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 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Вахитов авыл җирлеге Советының 

2014 елның 94 номерлы 23.03. «Татарстан 

Республикасы  Азнакай муниципаль районы 

Вахитов авыл җирлегендә муниципаль хезмәт 

турында» карары белән расланган, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Вахитов авыл җирлегендә муниципаль хезмәт 

турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү хакында  (2015 елнгы.  11 

номерлы 05.11, 2016 ел 44 номерлы 07.12., 

2019 ел 126 номерлы 23.04. карарлар 

редакциясендә) 

 

 

2009 елның 16 декабрендәге 432-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы 

тору турында Россия Федерациясе законнарын камилләштерү максатында 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 

Федераль закон һәм 2009 елның 27 декабрендәге 118-ТРЗ номерлы 

«Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» Татарстан Республикасы Законы нигезендә  

 

авыл җирлеге Советы карар итте: 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл 

җирлеге Советының 23.03.2014 елның  94 номерлы «Татарстан Республикасы  

Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл җирлегендә муниципаль хезмәт 

турында» карары белән расланган, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Вахитов  авыл җирлегендә муниципаль хезмәт 

турындагы нигезләмәгә  (2015 елнгы.  11 номерлы 05.11, 2016 ел 44 номерлы 

07.12., 2019 ел 126 номерлы 23.04. карарлар редакциясендә) үзгәрешләрне 

кертергә: 

 

1.1. Түбәндәге эчтәлекле 4.2.статьяны өстәргә: 

«4.2.бүлек Муниципаль хезмәт белән бәйле тыюлар 

 

Муниципаль хезмәт башкару белән бәйле рәвештә, муниципаль 

хезмәткәргә тыела: 

1) түбәндәге очракларда муниципаль хезмәт вазифасын үтәү: 

 



 

 

а) Россия Федерациясе дәүләт вазыйфасына яисә Татарстан 

Республикасы Дәүләт вазыйфасына билгеләнгәндә, шулай ук дәүләт хезмәт 

вазыйфасына билгеләнгәндә; 

б) муниципаль вазыйфага сайлану яисә билгеләнү; 

в) һөнәр берлеге органында түләүле сайлау вазыйфасына, шул исәптән 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында җирле үзидарә 

органында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органына 

сайлану;  

2) түбәндәге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган 

оешма белән идарә итүдә катнашу: 

а) сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән 

җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 

аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы 

органында, башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 

кооперативлары съездында (конференциясендә) яисә гомуми җыелышында, 

күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтендә түләүсез нигездә катнашу;  

б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, 

һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль 

берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз 

оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-

төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең 

гомуми җыелышында катнашудан тыш), яллаучы вәкиленең Татарстан 

Республикасы Законында билгеләнгән тәртиптә алынган рөхсәте белән 

түләүсез нигездә катнашу;  

в) Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советында, 

Муниципаль берәмлекләрнең бүтән берләшмәләрендә, шулай ук аларның 

идарә органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә 

тәкъдим итү; 

г) муниципаль берәмлек муниципаль берәмлекне гамәлгә куючы 

(катнашучы) муниципаль берәмлек булган оешма идарә органнарында һәм 

ревизия комиссиясендә оешманы гамәлгә куючы (акционер) тарафыннан 

оешманы гамәлгә куючының вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән 

гамәлгә ашыру тәртибен яки муниципаль милектәге акцияләр (устав 

капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган 

муниципаль хокукый актлар нигезендә түләүсез нигездә күрсәтү; 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар; 

3) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша 

шөгыльләнергә; 

4) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, муниципаль хезмәт 

вазыйфасын биләп торган яисә аңа турыдан-туры буйсынган яисә аңа 

буйсынган өченче затлар эшләре буенча җирле үзидарә органында, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясендә поверенный яисә вәкил 

булырга; 

5) физик һәм юридик затлардан хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле яки 

вазыйфаи бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә акчалата түләү алу (бүләкләр, 

акчалата бүләк, ссудалар, хезмәт күрсәтүләр, күңел ачу өчен түләү, ял итү, 



транспорт чыгымнары һәм башка бүләкләүләр). Муниципаль хезмәткәрләргә 

беркетмә нигезендә үткәрелә торган чаралар белән бәйле рәвештә, хезмәт 

командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә 

муниципаль хезмәткәрләр алган бүләкләр муниципаль милек дип таныла һәм 

муниципаль хезмәткәрләргә акт буенча җирле үзидарә органнарына, 

муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясенә, Россия Федерациясе Граждан 

кодексы белән билгеләнгән очраклардан тыш, тапшырыла. Беркетмә 

нигезендә үткәрелә торган чаралар, хезмәт командировкасы яки башка рәсми 

чара белән бәйле рәвештә бүләген тапшырган муниципаль хезмәткәр, аны 

Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнә торган 

тәртиптә кире сатып алырга мөмкин;  

6) җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе 

җирле үзидарә органнары, башка муниципаль берәмлекләрнең сайлау 

комиссияләре белән, шулай ук чит дәүләтләрнең дәүләт хакимияте 

органнары һәм җирле үзидарә органнары, халыкара һәм чит ил коммерцияле 

булмаган оешмалары белән үзара килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган 

командировкалардан тыш, физик һәм юридик затлар акчасы хисабына 

командировкага чыгу; 

7) вазыйфаи бурычларны үтәүгә бәйле булмаган максатларда, матди-

техник, финанс һәм башка тәэмин итү чараларын, башка муниципаль 

мөлкәтне файдалану; 

8) муниципаль хезмәт белән бәйле булмаган максатларда федераль 

законнар нигезендә конфиденциаль характердагы белешмәләргә кертелгән 

мәгълүматларны яки вазыйфаи бурычларны үтәү белән бәйле рәвештә аңа 

билгеле булган хезмәт мәгълүматын таратырга яки кулланырга; 

9) әгәр түбәндәгеләр аның вазифаи бурычларына  керми икән, җирле 

үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе һәм аларның 

җитәкчеләре эшчәнлегенә карата, шул исәптән массакүләм мәгълүмат 

чараларында, фикерен халык алдында ачыктан-ачык әйтергә, һәм бәя 

бирергә; 

10) муниципаль берәмлек башлыгының язма рөхсәтеннән башка чит 

дәүләтләрдән, халыкара оешмалардан, шулай ук сәяси партияләрдән, башка 

иҗтимагый берләшмәләрдән һәм дини берләшмәләрдән бүләкләр, мактаулы 

һәм махсус исемнәр (фәнни исемнәрдән тыш) кабул итү,әгәр аның вазыйфаи 

бурычларына күрсәтелгән оешмалар һәм берләшмәләр белән хезмәттәшлек 

кергән очракта ;  

11) сайлау алды агитациясе өчен, шулай ук референдум мәсьәләләре 

буенча агитация өчен вазифаи нигезләмә өстенлекләреннән файдаланырга; 

12) сәяси партияләр, дини һәм башка иҗтимагый берләшмәләр 

мәнфәгатьләрендә үз вазыйфаи нигезләмәсен кулланырга, шулай ук 

күрсәтелгән берләшмәләргә муниципаль хезмәткәр сыйфатында мөнәсәбәт 

белдерергә; 

13) җирле үзидарә органнарында, башка муниципаль органнарда сәяси 

партияләр, дини һәм башка иҗтимагый берләшмәләр (һөнәр берлекләреннән, 

шулай ук ветераннар һәм башка иҗтимагый үзешчәнлек органнарыннан 

тыш)  структураларын төзү яисә күрсәтелгән структураларны булдыруга 

ярдәм итү; 



14) хезмәт буенча  бәхәсләрне җайга салу максатларында вазыйфаи 

бурычларны үтәүне туктату; 

15) Россия Федерациясе территориясендә эшләүче һәм аларның 

структур бүлекчәләрендә эшләүче чит ил коммерцияле булмаган 

хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның попечительлек һәм күзәтчелек 

советлары, башка органнары һәм коммерциягә карамаган башка оешмалар 

идарә органнары составына керү, әгәр Россия Федерациясенең халыкара 

шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган 

булса; 

16) яллаучы (эш бирүче) вәкиленең язмача рөхсәтеннән башка, чит ил 

дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм 

гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана торган 

түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә, әгәр Россия Федерациясенең 

халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе законнарында башкасы 

каралмаган булса. 

2. Контракт буенча Башкарма комитет җитәкчесе вазыйфасын 

башкаручы муниципаль хезмәткәр, укыту, фәнни һәм башка иҗади 

эшчәнлектән тыш, бүтән түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә хокуклы 

түгел. Шул ук вакытта укыту, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек бары тик 

чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм 

гражданлыгы булмаган затлар хисабына гына финанслана алмый, әгәр 

Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе 

законнарында башкасы каралмаган булса. Контракт буенча Башкарма 

комитет җитәкчесе вазыйфасын башкаручы муниципаль хезмәткәр  

попечительләр һәм күзәтчелек советлары, Россия Федерациясе 

территориясендә эшләүче чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке 

булмаган оешмаларның идарә органнары составына керергә хокуклы түгел, 

әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса. 

3. Граждан муниципаль хезмәттән азат ителгәннән соң оешма яки 

физик затлар мәнфәгатьләрендә конфиденциаль характердагы 

мәгълүматларны яисә вазыйфаи бурычларны үтәү белән бәйле рәвештә аңа 

билгеле булган хезмәт мәгълүматын игълан итәргә яки кулланырга хокуклы 

түгел. 

4. Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнгән 

вазыйфалар исемлегенә кертелгән муниципаль хезмәт вазыйфасын 

башкарган граждан, муниципаль хезмәттән эштән киткәннән соң ике ел 

дәвамында, әгәр әлеге оешма белән муниципаль (административ) идарә 

итүнең аерым функцияләре муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи (хезмәт) 

бурычларына кергән очракта, Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары белән билгеләнә торган тәртиптә, муниципаль хезмәткәрләрнең 

хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын 

җайга салу буенча тиешле комиссия ризалыгыннан башка хезмәт килешүе 

шартларында оешмада вакытлыча эшләргә   һәм (яки) әлеге оешмада 

граждан-хокукый шартнамә шартларында эш башкарырга хокуклы түгел; 

 

1.2. Түбәндәге эчтәлекле 9.1 һәм 9.2 бүлекләр белән тулыландырырга: 

«9.1.бүлек  Муниципаль хезмәткәрнең дисциплинар җаваплылыгы 



 

1. Муниципаль хезмәткәр үз гаебе белән үзенә йөкләнгән хезмәт 

бурычларын үтәмәве яки тиешенчә үтәмәве өчен яллаучы (эш бирүче) вәкил 

түбәндәге дисциплинар җәза кулланырга хокуклы: 

1) кисәтү; 

2) шелтә; 

3) тиешле нигез буенча муниципаль хезмәттән азат итү. 

2. Дисциплинар кисәтү  алган   муниципаль хезмәткәр, аның 

дисциплинар җаваплылыгы турында мәсьәлә хәл ителгәнгә кадәр, хезмәт 

хакын саклап,  вазыйфаи бурычларны үтәүдән читләштерелергә мөмкин (бер 

айдан да артыкка түгел). Муниципаль хезмәткәрне вазыйфаи бурычларын 

үтәүдән читләштерү бу очракта муниципаль хокукый акт белән башкарыла. 

3. 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында»  Федераль законда каралган очраклардан тыш, 

дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе, хезмәт законнары 

белән билгеләнә. 

 

 9.2.бүлек Мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яки җайга салу 

турында таләпләрне, чикләүләрне һәм тыюларны үтәмәгән һәм коррупциягә 

каршы тору максатларында билгеләнгән бурычларны үтәмәгән өчен 

түләтүләр 

 

1.Коррупциягә каршы тору максатында әлеге Федераль закон, 2008 

елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы тору турында» 

Федераль закон һәм башка федераль законнар белән билгеләнгән 

мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яки җайга салу турында чикләүләрне 

һәм тыюларны, таләпләрне һәм вазыйфаларны үтәмәгән өчен муниципаль 

хезмәткәрләргә, 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» Федераль законның 27 

статьясында каралган түләтүләр салына. 

2. 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында» Федераль законның 14.1 һәм 15 статьяларында 

билгеләнгән хокук бозу очракларында, муниципаль хезмәткәр ышаныч 

югалуга бәйле рәвештә муниципаль хезмәттән азат ителергә тиеш. 

3. 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында»  Федераль законның 14.1, 15 һәм 27 

статьяларында каралган түләтүләр яллаучы вәкиле (эш бирүче) тарафыннан 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында һәм (яисә) 

муниципаль норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә, түбәндәгеләр 

нигезендә кулланыла: 

1) коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 

тиешле муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе тарафыннан 

үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре турында доклад; 

2) тикшерү нәтиҗәләре турында доклад комиссиягә җибәрелгән 

очракта, муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә куелган таләпләрне 

үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссия 

тәкъдимнәре; 



2.1) коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 

тиешле муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе докладының, анда 

аны кылуның факттагы шартлары бәян ителә, һәм муниципаль хезмәткәрнең 

аның ризалыгы белән генә һәм коррупциячел хокук бозу фактын тану шарты 

белән (ышаныч югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендәге 

түләтүне кулланудан тыш), муниципаль хезмәткәрнең язма аңлатмасы; 

3) муниципаль хезмәткәр аңлатмасы; 

4) башка материаллар. 

4. 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында " Федераль законның 14.1, 15 һәм 27 

статьяларында каралган түләтүләрне кулланган очракта, муниципаль 

хезмәткәр тарафыннан кылынган коррупцион хокук бозу характеры, аның 

авырлыгы, муниципаль хезмәткәрләрнең башка чикләүләрне һәм тыюларны, 

мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яисә җайга салу таләпләрен үтәү һәм 

аларга каршы тору максатларында билгеләнгән бурычларны үтәү, шулай ук 

муниципаль хезмәткәрнең үз вазыйфаи бурычларын үтәүнең алдагы 

нәтиҗәләре исәпкә алына. 

5. Муниципаль хезмәткәргә карата коррупцион хокук бозу кылган 

очракта түләтүне куллану турында актта 2007 елның 02 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы  «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында»  Федераль 

законның 27.1 статьясындагы 1 яки 2 өлеше күрсәтелә. 

6. 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 

муниципаль хезмәт турында»  Федераль законның 14.1, 15 һәм 27 

статьяларында каралган түләтүләр, муниципаль хезмәткәр тарафыннан 

коррупциячел хокук бозу кылу турында мәгълүмат кергән көннән алып алты 

айдан да соңга калмыйча, муниципаль хезмәткәрнең вакытлыча эшкә 

сәләтсезлек, отпускта булу чорларын санамыйча һәм коррупцион хокук бозу 

кылган көннән өч елдан да соңга калмыйча кулланыла. Күрсәтелгән вакытка 

җинаять эше каралган вакыт кертелми. 

7.  Ышаныч югалуга бәйле рәвештә, муниципаль хезмәткәргә карата 

эштән азат итү рәвешендәге түләтүне куллану турында белешмәләр ышаныч 

югалуга бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәр муниципаль хезмәт узган 

җирле үзидарә органы тарафыннан, ышаныч югалуга бәйле рәвештә, 2008 

елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы«Коррупциягә каршы тору турында» 

Федераль законның 15 статьясында каралган, эштән азат ителгән затлар 

реестрына кертелә 

 

1.3. 12 бүлекнең 2 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. 2020 елның 1 октябренә кадәр авыл җирлеге башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары (секретаре) вазыйфасын башкару өчен һөнәри белем 

дәрәҗәсенә карата квалификация таләпләре булып урта һөнәри белем булу 

һәм кимендә ике, өч ел  муниципаль хезмәт стажы яки белгечлек буенча 

эшләү стажы булырга тиеш. 2020 елның 1 октябреннән соң муниципаль 

хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 8 статьясындагы 3 

өлешенең 1 пунктында каралган күрсәтелгән вазыйфаны башкару  өчен 

квалификация таләпләре, 2020 елның 1 октябренә кадәр билгеләнгәннәр өчен 

һәм муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 42 



статьясындагы 4 өлеше нигезендә кабул ителгән муниципаль хокукый 

актларда каралган тиешле квалификация таләпләренә кулланылмый. 

 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында түбәндәге  веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән игълан 

итәргә: http://pravo.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләр порталындагы «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында түбәндәге 

веб-адрес буенча урнаштырырга: http: //aznakaevo. tatarstan.ru. 

 

Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советының законлылык, 

хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча 

даими комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Рәис     Бохарова И.Б. 
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