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Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында Нигезлҽмҽ
1 бүлек. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1. Муниципаль хезмҽт
1. Ҽлеге нигезлҽмҽ Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлегендҽ муниципаль
хезмҽтне оештыру ҿлкҽсендҽге мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала, шулай ук федераль законнар нигезендҽ
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль хезмҽтне узу шартларын һҽм Мҿслим муниципаль
районының Яңа Усы авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый хҽлен билгели.
2. Муниципаль хезмҽт - хезмҽт шартнамҽсе (контракты) тҿзү юлы белҽн билҽнҽ торган
муниципаль хезмҽт вазыйфаларында даими нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла торган гражданнарның
һҿнҽри эшчҽнлеге.
3. Муниципаль хезмҽт Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлеге Башкарма
комитеты аппаратында штатлы урыннарда гамҽлгҽ ашырыла.
2. Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽтнең хокукый
нигезлҽре
1. Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽтнең хокукый
нигезлҽрен Россия Федерациясе Конституциясе, “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм башка федераль законнар,
Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
Конституциясе, Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы, Татарстан
Республикасы законнары, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, Мҿслим
муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлеге уставы, гражданнар җыеннарында кабул ителгҽн
карарлар һҽм башка муниципаль хокукый актлар тҽшкил итҽ.
2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында"
Федераль законда һҽм муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексында каралган
үзенчҽлеклҽр белҽн хезмҽт законнары гамҽлгҽ кагыла.
3. Муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары
Муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары булып тора:
1) кеше һҽм граждан хокуклары һҽм иреклҽре ҿстенлеге;
2) Россия Федерациясе дҽүлҽт телен, муниципаль хезмҽткҽ ия булган гражданнарның тигез үтүлҽре
һҽм җенес, расага, миллҽткҽ, чыгышына, мҿлкҽти һҽм вазыйфаи хҽленҽ, яшҽү урынына, дингҽ
мҿнҽсҽбҽтенҽ, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең
профессиональ һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ аны
узу шартлары;
3) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең профессиональлеге һҽм компетентлыгы;
4) муниципаль хезмҽтнең тотрыклылыгы;
5) муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлеге турында мҽгълүмат алу;
6) иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм гражданнар белҽн үзара хезмҽттҽшлек;

7) муниципаль хезмҽткҽ тҿп талҽплҽрнең бердҽмлеге, шулай ук муниципаль хезмҽт үткҽндҽ тарихи
һҽм башка җирле традициялҽрне исҽпкҽ алу;
8) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый һҽм социаль якланганлыгы;
9) үз вазыйфаи бурычларын үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
җаваплылыгы;
10) муниципаль хезмҽтнең партиясезлеге
2 бүлек. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары
1. Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфалары
1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасы - Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлеге
җирле үзидарҽ органында урнашкан вазыйфа. Ул җирле үзидарҽ органының яисҽ муниципаль
вазыйфаны билҽүче затның вҽкалҽтлҽрен үтҽүне тҽэмин итү буенча билгелҽнгҽн бурычлар даирҽсе
белҽн бергҽ муниципаль берҽмлек уставы нигезендҽ тҿзелҽ.
2. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт
вазыйфалары реестры нигезендҽ муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.
3. Мҿслим муниципаль районы Яңа Усы авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнарының штат
расписаниесен тҿзегҽндҽ һҽм раслаганда Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт
вазыйфалары реестрында каралган муниципаль хезмҽт вазыйфалары исемнҽре кулланыла.
4. Муниципаль берҽмлекнең контроль-хисап органы Рҽисе урынбасары, аудиторлары
вазыйфалары муниципаль берҽмлек вҽкиллекле органының норматив хокукый акты белҽн
муниципаль берҽмлек вҽкиллекле органының муниципаль вазыйфаларына кертелгҽн очракта, ҽлеге
вазыйфалар муниципаль хезмҽт вазыйфаларына керми.
2. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының классификациясе
1) муниципаль хезмҽтнең иң югары вазифалары;
2) муниципаль хезмҽтнең тҿп вазифалары;
3) муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазифалары;
4) муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфалары;
5) муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфалары
3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ квалификация талҽплҽре
1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт
яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына, вазыйфаи бурычларны башкару ҿчен кирҽкле
белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ, шулай ук яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең тиешле карары булганда белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ карата квалификация талҽплҽренҽ туры килү талҽп ителҽ.
2. Һҿнҽри белем бирү дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт стажына яисҽ муниципаль хезмҽт
Вазыйфаларын билҽү ҿчен кирҽкле белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына карата
квалификация талҽплҽре ҽлеге статьяның 3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽү ҿчен типлаштырылган квалификация талҽплҽре нигезендҽ муниципаль
хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. Вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле белемнҽргҽ һҽм
күнекмҽлҽргҽ карата квалификация талҽплҽре, муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге
ҿлкҽсенҽ һҽм тҿренҽ карап, аның вазыйфаи инструкциясе белҽн билгелҽнҽ. Муниципаль
хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясендҽ шулай ук белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ карата
квалификация талҽплҽре дҽ каралырга мҿмкин.
3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен түбҽндҽге типлаштырылган квалификация
талҽплҽре билгелҽнҽ:
1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ: вазыйфаларның югары, тҿп һҽм ҽйдҽүче тҿркемнҽре ҿчен югары
белем булу; югары белем яисҽ урта һҿнҽри белем булу - вазыйфаларның ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽре

ҿчен;
2) муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына:
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары буенча-муниципаль хезмҽтнең кимендҽ ике ел
стажы яисҽ белгечлек, юнҽлеш буенча дүрт елдан да ким булмаган эш стажы.;
муниципаль хезмҽтнең тҿп вазифалары буенча-муниципаль хезмҽтнең бер елдан ким булмаган
стажы яисҽ белгечлек, юнҽлеш буенча ике елдан да ким булмаган эш стажы.
4. Ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽр муниципаль хезмҽте вазыйфаларын билҽү ҿчен муниципаль
хезмҽт стажына яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына карата квалификация
талҽплҽре билгелҽнми.
5. Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽгҽндҽ, ҽлеге статья максатларында, шулай ук тиешле
вазыйфаи тҿркемнҽр дҽүлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларында һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн хҽрби
хезмҽт вазыйфаларында һҽм федераль дҽүлҽт хезмҽтенең башка тҿрлҽре вазыйфаларында эш стажы
исҽпкҽ алына.
4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класслы чиннары
1. Класс чиннары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
һҿнҽри ҽзерлек дҽрҽҗҽсенең муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен квалификация
талҽплҽренҽ туры килүен күрсҽтҽ.
2. Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ түбҽндҽге класс чиннары бирелҽ:
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽүче-1, 2 яки 3 класслы хакыйкый
муниципаль Киңҽшчесе;
муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль
киңҽшче;
муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы
муниципаль хезмҽт Киңҽшчесе;
муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфаларын билҽгҽн-1, 2 яки 3 класслы муниципаль хезмҽт
референты;
муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфаларын башкаручы-1, 2 яки 3 класслы муниципаль хезмҽт
секретаре.
3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын югарыда күрсҽтелгҽн тҿркемнҽргҽ кертү Татарстан
Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар бирү һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне
муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфаларына күчергҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽндҽ
аларны саклау тҽртибе.
Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар бирү һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне
муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфаларына күчергҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽттҽн азат иткҽндҽ
аларны саклап калу тҽртибе Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлегенең
муниципаль хокукый акты белҽн билгелҽнҽ.
3 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокукый хҽле
1. Муниципаль хезмҽткҽр
1. Муниципаль хезмҽткҽр-федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн
түлҽнҽ торган акчалата хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаларны башкаручы граждан.
2. Мҿслим муниципаль районы Яңа Усы авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген
техник тҽэмин итү буенча вазыйфаларын башкаручы затлар муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
башкармыйлар һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр булып саналмыйлар.
2. Муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп хокуклары

1. Муниципаль хезмҽткҽр хокуклы:
1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм бурычларын
билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны үтҽү сыйфатын бҽялҽү критерийлары һҽм
хезмҽт буенча алга таба мавыктыру шартлары белҽн танышу;
2) вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар белҽн тҽэмин итү;
3) хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт турындагы законнар һҽм хезмҽт шартнамҽсе
(контракт) нигезендҽ хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм башка түлҽүлҽр;
4) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль озынлыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм эшлҽми торган
бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык түлҽүле ял бирү белҽн тҽэмин ителҽ торган ял;
5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле мҽгълүматны һҽм
материалларны, шулай ук җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
эшчҽнлеген камиллҽштерү турындагы тҽкъдимнҽр белҽн танышу;
6) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурста катнашу;
7) муниципаль хокукый акт нигезендҽ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн ҿстҽмҽ һҿнҽри
белем алу;
8) шҽхси мҽгълүматны яклау;
9) шҽхси эшенең барлык материаллары, аларны шҽхси эшкҽ керткҽнче, һҿнҽри эшчҽнлек
турындагы бҽялҽмҽлҽр һҽм башка документлар белҽн танышу, шулай ук шҽхси эшкҽ язмача
аңлатмаларны карау;
10) берлҽшмҽ, үз хокукларын, социаль-икътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен,
һҿнҽри берлеклҽр тҿзү хокукын да кертеп;
11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау, муниципаль хезмҽттҽ
үз хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен яклау, шул исҽптҽн судта үз мҽнфҽгатьлҽрен яклау
очраклары да;
12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итү.
2. Муниципаль хезмҽткҽр, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын
билҽүче муниципаль хезмҽткҽрдҽн тыш, ҽгҽр дҽ бу мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китермҽсҽ һҽм
"Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында"Федераль законда башкасы каралмаган булса,
яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ (эш бирүче) алдан язмача хҽбҽрнамҽ белҽн башка түлҽүле эшне
башкарырга хокуклы.
3. Муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп бурычлары
1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр бурычлы:
1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел законнарны, федераль
законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларын, Татарстан Республикасы
Конституциясен, Татарстан Республикасының законнарын һҽм башка норматив хокукый актларын,
Мҿслим муниципаль районы Яңа Усы авыл җирлеге Уставын һҽм башка муниципаль хокукый
актларны үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ;
2) вазыйфаи күрсҽтмҽлҽр нигезендҽ вазыйфаи бурычларны үтҽргҽ;
3) хезмҽт вазыйфаларын башкарганда расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ һҽм
башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ кеше һҽм гражданның хокукларын, иреклҽрен һҽм законлы
мҽнфҽгатьлҽрен, шулай ук оешмаларның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен сакларга;
4) җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
билгелҽнгҽн эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, вазыйфаи инструкциясен, хезмҽт мҽгълүматы белҽн
эшлҽү тҽртибен үтҽргҽ;
5) тиешле вазыйфаи бурычларын башкару нисбҽтеннҽн квалификация дҽрҽҗҽсе тҿшермҽскҽ;
6) дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан яшерелҽ торган серне саклаучы
мҽгълүматларны, шулай ук вазыйфаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган
мҽгълүматларны, шул исҽптҽн гражданнарның шҽхси тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ кагылышлы,
яки аларның намусына һҽм абруена кагылышлы мҽгълүматларны сер итеп сакларга;
7) дҽүлҽт һҽм муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен

бирелгҽн мҿлкҽтне сакларга;
8) Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ үз гаилҽсе ҽгъзалары һҽм үзе
турында белешмҽлҽр бирергҽ;
9) Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыккан кҿнне үк, яки чыгу турындагы
мҽгълүматны эш бирүчегҽ хҽбҽр итҽргҽ;
10) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында»гы Федераль закон һҽм башка
федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽргҽ, йҿклҽмҽлҽрне үтҽргҽ, тыюларны
бозмаска;
11) эшкҽ алучы (эш бирүчегҽ) вҽкиленҽ хезмҽт бурычларын үтҽгҽндҽ, мҽнфҽгатьлҽр
каршылыгын тудырмас ҿчен, шҽхси кызыксынучанлык турында язмача хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый
низагны булдырмау буенча чаралар күрергҽ кирҽк.
2. Муниципаль хезмҽткҽр ул үтҽргҽ тиешле хокуксыз йҿклҽмҽне үтҽүдҽн баш тарта ала.
Муниципаль хезмҽткҽр тиешле җитҽкчедҽн йҿклҽмҽ алган очракта һҽм муниципаль хезмҽткҽр
фикеренчҽ, хокуксыз, федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары
нигезлҽмҽлҽрен, ҽлеге йҿклҽмҽне үтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин булган муниципаль хокукый
актларны күрсҽтеп, ҽлеге йҿклҽмҽне законсыз дип аңлатуны язма рҽвештҽ җитҽкчегҽ тапшырырга
тиеш. Ҽлеге йҿклҽмҽнең җитҽкчесе тарафыннан язма рҽвештҽ расланса, муниципаль хезмҽткҽр аны
үтҽүдҽн баш тартырга тиеш. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокуксыз йҿклҽмҽсен үтҽгҽн һҽм бу
йҿклҽмҽ биргҽн очракта җитҽкче Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы.
4. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр һҽм тыюлар
Муниципаль хезмҽткҽр “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 2007 елның 02
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 13 һҽм 14 статьяларында, 2013 елның 25
июнендҽге 50-ТРЗ номерлы муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 15
һҽм 16 статьяларында, “Коррупциягҽ каршы тору турында” 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ
номерлы Федераль законның 12 статьясында каралган муниципаль хезмҽткҽ бҽйле чиклҽүлҽрне һҽм
тыюларны үтҽргҽ тиеш.
5. Муниципаль хезмҽттҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең максатлары ҿчен "Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында" 2008 елның 25
декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 1 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн
"мҽнфҽгатьлҽр конфликты" тҿшенчҽсе кулланыла.

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең максатлары ҿчен "Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында" 2008 елның 25
декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 10 статьясындагы 2 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн
"шҽхси кызыксынучанлык" тҿшенчҽсе кулланыла.
2.1. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу мҽнфҽгатьлҽр конфликты ягы
булып торучы муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи яисҽ хезмҽт урыны үзгҽрүдҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ һҽм (яисҽ) аның мҽнфҽгатьлҽр конфликты килеп чыгуга сҽбҽпче булган вазыйфаи (хезмҽт)
бурычларын үтҽүдҽн читлҽштерелгҽнче үк торырга мҿмкин
2.2. . Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче зат тарафыннан кыйммҽтле кҽгазьлҽр
(оешмаларның устав (тупланма) капиталларында катнашу ҿлешлҽре, пайлары) ия булу
мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ яисҽ китерергҽ мҿмкин булган очракта, күрсҽтелгҽн зат үзенҽ
караган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (оешмаларның устав (тупланма) капиталларындагы катнашу
ҿлешлҽре, пайлар) Россия Федерациясе граждан законнары нигезендҽ ышанычлы идарҽгҽ
тапшырырга тиеш.
2.3. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу
чараларын як булып торучы муниципаль хезмҽткҽрлҽрне кабул итү муниципаль хезмҽткҽрне
муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ җҽлеп итҽ торган хокук бозу булып тора.

3. Муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ торган яки китергҽн шҽхси
кызыксынуы барлыкка килүе турында мҽгълүм булган яллаучы (эш бирүче) вҽкиле мҽнфҽгатьлҽр
каршылыгын булдырмау яки җайга салу буенча чаралар күрергҽ тиеш, муниципаль хезмҽткҽрне
билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан читлҽшкҽн вакытта, аның артыннан акчалата керемне
саклау белҽн мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу чорына билҽп торган муниципаль хезмҽт
вазыйфасыннан читлҽштерергҽ мҿмкин.
3.1. Үзенҽ буйсынган муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ торган
яисҽ китерергҽ мҿмкин булган шҽхси кызыксынуы барлыкка килү турында билгеле булган
яллаучының вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрнең игътибарсызлыгы, аны муниципаль
хезмҽттҽн эштҽн азат итүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора.
4.
Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органында хезмҽт
тҽртибенең гомуми принципларын үтҽвен һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салуны тҽэмин итү
ҿчен Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый актлары һҽм муниципаль хокукый акт
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органында муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтларын җайга салу
буенча комиссиялҽр тҿзелергҽ мҿмкин.
5. Комиссия җирле үзидарҽ органының хокукый акты белҽн даими булмаган нигездҽ тҿзелҽ.
Күрсҽтелгҽн акт белҽн комиссиянең санлы һҽм персональ составы, аның эш вакыты һҽм тҽртибе
билгелҽнҽ.
6. Муниципаль хезмәткәрнең хезмәт тәртибенә таләпләр
1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр бурычлы:
1) Хезмҽт вазыйфаларын намус белҽн, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ башкарырга;
2) Барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, гадел мҿнҽсҽбҽт тҽэмин итү,
нинди дҽ булса Иҗтимагый яки дини берлҽшмҽлҽргҽ, һҿнҽри яки социаль тҿркемнҽренҽ,
гражданнарга һҽм оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ һҽм мондый берлҽшмҽлҽргҽ, тҿркемнҽргҽ,
оешмаларга һҽм гражданнарга карата алдан күзаллануга юл куймаска;
3) вазыйфаи бурычларны намуслы башкаруга комачаулаучы нинди дҽ булса шҽхси, милек
(финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле гамҽллҽр кылмаска;
4) үз һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр
һҽм башка оешмалар карарларының йогынты ясарга мҿмкинлек бирми торган нейтральлекне
сакларга;
5) гражданнар белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ корректлылык күрсҽтү;
6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф гадҽтлҽренҽ һҽм традициялҽренҽ хҿрмҽт
күрсҽтергҽ;
7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм башка
үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга;
8) миллҽтара һҽм конфессияара килешүлҽргҽ ярдҽм итү;
9) аның абруена яки муниципаль орган абруена зыян китерҽ алырлык низаглы хҽллҽргҽ юл
куймаска.
2. Муниципаль җитҽкче вазыйфасындагы хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрне сҽяси
партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ катнашырга мҽҗбүр итү
очракларына юл куймаска тиеш.
7. Керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм милек характерындагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽр
тапшыру
1. Күрсҽтелгҽн вазыйфаларны билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр тиешле исемлеккҽ кертелгҽн
муниципаль хезмҽт Вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар яллаучы вҽкиленҽ (эш
бирүчегҽ) үзлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мҿлкҽте

һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырырга тиеш. Күрсҽтелгҽн
белешмҽлҽр Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре керемнҽре, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ,
срокларда һҽм форма буенча тапшырыла.
2. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче муниципаль
хезмҽткҽр үзенең чыгымнары турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган
балаларының чыгымнары турында Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр
тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм форма буенча белешмҽлҽр тапшырырга тиеш.
3. Муниципаль хезмҽткҽр чыгымнарының, аның хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган
балаларының керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору "Коррупциягҽ каршы тору турында" 2012
елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль законда һҽм "Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче
затларның һҽм башка затларның чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору
турында" Федераль законда, Россия Федерациясе Президентының норматив хокукый актларында,
муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексында, Татарстан Республикасы
Президентының норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралган тҽртиптҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
4. Ҽлеге статья нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган керемнҽр, чыгымнар,
милек һҽм милек характерындагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽр, ҽгҽр федераль законнар белҽн
алар дҽүлҽт серен һҽм федераль законнар белҽн саклана торган башка белешмҽлҽргҽ кертелмҽгҽн
булса, конфиденциаль характердагы белешмҽлҽр булып тора.
5. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълүматларны
дини яки башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, башка оешмалар, шулай ук физик затлар фондларына
иганҽ итеп (кертемнҽр) турыдан-туры формада җыю ҿчен куллану рҿхсҽт ителми.
6. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълүматларны таратуда яки бу мҽгълүматларны Россия Федерациясе
законнарында каралмаган максатларда куллануда гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре,
чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, мондый белешмҽлҽрне
мҽҗбүри тапшыру йҽ белҽ торып дҿрес булмаган яисҽ тулы булмаган белешмҽлҽр тапшыру
муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора.
8. Контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы
гражданнар һҽм күрсҽтелгҽн вазыйфаны билҽүче зат үз керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм
балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽре турында Татарстан Республикасы законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан
Республикасы Президентына белешмҽлҽр тапшыра.
9. Контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын билҽүче зат тарафыннан
тапшырылган керемнҽр, чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында
белешмҽлҽр, җирле үзидарҽ органының рҽсми сайтында "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽ урнаштырыла һҽм (яисҽ) муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
массакүлҽм мҽгълүмат чараларын бастырып чыгару ҿчен бирелҽ.
10. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 2013 елның 25
июнендҽге 50-ТРЗ номерлы 18 статьясындагы 11 ҿлеше нигезендҽ тапшырыла торган керемнҽр,
чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм
тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан
Республикасы Президенты карары буенча гамҽлгҽ ашырыла.
11. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 2013 елның 25
июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексының 18 статьясындагы 13 ҿлеше

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылган тикшерү нҽтиҗҽсендҽ контракт нигезендҽ җирле администрация
башлыгы вазыйфасын башкаручы затның чиклҽүлҽр, тыюлар, бурычларны үтҽмҽү фактлары
ачыкланганда, "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон, 2012 елның 3
декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "Дҽүлҽт Вазыйфаларын билҽүче затлар һҽм аларның
керемнҽренҽ башка затлар чыгымнарының туры килүен тикшереп тору турында" Федераль закон,
"Аерым категориядҽге затларга Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил
банкларында счетлар (кертемнҽр) ачуны һҽм счетлары (кертемнҽре) булуны, акчалар һҽм
кыйммҽтле ҽйберлҽр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һҽм (яисҽ) алардан
файдалануны тыю турында" 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн үтҽлмҽү
фактлары ачыкланганда, Татарстан Республикасы Президенты җирле администрация башлыгының
контракт буенча вазыйфасын билҽүче затның вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату яисҽ аңа
карата башка дисциплинар җҽза бирү турында гариза белҽн тиешле карар кабул итҽргҽ вҽкалҽтле
җирле үзидарҽ органына яисҽ судка мҿрҽҗҽгать итҽ.
8. "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ мҽгълүмат урнаштыру турында
мҽгълүмат тапшыру.
1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы граждан, муниципаль хезмҽткҽр
һҽркем ҿчен мҽгълүмат урнаштырырга мҿмкин булган "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге сайтлар һҽм (яки) сайтларның адреслары турында белешмҽлҽр, шулай ук аларны
билгелҽргҽ мҿмкинлек бирүче мҽгълүматларны эшкҽ алучы вҽкиленҽ тапшыралар:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүне дҽгъвалаучы граждан - муниципаль хезмҽткҽ
кергҽн елдан алдагы ҿч календарь елда хезмҽткҽ кергҽндҽ;
2) муниципаль хезмҽткҽр - күрсҽтелгҽн мҽгълүматны тапшыру елыннан алдагы календарь ел
ҿчен ел саен, муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын үтҽү кысаларында һҽркем ҿчен
мҿмкин булган мҽгълүматны урнаштыру очракларыннан тыш.
2. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүне дҽгъвалаучы гражданнар тарафыннан, ҽ муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан - хисап елыннан соң килүче елның 1 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча
тапшырыла. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр Россия Федерациясе Хҿкүмҽте
билгелҽгҽн рҽвештҽ тапшырыла.
3. Эшкҽ алучының вҽкиле карары буенча, вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучылар һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан
"Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырылган һҽркем файдалана алырлык
мҽгълүматны эшкҽртҽ, шулай ук ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ каралган белешмҽлҽрнең дҿреслеген
һҽм тулылыгын тикшерҽ.
4 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽ керү, аны үтү һҽм туктату тҽртибе
1. Муниципаль хезмҽткҽ керү
1. Муниципаль хезмҽткҽ Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белгҽн 18 яшькҽ җиткҽн һҽм
«Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон, муниципаль хезмҽт
турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү
ҿчен билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ торган, «Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында» Федераль законның 13 статьясында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽ
бҽйле чиклҽүлҽр буларак билгелҽнгҽн хҽллҽр булмаганда, тиешле квалификация талҽплҽренҽ туры
килгҽн гражданнар керергҽ хокуклы.
2. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, шулай ук аны узганда, җенесенҽ, расасына, миллҽтенҽ,
чыгышына, мҿлкҽти һҽм вазыйфаи хҽленҽ, яшҽү урынына, дингҽ, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ
мҿнҽсҽбҽтенҽ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең профессиональ һҽм эшлекле сыйфатларына
бҽйле булмаган башка шартларга бҽйле турыдан-туры, яисҽ читлҽтеп чиклҽүлҽр,
ҿстенлеклҽрбилгелҽү рҿхсҽт ителми.

3. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан тҽкъдим итҽ:
1) муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү турында
үтенеч белҽн гариза;
2) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма хакимият органы
тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча тутырылган һҽм имзаланган анкета;
3) паспорт;
4) хезмҽт кенҽгҽсе, хезмҽт килешүе (контракт) беренче тапкыр тҿзелҽ торган очраклардан
тыш;
5) белеме турында документ;
6) мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы, хезмҽт килешүе (контракт) беренче тапкыр
тҿзелҽ торган очраклардан тыш;
7) физик затның Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽү урыны буенча салым
органында исҽпкҽ куелуы турында таныклык;
8) хҽрби исҽпкҽ алу документлары - запастагы гражданнар һҽм хҽрби хезмҽткҽ
чакырылырга тиешле затлар ҿчен;
9) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ комачаулаучы авыруның булмавын исбат итүче медицина
оешмасы бҽялҽмҽсе;
10) еллык керем күлҽме, муниципаль хезмҽткҽ керү белҽн бҽйле мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽр;
11) муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы Кодексының 18.1 статьясында
каралган белешмҽлҽр;
12) Федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында һҽм Россия
Федерациясе Хҿкүмҽте карарларында каралган башка документлар.
4. "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон һҽм Татарстан
Республикасы Муниципаль хезмҽт турындагы кодексы нигезендҽ тапшырылган белешмҽлҽр
федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерелергҽ мҿмкин.
5. Ҽлеге статьяның 4 ҿлешендҽ каралган тикшерү барышында гражданинның муниципаль
хезмҽткҽ керүенҽ комачаулаучы шартлар ачыкланган очракта, гражданга муниципаль хезмҽткҽ
керүдҽн баш тарту сҽбҽплҽре турында язма рҽвештҽ хҽбҽр ителҽ.
6. Гражданның муниципаль хезмҽткҽ керүе, "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында"Федераль законда каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, хезмҽт килешүе шартларында
муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнү нҽтиҗҽсендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
7. Гражданның муниципаль хезмҽткҽ керүе муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽү
турындагы эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең карары белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
8. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽннҽн соң, муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт
таныклыгы бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽр таныклыгын бирү тҽртибе һҽм аның формасы
муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан раслана.
2. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс
1. Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ хезмҽт килешүе тҿзер
алдыннан конкурс уздырылырга мҿмкин, аның барышында муниципаль хезмҽт вазыйфасын
билҽүгҽ дҽгъвачыларның һҿнҽри дҽрҽҗҽсен, аларның муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽн
квалификация талҽплҽренҽ туры килүен бҽялҽү гамҽлгҽ ашырыла.
2. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү тҽртибе Мҿслим муниципаль
районының Яңа Усы авыл җирлеге советы тарафыннан билгелҽнҽ.
3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү
1. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү аның билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасына
туры килүен билгелҽү максатларында уздырыла. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү ҿч елга
бер мҽртҽбҽ уздырыла.

2. Түбҽндҽге муниципаль хезмҽткҽрлҽр аттестациялҽнергҽ тиеш түгел:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын кимендҽ бер ел билҽүчелҽр;
2) 60 яшькҽ җиткҽннҽр;
3) йҿкле хатын-кызлар;
4) йҿклелек һҽм бала табу буенча ялда яисҽ ҿч яшькҽ җиткҽнче бала карау буенча ялда
булганнар. Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне отпусктан чыкканнан соң бер елдан да иртҽрҽк
аттестациялҽү мҿмкин түгел;
5) вакытлы хезмҽт шартнамҽсе (контракты) нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽүчелҽр.
3. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация комиссиясе
муниципаль хезмҽткҽрнең билҽгҽн вазыйфаларына туры килүе яки туры килмҽве турында Карар
Чыгара. Аттестация комиссиясе аерым муниципаль хезмҽткҽрлҽрне эшлҽрендҽ ирешкҽн уңышлары
ҿчен бүлҽклҽү турында, шул исҽптҽн аларны вазыйфаларында күтҽрү турында, ҽ кирҽк очракта
аттестациялҽнүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эшчҽнлеген яхшырту турында киңҽшлҽр бирҽ ала.
Аттестация нҽтиҗҽлҽре аттестациялҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ тавыш бирүгҽ йомгак
ясаганнан соң ук хҽбҽр ителҽ. Аттестация материаллары эшкҽ алучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ)
тапшырыла.
4. Аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле аерым муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне эштҽге уңышлары ҿчен аттестация кҿненнҽн бер айдан да артык булмаган вакытта
бүлҽклҽү яисҽ муниципаль хезмҽткҽрне аның ризалыгы белҽн вазыйфада киметү турындагы
турында Карар кабул итҽ Аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация комиссиясе аерым муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу ҿчен җибҽрү турында киңҽшлҽр бирҽ ала.
5. Муниципаль хезмҽткҽр үз вазифасында түбҽнҽйтелгҽн яки аның ризалыгы белҽн
муниципаль хезмҽт урынына күчерү мҿмкинлеге булмаган очракта, эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле
аттестация нҽтиҗҽлҽре белҽн расланган тиешле квалификация булмау сҽбҽпле, билҽгҽн
вазыйфасыннан бер айдан да соңга калмыйча, муниципаль хезмҽттҽн азат ителҽ ала.
6. Муниципаль хезмҽткҽр аттестация нҽтиҗҽлҽренҽ суд тҽртибендҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация үткҽрү турындагы Нигезлҽмҽ, муниципаль хезмҽт
турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ, Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы
авыл җирлеге Башлыгының хокукый акты белҽн раслана.
4. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе
1. Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге муниципаль берҽмлекнең җирле
үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан раслана торган вазыйфаи инструкция нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
2. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) вазыйфаи бурычларны башкару ҿчен кирҽкле һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт
стажына яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше, белем һҽм күнекмҽлҽр буенча эш стажына, шулай ук
белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ карата - яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең муниципаль хезмҽтнең
тиешле вазыйфасын билҽү ҿчен белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ карата квалификация талҽплҽренҽ
туры килү талҽп ителүе турында карары булганда;
2) җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппараты эшчҽнлеген
җайга салучы акт нигезендҽ вазыйфаи бурычларны үтҽмҽгҽн (тиешенчҽ үтҽмҽгҽн) ҿчен муниципаль
хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычлары, хокуклары һҽм җаваплылыгы, җирле үзидарҽ органы структур
бүлекчҽсе, муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппараты бурычлары һҽм функциялҽре,
муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппараты һҽм анда билҽгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфасының функциональ үзенчҽлеклҽре;
3) муниципаль хезмҽткҽр мҿстҽкыйль рҽвештҽ идарҽ итү һҽм башка карарлар кабул итҽргҽ
хокуклы яисҽ бурычлы мҽсьҽлҽлҽр исемлеге;
4) муниципаль хезмҽткҽр норматив хокукый актлар проектларын һҽм (яки) идарҽ итү һҽм
башка карарлар проектларын ҽзерлҽгҽндҽ катнашырга хокуклы яисҽ катнашырга тиеш булган

мҽсьҽлҽлҽр исемлеге;
5) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча карарлар ҽзерлҽү, карау, килештерү һҽм
кабул итү сроклары һҽм процедуралары;
6) муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын шул ук җирле үзидарҽ органының,
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратының, җирле үзидарҽнең башка органнарының
муниципаль хезмҽткҽрлҽренең, гражданнар һҽм оешмалар белҽн үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ хезмҽт
эшчҽнлеге процедурасы.
3. Вазыйфаи инструкция нигезлҽмҽлҽре муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын
билҽүгҽ, аттестациялҽүгҽ, муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеген планлаштыруга
конкурс үткҽргҽндҽ исҽпкҽ алына.
4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи инструкцияне үтҽү нҽтиҗҽлҽре муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽүгҽ яисҽ муниципаль хезмҽткҽрне кадрлар резервына кертүгҽ конкурс үткҽргҽндҽ,
аттестация уздырганда яисҽ муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү барышында аның һҿнҽри хезмҽт
эшчҽнлеген бҽялҽгҽндҽ исҽпкҽ алына.
5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүен ҿзү ҿчен нигез
1. Россия Федерациясе Хезмҽт кодексында каралган хезмҽт килешүен ҿзү нигезлҽреннҽн тыш,
муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүе муниципаль хезмҽт турында Татарстан
Республикасы кодексының 23 статьясында каралган нигезлҽр буенча ҿзелергҽ мҿмкин.
Глава 5. ЭШ (ХЕЗМҼТ) ВАКЫТЫ ҺҼМ ЯЛ ВАКЫТЫ
1. Эш (хезмҽт) вакыты
Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш (хезмҽт) вакыты хезмҽт законнары нигезендҽ җайга салына.
2. Муниципаль хезмҽткҽр ялы
1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын һҽм акчалата керемне саклап
калып, еллык отпуск бирелҽ, аның күлҽме уртача хезмҽт хакын исҽплҽү ҿчен хезмҽт законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ.
2. Муниципаль хезмҽткҽрнең еллык түлҽүле ялы тҿп түлҽүле ялдан һҽм ҿстҽмҽ түлҽүле
яллардан тора.
3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ел саен 30 календарь кҿн дҽвамында түлҽүле тҿп отпуск бирелҽ.
4. Ел саен ҿстҽмҽ түлҽүле яллар муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен бирелҽ.
Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен муниципаль хезмҽткҽргҽ еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпускның
дҽвамлылыгы муниципаль хезмҽтнең һҽр елы ҿчен бер календарь кҿн исҽбеннҽн исҽплҽнҽ. Еллык
тҿп түлҽүле отпускның һҽм тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпускның гомуми
дҽвамлылыгы 40 календарь кҿннҽн арта алмый. Нормалаштырылмаган эш кҿне ҿчен ел саен ҿстҽмҽ
түлҽүле отпуск, шулай ук федераль законда каралган башка очракларда бирелҽ торган еллык ҿстҽмҽ
түлҽүле отпуск ел ел саен тҿп түлҽүле отпускның һҽм тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык түлҽүле
ҿстҽмҽ отпускның ҽлеге ҿлешендҽ каралган гомуми дҽвамлылыгыннан тыш бирелҽ.
4.1 Нормалаштырылмаган хезмҽт кҿне билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ нормалаштырылмаган
хезмҽт кҿне дҽвамлылыгы ҿч календарь кҿнгҽ тигез еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск бирелҽ.
5. Муниципаль хезмҽткҽрнең гаризасы буенча еллык түлҽүле отпуск ҿлешлҽр буенча бирелергҽ
мҿмкин, шул ук вакытта отпускның бер ҿлеше озынлыгы 14 календарь кҿннҽн дҽ ким булмаска
тиеш. Эшкҽ алучының (эш бирүче) вҽкиле белҽн килештереп, муниципаль хезмҽткҽргҽ отпускның
бер ҿлеше башка дҽвамлылыкта бирелергҽ мҿмкин.
6. Хезмҽткҽрнең язма гаризасы буенча муниципаль хезмҽткҽргҽ яллаучы вҽкиленең (эш бирүченең)
карары белҽн бер елдан да артык булмаган дҽвамлылыктагы акчалата керемнҽн башка отпуск
бирелергҽ мҿмкин.
7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль законнарда каралган очракларда акчалата керемне
сакламыйча отпуск бирелҽ.
6 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт өчен түлҽү, муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган

гарантиялҽр, муниципаль хезмҽт стажы
1. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт хакы
1. Муниципаль хезмҽткҽр хезмҽтенҽ түлҽү муниципаль хезмҽт вазыйфасы нигезендҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи окладыннан (алга таба - вазыйфаи оклад), шулай ук
муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы тарафыннан билгелҽнҽ торган айлык
һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн тора торган акчалата керем рҽвешендҽ башкарыла.
2. Ҿстҽмҽ түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка ай саен ҿстҽмҽ түлҽү;
2) муниципаль хезмҽтнең махсус шартлары ҿчен вазыйфаи окладка ай саен ҿстҽмҽ түлҽү;
3) аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен премиялҽр, аларны түлҽү тҽртибе
муниципаль орган бурычларын һҽм функциялҽрен тҽэмин итүне, вазыйфаи инструкцияне үтҽүне
исҽпкҽ алып, яллаучы (эш бирүче) вҽкиле (эш бирүче) тарафыннан билгелҽнҽ;
4) ай саен акчалата бүлҽклҽү;
5) класслы чин ҿчен айлык ҿстҽмҽлҽр;
6) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү;
7) матди ярдҽм.
3. Муниципаль хокукый актларда, Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн
талҽплҽрне үтҽп, шулай ук түбҽндҽге ҿстҽмҽ түлҽүлҽр дҽ каралырга мҿмкин:
1) нормалаштырылмаган хезмҽт кҿне шартларында эшлҽгҽн ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
айлык компенсация түлҽве;
2) тҿп хезмҽт вазыйфаларына хокукый актларга һҽм хокукый актлар проектларына хокукый
экспертиза үткҽрү, хокукый актлар проектларын ҽзерлҽү һҽм редакциялҽү, аларны югары юридик
белеме булган юрист яки башкаручы сыйфатында визалау (юридик эш ҿчен ҿстҽмҽ) кергҽн
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ай саен түлҽү;
3) фҽннҽр кандидаты, фҽн докторының гыйльми дҽрҽҗҽсе профильле гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт хакына ай саен ҿстҽмҽ түлҽү;
4) Татарстан Республикасының мактаулы исеме ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ айлык
ҿстҽмҽ түлҽү.
4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽр белҽн эшлҽгҽн ҿчен
Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн очракларда, күлҽмнҽрдҽ һҽм тҽртиптҽ вазыйфаи
окладка ай саен ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽнҽ.
5. Җирле үзидарҽ органнары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ түлҽү күлҽмен һҽм шартларын
мҿстҽкыйль билгели. Вазыйфаи оклад күлҽме, шулай ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме
һҽм аларны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе Россия Федерациясе законнары һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы чыгара торган муниципаль
хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.
2. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽр
1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ гарантиялҽнҽ:
1) вазыйфаи бурычларны вазыйфаи инструкция нигезендҽ үтҽүне тҽэмин итҽ торган эш
шартлары;
2) акчаны үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ алу хокукы;
3) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм эшлҽми торган
бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук ел саен түлҽүле ял бирү белҽн тҽэмин ителҽ торган ял;
4) муниципаль хезмҽткҽр һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽткҽр
пенсиягҽ чыккач та, медицина хезмҽте күрсҽтү;
5) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен һҽм инвалидлыкка бҽйле рҽвештҽ пенсия белҽн тҽэмин итү,
шулай ук ул вафат булган очракта муниципаль хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин
итү;
6) вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрнең сҽламҽтлегенҽ һҽм

мҿлкҽтенҽ зыян китергҽн очракка мҽҗбүри дҽүлҽт иминиятлҽштерүе;
7) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ эшлҽгҽгҽн чорда яки аның туктатылганнан соң, ҽмма вазыйфаи
бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп туган авыру яисҽ эшкҽ яраклылык югалган очракта,
мҽҗбүри дҽүлҽт социаль иминиятлҽштерүе;
8) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын, федераль законнарда билгелҽнгҽн
очракларда, тҽртиптҽ һҽм шартларда аның вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, кҿчлҽүдҽн,
янаулардан һҽм башка хокук булмаган гамҽллҽрдҽн яклау.
2. Муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органы бетерелүгҽ яисҽ муниципаль берҽмлек
җирле үзидарҽ органы хезмҽткҽрлҽре штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр
белҽн хезмҽт шартнамҽсе ҿзелгҽндҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ оешма ябылуга яки оешма
хезмҽткҽрлҽре штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат ителгҽн очракта, хезмҽт законнары белҽн
билгелҽнгҽн гарантиялҽр бирелҽ.
3. Муниципаль берҽмлек уставы белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ гарантиялҽр
бирелергҽ мҿмкин.
3. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин итү
1. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин итү муниципаль
хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 28 статьясы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4. Муниципаль хезмҽт стажы
1. Муниципаль хезмҽт стажына муниципаль хезмҽт вазыйфаларында, сайланулы муниципаль
вазыйфаларда һҽм дҽүлҽт вазыйфаларында эшлҽү вакыты, шулай ук даими (штат) нигездҽ
муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 29 статьясында күрсҽтелгҽн
вазыйфаларда эшлҽү чоры кертелҽ.
5. Муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽү һҽм билгелҽү тҽртибе
1. Муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽү, гражданнарның чакырылу буенча хҽрби хезмҽттҽ булу
вакытыннан тыш, календарь тҽртибендҽ башкарыла, ул бер хҽрби хезмҽт кҿне ике эш кҿне
исҽбеннҽн исҽплҽнҽ. Муниципаль хезмҽт стажын санаганда хезмҽт (эш) чоры бергҽ кушыла.
2. Муниципаль хезмҽт стажын раслаучы тҿп документ-билгелҽнгҽн үрнҽктҽге хезмҽт кенҽгҽсе.
3. Муниципаль хезмҽт стажын санаганда исҽпкҽ алына торган хезмҽт кенҽгҽсендҽге язмалар
хезмҽт кенҽгҽсенҽ кертү кҿненҽ гамҽлдҽ булган хезмҽт законнары нигезендҽ рҽсмилҽштерелергҽ
тиеш. Хезмҽт кенҽгҽсендҽ муниципаль хезмҽт стажына кертелҽ торган хезмҽт (эш) чорларын раслау
ҿчен нигез була торган дҿрес булмаган яисҽ тҿгҽл булмаган белешмҽлҽр булган очракларда хезмҽт
кенҽгҽсенҽ федераль законнарда каралган тҽртиптҽ үзгҽрешлҽр кертелҽ.
Хезмҽт кенҽгҽсендҽ муниципаль хезмҽт стажын раслый торган язмалар булмаган очракларда,
ҽлеге стаж, ҽлеге стажга кертелҽ торган вазыйфаларда хезмҽт (эш) чорын раслый торган
вазыйфаларда билгелҽп кую һҽм аларны вазыйфасыннан азат итү турындагы документларның
күчермҽлҽрен кушып, тапшырылган белешмҽлҽр нигезендҽ раслана.
4. Хҽрби хезмҽт, аңа тиңлҽштерелгҽн хезмҽт, шулай ук салым полициясенең федераль
органнары, таможня органнары хезмҽткҽрлҽре хезмҽте узу чорлары хҽрби билетлар, хҽрби
комиссариатлар, хҽрби бүлекчҽлҽр, архив учреждениелҽре белешмҽлҽре, хезмҽт кенҽгҽсендҽге
язулар, хезмҽт исемлеклҽре белҽн раслана ала.
5. Кирҽкле очракларда муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 29
статьясында каралган вазыйфаларда хезмҽт (эш) чорларын раслау ҿчен хокукый актларның
күчермҽлҽре яисҽ вазыйфага билгелҽп кую яисҽ вазыйфадан азат итү турында ҿземтҽлҽр
тапшырылырга мҿмкин.
6. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка ай саен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр билгелҽү, тиешле
еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпускның дҽвамлылыгын билгелҽү, хезмҽттҽ югары
казанышлар ҿчен бүлҽклҽү күлҽмен билгелҽү ҿчен җирле үзидарҽ органы акты белҽн билгелҽнҽ,
анда муниципаль хезмҽт стажын билгелҽү комиссиясе карары нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽр

муниципаль хезмҽт вазыйфасын били. Күрсҽтелгҽн комиссия Мҿслим муниципаль районы Яңа Усы
җирле үзидарҽ органының хокукый акты тарафыннан тҿзелҽ.
7. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт стажы муниципаль
хезмҽткҽр гаризасы буенча аның тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽү турындагы
мҿрҽҗҽгатендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырылган, муниципаль хезмҽт стажын раслый торган
документлар нигезендҽ пенсиялҽр билгелҽү буенча вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта
билгелҽнҽ.
7 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү, муниципаль хезмҽткҽрнең дисциплинар
җаваплылыгы
1. Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү
1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз вазыйфаларын намуслы һҽм нҽтиҗҽле башкарган, мактауга
лаеклы хезмҽт иткҽн, аерым мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен түбҽндҽге тҿр
бүлҽклҽүлҽр кулланыла ала:
1) рҽхмҽт белдерү;
2) бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽк;
3) кыйммҽтле бүлҽк белҽн бүлҽклҽү;
4) җирле үзидарҽ органнары тарафыннан билгелҽнгҽн Мактау грамотасы яисҽ башка тҿр
бүлҽклҽр белҽн бүлҽклҽү;
5) законнар нигезендҽ дҽүлҽт бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү;
6) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ муниципаль берҽмлек
уставында һҽм башка муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн башка бүлҽклҽү тҿрлҽре.
2. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ каралган бүлҽклҽүне куллану тҽртибе һҽм шартлары
муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.
2. Муниципаль хезмҽткҽрнең дисциплина җаваплылыгы
1. Дисциплинар гамҽл кылган ҿчен - муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аның ҿстенҽ йҿклҽнгҽн
хезмҽт бурычларын үтҽмҽгҽн яисҽ тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен яллаучының (эш бирүче) вҽкиле
түбҽндҽге дисциплинар җҽза кулланырга хокуклы:
1) кисҽтү;
2) шелтҽ;
3) тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн азат ителү.
2. Дисциплинар җинаятькҽ юл куйган муниципаль хезмҽткҽр вакытлыча (ҽмма бер айдан да
артык түгел), аның дисциплинар җаваплылыгы турындагы мҽсьҽлҽне хҽл иткҽнче, вазыйфаи
бурычларын үтҽүдҽн, акчалата керемне саклау белҽн эштҽн азат ителергҽ мҿмкин. Муниципаль
хезмҽткҽрне вазыйфаи бурычларны үтҽүдҽн читлҽштерү бу очракта муниципаль хокукый акт белҽн
башкарыла.
3. Дисциплинар җҽзаларны куллану һҽм алу тҽртибе хезмҽт законнары белҽн билгелҽнҽ.
3. Коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны,
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу турында талҽплҽрне үтҽмҽгҽн ҿчен җҽзалар:
1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында"
Федераль закон, "Коррупциягҽ каршы тору турында" Федераль закон һҽм башка федераль законнар
белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны, мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау яисҽ җайга
салу турында талҽплҽрне үтҽмҽгҽн ҿчен муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы
Кодексының 32 статьясында каралган җҽзалар салына.
2. Муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының
17 һҽм 18 статьяларында каралган хокук бозулар кылган очракларда Ышаныч югалуга бҽйле
рҽвештҽ муниципаль хезмҽттҽн азат ителергҽ тиеш.

3. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 18 һҽм 32
статьяларында каралган җҽзалар эшкҽ алучының вҽкиле (эш бирүче) тарафыннан кулланыла:
1) коррупциячел һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль
органның кадрлар хезмҽте бүлеге (алга таба - хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар
хезмҽте бүлекчҽсе) тарафыннан үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында доклад
2) тикшерү нҽтиҗҽлҽре турындагы доклад комиссиягҽ җибҽрелгҽн булса, муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга
салу буенча комиссия тҽкъдимнҽре;
3) коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе
доклады (анда аны кылуның факттагы хҽллҽре чагыла) һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең ризалыгы
белҽн генҽ һҽм коррупциячел хокук бозу фактын тану шарты (ышаныч югалуга бҽйле рҽвештҽ
эштҽн азат итү рҽвешендҽге җҽза кулланудан тыш) язма аңлатмасы);
3) муниципаль хезмҽткҽр аңлатмалары;
4) башка материаллар.
4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан тикшерү
үткҽрү ҿчен түбҽндҽгелҽр язмача рҽвештҽ тапшырылган җитҽрлек мҽгълүмат нигез була:
1) хокук саклау органнары, башка дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм аларның
вазыйфаи затлары;
2) сҽяси партиялҽрнең тҿбҽк яки җирле бүлеклҽре, шулай ук закон нигезендҽ теркҽлгҽн сҽяси
партиялҽр булмаган региональ иҗтимагый берлҽшмҽлҽр;
3) муниципаль берҽмлектҽ оештырылган Иҗтимагый совет;
4) массакүлҽм мҽгълүмат чаралары.
5. Аноним хҽбҽрлҽр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе
тарафыннан тикшерү үткҽрү ҿчен нигез булып тора алмый.
6. Тикшерү үткҽргҽнче хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе
муниципаль хезмҽткҽрдҽн язма рҽвештҽ аңлатма талҽп итҽргҽ тиеш. Ҽгҽр ике эш кҿне үткҽннҽн соң
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ күрсҽтелгҽн аңлатма тапшырылмаса, тиешле акт тҿзелҽ. Муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ аңлатмаларны бирмҽү тикшерү үткҽрүгҽ киртҽ булып тормый.
7. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 17 статьясындагы 5 һҽм
7 ҿлешлҽрендҽ каралган хокук бозу очрагында, тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында доклад, муниципаль
хезмҽткҽрнең язмача аңлатмасы һҽм башка материаллар муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт
тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу комиссиясенҽ
тапшырыла, ул эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиленҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ дисциплинар җҽза
куллану буенча рекомендациялҽр ҽзерли.
Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ башка хокук бозу очрагында, тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында
доклад, муниципаль хезмҽткҽрнең язмача аңлатмасы һҽм башка материаллар хокук бозуларны
профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан эшкҽ алучы (эш бирүчегҽ)
вҽкиленҽ тапшырыла.
8. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 18 һҽм 32
статьяларында каралган җҽзаларны кулланганда, кылынган муниципаль хезмҽткҽрнең
коррупциячел хокук бозуның характеры, аның авырлыгы, ул кылынган хҽллҽр, муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ башка чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ
җайга салу турындагы талҽплҽр, коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн бурычларны
үтҽү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз вазыйфаи бурычларын үтҽүнең алдагы нҽтиҗҽлҽре
исҽпкҽ алына.
9. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 18 һҽм 32
статьяларында каралган түлҽтүлҽр, муниципаль хезмҽткҽрнең вакытлыча хезмҽткҽ яраксыз булу
чорын, аның отпускта булуы чорын, нигезле сҽбҽплҽр буенча хезмҽттҽ булмавы башка очракларын,
шулай ук хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан
тикшерү уздыру һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽрне үтҽү һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча күрсҽтелгҽн тикшерү материалларын карау
вакытыннан бер айдан да соңга калмыйча кулланыла. Бу чакта ришвҽтчелек буенча хокук бозу

кылынган кҿннҽн алып алты айдан да соңга калмыйча түлҽтү кулланылырга тиеш.
10. Коррупциячел хокук бозу кылган очракта, түлҽтүне куллануга нигез буларак, муниципаль
хезмҽткҽргҽ карата җҽза куллану турындагы актта "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында" Федераль законның 27.1 статьясындагы 1 яки 2 ҿлеше күрсҽтелҽ.
11. Муниципаль хезмҽткҽргҽ хокук бозуны күрсҽтеп, җҽза куллану турындагы актның
күчермҽсе, яисҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ карата мондый җҽзаны кулланудан баш тарту турында,
мотивлар күрсҽтеп, муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле акт чыгарылган кҿннҽн алып ҿч эш кҿне
эчендҽ расписка астында тапшырыла. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр күрсҽтелгҽн расписка бирүдҽн
баш тартса, тиешле акт тҿзелҽ.
12. Җҽза федераль закон нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан шикаятлҽнергҽ
мҿмкин.
13. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽргҽ җҽза кулланган кҿннҽн алып бер ел эчендҽ муниципаль
хезмҽт турында Татарстан Республикасы Кодексының 32 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 яисҽ 2
пунктында каралган дисциплинар җҽзага дучар ителмҽсҽ, ул җҽзаланмаган дип дип санала
14. Эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы
Кодексының 32 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 яисҽ 2 пунктында каралган дисциплинар түлҽтүне үз
инициативасы, муниципаль хезмҽткҽрнең язма гаризасы буенча яисҽ аның турыдан-туры җитҽкчесе
үтенече буенча дисциплинар җҽза кулланылганнан соң бер ел узуга кадҽр муниципаль хезмҽткҽрдҽн
тҿшерергҽ хокуклы,
15. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү рҽвешендҽ
түлҽтүлҽр куллану турындагы белешмҽлҽр муниципаль хезмҽт узган җирле үзидарҽ органы
тарафыннан "Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында" Федераль законның 15 статьясында каралган
ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат ителгҽн затлар реестрына кертелҽ.
8 бүлек. Муниципаль берҽмлектҽ кадрлар эше
1. Муниципаль берҽмлектҽ кадрлар эше.
Муниципаль берҽмлектҽ кадрлар эше үз эченҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен кадрлар составын формалаштыру;
2) муниципаль хезмҽт турында законнар нигезлҽмҽлҽрен гамҽлгҽ ашыру турында тҽкъдимнҽр
ҽзерлҽү һҽм ҽлеге тҽкъдимнҽрне яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) кертү;
3) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ, аны узуга, хезмҽт килешүе (контракт) тҿзүгҽ, муниципаль
хезмҽт вазыйфасына билгелҽнүгҽ, билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан чыгаруга,
муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ һҽм аның пенсиягҽ чыгуына бҽйле
муниципаль хокукый актлар проектларын ҽзерлҽүне оештыру һҽм тиешле документларны
рҽсмилҽштерү;
4) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт кенҽгҽлҽрен алып бару;
5) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законның 30 статьясында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси эшлҽрен алып бару";
6) муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару;
7) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт таныклыкларын рҽсмилҽштерү һҽм бирү;
8) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфаларын билҽүгҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне
кадрлар резервына кертүгҽ конкурс уздыру;
9) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация үткҽрү;
10) Кадрлар резервы белҽн эшне оештыру һҽм аны нҽтиҗҽле куллану;
11) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан тарафыннан тапшырыла торган персональ
мҽгълүматларның һҽм башка белешмҽлҽрнең дҿреслеген тикшерүне оештыру, шулай ук дҽүлҽт
серен тҽшкил итҽ торган белешмҽлҽргҽ билгелҽнгҽн рҽвештҽге рҿхсҽтне рҽсмилҽштерү;
12) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законның 13 статьясында
һҽм башка федераль законнарда билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълүматларны, шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн
бҽйле чиклҽүлҽрне үтҽүне тикшерүне оештыру;

13) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ муниципаль хезмҽтнең хокукый һҽм башка мҽсьҽлҽлҽре
буенча консультация бирү;
14) хезмҽт законнары һҽм ҽлеге кодекс белҽн билгелҽнҽ торган башка кадрлар эшенең
мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү.
2. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары
1. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары-муниципаль хезмҽткҽрнең билҽгҽн
вазыйфасы буенча бурычларын үтҽвенҽ бҽйле рҽвештҽ, яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ (эш
бирүчегҽ) кирҽкле һҽм конкрет муниципаль хезмҽткҽргҽ кагыла торган мҽгълүмат.
2. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
Россия Федерациясе Хезмҽт Кодексының 14 бүлегендҽ каралган үзенчҽлеклҽр белҽн эшкҽртелергҽ
тиеш..
3. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару тҽртибе
1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ шҽхси эш ачыла, аңа муниципаль хезмҽткҽ керү, аны узу һҽм
муниципаль хезмҽттҽн азат итү белҽн бҽйле документлар теркҽлҽ.
2. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше 10 ел дҽвамында саклана. Муниципаль хезмҽткҽрне
муниципаль хезмҽттҽн чыгарганда аның шҽхси эше җирле үзидарҽ органы архивында, муниципаль
берҽмлекнең соңгы муниципаль хезмҽт урыны буенча сайлау комиссиясендҽ саклана.
3. Муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн Мҿслим муниципаль
районының Яңа Усы авыл җирлеге җирле үзидарҽ органы бетерелгҽндҽ, аның шҽхси эше
бетерелгҽн оешмаларның архив мҽгълүматларын саклау функциялҽре тапшырылган муниципаль
районның җирле үзидарҽ органына яисҽ аларның хокук варисларына тапшырыла.
4. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару дҽүлҽт граждан хезмҽткҽренең шҽхси
эшен алып бару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4. Мҿслим муниципаль районының Яңа Усы авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр
реестры.
1. Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры алып барыла.
2. Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽн муниципаль хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽн кҿнне
муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан чыгарыла.
3. Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган йҽ муниципаль хезмҽткҽр хҽбҽрсез югалган дип
танылган яисҽ аны закон кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн үлгҽн дип игълан ителгҽн очракта,
муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан вафат булган (һҽлак булган) кҿннең
иртҽгесеннҽн яисҽ суд карары законлы кҿченҽ кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн тҿшереп калдырыла.
4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару тҽртибе муниципаль хокукый акт белҽн
раслана.
5. Муниципаль хезмҽтнең кадрлар составын формалаштыруның ҿстенлекле юнҽлешлҽре
Муниципаль хезмҽтнең кадрлар составын формалаштыруның ҿстенлекле юнҽлешлҽре
түбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасына, аларның һҿнҽри сыйфатларын һҽм компетентлыгын
исҽпкҽ алып, югары квалификацияле белгечлҽр билгелҽү;
2) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽте буенча алга баруга булышлык күрсҽтү;
3) муниципаль хезмҽт ҿчен кадрлар ҽзерлҽү һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри
белем бирү;
4) кадрлар резервын тҿзү һҽм аны нҽтиҗҽле файдалану;
5) аттестация үткҽрү юлы белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү;
6) гражданнар муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ һҽм кадрлар белҽн эшлҽгҽндҽ кадрлар
сайлауның заманча технологиялҽрен куллану.
6. Муниципаль хезмҽттҽ кадрлар резервы
Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хокукый актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽтнең

вакантлы вазыйфаларын билҽү ҿчен кадрлар резервы тҿзелергҽ мҿмкин.
Глава 9. Муниципаль хезмҽтне һҽм аны үстерү программасын финанслау
1. Муниципаль хезмҽтне финанслау
Муниципаль хезмҽтне финанслау, законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт ҿчен түлҽү чыгымнарын, пенсия белҽн тҽэмин итү чыгымнарын, муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽрне тҽэмин итүгҽ бҽйле башка чыгымнарны да кертеп,
җирле бюджетлар акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла.
2. Муниципаль хезмҽтне үстерү программалары
1. Муниципаль хезмҽтне үстерү муниципаль хезмҽтне үстерүнең муниципаль программалары
һҽм Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽтен үстерү программалары белҽн тҽэмин ителҽ, алар
тиешенчҽ җирле бюджетлар һҽм Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн
финанслана.
2. Җирле үзидарҽ органнары һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген
арттыру максатларында җирле үзидарҽнең аерым органнарында экспериментлар үткҽрелергҽ
мҿмкин. Ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтне үстерү программаларын
гамҽлгҽ ашыру барышында экспериментлар үткҽрү тҽртибе, шартлары һҽм сроклары Татарстан
Республикасының норматив хокукый актлары һҽм муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.

