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КАРАР 

 

2019 елның 17 июне                                                                                             № 42-1 

 

“Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы Татарстан 

Республикасы Тәтеш муниципаль район Советы  карары проекты хакында 

 

Татарстан Республикасы Тәтеш мниципаль район Советы тарафыннан 2012 

елның 2 июлендә кабул ителгән  21-1 номерлы “Татарстан Республикасы Тәтеш 

муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставын (Татарстан Республикасы 

Тәтеш муниципаль район Советының 2014 елның 11 августындагы 49-1 номерлы, 

2015 елның 21 апрелендәге 59-1 номерлы, 2015 елның 23 ноябрендәге 6-3 

номерлы, 2017 елның 6 февралендәге 18-1 номерлы, 2018 елның 23 мартындагы 

29-1 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) гамәлдәге Россия 

Федерациясенең законнарына туры китерү максатларында, “Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы  

2003 елның 6 октябрендәге 131 номерлы Федераль законның 44 маддәсенә, 

“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”гы 2004 елның 28 

июлендәге 45 номерлы Татарстан Республикасы Законының 7 маддәсенә таянып, 

“Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль берәмлеге 

Уставының 89 маддәсе нигезендә, Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль 

район Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. 1 нче кушымта нигезендә, “Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль 

районы” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 
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турында”гы Тәтеш муниципаль район Советы карарының тәкъдим ителгән 

проектын хупларга һәм гамәви тыңлауларга чыгарырга. 

2. 2 нче кушымта нигезендә, “Тәтеш муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы Тәтеш 

муниципаль район Советы карары проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен 

исәпкә алу тәртибен расларга. 

3. 3 нче кушымта нигезендә “Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль 

районы”  муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында”гы Тәтеш муниципаль район Советы карары проекты буенча фикер 

алышуда гражданнарның катнашу тәртибен расларга. 

4. “Тәтеш муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертү турында”гы  Тәтеш муниципаль район Советы карары 

проекты буенча 2019 елның 22 июлендә 10:00 сәгатьтә Тәтеш муниципаль районы 

хакимиятенең зур залында Тәтеш шәһәре, Малкин урамы, 39 йорт адресы буенча  

ачык тыңлаулар үткәрергә. 

5. Кушу:  

- Тәтеш муниципаль район Советы аппаратына гамәви тыңлаулар үткәрүне, 

әлеге карар проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен кабул итүне һәм 

исәпкә алуны тәэмин итәргә; 

- Тәтеш муниципаль район Советының җирле үзидарә, законлылык, хокук 

тәртибе һәм депутат этикасы буенча даими комиссиясенә ачык тыңлауларда 

әйтелгән һәм фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне исәпкә алып, карар 

проектын эшләп бетерергә һәм проектны Совет утырышына карауга кертергә.    

6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районының 

рәсми сайтында һәм “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматлар рәсми 

порталында (PRAVO.TATARSTAN.RU) урнаштырырга.  

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә торуны Тәтеш муниципаль район 

Советының җирле үзидарә, законлылык, хокук тәртибе һәм депутат этикасы 

буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 



 

 

Татарстан Республикасы  

Тәтеш муниципаль район башлыгы                                         Р.Х. Сафиуллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәтеш муниципаль район Советының  

                                                                               2019 елның 17 июнендәге 

                                                                                                    42-1 номерлы карарына   

                                                                                                    1 нче кушымта  

 



Проект 

 

Татарстан Республикасы 

Тәтеш муниципаль район Советы 

 

КАРАР 

 

«___» __________ 2019 ел                                                                            №___ 

  

 “Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында 

 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында”гы 2003 елның 6 октябрендәге 131 номерлы Федераль закон, “Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында”гы 2004 елның 28 июлендәге 45 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, “Татарстан Республикасы Тәтеш 

муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставының 89 маддәсе нигезендә, 

Тәтеш муниципаль район Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. “Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставына (Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль район 

Советының 2014 елның 11 августындагы 49-1 номерлы, 2015 елның 21 

апрелендәге 59-1 номерлы,  2015 елның 23 ноябрендәге 6-3 номерлы,  2017 елның 

6 февралендәге 18-1 номерлы, 2018 елның 23 мартындагы  29-1 номерлы 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 6 маддәнең 1 өлешендәге 5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“5) муниципаль район чикләрендә торак пунктлар чикләреннән тыш җирле 

әһәмияттәге автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеге, муниципаль район 

чикләрендә торак пунктлар чикләреннән читтә урнашкан җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларының сакланышына муниципаль контрольне гамәлгә ашыру, 

юл хәрәкәтен оештыру һәм аларда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү, шулай ук 



автомобиль юлларын куллану һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә юл 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру өлкәсендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыру”; 

1.2. 6 маддәнең 1 өлешендәге 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“8) милләтара килешүне ныгытуга, муниципаль район территориясендә 

яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм мәдәниятен үстерүгә, аз 

санлы халыкларның һәм башка милли азчылыкларның хокукларын тормышка 

ашыруга, мигрантларның социаль һәм мәдәни җайлашуын тәэмин итүгә, 

милләтара (этникара) конфликтларны профилактикалауга юнәлдерелгән чаралар 

эшләү һәм гамәлгә ашыру”; 

1.3. 6 маддәнең 1 өлешендәге 16 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“16) муниципаль район территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю 

(шул исәптән аерым җыю), ташу, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, күмү 

эшчәнлеген оештыруда катнашу”; 

1.4. 6 маддәнең 1 өлешендәге 17 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“17) муниципаль районның территориаль планлаштыру схемаларын раслау, 

муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасы нигезендә әзерләнгән 

территорияне планлаштыру документларын раслау, муниципаль район 

территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин 

итүнең мәгълүмат системасын алып бару, муниципаль район чикләрендә җир 

кишәрлекләрен резервлау”; 

“1.5. 7 маддәнең 1 өлешенә түбәндәге эчтәлекле 14 пункт өстәргә: 

“14) “Кулланучылар хокукларын яклау турында”гы 1992 елның 7 

февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган 

кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыру”; 

1.1. 11 маддәне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“11 Маддә. Муниципаль хезмәтне хокукый җайга салу 

Районда муниципаль хезмәт вазыйфаларына таләпләрне кертеп, муниципаль 

хезмәтне хокукый җайга салу, муниципаль хезмәткәрнең статусы, муниципаль 

хезмәт узу шартлары һәм тәртибе, “Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт 

турында”гы 2007 елның 2 октябрендәге 25 номерлы Федераль закон, “Муниципаль 



хезмәт турында Татарстан Республикасы Кодексы”ның 2013 елның 25 июнендәге 

50 номерлы Татарстан Республикасы Законы, район Уставы, район Советы карары 

һәм муниципаль хокукый актлар белән расланган “Татарстан Республикасы Тәтеш 

муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы 

нигезләмә белән гамәлгә ашырыла”; 

1.7. 16 маддәсенең 2 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“2. Гамәви алдында тыңлаулар халык, район Советы, район башлыгы яки 

район башкарма комитеты җитәкчесе инициативасы буенча үткәрелә. 

Халык яки район Советы инициативасы буенча үткәрелә торган гамәви 

тыңлаулар район Советы тарафыннан, ә район башлыгы яки район башкарма 

комитеты җитәкчесе инициативасы буенча үткәрелә торганнар – район башлыгы 

тарафыннан  билгеләнә”; 

1.8. 16 маддәнең 4 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“4. Ачык тыплауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе район Советы карары 

белән билгеләнә һәм ул район халкына ачык тыңлаулар үткәрү вакыты һәм урыны 

турында алдан хәбәр итүне, муниципаль хокукый акт проекты белән үз вакытында 

танышуны, район халкының гамәви тыңлауларында катнашуын тәэмин итүче 

башка чараларны, ачык тыңлаулар нәтиҗәләрен бастыруны (халыкка игълан 

итүне), кабул ителгән карарларның мотивлаштырылган нигезләнүен дә кертеп, 

бастырып чыгаруны (игълан итүне) күздә тотарга тиеш”;  

1.9. 26 маддәнең 7 өлешендәге 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“1) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерцияле  яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә 

итүдә катнашырга (билгеләнгән тәртиптә теркәлгән Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, муниципаль берәмлекләрнең башка 

берләшмәләрендә, сәяси партиядә, профсоюзда катнашудан тыш, съезда 

(конференциядә) яки башка иҗтимагый оешманың гомуми җыелышында, торак, 

төзелеш, гараж кооперативларында, күчемсез милек милекчеләр иптәшлегендә 

катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе 

Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез 



катнашудан тыш; муниципаль берәмлек идарә органнарында һәм ревизия 

комиссиясендә муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен, гамәлгә куючы (акционер) 

түләүсез нигездә тәкъдим итү, муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль 

милектә булган оешмалар яки идарә итүне гамәлгә куючы вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыру тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә (устав 

капиталында катнашу өлешләре); федераль законнарда каралган башка очраклар”; 

1.10. 44 маддәнең 1 өлешендәге  1.1 пунктын 14 нче абзац белән түбәндәге 

эчтәлектә тулыландырырга: 

“Кулланучылар хокукларын яклау турында”гы 1992 елның 7 февралендәге 

2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законында каралган кулланучылар 

хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыра”; 

1.11. 44 маддәнең 1өлешенең 1.3 пунктының 4 абзасын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«- муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасын раслый, 

муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасы нигезендә 

территорияләрне планлаштыру буенча әзерләнгән документацияне раслый, 

муниципаль район территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше 

эшчәнлеген тәэмин итүнең информацион системасын алып бара, муниципаль 

ихтыяҗлар өчен муниципаль район чикләрендә җир кишәрлекләрен 

резервлаштыра, хәбәрнамәдә күрсәтелгән төзелеш турында индивидуаль торак 

төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга 

туры килүе һәм индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын җир 

кишәрлегендә урнаштыруның рөхсәт ителгән булуы турында хәбәрнамә җибәрә, 

индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының 

билгеләнгән параметрларга туры килмәве һәм (яки) шәхси торак төзелеше 

объектын яки бакча йортын җир кишәрлегендә урнаштыру рөхсәт ителмәве 

турында хәбәрнамә, индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йортының төзелгән 

яки үзгәртеп корылган объекты тиешле территорияләрдә урнашкан җир 

кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортларын төзегәндә яки 

реконструкцияләгәндә шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы закон таләпләренә 



туры килмәү яки туры килмәү турында белдерү кәгазьләрен Россия Федерациясе 

граждан законнары нигезендә авыл җирлекара территориядә урнашкан үз белдеге 

белән төзелгән корылмаларны сүтү турында карар кабул итә”; 

1.12. 44 маддәнең 1 өлешенең 1.3 пунктын 7 абзасын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

“- муниципаль район территориясендә каты коммуналь калдыкларны җыю 

(шул исәптән аерым җыю), ташу, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, күмү 

буенча эшчәнлекне оештыруда катнаша”; 

1.13. 44 маддәнең 1 өлешенең 1.4 пунктының 1 абзасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“- район чикләрендә торак пунктлар чикләреннән тыш җирле әһәмияттәге 

автомобиль юлларына карата юл эшчәнлеген гамәлгә ашыруны тәэмин итә, район 

чикләрендә торак пунктлар чикләреннән читтә җирле әһәмияттәге автомобиль 

юлларының сакланышын муниципаль контрольдә тота, юл хәрәкәтен оештыра һәм 

аларда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итә, шулай ук автомобиль юлларын куллану 

һәм юл эшчәнлеген гамәлгә ашыру өлкәсендә Россия Федерациясе законнары 

нигезендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра”; 

1.14. 44 маддәнең 1 өлешенең 1.5 пунктының 9 абзасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“ - җирлекләрдә авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерү, авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык-төлек базарын киңәйтү, кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерүгә ярдәм итү, социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешмаларга, хәйрия 

эшчәнлегенә һәм волонтерлыкка (волонтерлыкка) ярдәм күрсәтү өчен шартлар 

тудыра”; 

1.15. 44 маддәнең 1 өлешенең 1.7 пунктын 13, 14, 15, 16, 17, 18 абзацлар 

белән тулыландырырга: 

“- терроризмны профилактикалау, шулай ук аның чагылышлары 

нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) бетерү өлкәсендә муниципаль 

программаларны эшли һәм тормышка ашыра; 



- муниципаль берәмлекләрдә терроризмның асылын һәм аның иҗтимагый 

хәвефсезлеген аңлату, шулай ук гражданнарда терроризм идеологиясен кабул 

итмәү, шул исәптән мәгълүмат материаллары, басма продукция тарату, аңлату 

эшләре һәм башка чаралар үткәрү юлы белән мәгълүмати-пропаганда чаралары 

оештыра һәм үткәрә; 

- терроризмны профилактикалау, шулай ук федераль башкарма хакимият 

органнары һәм (яки) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары 

тарафыннан оештырыла торган аның күрсәтмәләре нәтиҗәләрен минимальләштерү 

һәм (яки) юкка чыгару буенча чараларда катнаша; 

- муниципаль милектә булган яки җирле үзидарә органнары карамагында 

булган объектларның террорчылыкка каршы яклануына карата таләпләрне үтәүне 

тәэмин итә; 

- терроризмны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күрсәтмәләре 

нәтиҗәләрен минимальләштерүдә һәм (яки) бетерүдә катнашу мәсьәләләре буенча 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына тәкъдимнәр җибәрә; 

- җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча терроризмны 

профилактикалауда катнашу, шулай ук аның күренешләре нәтиҗәләрен 

минимальләштерүдә һәм (яки) бетерүдә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыр”; 

1.16. 44 маддәнең 1 өлешенең 1.9 пунктының 6 абзасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

“ - милләтара килешүне ныгытуга, муниципаль район территориясендә 

яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм мәдәниятен үстерүгә, аз 

санлы халыкларның һәм башка азчылыкларның хокукларын тормышка ашыруга, 

мигрантларның социаль һәм мәдәни җайлашуын тәэмин итүгә, милләтара 

(этникара) низагларны профилактикалауга юнәлдерелгән чаралар эшли һәм 

гамәлгә ашыра”. 

1.17. 72 маддәнең 8 өлешен түбәндәге эчтәлекле абзац белән 

тулыландырырга: 

“Район Уставы, әлеге уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы  

район Советы карары Россия Юстиция министрлыгының “Россия Федерациясендә 



норматив хокукый актлар” порталында дәүләт теркәвеннән соң рәсми рәвештә 

басылып чыгарга (халыкка игълан ителергә) тиеш (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф, челтәр басмалары сыйфатында теркәлү: Эл№ФС77-72471, 

05.03.2018)”; 

1.18. “Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставын түбәндәге эчтәлекле IX бүлек белән тулыландырырга: 

“IX Бүлек.  МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ УЗУ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ 

ВАЗЫЙФАЛАРНЫ БИЛӘҮ” 

 

56 маддә.  Гомуми нигезләмәләр 

1. Муниципаль хезмәт - гражданнарның профессиональ эшчәнлеге, алар 

даими нигездә муниципаль хезмәт вазыйфаларында, хезмәт килешүе (контракт) 

төзү юлы белән алмаштырыла. 

2. Муниципаль хезмәт вазыйфалары Татарстан Республикасында муниципаль 

хезмәт вазыйфалары реестры нигезендә Татарстан Республикасы законы белән 

раслана торган муниципаль хокукый актлар белән билгеләнә. 

3. Муниципаль хезмәтне финанслау район бюджеты акчалары хисабына 

башкарыла. 

4. Россия Федерациясе дәүләт телен белүче гражданнар, җенес, раса, 

милләттән, килеп чыгышына, мөлкәти һәм вазыйфаи хәленә, яшәү урынына, дингә 

мөнәсәбәтенә, иҗтимагый берләшмәләргә мөнәсәбәтенә, шулай ук муниципаль 

хезмәткәрнең профессиональ һәм эшлекле сыйфатларына бәйле башка шартларга 

карамастан, муниципаль хезмәткә тигез хокуклы. 

Һөнәри белем дәрәҗәсенә, муниципаль хезмәт стажына яисә муниципаль 

хезмәт вазыйфаларын биләү өчен кирәкле белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш 

стажына квалификация таләпләре муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен 

типик квалификация таләпләре нигезендә муниципаль хокукый актлар белән 

билгеләнә, алар муниципаль хезмәт вазыйфалары классификациясе нигезендә 

Татарстан Республикасы законы белән билгеләнә. 

http://право-минюст.рф/


Вазыйфаи бурычларны үтәү өчен кирәк булган белемнәргә һәм күнекмәләргә 

квалификация таләпләре муниципаль хезмәткәрнең һөнәри хезмәт эшчәнлеге 

төренә һәм аның вазыйфаи инструкциясенә бәйле рәвештә билгеләнә. Муниципаль 

хезмәткәрнең вазыйфаи күрсәтмәсе белән шулай ук белгечлек, әзерлек юнәлеше 

буенча квалификация таләпләре дә каралырга мөмкин. 

 

57 маддә. Муниципаль хезмәт вазыйфасы 

1. Муниципаль хезмәт вазифасы – җирле үзидарә органында, район сайлау 

комиссиясе аппаратында, әлеге Устав нигезендә төзелгән, җирле үзидарә органы, 

район сайлау комиссиясе яки муниципаль вазыйфа биләгән зат вәкаләтләрен 

үтәүне тәэмин итү буенча билгеләнгән вазыйфалар даирәсендә барлыкка килә. 

 

58 маддә. Муниципаль вазыйфаларны биләүче зат булып 

1. Депутатлар, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзалары, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, районның Контроль-хисап палатасы рәисе 

тора. 

2. Федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә 

муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә, муниципаль хезмәт 

вазыйфасы буенча район бюджеты акчалары исәбеннән түләнә торган акчалата 

тәрбия өчен вазыйфаларны башкаручы граждан муниципаль хезмәткәр булып тора. 

3. Җирле үзидарә органнары, район сайлау комиссиясе эшчәнлеген техник 

тәэмин итү буенча вазыйфаларны башкаручы затлар муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләмиләр һәм муниципаль хезмәткәрләр булып тормыйлар. 

 

59 маддә. Муниципаль хезмәткәрнең хокуклары һәм бурычлары 

1. Муниципаль хезмәткәр хокуклы: 

1) муниципаль хезмәтнең биләгән вазыйфасы буенча аның хокукларын һәм 

бурычларын билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны үтәү сыйфатын 

бәяләү критерийлары һәм хезмәт буенча алга таба мавыктыру шартлары белән 

танышырга; 



2) вазыйфаи бурычларны үтәү өчен кирәкле оештыру-техник шартлар белән 

тәэмин итүгә; 

3) хезмәт законнары, муниципаль хезмәт турындагы законнар һәм хезмәт 

шартнамәсе (контракт) нигезендә хезмәт өчен түләү һәм башка түләүләргә; 

4) Ял көннәре һәм эшләми торган бәйрәм көннәре, шулай ук еллык түләүле 

ял бирү көннәре белән танышуга; 

5) билгеләнгән тәртиптә вазыйфаи бурычларны үтәү өчен кирәкле 

мәгълүматны һәм материалларны алырга, шулай ук районның җирле үзидарә 

органы, сайлау комиссиясе эшчәнлеген камилләштерү турында тәкъдимнәр 

кертергә; 

6) муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләүгә бәйгедә үз теләге 

белән катнашырга; 

7) муниципаль хокукый акт нигезендә район бюджеты акчалары исәбеннән 

өстәмә һөнәри белем алырга; 

8) шәхси мәгълүматларны яклауга; 

9) үз шәхси эшенең барлык материаллары, һөнәри эшчәнлек турындагы 

бәяләмәләр һәм башка документлар белән танышырга, шулай ук шәхси эшенә аның 

язма аңлатмаларын җәлеп итергә; 

10) берләшү, һөнәри берлекләр төзү хокукын да кертеп, үз хокукларын, 

социаль-икътисадый һәм һөнәри мәнфәгатьләрен якларга; 

11) хезмәт законнары нигезендә индивидуаль хезмәт бәхәсләрен карау, 

муниципаль хезмәттә үз хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен якларга; 

12) Россия Федерациясе законнары нигезендә пенсия белән тәэмин итәргә. 

2. Муниципаль хезмәткәр, район башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасын 

биләүче муниципаль хезмәткәрдән тыш, әгәр дә бу мәнфәгатьләр каршылыгын 

китереп чыгармаса  һәм “Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында”гы 

2007 елның 2 мартындагы 25 номерлы Федераль законда каралмаган булса, эшкә 

яллаучы (эш бирүче) вәкиленә алдан язма хәбәрнамә белән бүтән түләүле эш 

башкарырга хокуклы.  

3. Муниципаль хезмәткәрләр бурычлы: 



1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел 

законнарны, федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив 

хокукый актларын, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан 

Республикасы законнарын һәм башка норматив хокукый актларын, әлеге Уставны 

һәм башка муниципаль хокукый актларны үтәргә һәм аларның үтәлешен тәэмин 

итәргә; 

2) вазыйфаи күрсәтмәләр нигезендә вазыйфаи бурычларны үтәргә; 

3) вазыйфаи бурычларын үтәгәндә расасына, милләтенә, теленә, дингә 

мөнәсәбәтенә һәм башка шартларга, шулай ук оешмаларның хокуклары һәм 

законлы мәнфәгатьләренә бәйсез рәвештә кеше һәм гражданның хокукларын, 

ирекләрен һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәргә; 

4) районның җирле үзидарә органында, сайлау комиссиясе аппаратында 

билгеләнгән эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләрен, вазыйфаи инструкциясен, хезмәт 

мәгълүматы белән эшләү тәртибен үтәргә; 

5) хезмәт вазифаларын үтәү өчен кирәк булган квалификация дәрәҗәсен күз 

уңында тотарга; 

6) дәүләт һәм федераль законнар тарафыннан саклана торган серне тәшкил 

итүче белешмәләрне, шулай ук вазыйфаи бурычларны үтәүгә бәйле рәвештә аңа 

билгеле булган мәгълүматларны, шул исәптән гражданнарның шәхси тормышына 

һәм сәламәтлегенә кагылышлы яки аларның намусына һәм абруена кагылышлы 

мәгълүматларны белдермәскә; 

7) дәүләт һәм муниципаль милекне, шул исәптән аңа вазыйфаи бурычларны 

үтәү өчен бирелгән мөлкәтне сакларга; 

8) Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә гаилә әгъзалары һәм 

үзе турында белешмәләр тапшырырга; 

9) эш бирүчегә Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу турында 

гражданлыктан чыккан көнне һәм  чит ил гражданлыгын алу турында чит ил 

гражданлыгын алган көнне хәбәр итәргә; 



10) “Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында”гы 2007 елның 2 

мартындагы 25 номерлы Федераль закон һәм башка федераль законнар белән 

билгеләнгән чикләүләрне үтәргә, йөкләмәләрне үтәргә, тыюларны бозмаска; 

11) хезмәт вазыйфаларын башкарганда шәхси кызыксынучанлык турында 

язма рәвештә эш бирүчегә хәбәр итәргә. 

4. Муниципаль хезмәткәр аңа хокуксыз рәвештә бирелгән йөкләмәне үтәргә 

тиеш түгел. Муниципаль хезмәткәр фикеренчә, тиешле җитәкчедән хокуксыз 

йөкләмә алган очракта, федераль законнар һәм Россия Федерациясенең башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 

норматив хокукый актлары нигезләмәләрен, әлеге йөкләмәне үтәгәндә бозылырга 

мөмкин булган муниципаль хокукый актларны күрсәтеп, әлеге йөкләмәне законсыз 

дип аңлатуны күрсәткән язма рәвештә җитәкчегә йөкләмә тапшырырга тиеш. Әлеге 

йөкләмәнең дуреслеге җитәкчесе тарафыннан язма рәвештә расланса, муниципаль 

хезмәткәр аны үтәүдән баш тартырга тиеш. Хокуксыз йөкләмә биргән һәм аны 

үтәгән муниципаль хезмәткәр  Россия Федерациясе законнары нигезендә 

җаваплылыкка тартылырга мөмкин.  

 

60 маддә.  Муниципаль хезмәткәргә бирелә торган гарантияләр 

1. Муниципаль хезмәткәргә гарантияләнә: 

1) вазыйфаи күрсәтмәләр нигезендә үз вазыйфаларын үтәүне тәэмин итүче 

эш шартлары; 

2) үз вакытында һәм тулы күләмдә акча алу хокукы; 

3) эш (хезмәт) вакытының нормаль дәвамлылыгын билгеләү, ял көннәре һәм 

эшләми торган бәйрәм көннәре, шулай ук еллык түләүле ял бирү белән тәэмин 

ителә торган ял; 

4) муниципаль хезмәткәргә һәм аның гаилә әгъзаларына, муниципаль 

хезмәткәр пенсиягә чыкканнан соң да, медицина хезмәте күрсәтү; 

5) тиешле еллар эшләгән өчен һәм инвалидлыкка бәйле рәвештә пенсия белән 

тәэмин итү, шулай ук бурычлары үтәлүгә бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәрнең 

аның үлеме очрагында гаилә әгъзаларын пенсия белән тәэмин итү; 



6) үз вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәрнең 

сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә зыян килгән очракларда мәҗбүри дәүләт 

иминләштерүе; 

7) Муниципаль хезмәт үткән чорда яисә аны туктатканнан соң, вазыйфаи 

бурычларын үтәгән вакытта барлыкка килгән авыру яисә эшкә яраклылык сәләтен 

югалткан очракта мәҗбүри дәүләт социаль иминиятләштерүе; 

8) муниципаль хезмәткәрне һәм аның гаилә әгъзаларын федераль законнарда 

билгеләнгән очракларда, тәртиптә һәм шартларда аның вазыйфаи бурычларын 

үтәүгә бәйле көч кулланудан, янаулардан һәм башка хокуксыз гамәлләрдән яклау. 

2. Җирле үзидарә органы, район сайлау комиссиясе ликвидацияләнү яки 

җирле үзидарә органы, район сайлау комиссиясе аппараты хезмәткәрләре штаты 

кыскартылу белән бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәрләр белән хезмәт килешүе 

өзелгәндә оешма хезмәткәрләре штатын бетерүгә яки кыскартуга бәйле рәвештә 

хезмәткәрләр өчен хезмәт законнары белән билгеләнгән гарантияләр бирелә. 

3. Муниципаль хезмәткәрләргә Татарстан Республикасының башка 

законнары тарафыннан өстәмә гарантияләр бирелергә мөмкин. 

 

61 маддә. Муниципаль хезмәткәрнең дисциплинар җаваплылыгы 

1. Хезмәткәр тарафыннан дисциплинар гамәл кылган өчен, үзенә йөкләнгән 

вазифаларны үз гаебе белән үтәмәве яки тиешенчә башкармаувы өчен эшкә алучы 

(эш бирүче) түбәндәге дисциплинар җәза бирү хокукына ия: 

1) кисәтү; 

2) шелтә; 

3) тиешле сәбәпләр аркасында муниципаль хезмәттән азат итү. 

2. Дисциплинар ялгышуга юл куйган муниципаль хезмәткәр, дисциплинар 

җаваплылыгы турындагы мәсьәләне хәл итүгә кадәр,  вакытлыча (әмма бер айдан 

да артмаска тиеш) хезмәт бурычларын үтәүдән азат ителергә мөмкин. Муниципаль 

хезмәткәрне муниципаль хезмәт вазифаларыннан азат итүнең әлеге очрагы 

муниципаль хокукый актлар белән билгеләнә.  



3. Дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе хезмәт законнары 

белән билгеләнә; 

1.19. Уставның IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV бүлекләрен X, XI, XII, XIII, XV, 

XV, XVI бүлекләр дип санарга; 

1.20. Уставның 56-90 маддәсен  62-96 маддәсе дип санарга. 

2. Тәтеш муниципаль район Советының 2012 елның 2 июлендәге 21-1 

номерлы карары белән кабул ителгән “Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль 

районы” муниципаль берәмлеге Уставының яңа редакциясен хупларга (Татарстан 

Республикасы Тәтеш муниципаль район Советының 2014 елның 11 августындагы 

49-1 номерлы, 2014 елның 21 апрелендәге 59-1 номерлы, 2015 елның 23 

ноябрендәге 6-3 номерлы, 2017 елның 6 февралендәге 18-1 номерлы, 2018 елның 23 

мартындагы 29-1 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән). 

3. “Муниципаль берәмлекләр уставларына дәүләт теркәве алу турында”гы 

2005 елның 21 июлендәге 97  номерлы Федераль законда билгеләнгән тәртиптә 

дәүләт теркәвенә җибәрергә, әлеге карарны дәүләт теркәвенә тапшырырга. 

4. Әлеге карарны Тәтеш муниципаль районының рәсми сайтында һәм 

“Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматлар рәсми порталында”  

(PRAVO.TATARSTAN.RU) урнаштырырга.   

5. Әлеге карар аның рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Тәтеш муниципаль район башлыгы                                             Р.Х. Сафиуллов 

 

                                                                                                    Тәтеш муниципаль район Советының 

                                                                              2019 елның 17 июлендәге  

                                                                                                    42-1 номерлы карарына 2 нче кушымта 

 

“Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы Тәтеш 



муниципаль район Советы карары проекты буенча гражданнарның 

тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе 

 

1.  “Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы  Тәтеш 

муниципаль район Советы карары проектына тәкъдимнәр Тәтеш шәһәре, Малкин 

урамы, 39 йорт адресы буенча, Тәтеш муниципаль район Советы аппаратына язма 

рәвештә түбәндә күрсәтелгән  таблица формасында кертелә: 

 

Тәртип 

номеры 

Маддә, 

бүлек, 

пункт 

Проект 

карары 

тексты 

Төзәтмә 

тексты 

Төзәтмәләр 

белән 

проект 

тексты 

Төзәтмә 

авторы 

(Ф.И.О., 

адресы, 

телефоны, 

эш 

урыны) 

      

 

Тәкъдимнәр эш көннәрендә, массакүләм мәгълүмат чараларында карар 

басылып чыккан көннән алып, бер ай эчендә 8:00 сәгатьтән 17:00 сәгатькә кадәр 

кабул ителә. 

2. Гамәви тыңлауларда чыгыш хокукы белән катнашу өчен гаризалар Тәтеш 

шәһәре, Малкин урамы, 39 йорт адресы буенча шәхсән яки почта аша (“Татарстан 

Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы Тәтеш муниципаль район Советы 

карары проекты буенча фикер алышу” дигән тамга белән конвертта) бирелә. 

Гаризалар эш көннәрендә 8:00дән 17:00 сәгатькә кадәр, ачык тыңлаулар 

үткәрүгә кадәр 7 көннән дә соңга калмыйча кабул ителә. 

3. Гражданнарның тәкъдимнәре Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль 

район Советы аппараты хезмәткәрләре тарафыннан теркәлә һәм карап тикшерү 



өчен Тәтеш муниципаль район Советының җирле үзидарә, законлылык, хокук 

тәртибе һәм депутат этикасы буенча даими комиссиясенә тапшырыла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тәтеш муниципаль район Советының 

 2019 елның 17 июнендәге 

 42-1 номерлы карарына 3 нче кушымта  

 

“Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында”гы Тәтеш 



муниципаль район Советы карары проекты буенча фикер алышуда 

гражданнарның катнашу тәртибе 

 

Тыңлауларда катнашучы булып үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау 

хокукына ия булган, тыңлауларны үткәрү датасына кадәр 7 көннән дә соңга 

калмыйча Тәтеш муниципаль район Советы аппаратына язмача гариза биргән 

Тәтеш муниципаль районы халкы тора.  

Гамәви тыңлауларда чыгыш ясау хокукына ия  булмаган Тәтеш муниципаль 

районының барлык кызыксынган кешеләре дә катнаша ала. 

Катнашучыларны теркәү гамәви тыңлаулар башланганчы 1 сәгать кала 

башлана. 

Гамәви тыңлауларда чыгыш ясау хокукы белән катнашучылар гариза бирү 

вакытына карап чират тәртибендә үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чакырыла. 

Гамәви тыңлауларда катнашучыларның чыгышлары 7 минуттан да артмаска 

тиеш. Рәислек итүче рөхсәте белән чыгыш ясау өчен вакыт озайтылырга мөмкин, 

әмма 3 минуттан да артык түгел.  

Гамәви тыңлауларда катнашучылар чыгыш тәмамланганнан соң чыгыш 

ясаучыларга рәислек итүче рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы. 

Гамәви тыңлауларда катнашучылар халык тыңлауларының барышына 

кушылырга, аларны өзәргә һәм үткәрүгә комачауларга тиеш түгел. 

Гамәви тыңлауларда катнашучыларның барлык кисәтүләре һәм тәкъдимнәре 

сәркатибкә язма формада бирелә һәм гавами тыңлаулар беркетмәсенә теркәлә. 

 

 


