр бирелергҽ мҿмкин.  

 

 28. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин итү 

 

1. Җирле үзидарҽ органнарында, Минзҽлҽ муниципаль районында муниципаль 

органнарда (алга таба – җирле үзидарҽ органнары) муниципаль хезмҽт 

вазифаларын алмаштырган муниципаль хезмҽткҽрлҽр Татарстан 

Республикасының муниципаль хезмҽт турында Кодексы, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ 

нигезендҽ, гамҽлдҽге пунктның 1.1, 1.2, һҽм 2.1 ҿоешлҽрендҽ билгелҽнгҽн 

нигезлҽмҽлҽрне исҽпкҽ алып, түбҽндҽге шартларда тиешле елларны хезмҽт иткҽн 

ҿчен пенсиягҽ хокуклы:  

 

1)озынлыгы тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен кирҽкле елда 25.06.2013 елдагы 

№50-ЗРТ Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт турында Кодексына 5 

кушымта нигезендҽ билгелҽнҽ торган муниципаль хезмҽт стажы булу. 



 

2) гамҽлдҽге нигезлҽмҽнең 29 пункты, 2 ҿлеше, “е” подпункты, 1 һҽм 2 

пунктларның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн, шулай ук гамҽлдҽге пунктның 2.1 ҿлеше 

нигезендҽ башка вазыйфаларда 10 елдан ким булмаган эш (хезмҽт) стажы булу; 

 

3) Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽтнең соңгы башкарган 

вазыйфасыннан азат ителү һҽм Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽтеннҽн 

түбҽндҽге нигезлҽмҽлҽрдҽ каралганча азат ителү:  

 

а) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законның 19 

маддҽ 1 ҿлеше 1 һҽм 3 пунктлары нигезендҽ (муниципаль хезмҽткҽрне эшкҽ яраксыз яисҽ 

суд карары белҽн эшкҽ яраклылыгы чикле итеп тану);  

 

б) Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының 83 маддҽ 7 ҿлеше һҽм 2,5 пунктлары, 81 

маддҽ беренче ҿлеше 1-3 пунктлары, 77 маддҽ беренче ҿлеш 7-9, 1-3, 5 пунктлары белҽн 

(дҽүлҽт хезмҽтенҽ күчерелгҽн яисҽ сайланган эшкҽ (вазифага) күчкҽн очракта); 

 

1.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 

турында”гы Федераль законның 19 маддҽ 1 ҿлеш 1 пунктында, 1,2 пунктында 

(муниципаль хезмҽткҽр алмаштырган вазыйфа оештырылган вҽкалҽтлҽрне 

башкаруны турыдан-туры тҽэмин итү ҿчен, муниципаль вазыйфа алмаштырган 

затның вҽкалҽтлҽренең билгелҽнгҽн срогы чыгуга бҽйле рҽвештҽ хезмҽт килешүе 

срогы чыккан очраклардан тыш), Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының 81 

маддҽ беренче ҿлеше 3 пункты, 77 маддҽ беренче ҿлеше 3 һҽм 7 ҿлеше нигезендҽ 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽндҽ, “Иминият 

пенсиялҽре турында”гы Федераль законның 8 маддҽ 1 ҿлеше нигезендҽ картлык 

буенча иминият пенсиясенҽ хокук бирүче яшкҽ җитсҽлҽр, яисҽ гамҽлдҽге 

пунктның 2 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн очраклардан тыш, инвалидлык буенча 

иминият пенсиясе яисҽ вакытыннан алда картлык буенча пенсия билгелҽнгҽн 

булса, тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсиягҽ чыгарга хокуклы. 

 

 

1.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽттҽн 

азат ителгҽндҽ “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы 

Федераль законның 19 маддҽ 1 ҿлеше 3 пунктында (законлы кҿченҽ кергҽн суд 

карары белҽн муниципаль хезмҽткҽр эшкҽ яраксыз яисҽ ҿлешчҽ эшкҽ яраксыз 

дип танылган очракта), 2 пункты (муниципаль хезмҽткҽр алмаштырган вазыйфа 

оештырылган вҽкалҽтлҽрне башкаруны турыдан-туры тҽэмин итү ҿчен, 

муниципаль вазыйфа алмаштырган затның вҽкалҽтлҽренең билгелҽнгҽн срогы 

чыгуга бҽйле рҽвештҽ хезмҽт килешүе срогы чыккан очраклардан тыш), 5 

пункты (дҽүлҽт хезмҽтенҽ күчерелгҽн яисҽ сайланган эшкҽ (вазыйфага) күчкҽн 

очракта), Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының 77 маддҽ беренче ҿлеше 8 һҽм 

9 пунктлары, 81 маддҽнең беренче ҿлеше 1 һҽм 2 ҿлеше, 83 маддҽ, беренче 

ҿлеше 2, 5 һҽм 7 пунктларында каралганча, эштҽн азат ителгҽн вакытка картлык 

(инвалидлык) буенча иминият пенсиясенҽ хокукын алуга бҽйсез рҽвештҽ, тиешле 

елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсиягҽ чыгарга хокуклы. 

 

2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽттҽн 

азат ителгҽндҽ “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы 

Федераль законның 19 маддҽ 1 ҿлеш 1 пункты, 1,2 пункты (муниципаль 

хезмҽткҽр алмаштырган вазыйфа оештырылган вҽкалҽтлҽрне башкаруны 

турыдан-туры тҽэмин итү ҿчен, муниципаль вазыйфа алмаштырган затның 



вҽкалҽтлҽренең билгелҽнгҽн срогы чыгуга бҽйле рҽвештҽ хезмҽт килешүе срогы 

чыккан очраклардан тыш), Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының 77 маддҽ 

беренче ҿлеше 3 һҽм 7 пунктлары, 81 маддҽнең 77 маддҽ беренче ҿлеш 3 пункты 

нигезендҽ, “Иминият пенсиялҽре турында”гы Федераль законның 8 маддҽ 1 

ҿлеше нигезендҽ картлык буенча иминият пенсиясенҽ хокук бирүче яшькҽ 

җиткҽнче, яисҽ инвалидык буенча иминият пенсиясенҽ яисҽ вакытыннан алда 

картлык буенча иминият пенсиясе билгелҽү яше җиткҽнче, гамҽлдҽге 

Нигезлҽмҽнең 29 пункты 3 ҿлеше “е” подпунктында, 1 ҿлешнең 1 һҽм 2 

пунктларында күрсҽтелгҽн вазифаларда, шулай ук гамҽлдҽге пунктның 2.1 ҿлеше 

нигезендҽ вазифаларда кимендҽ 15 ел эш стажы (хезмҽт) булган шартта тиешле 

елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсиягҽ чыгарга хокуклы.  

 

2.1. Гамҽлдҽге пунктның 2 ҿлеше, 1 ҿлеше 2 пунктында күрсҽтелгҽн эш (хезмҽт) 

стажына гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 29 пункты 2 ҿлеше 3 пункты “а” - “д”, “ж” и 

“з” подпунктларында, 1,2 пунктларда, 1 ҿлеше, 4 һҽм 11 пунктларында 

күрсҽтелгҽн вазифаларда гомуми озынлыгы 5 елдан артык булмаган, ҽгҽр ҽлеге 

чорлар турыдан-туры гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 29 пункты 2 ҿлеше 3 пункты “е” 

подпункты, 1 ҿлешнең 1 һҽм 2 пунктлары нигезендҽ күрсҽтелгҽн вазифаларда 

эше (хезмҽт) артыннан турыдан-туры һҽм (яки) алдыннан турыдан-туры барган 

булса, Татарстан Республикасында эш (хезмҽт) стажы чоры исҽплҽнҽ. Бер үк 

вакытта гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 29 пункты 2 ҿлеше 3 пункты “е” 

подпунктында, 1 ҿлеше 1 һҽм 2 пунктларында күрсҽтелгҽн вазифаларда эштҽн 

(хезмҽттҽн) соң һҽм аңа кадҽр эзлекле башкарылган, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 29 

пункты 2 ҿлеше 3 пункты “а” – “д”, “ж” һҽм “з” подпунктларында, 1,2 

пунктларда, 1 ҿлеше, 4 һҽм 11 пунктларында күрсҽтелгҽн вазифаларда эшнең 

(хезмҽт) барлык чорлары исҽпкҽ алына. 

 

3. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия “Иминият пенсиялҽре турында”гы 

Федераль законның 8 маддҽ 1 ҿлеше нигезендҽ картлык буенча иминият 

пенсиясенҽ хокук бирүче, яисҽ инвалидлык буенча иминият пенсиясе яисҽ 

вакытыннан алда иминият пенсиясен билгелҽү хокукы бирүче яшькҽ җиткҽч 

билгелҽнҽ. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия гомерлек билгелҽнҽ һҽм ай 

саен түлҽнҽ. 

 

4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ озынлыгы 25.06.2013 елдагы Татарстан 

Республикасының муниципаль хезмҽт турындагы Кодексы №50-ЗРТның 5 

кушымтасы нигезендҽ билгелҽнҽ торган тиешле елда тиешле елларны хезмҽт 

иткҽн ҿчен пенсия тиешле муниципаль хезмҽт стажы булганда, муниципаль 

хезмҽткҽрнең айлык акчалата түлҽүлҽренең 20 проценты күлҽмендҽ билгелҽнҽ. 

Күрсҽтелгҽн стаждан артыграк муниципаль хезмҽттҽ һҽр тулы ел стаж ҿчен 

тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия айлык акчалата түлҽүнең 3 проценты 

кадҽр арта бара. Шул ук вакытта тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия 

муниципаль хезмҽткҽрнең айлык акчалата түлҽүлҽренең 50 процентыннан югары 

була алмый. 

 

4.1. Гамҽлдҽге пунктның 4 ҿлеше нигезендҽ билгелҽнгҽн тиешле елларны хезмҽт 

иткҽн ҿчен пенсия күлҽме “Иминият пенсиялҽре турында”гы Федераль законның 

16 маддҽ 1 ҿлеше нигезендҽ билгелҽнгҽн картлык буенча иминият пенсиясенҽ 

билгелҽп куелган түлҽүдҽн артмаган очракта, тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен 

пенсия картлык буенча иминият пенсиясенҽ билгелҽп куелган түлҽүгҽ тигез 

күлҽмдҽ түлҽнҽ. 

 



5. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия күлҽмен билгелҽү Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазыйфаларында һҽм муниципаль 

хезмҽт вазыйфаларындагы тҽңгҽллек белҽн Татарстан Республикасының 

муниципаль хезмҽт турындагы Кодексында билгелҽнгҽнчҽ башкарыла. 

Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия күлҽме 

Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең тиешле вазыйфасы 

буенча Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽтендҽ тиешле 

елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсиянең максималь күлҽменнҽн артык була алмый. 

.  

6. Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазыйфасы буенча 

тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсиянең максималь күлҽмен исҽплҽгҽндҽ 

Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең тиешле вазыйфасы 

буенча вазыйфаи окладның максималь күлҽме кулланыла (ҽгҽр вазыйфаи 

окладның максималь һҽм минималь күрсҽткече булса), ҽ стаж озынлыгы һҽм 

айлык түлҽүлҽр Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турындагы 

Кодексында билгелҽнгҽнчҽ, тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия күлҽмен 

билгелҽгҽндҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ билгелҽнгҽн шундый ук күрсҽткечтҽ 

исҽпкҽ алына. 

 

7. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия күлҽме муниципаль хезмҽтнең башка 

вазыйфасы буенча муниципаль хезмҽтне тҿгҽллҽгҽн кҿннҽн яисҽ картлык буенча 

иминият пенсиясенҽ хокук бирүче яшькҽ җиткҽн кҿннҽн, муниципаль хезмҽтнең 

вазыйфасы буенча айлык акчалата түлҽүдҽн чыгып (ҽлеге вазыйфада эшлҽү 

вакыты тулы 12 айдан да ким булмаган шартта), тиешле елларны хезмҽт иткҽн 

ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче затның сайлавы буенча исҽплҽнҽ.  

 

Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн 

вакытка муниципаль хезмҽтнең күрсҽтелгҽн вазыйфалары ликвидациялҽнгҽн 

очракта, акчалата түлҽү күлҽме шуңа тҽңгҽл яисҽ муниципаль хезмҽтнең 

вазыйфасына тигез итеп билгелҽнҽ. Муниципаль хезмҽтлҽрнең тҽңгҽллеге 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазыйфаларының 

тҽңгҽллеген билгелҽү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

 

8. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия исҽплҽнҽ һҽм билгелҽнҽ торган айлык 

акчалата түлҽү составына вазыйфаи оклад һҽм класслы чин ҿчен вазыйфаи 

окладка ай саен ҿстҽмҽ түлҽү кертелҽ.  

 

9. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия гамҽлдҽге пунктның 1 һҽм 2 ҿлешлҽре 

нигезендҽ тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия алуга хокукы булган, шул 

исҽптҽн электрон документ формасында бирелгҽн гражданинның гаризасы 

буенча башкарыла. 

 

10. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽү турындагы гаризага 

түбҽндҽге документлар теркҽлҽ:  

 

1) паспорт яки шҽхесне раслаучы башка документ күчермҽсе, яше, кайсы 

гражданлыкка каравы; 

 

2) хезмҽт кенҽгҽсе күчермҽсе, шулай ук кирҽк булганда, гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 30 

пунктында күрсҽтелгҽн һҽм муниципаль хезмҽт стажын раслаучы башка документлар 

күчермҽсе;  



 

3) Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле вазыйфасы буенча вазыйфаи окладны һҽм 

айлык түлҽүлҽрнең күлҽмен эченҽ алган, шулай ук муниципаль хезмҽтнең үзенчҽлекле 

шартлары ҿчен вазыйфаи окладка ай саен ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽнгҽн датаны эченҽ алырга 

тиеш тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн затның 

айлык акчалата түлҽве күлҽме турында белешмҽ.  

 

11. Гамҽлдҽге пунктның 10 ҿлеше 1-3 пунктларында күрсҽтелгҽн 

документларның күчермҽлҽре белҽн бергҽ, документлар кабул иткҽндҽ 

күчермҽлҽр белҽн чагыштырыла һҽм гариза бирүчегҽ кайтарып бирелҽ торган 

документларның тҿп нҿсхҽсе тапшырыла. 

 

7. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия түлҽү тиешле елларны хезмҽт иткҽн 

ҿчен пенсия билгелҽнгҽн затның яшҽү урыны буенча башкарыла. Пенсионер тору 

урынын алыштырган вакытта, тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия түлҽү, 

аны китереп бирүне оештыруны кертеп, аның яңа яшҽү урыны буенча яисҽ 

теркҽү учеты органнары билгелҽгҽн тҽртиптҽ бирелгҽн теркҽү турындагы 

документлар һҽм пенсия эше нигезендҽ килгҽн урын буенча башкарыла. 

 

8. Татарстан Республикасы территориясе чиклҽреннҽн даими яшҽү урынына чыгып 

киткҽн (чыккан) затларга тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия түлҽү 

Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле 

елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия түлҽү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

 

9. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия гариза тапшырган кҿннҽн исҽплҽнҽ 

һҽм түлҽнҽ, шул исҽптҽн электрон документ формасында, ҽмма муниципаль 

хезмҽттҽн яисҽ муниципаль вазифадан, Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

вазыйфасыннан яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт гражданлык хезмҽте 

вазыйфасыннан, яисҽ дҽүлҽт вазыйфасыннан яисҽ Россия Федерациясе 

субъектларының дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазыйфасыннан, Россия 

Федерациясе дҽүлҽт вазыйфасыннан яисҽ федераль дҽүлҽт хезмҽте 

вазыйфасыннан азат ителгҽн кҿннҽн иртҽрҽк түгел, һҽм гамҽлдҽге пунктның 3 

ҿлешендҽ каралган шартларны үтҽп башкарыла. 

 

10. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽнгҽн затның гамҽлдҽге 

пунктның 14 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн вазыйфасын алмаштырган очракта, 

күрсҽтелгҽн вазыйфаларның берсен алмаштырган кҿннҽн башлап, тиешле 

елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия түлҽү туктатылып торыла. Ҽлеге затларның 

күрсҽтелгҽн вазыйфалардан азат ителүеннҽн соң, аларга тиешле елларны хезмҽт 

иткҽн ҿчен пенсия тҽүлҽү элекке шартларда кабаттан торгызыла яисҽ шул 

исҽптҽн электрон документ формасында бирелгҽн гариза буенча пенсия 

Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турындагы Кодексы нигезендҽ 

Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽтнең 

соңгы вазыйфасы буенча яңадан билгелҽнҽ. 

 

11. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсияне индексациялҽү (ҿстҽмҽ арттыру) 

муниципаль хезмҽтнең тиешле вазыйфалары буенча вазыйфаи окладларның арту 

индексына гамҽлдҽге пунктның 4 ҿлеше кагыйдҽлҽре буенча исҽплҽнгҽн тиешле 

елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия күлҽмен арттыру юлы белҽн муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладларын үзҽклҽштерелгҽн тҽртиптҽ күтҽргҽндҽ 

башкарыла. 

 



Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия күлҽмен кабаттан исҽплҽү (тҿзҽтмҽлҽр 

кертү) гамҽлдҽге пунктның 4 һҽм 4 ҿлешлҽре нигезендҽ, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ  

тапшырылган пенсионерның гаризасы буенча муниципаль хезмҽт стажы озынлыгы 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзгҽртелгҽн очракта башкарыла. Бу очракта пенсия күлҽмен 

кабаттан исҽплҽү пенсионерның гаризасы кабул ителгҽн айдан соң килүче айның беренче 

числосыннан башкарыла. 

 

Ҽгҽр федераль законнар нигезендҽ башкача билгелҽнмҽгҽн икҽн, бер үк вакытта 

Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турында Кодексы нигезендҽ 

тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсиягҽ һҽм дҽүлҽт гражданлык хезмҽтендҽ 

тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсия федераль законнар, Татарстан 

Республикасы, Россия Федерациясенең башка субъектлары законнары, җирле 

үзидарҽ орагннары актлары нигезендҽ федераль бюджет акчаларыннан, 

Татарстан Республикасы бюджетыннан, Россия Федерациясенең башка 

субъектлары бюджетыннан, җирле бюджеттан билгелҽнҽ һҽм финанслана торган 

башка нигезлҽмҽлҽр буенча тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия, ай саен 

гомерлек түлҽү, Татарстан Республикасында дҽүлҽт вазыйфаларын яисҽ 

Татарстан Республикасында муниципаль вазыйфаларны башкаручы затларның 

пенсиялҽренҽ ай саен ҿстҽмҽ түлҽү, ҿстҽмҽ айлык (гомерлек) матди тҽэмин 

ителеш, инвалидлык буенча пенсия (инвалидлык буенча иминият пенсиясеннҽн 

тыш), картлык (инвалидлык) буенча иминият пенсиясенҽ башка айлык ҿстҽмҽ 

түлҽү Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турындагы Кодексы 

нигезендҽ тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия яисҽ аның сайлавы буенча 

башка түлҽү түлҽнҽ. 

 

18. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсияне билгелҽү, күлҽмен кабаттан 

исҽплҽү һҽм түлҽү, аларны китереп бирүне оештыру Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽткҽрлҽренең тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсиялҽрне билгелҽү 

һҽм түлҽүне башкаручы орган тарафыннан үтҽлҽ.  

 

19. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсияне түлҽү, аны китереп бирү, пенсиядҽн 

тотып калу, ҽгҽр дҽ Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турында Кодексында 

башкача каралмаган булса, иминият пенсиясеннҽн тотып калу һҽм китереп бирү, түлҽү 

ҿчен каралган тҽртиптҽ башкарыла. 

 

15. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсияне билгелҽү ҿчен мҿрҽҗҽгать итү, 

пенсияне билгелҽү һҽм күлҽмен кабаттан исҽплҽү, пенсияне түлҽү, пенсия 

документациясен алып бару Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт 

турында Кодексында каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып Татарстан 

Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽренең тиешле елларны хезмҽт 

иткҽн ҿчен пенсиялҽрне билгелҽү һҽм түлҽү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

башкарыла. 

 

16. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазифаи бурычларны башкару белҽн бҽйле үлеме, 

шул исҽптҽн, аның муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽч үлүе очрагында, вафат 

булучының гаилҽ ҽгъзалары федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

туйдыручысын югалту очрагы буенча пенсия алуга хокук алалар. 

 

22.Гамҽлдҽге нигезлҽмҽ нигезендҽ тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия 

билгелҽү һҽм түлҽү турында мҽгълүмат социаль тҽэмин ителешнең Бердҽм дҽүлҽт 

мҽгълүмат системасында урнаштырыла. Күрсҽтелгҽн мҽгълүматне социаль тҽэмин 



ителешнең Бердҽм дҽүлҽт мҽгълүмат системасында урнаштыру (алу) 1999 елның 17 

июлендҽге “Дҽүлҽт социаль ярдҽме турында”гы №178-ФЗ Федераль законы нигезендҽ 

башкарыла. 

 

 

 29. Муниципаль хезмҽт стажы  

1. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт 

стажына (гомуми озынлыгы) даими (штат) нигездҽ эшлҽгҽн (алмаштырган) чорлар 

кертелҽ: 

 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларында (муниципаль хезмҽтнең муниципаль 

вазыйфаларында). Бер үк вакытта 2006 елның 1 гыйнварыннан муниципаль 

хезмҽт стажына Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары 

Реестрында каралган вазыйфаларда Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ 

органнарында, ҽ ул расланганга кадҽр - Татарстан Республикасында муниципаль 

хезмҽтнең муниципаль вазыйфалары Реестрында каралган эш чорлары кертелҽ; 

 

2) муниципаль вазифаларда; 

 

2) гамҽлдҽге пунктның 2 ҿлеше нигезендҽ, Татарстан Республикасының дҽүлҽт 

вазыйфаларында һҽм Татарстан Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽте 

вазыйфаларында, Татарстан Республикасының (Татар АССР) дҽүлҽт 

органнарында башка дҽүлҽт вазыйфаларында; 

 

3) Россия Федерациясенең дҽүлҽт вазыйфаларында, федераль дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽте вазыйфаларында, дҽүлҽт вазыйфаларында һҽм Россия Федерациясе 

субъектларының дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазыйфаларында, СССР дҽүлҽт 

органнары вазыйфаларында, союз һҽм автоном республикаларда, крайларда, 

ҿлкҽлҽрдҽ, автоном ҿлкҽлҽрдҽ һҽм автоном округларда, район, шҽһҽр, 

шҽһҽрлҽрдҽге район, халык депутатларының поселок һҽм авыл советларында һҽм 

аларның башкарма комитетларында, шул исҽптҽн, сайланган, федераль законнар 

нигезендҽ, тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия алырга хокук бирүче 

федераль дҽүлҽт гражданлык хезмҽте стажын исҽплҽгҽндҽ күрсҽтелгҽн 

вазыйфаларда эш (хезмҽт) вакыты булган шартта даими нигездҽ; 

 

4) җҽзаларны үтҽтү системасы органнарында һҽм учреждениелҽрендҽ, Дҽүлҽт 

янгынга каршы хезмҽттҽ, эчке эшлҽр органнарындагы хезмҽттҽ, хҽрби хезмҽтне 

узган затларга тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен тиешле 

елларны хезмҽт иткҽн елларга Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

исҽплҽнҽ торган хезмҽт (хҽрби хезмҽт) узу, вазыйфа (хҽрби вазыйфа); 

 

5) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган 

вазыйфалар исемлеге нигезендҽ билгелҽнгҽн салым полициясенең федераль 

органнары һҽм наркотик чаралар һҽм психотроп матдҽлҽр ҽйлҽнешен контрольдҽ 

тоту буенча органнары хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларында; 

 

7) федераль закон нигезендҽ билгелҽнҽ торган Россия Федерациясенең таможня 

органнары хезмҽткҽрлҽре вазифаларында; 

 

8) федераль закон нигезендҽ билгелҽнҽ торган прокурор хезмҽткҽрлҽре 

вазифаларында; 

 



9) федераль закон нигезендҽ җирле үзидарҽ органында яисҽ дҽүлҽт органында 

булдырылган беренчел профсоюз оешмасы органына сайлану (вҽкил итеп 

җибҽрелү), азат ителгҽн профсоюз хезмҽткҽрлҽре башкарган вазыйфаларны 

кертеп, профсоюз органнарына сайлау (вҽкил итеп җибҽрү) нҽтиҗҽсендҽ дҽүлҽт 

органнарында яисҽ җирле үзидарҽ органнарында вазыйфалардан азат ителгҽн 

хезмҽткҽрлҽр башкарган профсоюз органнарындагы вазыйфаларда; 

 

10) җитҽкчелҽр, белгечлҽр, хезмҽткҽрлҽр, сайланган вазифалардагы вазифаларда: 

 

а) 1991 елның 6 ноябрен кертеп, КПССның үзҽк, республика, ҿлкҽ һҽм район (шҽһҽр) 

органнарында, шулай ук предприятиелҽрдҽге парткомнарда, райком хокукы булган 

оешмаларда ;  

 

б) 1990 елның 26 октябрен кертеп, профсоюз органнарының республика һҽм җирле 

аппаратларында;  

 

11) 2001 елның 1 гыйнварыннан 2013 елның 31 мартын кертеп, Татарстан 

Республикасының шҽһҽр һҽм районнарындагы Россия Федерациясенең Пенсия 

фонды идарҽлҽрнедҽ, Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан 

Республикасы буенча Бүлекчҽ белгечлҽре, җитҽкчелҽре вазыйфаларында; 

 

12) федераль законнар нигезендҽ башка вазифаларда.  

 

3. Татарстан Республикасының дҽүлҽт вазыйфаларын һҽм Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт гражданлык хезмҽте вазыйфаларын, Татарстан 

Республикасының (Татар АССР) дҽүлҽт органнарында башка дҽүлҽт 

вазыйфаларын башкарган чорлар түбҽндҽге тҽртиптҽ тиешле елларны хезмҽт 

иткҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт стажына кертелҽ: 

 

1) Татарстан Республикасының дҽүлҽт вазыйфаларының Гомуми исемлеге һҽм 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт гражданлык вазыйфалары Реестрында каралган 

дҽүлҽт хезмҽте вазыйфаларында һҽм Татарстан Республикасының дҽүлҽт 

вазыйфаларында эш (хезмҽт) чорлары, шулай ук ҽлеге вазыйфалар дҽүлҽт 

хезмҽте вазыйфалары тиешле исемлегенҽ алга таба кертелгҽн очракларда, 

күрсҽтелгҽн Реестр расланганнан соң, Татарстан Республикасының дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽте вазыйфалары Реестрына кертелмҽгҽн дҽүлҽт органнары 

вазыйфаларында эш (хезмҽт) чорлары; 

 

2) Татарстан Республикасы дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽренең дҽүлҽт вазыйфалары 

Реестрында каралган вазыйфаларда Татарстан Республикасы дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽте вазыйфалары Реестры һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

вазыйфаларының Гомуми исемлеге расланганга кадҽр 1995 елның 26 маеннан эш 

(хезмҽт) чорлары, шулай ук ҽлеге вазыйфаларны дҽүлҽт вазыйфаларының яисҽ 

дҽүлҽт хезмҽте вазыйфаларының тиешле исемлегенҽ алга таба керткҽн очракта, 

татарстан Республикасы дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽренең дҽүлҽт вазыйфалары 

Реестрында каралмаган вазыйфаларда; 

 

3) 1995 елның 26 маена кадҽр җитҽкчелҽрнең, белгечлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең, 

сайланган вазифаларның үз вазифаларын алмаштыру чорлары:  

 

а) Татарстан Республикасы Президенты Аппаратында; 

 



б) Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советында һҽм аның Аппаратында, Татарстан 

Республикасының Дҽүлҽт контроль (парламент) комитетында һҽм аның аппаратында;  

 

в) Татарстан Республикасының Министрлар Кабинетында һҽм аның Аппаратында;  

 

г) министрлыкларда, дҽүлҽт комитетларында, Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

идарҽсенең башка органнарында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

каршындагы дҽүлҽт органнарында (идарҽ органнарында);  

 

д) Татарстан Республикасы вҽкиллеклҽрендҽ; 

 

е) дҽүлҽт хакимиятенең җирле органнарында һҽм идарҽлҽрендҽ (район, шҽһҽр, халык 

депутатларының шҽһҽр, район Советында, район хакимиятлҽрендҽ, республика 

ҽһҽмиятендҽге шҽһҽрлҽр, шҽһҽрлҽрдҽге районнар) һҽм аларның аппаратларында; 

 

ж) Татарстан Республикасының конституцион күзҽтчелеге Комитетында;  

 

з) Татарстан Республикасында халык депутталарын сайлау буенча Үзҽк сайлау 

комиссиясендҽ;  

 

4) җитҽкче, белгеч, хезмҽткҽр, сайланган вазифаларда вазифалар башкарган чорларга 

түбҽндҽге чорлар керҽ:  

 

а) Татарстан Республикасының Югары Советында (Татар АССРның Югары 

Советында) һҽм Татар АССРның Югары Советы Президиумында, халык депутатларының 

район, шҽһҽр, шҽһҽрлҽрдҽге район, поселок, авыл Советларында һҽм аларның 

аппаратларында; 

 

б) Татар АССР Министрлар Советында (Татар АССР Министрлар Советында) һҽм 

аның аппаратында, район башкарма комитетларында, шҽһҽр, шҽһҽрлҽрдҽге район, халык 

депутатларының авыл һҽм бистҽ Советларында;  

 

в) Татар АССР Министрлар Советының дҽүлҽт идарҽсе органнарында, Татар 

АССРның Министрлар Советы каршындагы дҽүлҽт идарҽсе органнарында, Татар 

АССРның министрлыкларында һҽм ведомстволарында.  

3. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт 

стажына Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турындагы законы нигезендҽ 

муниципаль хезмҽткҽрнең ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алган вакыты, шулай ук федераль 

законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрдҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасы сакланган 

башка чорлар кертелҽ. 

 

4. “Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл 

җирлеге” муниципаль берҽмлеге Уставы һҽм Татарстан Республикасының 

муниципаль хезмҽт турында Кодексы , аларга федераль законнар белҽн 

каралган башка гарантиялҽр билгелҽү һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

бирелҽ торган тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен ел саен ҿстҽмҽ түлҽүле 

отпуск озынлыгын билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт стажына “Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законның 25 

маддҽ 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн, шулай ук 2004 елның 27 июлендҽге “Россия 

Федерациясендҽ дҽүлҽт гражданлык хезмҽте турында”гы №79-ФЗ Федераль 

законының 54 маддҽ 2 ҿлеше нигезендҽ дҽүлҽт гражданлык хезмҽте стажына 

кертелгҽн (исҽплҽнгҽн) вазифаларны башкарган чорлар кертелҽ. 



 

 

 30. Муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽү һҽм билгелҽү тҽртибе  

 

1. Муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽү хҽрби хезмҽтнең бер кҿнен ике кҿн 

исҽбеннҽн санала торган гражданның хҽрби хезмҽттҽ чакырылыш буенча булу 

вакытыннан тыш, календарь тҽртиптҽ башкарыла. Муниципаль хезмҽт стажын 

санаганда хезмҽт (эш) чорлары бергҽ кушыла. 

 

2. Билгелҽнгҽн үрнҽктҽге хезмҽт кенҽгҽсе муниципаль хезмҽт стажын раслаучы тҿп 

документ булып тора. Муниципаль хезмҽт стажын санаганда исҽпкҽ алына торган хезмҽт 

кенҽгҽсендҽге язмалар хезмҽт кенҽгҽсенҽ кертелгҽн кҿнгҽ гамҽлдҽ булган хезмҽт 

законнары нигезендҽ рҽсмилҽштерелергҽ тиеш. Муниципаль хезмҽт стажына кертелҽ 

торган хезмҽт (эш) чорларын раслау ҿчен нигез булып торган, дҿрес булмаган яисҽ тҿгҽл 

булмаган мҽгълүматлар хезмҽт кенҽгҽсендҽ булган очракта, федераль законнарда каралган 

тҽртиптҽ хезмҽт кенҽгҽсенҽ үзгҽрешлҽр кертелҽ. 

 

3.Хезмҽт кенҽгҽсендҽ муниципаль хезмҽт стажын раслаучы язмалар булмаган 

очракта, ҽлеге стаж бу стажга кертелҽ торган вазыйфаларда хезмҽт (эш) чорларын 

раслаучы вазыйфага билгелҽү һҽм азат итү турындагы документларның күчермҽлҽрен 

беркетеп тапшырылган белешмҽлҽр нигезендҽ раслана. 

 

5. Хҽрби хезмҽт узган чорлар, аңа тиңдҽш башка хезмҽт, шулай ук 

хезмҽткҽрлҽрнең салым полициясе, таможня органнары федераль 

органнарында хезмҽт иткҽн чорлары хҽрби билет, хҽрби комиссариатларның, 

хҽрби подразделениелҽрнең, архив учреждениелҽренең белешмҽлҽре, хезмҽт 

кенҽгҽсендҽге, хезмҽт дҽфтҽрендҽге язмалар белҽн расланырга мҿмкин. 

 

5. Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 29 пунктында каралган вазыйфаларда хезмҽт (эш) итү 

чорларын раслау ҿчен кирҽкле шартларда, аларның вазыйфага билгелҽү һҽм вазыйфадан 

азат итү турында хокукый актларның күчермҽлҽре яисҽ алардан чыгармалар 

тапшырылырга мҿмкин.  

 

6. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ түлҽү 

билгелҽү, тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен ел саен ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск озынлыгын 

билгелҽү, хезмҽттҽ югары казанышлары ҿчен бүлҽклҽү күлҽме муниципаль хезмҽт стажын 

билгелҽү буенча комиссия карары нигезендҽ, муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт 

вазыйфасын башкарган җирле үзидарҽ органының акты белҽн билгелҽнҽ. Күрсҽтелгҽн 

комиссия җирле үзидарҽ органының хокукый акты белҽн булдырыла.  

 

Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽү буенча комиссия турында нигезлҽмҽ 

җирле үзидарҽ органы белҽн раслана.  

 

7. Тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт 

стажы гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ нигезендҽ, муниципаль хезмҽт стажын раслаучы билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ тапшырылган документлар нигезендҽ тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия 

билгелҽү буенча вҽкалҽтле орган тарафыннан тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия 

билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽткҽрнең гаризасы буенча билгелҽнҽ. 

 

 VII. Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү, муниципаль хезмҽткҽрнең дисциплинар 

җаваплылыгы  

 



31. Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү  

1. Муниципаль хезмҽткҽрнең үз вазифаларын намус белҽн һҽм нҽтиҗҽле башкаруы, 

бик яхшы хезмҽте, аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽне ҿчен түбҽндҽге тҿрдҽ 

бүлҽклҽүлҽр кулланылырга мҿмкин: 

 

1) рҽхмҽт белдерү; 

 

2) бер тапкыр бирелҽ торган акчалата түлҽү; 

 

3) кыйммҽтле бүлҽк тапшыру; 

 

4) мактау кҽгазе яисҽ җирле үзидарҽ органнары билгелҽгҽн башка тҿр бүлҽклҽр; 

 

5) законнар нигезендҽ дҽүлҽт бүлҽклҽре тапшыру; 

 

6) “Татарстан Республикасы Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл 

җирлеге“ муниципаль берҽмлегеУставы һҽм Татарстан Республикасы законнары һҽм 

федераль законнар нигезендҽ башка муниципаль хокукый актлар нигезендҽ билгелҽнгҽн 

башка тҿр бүлҽклҽүлҽр.  

 

2. Гамҽлдҽге пунктның 1 ҿлешендҽ каралганча, бүлҽклҽүлҽрне куллану шартлары 

һҽм тҽртибе муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.  

 

 32. Муниципаль хезмҽткҽрнең дисциплинар җаваплылыгы 

 

1.Дисциплинар хата кылган ҿчен – муниципаль хезмҽткҽрнең гаебе буенча аңа йҿклҽнгҽн 

вазифаи бурычларның тиешенчҽ үтҽлмҽве яисҽ үтҽлмҽве ҿчен яллаучы вҽкиле (эш бирүче) 

түбҽндҽге дисциплинар җҽзалар кулланырга хокуклы: 

 

1) кисҽтү; 

 

2) шелтҽ; 

 

3)тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн азат ителү. 

 

2. Дисциплинар хата ясаган муниципаль хезмҽткҽр вакытлыча (ҽмма бер айдан 

озаграк түгел), аның дисцилинар җаваплылыгы турында мҽсьҽлҽ хҽл ителгҽнче, акчалата 

түлҽүне саклап, вазифаи бурычларын үтҽүдҽн читлҽштерелергҽ мҿмкин. Муниципаль 

хезмҽткҽрне вазифаи бурычларын үтҽүдҽн читлҽштерү бу очракта муниципаль хокукый 

акт белҽн башкарыла.  

 

3. Дисциплинар җҽзаны куллану һҽм кире алу тҽртибе хезмҽт законнары белҽн 

билгелҽнҽ.  

 

 33. Коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн вазифаларны үтҽмҽү һҽм 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу яисҽ булдырмау турында талҽплҽрне, тыюларны 

һҽм чиклҽүлҽрне үтҽмҽгҽн ҿчен җҽзалар 

 

Муниципаль хезмҽткҽрнең коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн 

вазифаларны үтҽмҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу яисҽ булдырмау турында 

талҽплҽрне, тыюларны һҽм чиклҽүлҽрне үтҽмҽгҽн ҿчен җҽзалар “Россия Федерациясендҽ 

муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законы, “Коррупциягҽ каршы тору турында”гы 



Федераль законы, башка федераль законнары нигезендҽгамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 32 

пунктында каралган җҽзалар бирелҽ. 

 

2. Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 17 һҽм 18 пунктларында каралган хокук бозулар кылган 

очракларда, ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽр муниципаль 

хезмҽттҽн азат ителергҽ тиеш.  

 

3. Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 17, 18 һҽм 32 пунктларында каралган җҽзалар 

яллаучының вҽкиле (эш бирүче) тарафыннан түбҽндҽге нигездҽ кулланыла:  

 

1) коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 

муниципаль органның кадрлар хезмҽте подразделениесе (алга таба – хокук бозуларны 

профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте подразделениесе) тарафыннан уздырылган 

тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында доклады;  

 

2) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽттҽ үз-үзлҽрен тоту талҽплҽрен үтҽү һҽм, ҽгҽр 

дҽ тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча доклад комиссиягҽ җибҽрелгҽн булган очракта, 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу буенча комиссия рекомендациялҽре;  

 

3) коррупцион хокук бозу кылыну фактын таныган шартта һҽм муниципаль 

хезмҽткҽр ризалыгы белҽн аның язмача аңлатмасы, аның чынлыкта кылынуы бҽян ителгҽн 

коррупцион хокук бозу кылыну турында хокук бозулар профилактикасы буенча кадрлар 

хезмҽте подразделениесе доклады (ышаныч югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү 

рҽвешендҽ шелтҽ кулланудан тыш); 

 

4) муниципаль хезмҽткҽрнең аңлатмалары; 

 

5) башка материаллар. 

 

4. Язма рҽвештҽ тапшырылган җитҽрлек мҽгълүмат хокук бозулар профилактикасы 

буенча кадрлар хезмҽте подразделениесенең тикшерү уздыруына нигез булып тора: 

 

1) хокук саклау органнары, башка дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм 

аларның вазифаи затлары тарафыннан;   

 

2) сҽяси партиялҽрнең, шулай ук сҽяси партия булмаган тҿбҽк иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽр законнары нигезендҽ теркҽлгҽн тҿбҽк һҽм җирле бүлекчҽлҽре тарафыннан;  

 

3) Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ булдырылган 

иҗтимагый совет тарафыннан;  

 

4) массакүлҽм мҽгълүмат чаралары тарафыннан. 

 

5. Аноним хҽбҽрлҽр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

подразделениесе тарафыннан тикшерү уздыру ҿчен нигез була алмый.  

 

6. Тикшерү уздырганчы хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

подразделениесе муниципаль хезмҽткҽрдҽн язмача формада аңлатма талҽп итҽргҽ тиеш. 

Ҽгҽр ике эш кҿне эчендҽ муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан күрсҽтелгҽн аңлатма 

бирелмҽгҽн очракта, тиешле акт тҿзелҽ. Муниципаль хезмҽткҽрнең аңлатма тапшырмавы 

тикшерү уздыру ҿчен нигез була алмый.  

7. Муниципаль хезмҽткҽр гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 17 пунктында 5 яисҽ 7 нче 



ҿлешендҽ каралган хокук бозуларны кылган очракта, тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында 

доклад, муниципаль хезмҽткҽрнең язмача аңлатмасы һҽм башка материаллар хокук 

бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽтенең подразделениесе тарафыннан 

муниципаль хезмҽткҽргҽ дисциплинар җҽза куллану буенча яллаучының вҽкиленҽ (эш 

бирүчегҽ) рекомендациялҽр ҽзерлҽүче мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу һҽм 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽттҽ үз-үзлҽрен тотуга талҽплҽрне үтҽү буенча 

комиссиягҽ тапшырыла. 

Муниципаль хезмҽткҽр башка хокук бозу кылган очракта, тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

турында доклад, муниципаль хезмҽткҽрнең язмача аңлатмасы һҽм башка материаллар 

хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте подразделениесе тарафыннан 

яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) тапшырыла.  

8. Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 17, 18 һҽм 32 пунктларында каралган җҽзалар 

кулланганда, муниципаль хезмҽткҽр кылган коррупцион хокук бозуның характеры, аның 

авырлыгы, аның нинди шартларда кылынуы, коррупциягҽ каршы тору максатларында 

билгелҽнгҽн бурычларны үтҽве һҽм мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу турында яисҽ 

булдырмау турында талҽплҽрнең, тыюларның һҽм башка чиклҽүлҽрнең муниципаль 

хезмҽткҽр тарафыннан үтҽлүе, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең моңа кадҽр үз вазифаи 

бурычларын башкару нҽтиҗҽлҽре. 

 

9. Гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 17, 18 һҽм 32 пунктларында каралган шелтҽлҽр 

муниципаль хезмҽткҽрнең коррупцион хокук бозу кылынуы ачыкланган кҿннҽн соң бер 

айдан да соңармыйча, муниципаль хезмҽткҽрнең вакытлыча эшкҽ яраксыз чорын, 

отпускта булу, башка сҽбҽп белҽн хезмҽттҽ булмау вакытын исҽпкҽ алмыйча, шулай ук 

мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽттҽ үз-үзен 

тоту талҽплҽрен үтҽү буенча комиссия тарафыннан күрсҽтелгҽн тикшерүнең 

материалларын карау һҽм хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

подразделениесе тарафыннан  тикшерү уздыру вакыты кулланыла. Шул ук вакытта җҽза 

коррупцион хокук бозу кылынган кҿннҽн башлап, алты айдан да соңармыйча 

кулланылырга мҿмкин. 

 

10. Муниципаль хезмҽткҽр коррупцион хокук бозу кылган очракта аңа карата җҽза 

куллану турында актта “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы 

Федераль законының 27.1 маддҽсенең 1 һҽм 2 ҿлеше күрсҽтелҽ.  

 

11. Муниципаль хезмҽткҽргҽ җҽза куллану турында акт күчермҽсе ул 

нигезлҽмҽлҽрен бозган хокук бозуларны һҽм норматив хокукый актларны, нигезлҽмҽлҽрне 

күрсҽтеп, яисҽ мотивны күрсҽтеп муниципаль хезмҽткҽргҽ карата андый җҽза куллануны 

кире кагып, тиешле акт язылган кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ 

расписка белҽн тапшырыла. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр күрсҽтелгҽн расписканы бирергҽ 

телҽмҽсҽ, тиешле акт тҿзелҽ. 

 

12. Җҽзага муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан федераль закон нигезендҽ шикаять 

бирелергҽ мҿмкин.  

 

13. Ҽгҽр җҽза кулланылган муниципаль хезмҽткҽр бер ел дҽвамында гамҽлдҽге 

Нигезлҽмҽнең 32 пункты 1 һҽм 2 ҿлешендҽ каралган дисциплинар җҽза алмаса, ул җҽза 

алмаган булып санала.  

 

14. Яллаучы вҽкиле (эш бирүче) муниципаль хезмҽткҽрдҽн гамҽлдҽге Нигезлҽмҽнең 

32 пункты 1 һҽм 2 бүлеклҽрендҽ каралган дисциплинар җҽзаны үз инициативасы белҽн, 

муниципаль хезмҽткҽрнең гаризасы буенча яисҽ аның турыдан-туры җитҽкчесенең язмача 

гаризасы буенча, дисциплинар җҽза кулланылганнан соң бер ел тулганчы алырга хокуклы.  



 

15. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ышаныч бетү сҽбҽпле эштҽн азат итү рҽвешендҽ җҽза 

куллану муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт узган  җирле үзидарҽ органына карата 

куллану турында мҽгълүматлар 2008 елның 25 декабрендҽге “Коррупциягҽ каршы тору 

турында”гы №273-ФЗ Федераль законның 15 маддҽсендҽ каралганча, ышаныч югалтуга 

бҽйле рҽвештҽ азат ителгҽн затлар реестрына кертелҽлҽр. 

 

 VIII. Муниципаль берҽмлектҽ кадрлар эше  

 

 34. Муниципаль берҽмлектҽ кадрлар эше үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала: 

 

1) муниципаль хезмҽт вазифаларын башкару ҿчен кадрлар составын формалаштыру; 

 

2) муниципаль хезмҽт турында  законнар нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру турында 

тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү һҽм күрсҽтелгҽн тҽкъдимнҽрне яллаучының вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) 

тапшыру;  

 

4) муниципаль хезмҽткҽ керү, аны узу, хезмҽт килешүен (контракт) тҿзү, 

муниципаль хезмҽт вазифасына билгелҽү, муниципаль хезмҽт вазифасыннан азат 

ителү, муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽттҽн азат ителүе һҽм аның 

пенсиягҽ чыгуы, һҽм кирҽкле документлар рҽсмилҽштерү белҽн бҽйле 

муниципаль хокукый актларның проектларын ҽзерлҽүне оештыру; 

 

4) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт кенҽгҽлҽрен алып бару; 

 

5) “Россия Федерацясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законның 30 

маддҽсендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси эшлҽрен алып 

бару; 

; 

 

6) муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең реестрын алып бару; 

 

7) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт таныклыкларын рҽсмилҽштерү һҽм бирү; 

 

8)муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазифаларын алмаштыруга конкурс уздыру һҽм 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрне кадрлар резервына кертү; 

 

9) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең аттестациясен уздыру; 

 

10) кадрлар резервы белҽн эшне оештыру һҽм аннан нҽтиҗҽле файдалану; 

 

11) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ гражданин тапшыра торган персональ 

мҽгълүматларның һҽм башка мҽгълүматларның дҿреслеген тикшерүне уздыру, шулай ук 

дҽүлҽт сере булып саналган билгелҽнгҽн формадагы мҽгълүматларга керүне оештыру;  

 

12) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽр, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽт характерындагы 

вазифалар турындагы мҽгълүматларны тикшерүне оештыру, шулай ук “Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль законның 13 маддҽсе һҽм 

башка федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле 

чиклҽүлҽрнең үтҽлешен оештыру; 

 

13) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ муниципаль хезмҽтнең хокукый һҽм башка 



мҽсьҽлҽлҽре буенча консультация бирү;  

 

14) Гамҽлдҽге Кодекс һҽм хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн кадрлар эшенең 

башка мҽсьҽлҽлҽрен чишү.  

 

 34.1. Муниципаль хезмҽт ҿчен кадрларны килешү нигезендҽ ҽзерлҽү 

1. Муниципаль хезмҽтнең югары квалификацияле кадрлар составын формалаштыру 

максатларында, Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегенең җирле 

үзидарҽ органнары “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль 

законнарның нигезлҽмҽсен исҽпкҽ алып, Россия Федерациясендҽ белем бирү турында 

законнар нигезендҽ килешү нигезендҽ муниципаль хезмҽт ҿчен гражданнарны ҽзерлҽүне 

оештыруны башкара алалар. 

 

2. Алга таба муниципаль хезмҽт узу бурычы белҽн максатчан белем бирү турындагы 

килешү (максатчан белем бирү килешүе) җирле үзидарҽ органы  һҽм гражданин арасында 

тҿзелҽ һҽм уку тҿгҽллҽнгҽннҽн соң билгелҽнгҽн срок эчендҽ күрсҽтелгҽн җирле үзидарҽ 

органында муниципаль хезмҽт узу буенча гражданинның бурычын күздҽ тота.  

 

3. Максатчан белем алу турында килешү тҿзү конкурс нигезендҽ башкарыла.  

 

4. Конкурс җирле үзидарҽ органы тарафыннан игълан ителҽ һҽм җирле үзидарҽ 

органында оештырыла торган конкурс комиссиясе тарафыннан уздырыла.  

5. Конкурс комиссиясе составына яллаучының вҽкиле (эш бирүчесе) һҽм (яисҽ) аңа 

вҽкалҽтле булган муниципаль хезмҽткҽрлҽр (шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт һҽм 

кадрлар, юридик (хокукый) подразделениелҽр мҽсьҽлҽлҽре буенча подразделениедҽн), ҽ 

андый подразделениелҽр булмаган очракта, гражданин максатчан белем алу турында 

килешү нигезендҽ муниципаль хезмҽт узарга бурычлы җирле үзидарҽ органының 

эшчҽнлеген кадрлар һҽм юридик (хокукый) озату ҿчен җаваплы муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр, шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча бҽйсез 

эксперт-белгечлҽр сыйфатында персональ мҽгълүматларны күрсҽтмичҽ чакырыла торган 

фҽнни, белем бирү һҽм (яисҽ) башка оешмалар вҽкиллҽре кертелҽ. Бҽйсез экспертлар 

составы конкурс комиссиясе ҽгъзаларының гомуми санының кимендҽ дүрттҽн бер ҿлешен 

тҽшкил итҽргҽ тиеш. 

 

6. Конкурс комиссиясе составы конкурс комиссиясе кабул итҽ торган карарга тҽэсир 

итҽргҽ мҿмкин булган мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы килеп чыгу мҿмкинлеген искҽртерлек 

итеп формалаштырыла.  

 

7. Конкурс комиссиясе рҽистҽн, рҽис урынбасарыннан һҽм комиссия ҽгъзаларыннан 

тора.  

 

8. Максатчан белем алу турында килешү тҿзүгҽ конкурс уздыру турында мҽгълүмат 

ҽлеге конкурс уздырылу датасына кадҽр бер айдан да соңармыйча “Мензеля” (“Минзҽлҽ”) 

район газетасында басылырга, “Интернет” мҽгълүмати-телекоммуникацияле челтҽрдҽ 

җирле үзидарҽ органының рҽсми сайтында урнаштырылырга тиеш.  

 

9. Гамҽлдҽге пунктның 8 ҿлешендҽ каралганча, конкурс уздыру турында 

мҽгълүматта гражданнарның укуы тҿгҽллҽнгҽч башкарырга тиешле муниципаль хезмҽт 

вазифалары тҿркемнҽре; ҽлеге вазифаларга квалификацион талҽплҽр; гамҽлдҽге пунктның 

11 ҿлеше нигезендҽ конкурска тапшырыла торган документлар исемлеге, аларны кабул 

итү урыны һҽм тҽртибе; күрсҽтелгҽн документлар кабул ителергҽ тиешле срок; максатчан 

белем алу турында килешү тҿзүгҽ кандидатлар сайлау һҽм бҽя бирү ҿчен кулланыла 



торган конкурс процедуралары; язмача бирем темасы (ҽгҽр конкурс комиссиясе файдалана 

торган конкурс процедураларының берсе язмача бирем булса), шулай ук башка 

мҽгълүмати материалларны сыйдырырга мҿмкин. 

 

 

10. Россия Федерациясе бюджет системасының бюджет акчалары хисабына кҿндезге 

белем алу формасы буенча беренче тапкыр урта махсус һҽм югары белем алучы һҽм 

Россия Федерациясенең дҽүлҽт телен белүче гражданнар максатчан белем алу турында 

килешү тҿзүгҽ конкурста катнашу хокукына ия. Күрсҽтелгҽн конкурста катнашучы 

гражданин муниципаль хезмҽткҽ кергҽн вакытка, шулай ук гамҽлдҽге пунктның 34 

ҿлешендҽ каралганча, бҿтен срок дҽвамында, муниципаль хезмҽт вазифаларын алмаштыру 

ҿчен “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль закон билгелҽгҽн 

талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

 

12. Конкурста катнашырга телҽк белдергҽн гражданин җирле үзидарҽ органына 

түбҽндҽгелҽрне тапшыра:  

 

1) шҽхси гариза; 

 

3) муниципаль хезмҽткҽ керүче гражданинның (фотографиясен беркетеп) җирле 

үзидарҽ органына тапшыру ҿчен федераль законнар нигезендҽ расланган форма 

буенча үз кулы белҽн тутырылган һҽм имзаланган анкетасы;  

 

3) паспорт күчермҽсе (паспорт конкурска килгҽч шҽхсҽн тапшырыла); 

 

4) хезмҽт кенҽгҽсе күчермҽсе һҽм гражданинның хезмҽт эшчҽнлеген раслаучы 

башка документлар (хезмҽт эшчҽнлеге моңа кадҽр алып барылмаган очраклардан 

тыш); 

 

5) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында”гы Федераль закон 

нигезендҽ гражданинның муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм аны узуга каршылык тудыручы 

авырулары булмау турында медицина оешмасы йомгагы;  

 

6) гражданинның Россия Федерациясе бюджет системасының бюджет акчалары 

хисабыннан белем алуның кҿндезге формасы буенча беренче тапкыр урта махсус 

һҽм югары белем алуын раслаучы белем бирү оешмасы белешмҽсе, шулай ук ул 

үзлҽштерҽ торган (һҿнҽр атамасын, белгечлек яисҽ ҽзерлек юнҽлешен күрсҽтеп) 

белем бирү программасы турында мҽгълүматны сыйдырган, белем бирү 

оешмасының эчке тҽртип кагыйдҽлҽре һҽм устав белҽн күздҽ тотылган 

бурычларының үтҽлеше турында, укыту планы нигезендҽ гражданинның арадаш 

аттестациясен узу нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ. 

 

7) язмача бирем (ҽгҽр конкурс комиссиясе файдалана торган конкурс 

процедураларының берсе язмача бирем булса).  

 

Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе карары буенча гамҽлдҽге маддҽнең 11 ҿлеше 

нигезендҽ гражданин тапшырган документларга кертелгҽн персональ 

мҽгълүматлар һҽм башка мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү 

башкарыла. 

 

13. Претендентлар сайлана һҽм аларга бҽя бирелҽ торган конкурс комиссиясе 

утырышы гамҽлдҽге маддҽнең 11 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽнчҽ, документлар кабул 



итү тҿгҽллҽнгҽннҽн соң 14 календарь кҿннҽн соңармыйча уздырыла. Конкурс 

комиссиясе ҽгъзалары конкурс комиссиясе утырышының урыны, датасы һҽм 

вакыты турында андый утырыш уздырылганнан соң ҿч эш кҿненнҽн дҽ 

соңармыйча конкурс комиссиясе сҽркатибе аша хҽбҽр алалар. Конкурс 

комиссиясе утырышын конкурс комиссиясе рҽисе, ҽ ул булмаганда – конкурс 

комиссиясе рҽисе урынбасары уздыра. 

 

14. Конкурс комиссиясе анда гомуми ҽгъзалар саныннан кимендҽ ҿчтҽн ике ҿлеше 

катнашса, тулы хокуклы дип санала.  

 

Конкурс комиссиясе карарлары конкурс комиссиясенең утырышта катнашучы 

ҽгъзаларының гади күпчелек тавыш бирүе аша кабул ителҽ. Тавышлар саны тигез 

булган очракта, конкурс комиссиясе утырышында рҽислек итүче тавыш биргҽн 

карар исҽплҽнҽ.  

 

14. Конкурс комиссиясе гамҽлдҽге маддҽнең 11 ҿлеше 1-6 пунктларында 

күрсҽтелгҽнчҽ, тапшырылган документлар нигезендҽ, шулай ук конкурс 

процедуралары нҽтиҗҽлҽре буенча претендентларга бҽя бирҽ. Җирле үзидарҽ 

органы карары буенча конкурс процедуралары шҽхси ҽңгҽмҽ, тест уздыру һҽм 

(яки) язмача биремне күздҽ тота.  

 

17. Шҽхси ҽңгҽмҽ претендентның шҽхес сыйфатлары һҽм теоретик белемнҽренҽ бҽя 

бирү максатларында претендент конкурс комиссиясе ҽгъзаларының сорауларына җавап 

бирҽ торган аның булачак һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге тҿренҽ һҽм ҿлкҽсенҽ караган тема 

буенча ирекле ҽңгҽмҽ формасында уздырыла. 

 

18. Теоретик белемнҽргҽ һҽм шҽхеснең сыйфатларына бҽя бирү түбҽндҽге 

критерийлар буенча башкарыла: 

 

1) теоретик белемнҽр дҽрҽҗҽсе; 

 

2) җавапны логик яктан тҿзү; 

 

3) грамоталылык һҽм сҿйлҽм культурасы; 

 

4) претендентның гомуми белем оешмасында ҿлгереш дҽрҽҗҽсе, фҽнни 

публикациялҽре булу, белем бирү оешмалары уздыра торган фҽнни конференциялҽрдҽ, 

олимпиадаларда һҽм башка чараларда катнашуы;  

 

5) һҿнҽри мотивация булу; 

 

10) җирле үзидарҽ органнарында практика узу. 

 

19. Шҽхси ҽңгҽмҽ нҽтиҗҽлҽренҽ конкурс комиссиясе ҽгъзалары бҽя бирҽ: 

 

1) претендент тема эчтҽлеген эзлекле, тулы күлҽмдҽ ачкан очракта, ҿч балл; 

 

2)претендент тема эчтҽлеген эзлекле, тулы күлҽмдҽ ачкан, лҽкин тҿгҽлсезлеклҽр һҽм 

кечкенҽ хаталар җибҽргҽн очракта, ике балл; 

 

3) претендент тема эчтҽлеген эзлекле, ҽмма тулы күлҽмдҽ ачмаган, тҿгҽлсезлеклҽр 

һҽм хаталар җибҽргҽн очракта, бер балл; 



 

4)претендент тема эчтҽлеген ачмаган, зур тҿгҽлсезлеклҽр һҽм хаталар җибҽргҽн 

очракта, ноль бал. 

 

 

20. Претендентка конкурс комиссиясенең утырышта катнашкан барлык ҽгъзалары 

шҽхси ҽңгҽмҽ нҽтиҗҽлҽре буенча бирелгҽн баллар бергҽ кушыла.  

 

21. Претендентларга тест уздыру җирле үзидарҽ органнары тҿзи торган теоретик 

сораулар исемлеге нигезендҽ җирле үзидарҽ, муниципаль хезмҽт, коррупциягҽ каршы тору 

ҿлкҽсендҽ, шулай ук гражданин максатчан укыту килешүе нигезендҽ муниципаль хезмҽт 

узачак җирле үзидарҽ органы эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ караган мҽсьҽлҽлҽрне белүлҽрен 

ачыкларлык Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе 

нигезлҽмҽлҽрен, Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарын белү ҿчен 

уздырыла. 

 

22. Тест нҽтиҗҽлҽренҽ бҽя бирү претендентның тест сорауларына биргҽн дҿрес 

җавапларыннан чыгып, конкурс комиссиясе татарфыннан башкарыла. 

 

23. Тест уздыру нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе ҽгъзалары претендентларга 

түбҽндҽге билгелҽр куя:  

 

1) тест сорауларының 86-100 процентына дҿрес җаваплар бирелгҽн очракта, биш 

балл; 

 

2) тест сорауларының 70-85 процентына дҿрес җаваплар бирелгҽн очракта, дүрт 

балл; 

 

3) тест сорауларының 51-69 процентына дҿрес җаваплар бирелгҽн очракта, ҿч балл;   

 

4)тест сорауларының 35-50 процентына дҿрес җаваплар бирелгҽн очракта, ике балл;  

 

5) тест сорауларының 20-34 процентына дҿрес җаваплар бирелгҽн очракта, бер балл;  

 

6) тест сорауларының 20 процентыннан ким дҿрес җавап биргҽн очракта, ноль балл.  

24. Язмача бирем претендент тарафыннан конкурс комиссиясе билгелҽгҽн һҽм 

конкурс уздыру турында мҽгълүматта күрсҽтелгҽн тема буенча басма рҽвештҽ ҽзерлҽнҽ. 

 

25. Язма бирем темасы претендентның җирле үзидарҽ, муниципаль хезмҽт, 

коррупциягҽ каршы тору ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан 

Республикасы Конституциясе нигезлҽмҽлҽрен, Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы законнарын, шулай ук гражданин максатчан укыту килешүе нигезендҽ 

муниципаль хезмҽт узачак җирле үзидарҽ органы эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ караган 

мҽсьҽлҽлҽрне белүлҽрен ачыкларлык итеп сайлана. 

 

26. Бирелгҽн теманы ачуның тулылыгы, бҽян итүнең грамоталылыгы, язма сҿйлҽм 

культурасы язмача биремнең бҽя критерийлары булып тора. 

 

27. Язмача бирем конкурс комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан бҽялҽнҽ:  

 

1) претендент язмача бирем темасы эчтҽлеген эзлекле, тулы күлҽмдҽ ачкан очракта, 

ҿч балл; 



 

2)претендент язмача бирем темасы эчтҽлеген эзлекле, тулы күлҽмдҽ ачкан, лҽкин 

тҿгҽлсезлеклҽр һҽм кечкенҽ хаталар җибҽргҽн очракта, ике балл; 

 

3) претендент язмача бирем темасы эчтҽлеген эзлекле, ҽмма тулы күлҽмдҽ 

ачмаган, тҿгҽлсезлеклҽр һҽм хаталар җибҽргҽн очракта, бер балл; 

 

4)претендент язмача бирем темасы эчтҽлеген ачмаган очракта, ноль бал. 

 

28.Конкурс комиссиясенең утырышта катнашкан барлык ҽгъзалары тарафыннан 

язмача биремгҽ бҽя бирү нҽтиҗҽлҽре буенча претендентка бирелгҽн баллар бергҽ 

кушыла. 

 

29. Конкурс кысаларында кулланыла торган конкурс процедуралары нҽтиҗҽлҽре 

буенча иң күп суммар санда балл җыйган претендент конкурста җиңгҽн санала. 

 

30. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре конкурс комиссиясендҽ рҽислек 

итүче һҽм конкурс комиссиясе сҽркатибе тарафыннан имзаланган беркетмҽ белҽн 

рҽсмилҽштерелҽ.  

 

31. Конкурс җиңүчесен билгелҽү турында конкурс комиссиясе карары җирле 

үзидарҽ органы һҽм претендент арасында максатчан белем бирү турында килешү тҿзү 

ҿчен нигез булып тора. 

 

32. Конкурста катнашкан гражданнарга ул тҽмамланганнан соң бер ай эчендҽ язмача 

формада нҽтиҗҽлҽр турында хҽбҽр ителҽ. 

 

33. Конкурста катнашу белҽн бҽйле чыгымнарны (конкурс уздырылган урынга бару 

һҽм кайту, торак бинаны наемга алу, яшҽү, элемтҽ һҽм башка хезмҽтлҽрдҽн файдалану 

һ.б.лар) гражданнар үз хисабыннан башкара.  

 

34. Максатчан укыту тҽмамланганнан соң мҽҗбүри муниципаль хезмҽтен узу срогы 

максатчан укыту килешүе нигезендҽ билгелҽнҽ. Күрсҽтелгҽн срок максатчан укыту 

турындагы килешү нигезендҽ гражданинга җирле үзидарҽ органы социаль ярдҽм чаралары 

күрсҽткҽн сроктан азрак, ҽмма биш елдан күбрҽк була алмый. 

  

35. Максатчан укыту турында килешүдҽ якларның бурычлары һҽм җаваплылыгы  

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ максатчан укыту турында килешү белҽн 

билгелҽнҽ. 

 

36. Максатчан укыту турында килешү гражданин белҽн бер тапкыр тҿзелергҽ 

мҿмкин. 

 

37. Максатчан укыту турында килешүдҽ каралган чыгымнарның финанс тҽэмин 

ителеше җирле бюджет хисабыннан башкарыла.  

 

 35. Муниципаль хезмҽткҽрнең персональ мҽгълүматлары  

1. Муниципаль хезмҽткҽрнең персональ мҽгълүматлары – муниципаль хезмҽткҽрнең 

муниципаль хезмҽттҽ алмаштырылучы һҽм конкрет муниципаль хезмҽткҽргҽ кагылучы 

вазифа буенча вазифаларын башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ яллаучыга (эш бирүчегҽ) 

кирҽкле булган мҽгълүмат. 

 



8. Муниципаль хезмҽткҽрнең персональ мҽгълүматлары Россия Федерациясе 

Хезмҽт кодексының 14 нче бүлегендҽ күздҽ тотылган үзенчҽлеклҽр белҽн 

персональ мҽгълүматлар ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

эшкҽртелергҽ тиеш. 

 

 36. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару тҽртибе 

1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ шҽхси эш ачыла, аңа хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽткҽ  

керүе, аны узуы һҽм муниципаль хезмҽттҽн азат ителүе белҽн бҽйле документлар 

беркетелҽ. 

 

9. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше 10 ел дҽвамында саклана. Муниципаль 

хезмҽткҽр муниципаль хезмҽттҽн киткҽндҽ аның шҽхси эше җирле үзидарҽ 

органының архивында, муниципаль хезмҽтнең соңгы урыны буенча муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясендҽ саклана. 

10. Муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт вазифасын башкарган җирле үзидарҽ 

органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе ликвидациялҽнгҽн очракта, 

аның шҽхси эше ликвидациялҽнгҽн җирле үзидарҽ органы, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе, яисҽ аның хокук күчемлегенҽ ия булучылар 

функциялҽре тапшырылган муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенҽ, 

җирле үзидарҽ органына саклануга тапшырыла. 

 

11. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽренең шҽхси эшен алып бару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 

 

 

 37. Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры 

1. Минзҽлҽ муниципаль районында муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры алып барыла. 

 

12. Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽн муниципаль хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽн 

кҿнне муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан тҿшереп калдырыла.  

13. Муниципаль хезмҽткҽр үлгҽн (һҽлак булган) яисҽ муниципаль хезмҽткҽр 

хҽбҽрсез югалган дип танылган яисҽ суд карары белҽн үлгҽн дип игълан ителгҽн 

очракта, муниципаль хезмҽткҽр үлгҽн (һҽлак булган) кҿннең икенче кҿнендҽ яисҽ 

суд карары законлы кҿченҽ кергҽн кҿндҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан 

тҿшереп калдырыла. 

 

5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең реестрын алып бару тҽртибе муниципаль 

хокукый акт белҽн раслана.  

 

 38. Муниципаль хезмҽтнең кадрлар составын формалаштыруның ҿстенлекле юнҽлешлҽре 

Муниципаль хезмҽтнең кадрлар составын формалаштыруның ҿстенлекле 

юнҽлешлҽре түбҽндҽгелҽр: 

 

1) һҿнҽри сыйфатларны һҽм компетентлыкны исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт 

вазифаларына югары квалификацияле белгечлҽрне билгелҽү; 

 

2) муниципаль хезмҽткҽрлҽрне хезмҽт буенча алга этҽрүгҽ ярдҽм итү;  

 

3) муниципаль хезмҽт ҿчен кадрлар ҽзерлҽү һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ 

һҿнҽри белем бирү; 

 



4) кадрлар резервы булдыру һҽм аннан нҽтиҗҽле файдалану; 

 

5) аттестация уздыру аркылы муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш нҽтиҗҽлҽренҽ бҽя 

бирү; 

 

11) гражданнар муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ һҽм аны узганда кадрлар белҽн 

эшлҽүдҽ кадрларны сайлауның заманча технологиялҽрен куллану. 

 

 39. Муниципаль хезмҽттҽ кадрлар резервы  

Минзҽлҽ муниципаль районының Ҽтрҽкле авыл җирлегендҽ муниципаль хокукый 

актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазифаларын алмаштыру ҿчен кадрлар 

резервы булдырылырга мҿмкин. 

 

 IX. Муниципаль хезмҽтне финанслау һҽм аның үсеш программалары 

 

 

40. Муниципаль хезмҽтне финанслау  

Муниципаль хезмҽтне финанслау муниципаль хезмҽткҽр күрсҽтҽ торган 

гарантиялҽре белҽн тҽэмин итү белҽн бҽйле башка чыгымнарны, пенсия белҽн тҽэмин 

ителешне, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽтенҽ түлҽүгҽ чыгымнарны кертеп, җирле 

бюджет акчалары хисабыннан башкарыла (ҽгҽр дҽ федераль закон яисҽ Татарстан 

Республикасының муниципаль хезмҽт турында Кодексы белҽн башкача билгелҽнмҽсҽ). 

 

 41. Муниципаль хезмҽтнең үсеш программасы  

1. Муниципаль хезмҽтнең үсеше муниципаль хезмҽт үсешенең муниципаль 

программалары һҽм Татарстан Республикасы бюджетыннан һҽм җирле бюджет 

хисабыннан финанслана торган Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт үсеше 

программалары белҽн тҽэмин ителҽ. 

 

14. Җирле үзидарҽ органнарының һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эшчҽнлеге 

нҽтиҗҽлелеген күтҽрү максатларында, җирле үзидарҽ органнарында 

экспериментлар уздырылырга мҿмкин. Гамҽлдҽге пукнтның 1 нче ҿлешендҽ 

күрсҽтелгҽнчҽ, муниципаль хезмҽт үсеше программасын тормышка ашыру 

барышында экспериментлар уздыру тҽртибе, шартлары һҽм сроклары Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актлары һҽм муниципаль хокукый актлары 

белҽн билгелҽнҽ.  

 

 

 X. Йомгаклау һҽм күчү нигезлҽмҽлҽре  

 

 42. Күчү нигезлҽмҽлҽре  

1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелгҽн квалификацион разрядлар, гамҽлдҽге 

Кодекста билгелҽнгҽнчҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класслы чиннарына түбҽндҽге 

тҽртиптҽ тиңлҽштерелҽ: 

 

1, 2 һҽм 3 нче класслы гамҽлдҽге муниципаль киңҽшченең квалификацион разряды 1, 

2 һҽм 3 нче класслы гамҽлдҽге муниципаль киңҽшченең класслы чинына тиңлҽштерелҽ;  

 

1, 2 һҽм 3 нче класслы муниципаль киңҽшченең квалификацион разряды 1, 2 һҽм 3 

нче класслы муниципаль киңҽшченең класслы чинына тиңлҽштерелҽ;  

 

1, 2 һҽм 3 нче класслы муниципаль  хезмҽт киңҽшченең квалификацион разряды 1, 2 



һҽм 3 нче класслы муниципаль  хезмҽт киңҽшченең класслы чинына тиңлҽштерелҽ;  

 

1,2 һҽм 3 класслы муниципаль хезмҽт референтының квалификацион разряды 1,2 

һҽм 3 класслы муниципаль хезмҽт референтының класслы чинына тҽңгҽл рҽвештҽ 

тиңлҽштерелҽ; 

 

1,2 һҽм 3 класслы муниципаль хезмҽт сҽркатибенең квалификацион разряды 1,2 һҽм 

3 класслы муниципаль хезмҽт секретаренең класслы чинына тҽңгҽл рҽвештҽ 

тиңлҽштерелҽ. 

 

2.”Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль закон кҿченҽ 

кергҽннҽн соң, муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽт вазифаларында эшлҽгҽн 

чоры билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чираттагы класслы чин билгелҽү ҿчен тиешле класслы чинда 

булу срогы исҽплҽнҽ. 

 

3.Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне социаль гарантиялҽр белҽн тҽэмин итү 

максатларында, тиешле елларны хезмҽт иткҽн ҿчен пенсиялҽрне финанслау һҽм 

түлҽү, аларны китергҽн ҿчен чыгымнарны да кертеп, Татарстан 

Республикасының дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽрен пенсия белҽн тҽэмин итү 

ҿчен каралган тҽртиптҽ һҽм шартларда башкарыла.  

 

4. 2020 елның 1 октябренҽ кадҽр авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе 

урынбасары (сҽркатибе) вазифаларын алмаштыру ҿчен һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ 

квалификацион талҽплҽр – кимендҽ ике ел һҽм кимендҽ ҿч ел тҽңгҽллегендҽ 

муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек буенча эш стажы булу ҿстенҽ, урта 

һҿнҽри белем булуны күздҽ тотарга мҿмкин.  

 

5. 2019 елның 1 гыйнварына кадҽр гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ һҽм муниципаль 

берҽмлекнең башка муниципаль хокукый актлары белҽн, Татарстан 

Республикасының 25.04.2015 елдагы “Татарстан Республикасында тҽртип саклау 

җҽмҽгать пунктлары турында”гы №33-ЗРТ Законы нигезендҽ, җҽмҽгать тҽртибен 

тҽэмин итүдҽ катнашу муниципаль хезмҽтнең тиешле вазифасы буенча вазифаи 

бурычлары кергҽн очракта, муниципаль хезмҽт вазифаларының ҿлкҽн һҽм (яисҽ) 

кече тҿркемнҽре вазифаларын алмаштыру ҿчен һҿнҽри белем (урта гомуми белем 

булганда) дҽрҽҗҽсенҽ квалификацион талҽплҽр куелмый. 

 
 

 

 

 


