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 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы аппаратының 

юридик бүлеге муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи инструкцияләрен 

раслау турында  

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы аппараты 

муниципаль хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи инструкциялҽрен  гамҽлдҽге законнарга 

туры китерү максатларыннан, "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 

2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законга һҽм муниципаль хезмҽт 

турында 2013 елның 25 июнендҽге 50-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Кодексы 

нигезендҽ  

 

карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының юридик 

бүлеге начальнигы вазыйфаи инструкциясен расларга (1 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы юридик 

бүлегенең баш белгече вазыйфаи инструкциясен расларга (2 нче кушымта). 

3. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы начальнигының 2013 

елның 1 ноябрендҽге 39 номерлы карарының 4,7 пунктлары үз көчен югалткан дип 

танырга.  

4. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының 

рҽсми сайтында урнаштырырга. 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Апас муниципаль районы 

Советы Аппараты җитҽкчесе И. М. Гҽрҽевка йөклҽргҽ. 

  

  

Башлык                                                                        Р. Н. Заһидуллин 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Начальнигы 

2019 ел, 17 июль  36 номерлы 

карарына   1 нче кушымта  

 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының юридик 

бүлеге начальнигы вазыйфаи инструкциясе 

  

1.Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы аппаратының 

юридик бүлеге начальнигы (алга таба- юридик бүлек начальнигы) үзенең хезмҽт 

эшчҽнлеген Россия Федерациясе Конституциясенҽ, Татарстан Республикасы 

Конституциясенҽ, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законга, «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ 

номерлы Федераль законга, «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 

2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законга, «Татарстан 

Республикасында җирле үзидарҽ турында»  2004 елның 28 июлендҽге 45-ЗРТ 

номерлы Татарстан Республикасы Законына, «Муниципаль хезмҽт турында»  2013 

елның 25 июнендҽге 50-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы кодексы, Татарстан 

Республикасы Президенты Указлары, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарлары, «Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

башлыгы карарлары, боерыклары һҽм җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген 

регламентлаучы башка норматив-хокукый актлар кулланып башкара. 

1.2.Юридик бүлек начальнигы Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Советы (алга таба – Совет) эшчҽнлеген хокукый тҽэмин итүне, Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы советының структур бүлекчҽлҽре, башка 

җирле үзидарҽ органнары тарафыннан хезмҽттҽшлек турындагы килешү нигезендҽ 

гамҽлдҽге законнарны үтҽү эшен оештыруны гамҽлгҽ ашыра. 

1.3.Юридик бүлек начальнигы үз эшчҽнлеген район Советының, район 

Башкарма комитетының (алга таба - Башкарма комитет) структур бүлекчҽлҽре, 

Татарстан Республикасы министрлыклары һҽм ведомстволарының территориаль 

органнары, шулай ук җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр белҽн бҽйле уртак бурычларны 

хҽл итү өчен районның башка җирле үзидарҽ органнары белҽн үзара бҽйлҽнештҽ алып 

бара. 

1.4.Юридик бүлек начальнигы вазыйфасы муниципаль хезмҽтнең төп 

вазыйфалары төркеменҽ керҽ. 

1.5.Юридик бүлек начальнигы турыдан-туры район башлыгына, район башлыгы 

урынбасарына, район Советы аппараты җитҽкчесенҽ буйсына. 

1.1.Юридик бүлек начальнигы район башлыгы боерыгы белҽн билгелҽнҽ һҽм 

вазифадан азат ителҽ. 

 

2. Квалификация таләпләре һәм кирәкле белем дәрәҗәсе  

 

 



Юридик бүлек начальнигына тиешле: 

2.1.Югары юридик белемгҽ ия булу, дҽүлҽт хакимиятенең башкарма-боеру, 

вҽкиллекле органнары һҽм җирле үзидарҽ органнарының эш спецификасын белү. 

2.2.Муниципаль хезмҽт стажы кимендҽ бер ел яки белгечлек, юнҽлеш буенча ике 

елдан ким булмаган эш стажы булырга тиеш. 

2.3.Дҽүлҽт хакимияте һҽм идарҽ, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽт, эш башкару һҽм 

гамҽлдҽге законнар эшчҽнлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча кирҽкле белемнҽр дҽрҽҗҽсенҽ ия 

булырга. 

2.4. Мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр өлкҽсендҽ түбҽндҽге белемнҽр 

һҽм күнекмҽлҽргҽ ия булырга: 

2.4.1. Мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр өлкҽсендҽ хокукый аспектлар; 

2.4.2. Мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр өлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтенең 

программ документлары һҽм өстенлеклҽре; 

2.4.3. Мҽгълүмат-коммуникация технологиялҽрен куллану юлы белҽн халыкка 

һҽм оешмаларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү өлкҽсендҽ хокукый аспектлар; 

4.4. Аппарат һҽм программа белҽн тҽэмин итүе; 

2.4.5.Ведомствоара документлар ҽйлҽнеше мөмкинлеклҽрен куллануны да 

кертеп, муниципаль органнарда заманча мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр 

куллану мөмкинлеклҽре һҽм үзенчҽлеклҽре; 

2.4.6. Мҽгълүмати куркынычсызлыкны тҽэмин итү өлкҽсендҽ гомуми 

мҽсьҽлҽлҽр; 

2.4.7. Проект идарҽсе нигезлҽре; 

2.4.8. Муниципаль органнарда заманча мҽгълүмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану мөмкинлеклҽрен һҽм үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, төркем 

эшчҽнлеген стратегик планлаштыру һҽм идарҽ итү;    

2.4.9. компьютерның эчке һҽм периферия җайланмалары белҽн эш итү; 

2.4.10. Мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрлҽре, шул исҽптҽн Интернет 

челтҽре белҽн эшлҽргҽ; 

2.4.11. операцион системаларда эшлҽргҽ; 

2.4.12. Электрон почта белҽн идарҽ итү; 

2.4.13. Текст редакторында эшлҽргҽ; 

2.4.14. Электрон таблицалар белҽн эшлҽү; 

2.4.15. мҽгълүматлар базаларында, белешмҽ-хокукый системаларында эшлҽү; 

2.4.16. Проектлар белҽн идарҽ итү системалары белҽн эшлҽү. 

2.5. Һөнҽри күнекмҽлҽргҽ ия булу: структур бүлекчҽлҽрне җитҽкчелек итҽ белү, 

идарҽ итҽ белү һҽм башка карарларны оператив кабул итҽ белү һҽм гамҽлгҽ ашыра 

белү; карарлар эшли белү, үз гамҽллҽре нҽтиҗҽлҽрен фаразлый белү процессында 

аналитик бҽя бирү; эшлекле сөйлҽшүлҽр алып барау белү, гавами чыгышлар алып 

бара белү, эшлекле хат төзи белү; вазыйфаи бурычлардан чыгып эшне планлаштыра  

белү. 

 

3. Функцияләре 

 

Юридик бүлек начальнигы: 

3.1.Совет, Башкарма комитет, районның башка җирле үзидарҽ органнары, район 

составына керүче җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлегенҽ хокукый 

хезмҽт күрсҽтү буенча эш алып бара; 



3.2.Хокукый актларга һҽм хокукый актлар проектларына хокукый экспертиза 

үткҽрҽ, хокукый актлар проектларын ҽзерлҽү һҽм үзгҽртүне гамҽлгҽ ашыра һҽм аларга 

виза куя; 

3.3.Норматив хокукый актларга, норматив хокукый актлар проектларына 

коррупциягҽ каршы экспертиза үткҽрҽ, коррупциягҽ каршы экспертиза нҽтиҗҽлҽре 

буенча бҽялҽмҽлҽр ҽзерли; 

4.4.Район составына керүче җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнарына 

консультатив ярдҽм күрсҽтҽ; 

3.5.Хокукый характердагы тиешле документларны үзгҽртү, туктатып тору яки 

юкка чыгару турында тҽкъдимнҽр ҽзерли; 

3.6.Совет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан аларның эшчҽнлегенҽ караган норматив 

актларны өйрҽнүне оештыра; 

3.7.Ышаныч кҽгазе буенча район, район составына керүче җирлеклҽр, район 

җирле үзидарҽ органнары һҽм гомуми юрисдикция судларында, арбитраж судларда, 

хокук саклау органнарында, дҽүлҽт, коммерция һҽм коммерцияле булмаган 

оешмаларда, хокукый мҽсьҽлҽлҽрне караганда, район мҽнфҽгатьлҽре вҽкиллеген 

гамҽлгҽ ашыра; 

3.8.Якларның берсе районның җирле үзидарҽ органнары булган килешүлҽр, 

килешүлҽр, контрактлар проектларына экспертиза үткҽрҽ; 

3.9.Җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлегенҽ бҽйле хокукый характердагы 

мҽсьҽлҽлҽр буенча гражданнарны кабул итҽ; 

3.10.Совет җитҽкчелеге өчен законнар чыгару буенча белешмҽ материаллар, 

боеру документлары, хезмҽт документлары проектларын ҽзерли; 

3.11.Муниципаль районга керүче җирлеклҽрдҽн, ҽгҽр дҽ башкасы каралмаган 

булса, Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрын 

алып бару өчен кирҽкле мҽгълүмат җыя; 

3.12.Җирле үзидарҽ органнары тарафыннан булдырыла торган коллегиаль, 

киңҽшмҽ органнары (комиссиялҽр, Советлар, эш төркемнҽре) эшендҽ катнаша); 

3.13.Коррупциягҽ каршы бҽйсез экспертиза үткҽрү өчен сайтта районның 

муниципаль норматив хокукый актлары проектларын урнаштыра; 

3.14.Хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында Муниципаль норматив актлар 

бастырып чыгара; 

3.15.Районның муниципаль норматив хокукый актларын муниципаль норматив 

хокукый актлар регистрына җибҽрҽ; 

3.16.Муниципаль норматив хокукый актлар реестрын алып бара; 

3.17.Халыкка бушлай юридик ярдҽм күрсҽтҽ; 

3.18.Районның җирле үзидарҽ органнары, аларның органнары һҽм структур 

бүлекчҽлҽре хезмҽткҽрлҽренҽ консультатив һҽм хокукый ярдҽм күрсҽтҽ, аларга бүлек 

компетенциясе чиклҽрендҽ хокукый мҽсьҽлҽлҽр буенча практик ярдҽм күрсҽтҽ; 

3.19.Массакүлҽм мҽгълүмат чараларында районның җирле үзидарҽ органнары 

эшчҽнлегенең хокукый мҽсьҽлҽлҽре буенча хокукый мҽсьҽлҽлҽр буенча басмалар 

ҽзерли; 

4.20.Район Советы утырышларына докладлар ҽзерли; 

3.21.Районның җирле үзидарҽ органнары хезмҽткҽрлҽре өчен хокукый уку 

буенча семинарлар, дҽреслҽр үткҽрүдҽ катнаша; 

4.22.Гомуми юрисдикция судларына, арбитраж судларына, третейский судларга 

район җирле үзидарҽ органнары мҽнфҽгатьлҽрендҽ дҽгъва гаризаларын ҽзерлҽүне һҽм 

бирүне гамҽлгҽ ашыра; 



3.23.Гомуми юрисдикция судларга, Арбитраж судларга, третейский судларга 

кергҽн дҽгъвалар һҽм гаризалар, шикаятьлҽр буенча язма бҽялҽмҽлҽр һҽм (кирҽк 

булганда) башка документлар (үтенечлҽр, каршылыклар) ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыра; 

4.24.Район башлыгы, район башлыгы урынбасары, район Советы Аппараты 

җитҽкчесенең бүлек компетенциясе мҽсьҽлҽлҽре буенча гражданнарның һҽм юридик 

затларның гаризаларын, мөрҽҗҽгатьлҽрен карау буенча йөклҽмҽлҽрен башкара; 

4.25.Юридик бүлек эшчҽнлеге буенча хисаплар ҽзерли; 

3.26.Үзара хезмҽттҽшлек турындагы килешү нигезендҽ административ комиссия, 

балигъ булмаганнар эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау комиссиясе, сҽяси 

репрессиялҽрнең реабилитациялҽнгҽн корбаннары хокукларын торгызу буенча 

комиссия һҽм район Башкарма комитеты каршында төзелгҽн башка комиссиялҽргҽ 

консультатив ярдҽм күрсҽтҽ; 

4.27.Кергҽн запросларга, хатларга җаваплар ҽзерли;   

3.28.Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү, вакантлы вазыйфаларны билҽү 

буенча конкурслар, квалификация имтиханнары үткҽргҽндҽ хокукый тҽэмин итүне 

гамҽлгҽ ашыра; 

1.29.Бүлектҽ студентларның таныштыру һҽм диплом алды практикаларын узуны 

оештыра. 

3.30.Район прокуроры протестлары һҽм күрсҽтмҽлҽре буенча карарлар ҽзерлҽүдҽ 

катнаша. 

3.31.Район Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районында административ хокук бозулар турында беркетмҽлҽр төзергҽ вҽкалҽтле 

вазыйфаи затлар исемлеген раслау турында " гы карары нигезендҽ күрсҽтелгҽн 

исемлектҽ каралган административ хокук бозулар турында беркетмҽлҽр физик һҽм 

юридик затларга карата тҽшкил итҽ. 

3.32.Муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар сатып алу буенча «Татарстан 

Республикасының биржа мҽйданчыгы " электрон ресурсында килешүлҽр төзүне 

гомуми контрольдҽ тота. 

 

4. Хокук һәм бурычлар 

 

4.1.Юридик бүлек начальнигы хокуклы: 

4.1.1.Район башлыгы, район башлыгы урынбасары һҽм Совет аппараты 

җитҽкчесе үткҽргҽн киңҽшмҽлҽрдҽ, утырышларда һҽм башка чараларда катнашырга. 

4.1.2.Бүлек һҽм Хокук мҽсьҽлҽлҽре буенча документлар проектларын эшлҽп, 

район башлыгы каравына кертергҽ. 

4.1.3.Үз вазыйфаларын һҽм хокукый эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле 

белешмҽлҽр һҽм башка документларны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ район Советы, 

Башкарма комитеты, җирле үзидарҽ органнарыннан соратып алырга. 

4.1.4.Районның җирле үзидарҽ органнарында булган мҽгълүмат банклары 

мҽгълүматларыннан файдаланырга; 

4.1.5.Юридик бүлек эшчҽнлеген яхшырту буенча тҽкъдимнҽр кертү; 

4.1.6.Муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм бурычларын 

билгели торган документлар белҽн танышу 

4.1.7.Шҽхси эш материаллары белҽн танышу; 

4.1.8.Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү өчен кирҽкле 

мҽгълүматны һҽм материалларны алырга; 



4.2.Башка хокуклар муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы 

кодексы белҽн каралган. 

4.3. Юридик бүлек начальнигы бурычлы: 

4.3.1.Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел 

законнарны, федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 

актларын, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы 

законнарын, "Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы" муниципаль 

берҽмлеге Уставын һҽм аның эшчҽнлегенҽ караган башка муниципаль норматив һҽм 

хокукый актларны үтҽргҽ, аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 

4.3.2.Хезмҽт килешүе һҽм ҽлеге вазыйфаи инструкциянең барлык шартларын 

һҽм талҽплҽрен үтҽргҽ; 

4.3.3.Эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, хезмҽтне саклау һҽм хезмҽт 

куркынычсызлыгын тҽэмин итү талҽплҽрен үтҽргҽ; 

4.3.4.Муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи бурычларны үтҽү өчен 

бирелгҽн мөлкҽтне сакларга; 

4.3.5.Бирергҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе законнарында каралган 

тҽртиптҽ үзе һҽм үз гаилҽсе ҽгъзалары турында белешмҽлҽр, шулай ук алынган 

керемнҽр, чыгымнар һҽм аңа караган мөлкҽт хокукында салым салу объекты булып 

торган мөлкҽт турында белешмҽлҽр бирергҽ. 

4.3.6.Үзенең турыдан-туры начальнигына вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ 

кызыксыну турында язмача хҽбҽр итҽргҽ, ул мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерергҽ 

мөмкин, һҽм мондый низагны булдырмау буенча чаралар күрҽ. 

4.3.7."Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законда, «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 

273 - ФЗ номерлы 2008 елның 25 декабрендҽге Федераль законда каралган 

муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле тыюларны һҽм чиклҽүлҽрне үтҽргҽ.   

4.3.8. Россия Федерациясе гражданлыгы чыккан көнне Россия Федерациясе 

гражданлыгыннан чыгу турында, чит ил гражданлыгы алган көнне чит ил 

гражданлыгы алу турында эш бирүченең  вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) хҽбҽр итҽргҽ. 

4.3.9.Вазыйфаи бурычларын башкарыр өчен тиешле квалификация дҽрҽҗҽсен 

тотып торырга;   

4.3.10.Район башлыгы боерыкларын һҽм күрсҽтмҽлҽрен төгҽл һҽм вакытында 

үтҽргҽ; 

4.3.11.Район башлыгына үз хезмҽт эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽргҽ. 

 

5. Җаваплылык 

 

Юридик бүлек начальнигы җавап бирҽ: 

5.1.Үз вазифаларын үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен; 

5.2."Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 

2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм башка федераль 

законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм 

тыюларны үтҽмҽгҽн өчен; 

5.3.Хезмҽт Регламенты талҽплҽрен, хезмҽт этикасы нормаларын үтҽмҽгҽн, 

хезмҽт серен фаш иткҽн, эчке хезмҽт тҽртибенең билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽрен бозган 

өчен; 



5.4.Совет аппараты хезмҽткҽрлҽренең шҽхси мҽгълүматлары белҽн бҽйле 

конфиденциаль мҽгълүматны фаш иткҽн өчен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Начальнигы 

2019 ел, 17 июль  36 номерлы 

карарына   2 нче кушымта  

 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы юридик 

бүлегенең баш белгече вазыйфаи инструкциясе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы аппарат юридик 

бүлегенең баш белгече (алга таба-баш белгеч) үзенең хезмҽт эшчҽнлеген Россия 

Федерациясе Конституциясенҽ, Татарстан Республикасы Конституциясенҽ, «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законга, «Коррупциягҽ каршы 

көрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законга, 

«Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-

ФЗ номерлы Федераль законга, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында»  

2004 елның 28 июлендҽге 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законына, 



«Муниципаль хезмҽт турында»  2013 елның 25 июнендҽге 50-ЗРТ номерлы Татарстан 

Республикасы кодексы, Татарстан Республикасы Президенты Указлары, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары, «Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы» муниципаль берҽмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы башлыгы карарлары, боерыклары һҽм җирле үзидарҽ органнары 

эшчҽнлеген регламентлаучы башка норматив-хокукый актлар кулланып башкара. 

1.2.Муниципаль хезмҽт вазыйфасы – баш белгеч муниципаль хезмҽт 

вазыйфаларының өлкҽн төркеменҽ керҽ. 

1.3. Баш белгечне билгелҽү һҽм вазыйфасыннан азат итү Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы башлыгы тарафыннан хезмҽт килешүе 

шартларында гамҽлгҽ ашырыла. 

1.4.Баш белгеч турыдан – туры Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Советы Аппаратының юридик бүлеге начальнигына (алга таба-юридик бүлек 

начальнигы) буйсына. 

 

2. Баш белгечкә квалификация таләпләре 

 

2.1. Баш белгеч вазыйфасына  

2.1.1. югары юридик белем талҽп ителҽ; 

2.1.2. муниципаль хезмҽт яисҽ Россия Федерациясе дҽүлҽт граждан хезмҽте 

стажына (дҽүлҽт хезмҽте башка төрлҽр) яки белгечлек буенча эш стажына 

(тҽҗрибҽсенҽ) талҽплҽр куелмый. 

2.2. . Баш белгеч профессиональ күнекмҽлҽргҽ ия булырга тиеш: 

- законнарны һҽм аны куллану практикасын анализлау; 

- норматив хокукый актларның структурасын һҽм эчтҽлеген анализлау; 

- муниципаль хокукый актлар проектларын, хокук куллану документларын 

ҽзерлҽү; 

- мҽгълүмати-аналитик материаллар ҽзерлҽү; 

- дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар белҽн үзара 

хезмҽттҽшлек итү; 

- йөклҽнгҽн өлкҽдҽ эшчҽнлекне анализлау һҽм фаразлау. 

Мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр өлкҽсендҽ түбҽндҽге белемнҽр һҽм 

күнекмҽлҽргҽ ия булырга: 

2.3.1. Мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр өлкҽсендҽ хокукый аспектлар; 

2.3.2. Мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр өлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтенең 

программ документлары һҽм өстенлеклҽре; 

2.3.3. Мҽгълүмат-коммуникация технологиялҽрен куллану юлы белҽн халыкка 

һҽм оешмаларга муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү өлкҽсендҽ хокукый аспектлар; 

1.3.4. Аппарат һҽм программа тҽэмин итү; 

2.3.5.Ведомствоара документлар ҽйлҽнеше мөмкинлеклҽрен куллануны да 

кертеп, муниципаль органнарда заманча мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр 

куллану мөмкинлеклҽре һҽм үзенчҽлеклҽре; 

2.3.6. Мҽгълүмати куркынычсызлыкны тҽэмин итү өлкҽсендҽ гомуми 

мҽсьҽлҽлҽр; 

2.3.7. Проект идарҽсе нигезлҽре; 

2.3.8. Муниципаль органнарда заманча мҽгълүмати-коммуникацион 

технологиялҽр куллану мөмкинлеклҽрен һҽм үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, төркем 

эшчҽнлеген стратегик планлаштыру һҽм идарҽ итү;    



2.3.9. компьютерның эчке һҽм периферия җайланмалары белҽн эш итү; 

2.3.10. Мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрлҽре, шул исҽптҽн Интернет 

челтҽре белҽн эшлҽргҽ; 

2.3.11. операцион системаларда эшлҽргҽ; 

2.3.12. Электрон почта белҽн идарҽ итү; 

2.3.13. Текст редакторында эшлҽргҽ; 

2.3.14. Электрон таблицалар белҽн эшлҽү; 

2.3.15. мҽгълүматлар базаларында, белешмҽ-хокукый системаларында эшлҽү; 

2.3.16. Проектлар белҽн идарҽ итү системалары белҽн эшлҽү. 

 

3. Функцияләре 

 

 

Баш белгеч: 

3.1.Район составына керүче җирлеклҽрнең, районның муниципаль хокукый 

актлары проектларын эшли; 

3.2.Хокукый актларга һҽм хокукый актлар проектларына хокукый экспертиза 

үткҽрҽ, хокукый актлар проектларын ҽзерлҽү һҽм үзгҽртүне гамҽлгҽ ашыра; 

3.3.Юридик бүлек начальнигы булмаган очракта хокукый актлар проектларына 

виза куя;   

3.3.Юридик бүлек начальнигы кушуы буенча район җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан төзелҽ торган килешү һҽм килешүлҽр проектларына хокукый экспертиза 

үткҽрҽ; 

4.4.Район җирле үзидарҽ органнары тарафыннан төзелҽ торган килешүлҽр, 

килешүлҽр проектларын ҽзерли; 

3.5.Юридик бүлек начальнигы кушуы буенча муниципаль норматив хокукый 

актларга һҽм аларның проектларына коррупциягҽ каршы экспертиза үткҽрҽ, шулай ук 

аны үткҽрү нҽтиҗҽлҽре буенча бҽялҽмҽлҽр ҽзерли; 

3.6.Ышаныч кҽгазе буенча район, район составына керүче җирлеклҽр, район 

җирле үзидарҽ органнары һҽм гомуми юрисдикция судларында, арбитраж судларда, 

хокук саклау органнарында, дҽүлҽт, коммерция һҽм коммерцияле булмаган 

оешмаларда, хокукый мҽсьҽлҽлҽрне караганда, район мҽнфҽгатьлҽре вҽкиллеген 

гамҽлгҽ ашыра; 

3.7.Район прокуроры протестлары һҽм күрсҽтмҽлҽре буенча карарлар ҽзерлҽүдҽ 

катнаша; 

3.8.Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары, вазыйфаи затларның 

сорауларына җавап ҽзерли; 

3.9.Гамҽлдҽге законнар нигезендҽ юридик бүлек компетенциясенҽ караган 

мҽсьҽлҽлҽр буенча гражданнарның мөрҽҗҽгатьлҽрен карауда катнаша һҽм 

күрсҽтелгҽн мөрҽҗҽгатьлҽргҽ җаваплар проектларын ҽзерли; 

3.10.Район составына керүче җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнарына 

консультатив ярдҽм күрсҽтҽ; 

3.11.Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрын 

алып бару өчен кирҽкле җирлеклҽрдҽн мҽгълүмат җыюны гамҽлгҽ ашыра"; 

3.12.Юридик бүлек начальнигы кушуы буенча баш белгеч җирле үзидарҽ 

органнары тарафыннан булдырыла торган коллегиаль, киңҽшмҽ органнары 

(комиссиялҽр, Советлар, эш төркемнҽре һҽм тдп) эшендҽ катнаша.); 



3.13.Хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында Муниципаль норматив актлар 

бастырып чыгара; 

3.14.Муниципаль норматив хокукый актларны Муниципаль норматив хокукый 

актлар регистрына җибҽрҽ; 

3.15.Муниципаль норматив хокукый актлар реестрын алып бара; 

3.16.Гомуми юрисдикция судларына, арбитраж судларына, третейский судларга 

район җирле үзидарҽ органнары мҽнфҽгатьлҽрендҽ дҽгъва гаризаларын ҽзерлҽүне һҽм 

бирүне гамҽлгҽ ашыра; 

3.17.Гомуми юрисдикция судларыннан, Арбитраж судларыннан, третейский 

судлардан кергҽн дҽгъвалар һҽм гаризалар, шикаятьлҽр буенча язма бҽялҽмҽлҽр һҽм 

(кирҽк булганда) башка документлар (үтенечлҽр, каршылыклар) ҽзерлҽүне гамҽлгҽ 

ашыра, алар буенча якларның берсе чыгыш ясый 

3.18.Юридик бүлек эшчҽнлеге буенча хисап ҽзерлҽүдҽ катнаша; Апас 

муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарына тапшырылган Татарстан 

Республикасының муниципаль районга керүче җирлеклҽрдҽн Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрын алып бару өчен 

кирҽкле мҽгълүмат җыю буенча дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру турында хисап 

ҽзерли; 

3.19.Район Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районында административ хокук бозулар турында беркетмҽлҽр төзергҽ вҽкалҽтле 

вазыйфаи затлар исемлеген раслау турында " гы карары нигезендҽ күрсҽтелгҽн 

исемлектҽ каралган административ хокук бозулар турында беркетмҽлҽр физик һҽм 

юридик затларга карата тҽшкил итҽ; 

3.21.Муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар сатып алу буенча «Татарстан 

Республикасының биржа мҽйданчыгы " электрон ресурсында килешүлҽр төзү эшен 

башкара; 

3.22.Халыкка түлҽүсез юридик ярдҽм күрсҽтүдҽ катнаша; 

3.23.Үзенең компетенциясе нигезендҽ башка вазыйфаларны, шулай ук район 

башлыгы, район башлыгы урынбасары, Совет аппараты җитҽкчесе, юридик бүлек 

начальнигы йөклҽмҽлҽрен башкара. 

 

4. Хокук һәм бурычлар 

 

 

4.1.Баш белгеч хокуклы: 

4.1.1.Бүлек һҽм хокук мҽсьҽлҽлҽре буенча документлар проектларын эшлҽп, 

район башлыгы каравына кертергҽ; 

4.1.2.Үз вазыйфаларын һҽм хокукый эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле 

белешмҽлҽр һҽм башка документларны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ район Советы, 

Башкарма комитеты, җирле үзидарҽ органнарыннан соратып алырга; 

4.1.3.Районның җирле үзидарҽ органнарында булган мҽгълүмат банклары 

мҽгълүматларыннан файдаланырга; 

4.1.4.Юридик бүлек эшчҽнлеген яхшырту буенча тҽкъдимнҽр кертү; 

4.1.5.Муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм бурычларын 

билгели торган документлар белҽн танышу; 

4.1.7.Шҽхси эш материаллары белҽн танышу; 

4.1.8.Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү өчен кирҽкле 

мҽгълүматны һҽм материалларны алырга; 



4.2.Башка хокуклар муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы 

кодексы белҽн каралган. 

4.3. Баш белгеч бурычлы: 

4.3.1.Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел 

законнарны, федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 

актларын, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы 

законнарын, "Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы" муниципаль 

берҽмлеге Уставын һҽм аның эшчҽнлегенҽ караган башка муниципаль норматив һҽм 

хокукый актларны үтҽргҽ, аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 

4.3.2.Хезмҽт килешүе һҽм ҽлеге вазыйфаи инструкциянең барлык шартларын 

һҽм талҽплҽрен үтҽргҽ; 

4.3.3.Эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, хезмҽтне саклау һҽм хезмҽт 

куркынычсызлыгын тҽэмин итү талҽплҽрен үтҽргҽ; 

4.3.4.Муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи бурычларны үтҽү өчен 

бирелгҽн мөлкҽтне сакларга; 

4.3.5.Бирергҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе законнарында 

каралган тҽртиптҽ үзе һҽм үз гаилҽсе ҽгъзалары турында белешмҽлҽр, шулай ук 

алынган керемнҽр, чыгымнар һҽм аңа караган мөлкҽт хокукында салым салу объекты 

булып торган мөлкҽт турында белешмҽлҽр бирергҽ. 

4.3.6.Үзенең турыдан-туры начальнигына вазыйфаи бурычларны үтҽгҽндҽ 

кызыксыну турында язмача хҽбҽр итҽргҽ, ул мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерергҽ 

мөмкин, һҽм мондый низагны булдырмау буенча чаралар күрҽ. 

4.3.7."Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законда, «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 

273 - ФЗ номерлы 2008 елның 25 декабрендҽге Федераль законда каралган 

муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле тыюларны һҽм чиклҽүлҽрне үтҽргҽ.   

4.3.8. Россия Федерациясе гражданлыгы чыккан көнне Россия Федерациясе 

гражданлыгыннан чыгу турында, чит ил гражданлыгы алган көнне чит ил 

гражданлыгы алу турында эш бирүченең  вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) хҽбҽр итҽргҽ. 

4.3.9.Вазыйфаи бурычларын башкарыр өчен тиешле квалификация дҽрҽҗҽсен 

тотып торырга. 

 

6. Җаваплылык 

 

Баш белгеч җаваплы: 

5.1.Үз вазифаларын үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен; 

5.2."Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 

2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм башка федераль 

законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм 

тыюларны үтҽмҽгҽн өчен; 

5.3.Хезмҽт Регламенты талҽплҽрен, хезмҽт этикасы нормаларын үтҽмҽгҽн, 

хезмҽт серен фаш иткҽн, эчке хезмҽт тҽртибенең билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽрен бозган 

өчен; 

5.4.Совет аппараты хезмҽткҽрлҽренең шҽхси мҽгълүматлары белҽн бҽйле 

конфиденциаль мҽгълүматны фаш иткҽн өчен. 


