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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Балтач шәһәр 
җирлегенең муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү 
хакында

02.03.2007 № 25-ФЗ «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 
гы Федераль закон, Татарстан Республикасының муниципаль хезмәт 
турындагы кодексы нигезендә, Балтач районы прокуратурасының 20.05.2009 
№02-08-02-2019 протестын карап, Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районының Балтач шәһәр җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. 2013 елның 14 ноябрендәге 11 номерлы Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Балтач шәһәр җирлеге Советы карары белән расланган 
“Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Балтач шәһәр 
җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
турында ( 24.03.2014 ел, № 18 ,19.06..2017 ел, № 52 узгәрешләре һәм 
өстәмәләре) карарына түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:
1.1 .нигезләмәләрнең 11 ст. 3 п. яңа редакцияләрдә бәян итәргә:
3. Муниципаль хезмәт Вазыйфаларын биләү өчен түбәндәге типлаштырылган 
квалификация таләпләре билгеләнә:
1) һөнәри белем дәрәҗәсенә: Вазыйфаларның югары, төп һәм әйдәп баручы 
төркеме өчен югары, төп һәм әйдәп баручы төркеме өчен; югары белем яисә 
урта һөнәри белем булу - өлкән һәм кече төркем Вазыйфалары өчен;
2) муниципаль хезмәт стажына яисә әзерлек юнәлеше буенча эш стажына;: 
муниципаль хезмәтнең югары Вазыйфалары буенча-муниципаль хезмәтнең 
кимендә ике ел стажы яисә белгечлек, юнәлеш буенча дүрт елдан да ким 
булмаган эш стажы.;
муниципаль хезмәтнең төп вазифалары буенча-муниципаль хезмәтнең бер 
елдан ким булмаган стажы яисә белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан да ким 
булмаган эш стажы.
Әйдәүче, өлкән һәм кече төркем муниципаль хезмәт Вазыйфаларын биләү 
өчен белгечлек, юнәлеш буенча муниципаль хезмәт стажына яисә эш 
стажына квалификация таләпләре билгеләнми.
Муниципаль хезмәт стажын билгеләгәндә шулай ук тиешле вазыйфаи 
төркемнәр һәм аларга тиңләштерелгән хәрби хезмәт Вазыйфаларында һәм 
федераль дәүләт хезмәтенең башка төрләре Вазыйфаларында эш стажы 
исәпкә алына.
Бу өлештә идарә итү эшчәнлеге дигәндә оешма җитәкчесе, оешма җитәкчесе 
урынбасары, дәүләт органы, Муниципаль орган Вазыйфаларында, шулай ук



анарның структур бүлекчәләре җитәкчеләре Вазыйфаларында эшләү күздә 
тотыла. Җирле администрация башлыгы Вазыйфасына кандидатларга карата 
контракт буенча билгеләнә торган өстәмә таләпләр шулай ук муниципаль 
берәмлек уставы белән билгеләнергә мөмкин».
1.2. 30 статьяның 3 пунктын 2.1 пунктчасы белән өстәргә, киләсе эчтәлеге: 
"2.1) коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар 
хезмәте бүлеге доклады (анда аны кылуның факттагы хәлләре чагыла) һәм 
муниципаль хезмәткәрнең ризалыгы белән генә, һәм коррупциячел хокук 
бозу фактын тану шарты белән (Ышаныч югалуга бәйле рәвештә эштән азат 
итү рәвешендәге җәза алудан тыш) язмача аңлатмасы.»;
1.3. Нигезләмәнең 30 статьясына түбәндәге эчтәлекле 15 пункт өстәргә::
«15. Муниципаль хезмәткәргә ышаныч югалуга бәйле рәвештә эштән азат итү 
рәвешендәге җәза куллану турындагы белешмәләр муниципаль хезмәт узган 
җирле үзидарә органы тарафыннан «коррупциягә каршы көрәш 
турында»2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 
15 статьясында каралган ышаныч югалуга бәйле рәвештә эштән азат ителгән 
затлар реестрына кертелә.»;
I. 4.32 статьяның 2 пунктын яңа редакцияләрдә бәян итәргә:
«2. Муниципаль хезмәткәрнең шәхси мәгълүматлары Россия Федерациясе 
законнары нигезендә Россия Федерациясе Хезмәт Кодексының 14 бүлегендә 
каралган үзенчәлекләр белән эшкәртелергә тиеш».
II. Балтач муниципаль районының Интернет челтәрендә http:/ / 
baltasi.tatarstan.ru рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый 
мәгълүмат порталында http: //pravo .tatarstan. ш/. урнаштыру юлы белән әлеге 
карарны игълан итәргә.
III. Әлеге карар рәсми игълан ителгәннән соң үз көченә керә.
IV. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Балтач шәһәр җирлеге 
башлыгы урынбасары Закирова Ф.А. га йоклим.
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