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              РЕШЕНИЕ                                                                           КАРАР 

Иске Чокалы 

         27  февраль   2020 ел                                         № 55/2 

 

Татарстан Республикасы  

Чҥпрҽле муниципаль районы Иске 

Чокалы авыл җирлегендҽ 

муниципаль хезмҽт турында 

2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендҽ 

муниципаль хезмҽт турында» гы Федераль закон, Муниципаль хезмҽт турында 

Татарстан Республикасы кодексы, Татарстан Республикасы Чҥпрҽле 

муниципаль районы Иске Чокалы авыл җирлеге Уставы нигезендҽ Татарстан 

Республикасы Чҥпрҽле муниципаль районы Иске Чокалы авыл җирлеге Советы 

КАРАР ИТТЕ: 

1. 1енче кушымта нигезендҽ Татарстан Республикасы Чҥпрҽле муниципаль 

районы  Иске Чокалы авыл җирлеге муниципаль хезмҽт турындагы  

Нигезлҽмҽне; 

2 нче кушымта нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация ҥткҽрҥ 

турындагы Нигезлҽмҽне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Чҥпрҽле муниципаль районы Иске Чокалы 

авыл җирлеге Советының 2008 елның 28 сентябрендҽге   № 44/1 номерлы 

(23.04.2009 ел № 50/1, 25.05.2009 ел №51/1, 30.01.2013 ел № 21/1, 20.05.2013 ел 

№ 25/1, 04.04.2014 ел № 37/3, 10.08.2015 ел № 54/1, 06.04.2016 ел № 9/1, 

04.08.2017ел  №19/2, 23.10.2017 ел 23/1, 14.02.2019  №44/1 редакциясендҽ )  

карарын ҥз кҿчен югалткан дип танырга. 

3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥматының рҽсми 

порталында һҽм Татарстан Республикасы Чҥпрҽле муниципаль районы Иске 

Чокалы авыл җирлеге сайтында урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемдҽ калдырам. 
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Татарстан Республикасы 

Чҥпрҽле муниципаль районы 

Иске Чокалы авыл җирлеге 

Советының 2020 елның 27 

февралендҽге № 55/1 карарына 

1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы  Чҥпрҽле муниципаль районы Иске Чокалы авыл 

җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында 

НИГЕЗЛҼМҼ 

 

1 статья.  МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ 

 

1. Татарстан Республикасы Чҥпрҽле муниципаль районы  Иске Чокалы 

авыл җирлегендҽ  муниципаль хезмҽтнең ҽлеге Нигезлҽмҽсе (алга таба - 

Нигезлҽмҽ) Татарстан Республикасы Чҥпрҽле муниципаль районы Иске Чокалы 

авыл җирлегендҽ (алга таба – Чҥпрҽле муниципаль районы) муниципаль 

хезмҽтне оештыру ҿлкҽсендҽ мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала. 

2. Иске Чокалы авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт - гражданнарның 

һҿнҽри эшчҽнлеге, ул даими нигездҽ хезмҽт килешҥе (контракт) тҿзҥ юлы белҽн 

билҽп торучы муниципаль хезмҽт вазыйфаларында гамҽлгҽ ашырыла. 

3. Иске Чокалы авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽткҽре ҿчен яллаучы 

(алга таба-муниципаль хезмҽткҽр) - « Иске Чокалы авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге, аның исеменнҽн эшкҽ алучы вҽкиле (эш бирҥче) гамҽлгҽ ашыра. 

4. Эш бирҥченең вҽкиле (эш бирҥче) Иске Чокалы авыл җирлеге Башлыгы, 

җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе, сайлау комиссиясе рҽисе яки эшкҽ алучы (эш 

бирҥче) вҽкиле вазыйфаларын башкарырга вҽкалҽтле башка зат була ала. 

 

2 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТНЕҢ ХОКУКЫЙ НИГЕЗЕ 

 

1. Муниципаль хезмҽт Иске Чокалы авыл җирлегендҽ Россия Федерациясе 

Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, «Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Муниципаль хезмҽт турында кодексы, Россия Федерациясенең 

һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы Чҥпрҽле муниципаль районы Иске Чокалы авыл җирлеге Уставы, 

ҽлеге Нигезлҽмҽ, башка муниципаль хокукый актлар нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ «Россия Федерациясендҽ муниципаль 

хезмҽт турында» Федераль законда каралган ҥзенчҽлеклҽр белҽн хезмҽт 

законнарының гамҽлдҽ булуы кагыла. 

3. Муниципаль хезмҽткҽр ҿчен гарантиялҽр федераль законнар нигезендҽ 

билгелҽнҽ. Татарстан Республикасы законнары һҽм Иске Чокалы авыл җирлеге 
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Уставы белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ гарантиялҽр бирелергҽ 

мҿмкин. 

 

3 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ 

 

Чҥпрҽле муниципаль районында муниципаль хезмҽт вазыйфалары 

Татарстан Республикасы Законы белҽн расланган Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмҽт вазыйфалары Реестры нигезендҽ муниципаль хокукый 

актлар белҽн билгелҽнҽ. 

 

4 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛҼҤ БУЕНЧА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТАЛҼПЛҼРЕ 

 

1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ ҿчен һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, 

муниципаль хезмҽт стажына яки белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше, белем һҽм 

кҥнекмҽлҽргҽ, шулай ук эш бирҥче (эш бирҥче) вҽкиленең тиешле карары 

булган очракта - белгечлек, ҽзерлек юнҽлешенҽ туры килҥ талҽп ителҽ. 

2. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен квалификация талҽплҽре 

Татарстан Республикасы Чҥпрҽле муниципаль районы Советы карары белҽн 

расланган Татарстан Республикасы Чҥпрҽле муниципаль районы җирле ҥзидарҽ 

органнарында муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен кирҽкле 

квалификация талҽплҽре турында Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ. 

 

5 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕҢ КЛАССЛЫ ЧИННАРЫ 

 

1. Класслы чиннар муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри ҽзерлеге дҽрҽҗҽсенең муниципаль хезмҽт 

вазыйфаларын билҽҥ ҿчен квалификация талҽплҽренҽ туры килҥен кҥрсҽтҽ. 

2. Чҥпрҽле муниципаль районында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ тҥбҽндҽге 

класслы чиннар бирелҽ: 

муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽҥче - I, II яки III класслы 

гамҽлдҽге муниципаль киңҽшче; 

муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфаларын башкаручы - I, II яки III класслы 

муниципаль киңҽшче; 

муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазыйфаларын башкаручы-I, II яки III 

класслы муниципаль хезмҽт киңҽшчесе; 

муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфаларын билҽҥчегҽ-I, II яки III класслы 

муниципаль хезмҽт референты; 

муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфаларын билҽп торучы - I, II яки III 

класслы муниципаль хезмҽт секретаре. 

3. Югарыда кҥрсҽтелгҽн тҿркемнҽргҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын 

кертҥ Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

6 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРГҼ КЛАССЛЫ ЧИННАР БИРҤ 
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ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТНЕҢ 

БАШКА ВАЗЫЙФАЛАРЫНА КҤЧЕРГҼНДҼ ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ 

ХЕЗМҼТТҼН АЗАТ ИТЕЛГҼНДҼ АЛАРНЫ САКЛАУ ТҼРТИБЕ 

 

1. Класслы чиннар, алдагы класслы чинда билгелҽнгҽн дҽвамлылыкны 

исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ муниципаль 

хезмҽт вазыйфасы нигезендҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ эзлекле рҽвештҽ 

бирелҽ. 

2. Класслы  чин беренче яки чираттагы булырга мҿмкин. 

3. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына беренче тапкыр билгелҽнгҽн 

муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 3 нче класслы чин бирелҽ. 

4. Федераль дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең класслы чины, дипломатик ранг, 

хҽрби яки махсус исем, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең 

яисҽ Россия Федерациясенең башка субъектының класслы чины, муниципаль 

хезмҽтнең квалификация разряды, беренче сыйныф чины аңа муниципаль 

хезмҽт вазыйфалары тҿркеме кысаларында бирелҽ. 

5. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирҥ максатларында ҽлеге 

статьяның 4 пункты нигезендҽ квалификация разрядларының һҽм муниципаль 

хезмҽтнең класслы чиннарының билгелҽнгҽн нисбҽте, Татарстан 

Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфаларының һҽм Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларының нисбҽте, Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең класслы чиннарының һҽм федераль 

дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең, Россия Федерациясенең башка субъектының дҽҥлҽт 

граждан хезмҽтенең класслы чиннарының чагыштырмасы, шулай ук федераль 

дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең класслы чиннары, дипломатик Ранглар, хҽрби һҽм 

махсус исемнҽр нисбҽте кулланыла. 

6. Ҽлеге статьяның 5 пунктында каралган вазыйфалар, класслы чиннар һҽм 

квалификация разрядларын исҽпкҽ алып, ҽлеге статьяның 4 пункты нигезендҽ 

муниципаль хезмҽтнең муниципаль хезмҽткҽренең булган класслы чины, 

федераль дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең, дипломатик рангның, хҽрби яки махсус 

исемнең, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ Россия 

Федерациясенең башка субъектының класслы чиныннан, муниципаль 

хезмҽтнең квалификация разрядыннан тҥбҽнрҽк булган класслы чины 

муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең, дипломатик 

рангтан, хҽрби яисҽ махсус исемнҽн, Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте яисҽ Россия Федерациясенең башка 

субъектыннан, муниципаль хезмҽтнең квалификация разрядыннан, лҽкин ул 

билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ 1 класслы 

чиннан да югары булмаган. 

 7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ чираттагы класслы чин биргҽндҽ федераль 

дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең тиешле класслы чинында, дипломатик рангта, хҽрби 

яки махсус исемдҽ, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ 

Россия Федерациясенең башка субъектының класслы чинында, муниципаль 

хезмҽтнең квалификация разрядында булу дҽвамлылыгы исҽпкҽ алына. 
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8. Беренче класслы чин сынауны уңышлы тҽмамлаганнан соң, муниципаль 

хезмҽткҽргҽ бирелҽ, ҽгҽр сынау билгелҽнмҽгҽн булса, муниципаль хезмҽткҽрне 

муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽгҽннҽн соң ҿч айдан да соңга 

калмыйча бирелҽ. 

9. 2 һҽм 3 класслы муниципаль хезмҽт секретаре һҽм референты класслы 

чиннарда булуның минималь сроклары бер ел, муниципаль хезмҽт киңҽшчесе 

һҽм  2 һҽм 3 класслы муниципаль киңҽшче - ике ел, 2 һҽм 3 класслы гамҽлдҽге 

муниципаль киңҽшче - бер ел тҽшкил итҽ. Секретарь, референт, муниципаль 

хезмҽт киңҽшчесе, муниципаль киңҽшче һҽм 1 класслы гамҽлдҽге муниципаль 

киңҽшченең класс чиннарында булу вакытлары билгелҽнми. Кҥрсҽтелгҽн 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класслы чиннарын арттыру аларны тиешле 

тҿркем муниципаль хезмҽтенең югарыдагы вазыйфаларына кҥчергҽндҽ мҿмкин. 

10. Бирелгҽн класслы чинда булу вакыты аны ҥзлҽштергҽн кҿннҽн 

исҽплҽнҽ. 

11. Класслы чин бирҥ кҿне дип класслы чин бирҥ турында Карар кабул 

ителгҽн кҿн санала. Квалификация имтиханы нҽтиҗҽлҽре буенча класслы чин 

бирелгҽн очракта, класслы чин бирҥ кҿне дип муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

квалификация имтиханын тапшыру кҿне санала. 

12. Чираттагы класслы чин муниципаль хезмҽткҽргҽ алдагы класслы чинда 

муниципаль хезмҽт ҥтҥ ҿчен билгелҽнгҽн вакыт ҥткҽннҽн соң, муниципаль 

хезмҽткҽргҽ ҥзенең хезмҽт вазыйфаларын тиешле дҽрҽҗҽдҽ башкарганда һҽм 

муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ, аның ҿчен Класс чины каралган 

булса, муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган класс чиныннан югарырак яки 

югарырак класслы чин каралган булса, бирелҽ. 

13. Чираттагы класслы чин дисциплинар җҽза алган муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ, шулай ук аларга карата эш тикшерҥе ҥткҽрелҽ яки җинаять эше 

кузгатыла торган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелми. 

14. Муниципаль хезмҽттҽге аерым аерымлыклар ҿчен бҥлҽклҽҥ чарасы 

буларак, муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирелергҽ мҿмкин: 

1) муниципаль хезмҽт ҥтҥ ҿчен ҽлеге статьяның 9 пунктында билгелҽнгҽн 

вакыт беткҽнче, ҽмма элегрҽк бирелгҽн класслы чинда алты айдан да соңга 

калмыйча - муниципаль хезмҽт вазыйфаларының ҽлеге тҿркеменҽ туры килҽ 

торган чираттагы класслы чиннан да югары булмаган; 

2) билҽгҽн вазыйфасы кергҽн муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме 

чиклҽрендҽ класслы чиннары эзлеклелеген сакламыйча, бер баскычка югарырак 

- 1нче класслы чин - 3 нче класслы чины булган муниципаль хезмҽткҽргҽ класс 

чиннары эзлеклелеген сакламыйча, ҽмма ҽлеге статьяның 9 пунктында 3 

класслы тиешле класслы чинда муниципаль хезмҽт ҥтҥ ҿчен билгелҽнгҽн 

сроктан да иртҽрҽк тҥгел. 

15. Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаларның элекке тҿркеме чиклҽрендҽ 

муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфасына билгелҽп куйганда, ҽлеге 

статьяның 9 пункты белҽн билгелҽнгҽн алдагы класслы чинда булу вакыты 

чыккан булса, аңа чираттагы класс чины бирелергҽ мҿмкин. 

16. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына муниципаль хезмҽт вазыйфаларының 

югары тҿркеменҽ керҥче муниципаль хезмҽткҽр билгелҽнгҽндҽ, ул элегрҽк 
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билҽгҽн хезмҽткҽргҽ ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5 статьясы нигезендҽ муниципаль 

хезмҽт вазыйфаларының ҽлеге тҿркеме ҿчен беренче булып торучы класслы 

чин бирелҽ, ҽгҽр бу класс чины муниципаль хезмҽткҽр ия булган класс 

чиныннан югарырак булса. Бу очракта класс чины эзлеклелекне сакламыйча 

һҽм алдагы класслы чинда булу вакытын исҽпкҽ алмыйча бирелҽ. 

17. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽгҽн муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ, муниципаль хезмҽт вазыйфаларының югары тҿркеменҽ караган 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш, класслы чиннар квалификация имтиханы 

нҽтиҗҽлҽре буенча бирелҽ. Квалификация имтиханы дҽҥлҽт граждан 

хезмҽткҽрлҽре тарафыннан квалификация имтиханын тапшыру ҿчен 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ. 

18. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар муниципаль хезмҽткҽрнең 

турыдан-туры җитҽкчесе тҽкъдиме буенча муниципаль берҽмлек уставы яисҽ 

башка муниципаль хокукый акт белҽн җирле ҥзидарҽ органы һҽм (яисҽ) 

вазыйфаи заты тарафыннан бирелҽ. 

19. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирҥ турында тҽкъдимнҽр кертҥ 

тҽртибе һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге муниципаль 

хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

20. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирҥ турында карар, ҽлеге 

статьяның 13 пунктында кҥрсҽтелгҽн очраклардан тыш, бер айдан да соңга 

калмыйча кабул ителергҽ тиеш: 

1) квалификация имтиханын ҥткҽргҽннҽн соң; 

2) класслы чин бирҥ турында тҽкъдим кертелгҽн кҿннҽн алып, барлык 

кирҽкле документлар белҽн җирле ҥзидарҽ органына яисҽ вазыйфаи затына 

класслы чин бирелгҽндҽ, квалификация имтиханыннан башка класслы чин 

бирелҽ. 

21. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка 

вазыйфаларына кҥчергҽндҽ, шулай ук муниципаль хезмҽттҽн азат иткҽндҽ, 

муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелгҽн класслы чин саклана. Муниципаль 

хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына билгелҽгҽндҽ аңа 

бирелгҽн класслы чин билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чираттагы класслы чин бирелгҽнче 

саклана. 

22. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирҥ турында белешмҽлҽр шҽхси 

эшкҽ, хезмҽт кенҽгҽсенҽ һҽм (яки) муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт эшчҽнлеге 

турында белешмҽлҽргҽ кертелҽ. 

 

7 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ТҾП ХОКУКЛАРЫ 

 

1. Муниципаль хезмҽткҽр хокуклы: 

1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм 

бурычларын билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ 

сыйфатын бҽялҽҥ критерийлары һҽм хезмҽттҽ алга җибҽрҥ шартлары белҽн 

танышу; 

2) вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар 

белҽн тҽэмин итҥ; 

consultantplus://offline/ref=FED434C733C4E5E47CCEEAF9065C83804EEC4BE79587F52508D0A7E0D721D9FA0CED4527E68912383658E43D068AF14BD08D97F078CFA706042DBC9Ar5MCL
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3) хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ һҽм башка тҥлҽҥлҽр, хезмҽт законнары, Муниципаль 

хезмҽт турындагы законнар һҽм хезмҽт килешҥе (контракт) нигезендҽ; 

4) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽҥ, ял кҿннҽре 

һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре бирҥ, шулай ук ел саен тҥлҽнҽ торган ял; 

5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле 

мҽгълҥмат һҽм материаллар алу, шулай ук җирле ҥзидарҽ органы, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе эшчҽнлеген камиллҽштерҥ турында 

тҽкъдимнҽр кертҥ ҿчен; 

6) ҥз инициативасы белҽн муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын 

билҽп торуга конкурста катнашу; 

7) җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн муниципаль хокукый акт нигезендҽ 

ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу; 

8) ҥз шҽхси мҽгълҥматларын яклау; 

9) Ҥз эшенең барлык материаллары, һҿнҽри эшчҽнлек турындагы 

бҽялҽмҽлҽр һҽм башка документлар белҽн танышу, аларны шҽхси эшенҽ 

керткҽнче, шулай ук аның язма аңлатмаларын шҽхси эшенҽ җҽлеп итҥ; 

10) ҥз хокукларын, социаль-икътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау 

ҿчен Һҿнҽр берлеклҽре тҿзҥ хокукын да кертеп, берлҽшмҽ; 

11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау, 

муниципаль хезмҽттҽ ҥз хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен яклау, шул 

исҽптҽн судка шикаять бирҥне дҽ кертеп, аларны бозу очраклары; 

12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итҥ. 

Муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 

турында» Федераль законда башкасы каралмаган булса, яллаучының (эш 

бирҥченең) вҽкиленең (эш бирҥченең) башлангыч язма белдерҥе белҽн башка 

тҥлҽҥле эш башкарырга хокуклы. 

 

8 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ТҾП БУРЫЧЛАРЫ 

 

1. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы: 

1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел 

законнарны, федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив 

хокукый актларын, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан 

Республикасы законнарын һҽм башка норматив хокукый актларын, муниципаль 

берҽмлек Уставын һҽм башка муниципаль хокукый актларны ҥтҽргҽ һҽм 

аларның ҥтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 

2) вазыйфаи инструкция нигезендҽ вазыйфаи бурычларны ҥтҽргҽ; 

3) вазыйфаи бурычларын башкарганда, расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, 

диненҽ һҽм башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ, кеше һҽм гражданның 

хокукларын, иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, шулай ук оешмаларның 

хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен ҥтҽргҽ; 

4) җирле ҥзидарҽ органында, муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе 

аппаратында билгелҽнгҽн эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, вазыйфаи 

инструкцияне, хезмҽт мҽгълҥматы белҽн эшлҽҥ тҽртибен ҥтҽргҽ; 

consultantplus://offline/ref=C8F5DF2836FF994029577CF624484B8E17198305770D124C87F57AEB786F867F66400F4A12D52BBAE8F83E763EKAACN
consultantplus://offline/ref=2F92E3E8A8BCCFA86CF5CCD9B36E5CCEF70AFCC2EBA529A9E8151EA0A9B7F33C5AB2B26307044EBBBC88E6N6BDN
consultantplus://offline/ref=2F92E3E8A8BCCFA86CF5D2D4A50201C5F609A5CAE6FA7DFAE71F4BF8F6EEA37B0BB4E4315D5146A7BD96E761C23283C7N1BCN
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5) вазыйфаи бурычларны тиешенчҽ ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле квалификация 

дҽрҽҗҽсен саклап калу; 

6) федераль законнар тарафыннан сакланыла торган дҽҥлҽт һҽм башка 

серлҽрне тҽшкил итҥче белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ 

белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн 

гражданнарның шҽхси тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яисҽ 

аларның намусына һҽм абруена кагылучы белешмҽлҽрне таратырга; 

7) дҽҥлҽт һҽм муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи 

бурычларны ҥтҽҥ ҿчен бирелгҽн мҿлкҽтне сакларга; 

8) Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ ҥзе һҽм гаилҽ 

ҽгъзалары турында белешмҽлҽрне тапшырырга; 

9) Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыккан кҿндҽ Россия 

Федерациясе гражданлыгыннан чыгу яисҽ чит ил гражданлыгы алу турында 

яллаучы (эш бирҥчегҽ) вҽкиленҽ чит ил гражданлыгы алган кҿндҽ чит ил 

гражданлыгы алу турында хҽбҽр итҽргҽ; 

10) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль 

законда һҽм башка федераль законнарда билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне, 

йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽргҽ, тыюларны бозмаска; 

11) яллаучы вҽкиленҽ (эш бирҥчегҽ) мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерергҽ 

мҿмкин булган вазыйфаи бурычларны ҥтҽгҽндҽ шҽхси кызыксынучанлык 

турында язмача хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый конфликтны булдырмау буенча 

чаралар кҥрергҽ мҿмкин. 

2. Муниципаль хезмҽткҽр законсыз йҿклҽмҽне ҥтҽргҽ хокуклы тҥгел. 

Тиешле җитҽкчедҽн, муниципаль хезмҽткҽр фикеренчҽ, хокуксыз булган 

йҿклҽмҽ алган очракта, муниципаль хезмҽткҽр ҽлеге йҿклҽмҽнең федераль 

законнар һҽм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен кҥрсҽтеп, язма рҽвештҽ ҽлеге 

йҿклҽмҽне ҥтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин булган җитҽкчегҽ тапшырырга тиеш. 

Ҽлеге йҿклҽмҽнең җитҽкчесе тарафыннан язма рҽвештҽ расланган очракта, 

муниципаль хезмҽткҽр аны ҥтҽҥдҽн баш тартырга тиеш. Законсыз йҿклҽмҽне 

ҥтҽгҽн очракта, муниципаль хезмҽткҽр һҽм бу йҿклҽмҽне биргҽн җитҽкче 

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы. 

 

9 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТТҼ МҼНФҼГАТЬЛҼР КАРШЫЛЫГЫН 

ҖАЙГА САЛУ 

 

1. Ҽлеге Кодекс максатларында “Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында” 

Федераль законның 10 статьясындагы 1 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн “Мҽнфҽгатьлҽр 

конфликты” тҿшенчҽсе кулланыла; 

2. Ҽлеге Кодекс максатларында “Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында” 

Федераль законның 10 статьясындагы 2 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн “шҽхси 

кызыксыну” тҿшенчҽсе кулланыла; 

3. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу мҽнфҽгатьлҽр 

каршылыгын яклаучы муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи яки хезмҽт хҽлен 

consultantplus://offline/ref=2F92E3E8A8BCCFA86CF5CCD9B36E5CCEF603FFCFE6F77EABB94010A5A1E7A92C5EFBE56D1B0755A5BB96E564DDN3B9N
consultantplus://offline/ref=348E632231AE8CCAD94467CBD64D72DC0164BDD58E4D1FF2115CAB472074B50EB2F7C67382y8u1L
consultantplus://offline/ref=92980CAE7FA4ED5C32E31F27AB0295669AD6B15C80DC0E2CD4AEDFE87293BF6D4F9F32AA58f2w7L
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ҥзгҽрткҽндҽ, аны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын ҥтҽҥдҽн 

һҽм (яки) мҽнфҽгатьлҽр конфликты барлыкка килҥгҽ сҽбҽп булган файдадан 

читлҽштерҥгҽ кадҽр булырга мҿмкин. 

4. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче затның кыйммҽтле кҽгазьлҽр 

(оешмаларның устав (җыелма) капиталларында катнашу ҿлешлҽре, , пайлары) 

мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ яки китерергҽ мҿмкин булса, кҥрсҽтелгҽн 

зат ҥзенҽ караган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (оешмаларның устав (җыелма) 

капиталларында катнашу ҿлешлҽрен, пайларын) Россия Федерациясе граждан 

законнары нигезендҽ ышанычлы идарҽгҽ тапшырырга тиеш. 

5. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын яклаучы муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу чараларын кабул итҥ 

муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ китерҽ торган хокук 

бозу булып тора. 

6. Муниципаль хезмҽткҽрдҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ яки китерҽ 

ала торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килҥ турында мҽгълҥм булган 

эш бирҥче (эш бирҥче) вҽкиле, ҽлеге муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль 

хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасыннан азат ителҥенҽ кадҽр, муниципаль хезмҽтнең 

билҽгҽн вазыйфасыннан азат ителҥенҽ кадҽр, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын 

булдырмау яки җайга салу буенча чаралар кҥрергҽ тиеш. 

7. Ул ҥзенҽ буйсынган муниципаль хезмҽткҽрдҽ мҽнфҽгатьлҽр 

каршылыгына, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмауга яки җайга салуга 

китерҽ яки китерҽ ала торган, яллаучы вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрнең 

муниципаль хезмҽттҽн азат ителҥенҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора. 

8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт урынында ҥз-ҥзен тотышының 

гомуми принципларын ҥтҽҥне тҽэмин итҥ һҽм җирле ҥзидарҽ органнарында 

мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу ҿчен, муниципаль хезмҽт турында 

Татарстан Республикасы кодексы һҽм муниципаль хокукый акт белҽн 

билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ 

карата талҽплҽрне ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча 

комиссиялҽр тҿзелергҽ мҿмкин. 

 

10 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ХЕЗМҼТ ТҼРТИБЕНҼ 

КАРАТА ТАЛҼПЛҼР 

 

1. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы: 

1) вазыйфа йҿклҽмҽлҽрен намус белҽн, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ 

башкарырга; 

2) Барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, тугры 

мҿнҽсҽбҽтне тҽэмин итҽргҽ, нинди дҽ булса Иҗтимагый яки дини 

берлҽшмҽлҽргҽ, һҿнҽри яки социаль тҿркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм 

оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ һҽм мондый берлҽшмҽлҽргҽ, тҿркемнҽргҽ, 

оешмаларга һҽм оешмаларга карата алдан кисҽтмҽскҽ; 

3) вазыйфаи бурычларны намус белҽн башкаруга комачаулаучы нинди дҽ 

булса шҽхси, мҿлкҽт (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле 

гамҽллҽр кылмаска; 
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4) сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр һҽм башка 

оешмалар карарларының ҥз һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ йогынты ясау 

мҿмкинлеген юкка чыгара торган нейтральлекне сакларга; 

5) гражданнар белҽн эшлҽҥдҽ корректлылык кҥрсҽтергҽ; 

6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм 

гореф-гадҽтлҽренҽ хҿрмҽт кҥрсҽтергҽ; 

7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең 

мҽдҽни һҽм башка ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга; 

8) миллҽтара һҽм конфессиональара татулыкка ярдҽм итҽргҽ; 

9) муниципаль орган абруена яисҽ абруена зыян китерергҽ сҽлҽтле низаглы 

хҽллҽргҽ юл куймаска. 

2. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ 

катнашырга мҽҗбҥр итҥ очракларына юл куймаска тиеш. 

 

11 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ БЕЛҼН БҼЙЛЕ ЧИКЛҼҤЛҼР 

 

1. Граждан муниципаль хезмҽткҽ кабул ителҽ алмый, ҽ муниципаль 

хезмҽткҽр муниципаль хезмҽттҽ була алмый, ҽгҽр: 

1) аны закон кҿченҽ кергҽн судның эшкҽ сҽлҽтсез яисҽ чиклҽнгҽн эшкҽ 

сҽлҽтсез карары белҽн тану; 

2) аны муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ 

мҿмкинлеген юкка чыгара торган җҽзага тарту, законлы кҿченҽ кергҽн суд 

карары буенча; 

3) дҽҥлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган башка 

серлҽрне тҽшкил итҥче белешмҽлҽргҽ керҥне рҽсмилҽштерҥ процедурасын 

узудан баш тарту, ҽгҽр дҽ граждан дҽҥлҽт вазыйфасын билҽҥгҽ дҽгъва кыла 

торган муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ яисҽ 

муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча  мондый белешмҽлҽрне куллануга бҽйле 

булса; 

4) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон 

нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ керҥгҽ яки аны узуга комачаулаучы һҽм 

медицина оешмасы бҽялҽмҽсе белҽн расланган авыру булу; 

5) муниципаль берҽмлек башлыгы белҽн бергҽ (ата-аналар, ир белҽн хатын, 

балалары, абыйлы-энеле, сеңеллҽре, шулай ук бертуганнары, апалары, ата-

аналары, ир белҽн хатынның балалары) җирле администрацияне җитҽкли 

торган муниципаль берҽмлек башлыгы белҽн бергҽ,  муниципаль хезмҽт 

вазыйфасын билҽҥ турыдан-туры буйсынуга яки ҽлеге вазыйфаи затка, яки 

муниципаль хезмҽткҽргҽ бҽйле булса, Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ 

турыдан-туры буйсынуга яки аларның берсенең контрольдҽ тотуына бҽйле 

булса; 

6) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, Россия Федерациясенең 

халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил гражданын туктату, аның 

нигезендҽ чит ил гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга, аларга чит ил 

гражданлыгын алырга йҽ аларга чит ил гражданының Россия Федерациясе 

consultantplus://offline/ref=B671825DB981A2F6D78B4251A2ACABE9CC4106E783668E40EC8CD63736B697E00F9945AFD9C57CB622EE1FB23E46GAN
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халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы булмаган чит ил дҽҥлҽтендҽ даими яшҽҥ 

хокукын раслаучы башка документ алу хокукына ия, аның нигезендҽ чит ил 

гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы; 

7) муниципаль хезмҽткҽр чит ил гражданы булган Россия Федерациясе 

халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил гражданы булган очраклардан 

тыш, чит ил гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы; 

8) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ ялган документлар яки белҽ торып ялган 

белешмҽлҽр бирҥ; 

9) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль 

законда, 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы "Коррупциягҽ каршы 

тору турында" Федераль законда (алга таба - "коррупциягҽ каршы тору 

турында" Федераль закон) һҽм башка федераль законнарда каралган 

белешмҽлҽр яки муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ белҽ торып дҿрес булмаган яки 

тулы булмаган белешмҽлҽр тапшырмау; 

10) муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы Кодексының 18.1 

статьясында каралган белешмҽлҽрне тапшырмау; 

11) чакырылыш буенча хҽрби хезмҽтне узмаган дип тану, законлы нигезлҽр 

булмаса, чакыру комиссиясе бҽялҽмҽсе нигезендҽ (контракт буенча хҽрби 

хезмҽт узган гражданнардан тыш) - кҥрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ карата Россия 

Федерациясенең тиешле субъектының чакыру комиссиясенҽ шикаять бирҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн срок чыкканнан соң 10 ел эчендҽ, ҽ ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ һҽм 

(яисҽ) Россия Федерациясе тиешле субъектының чакыру комиссиясенең 

кҥрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ карата шикаяте буенча карары судка шикаять 

белдерелсҽ, - суд карары законлы кҿченҽ кергҽн кҿннҽн соң 10 ел дҽвамында, 

ҽлеге Бҽялҽмҽне һҽм (яисҽ) Россия Федерациясе тиешле субъектының чакыру 

комиссиясе карарын чыгарганда гражданның ҽлеге бҽялҽмҽгҽ шикаяте буенча 

хокуклары бозылмаган очракта.  

2. Граждан контракт буенча Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасына 

билгелҽнҽ алмый, ҽ муниципаль хезмҽткҽр якын туганлык яки ҥзлеклҽре (ата-

аналар, ир белҽн хатын, балалары, бертуган апалары, шулай ук бертуганнары, 

апалары, ата-аналары, ир белҽн хатын һҽм балаларының балалары) очрагында 

контракт буенча Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын били алмый. 

3. Гражданин район Контроль-хисап палатасы рҽисе, рҽис урынбасары һҽм 

аудитор вазыйфасына билгелҽнҽ алмый, ҽ муниципаль хезмҽткҽр якын 

туганлык яки ҥзлеклҽре (ата-аналар, ир белҽн хатын, балалары, бертуган 

апалары, сеңеллҽре, шулай ук бертуганнары, апалары, ата-аналары, ир белҽн 

хатын һҽм балаларының балалары) очрагында район Советы рҽисе, район 

башлыгы, Башкарма комитеты җитҽкчесе, район территориясендҽ урнашкан 

суд һҽм хокук саклау органнары җитҽкчелҽре белҽн берлектҽ район Контроль-

хисап палатасы рҽисе, рҽис урынбасары һҽм аудиторы вазыйфаларын били 

алмый; 

4. Граждан муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн чик 

яше - 65 яшькҽ җиткҽннҽн соң муниципаль хезмҽткҽ кабул ителҽ алмый. 

5. Җитҽкче булып торучы муниципаль хезмҽткҽр, Муниципаль берҽмлек 

җирле ҥзидарҽ органында мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау 

consultantplus://offline/ref=B671825DB981A2F6D78B4251A2ACABE9CC4106E783668E40EC8CD63736B697E00F9945AFD9C57CB622EE1FB23E46GAN
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максатларында ҽлеге җирле ҥзидарҽнең сайланулы профсоюз органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында кҥрсҽтелгҽн 

вазыйфаны билҽгҽн чорда муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен 

тҽкъдим итҽ алмый. 

 

12 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ БЕЛҼН БҼЙЛЕ ТЫЮЛАР 

 

1. Муниципаль хезмҽт ҥтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ 

тыела: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ; 

а) Россия Федерациясе дҽҥлҽт вазыйфасына йҽ Россия Федерациясе 

субъекты дҽҥлҽт вазыйфасына сайлану яисҽ билгелҽҥ, шулай ук дҽҥлҽт хезмҽте 

вазыйфасына билгелҽнгҽн очракта; 

б) муниципаль вазыйфага сайлау яисҽ билгелҽҥ; 

в) һҿнҽр берлеге органында, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел 

профсоюз оешмасының сайлау органында, һҿнҽр берлеге органында, тҥлҽҥле 

сайлау вазыйфасына сайлау; 

2)тҥбҽндҽге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган 

оешма белҽн идарҽ итҥдҽ катнашырга: 

а) сҽяси партия, һҿнҽр берлеге органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ 

органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн 

беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан тҥлҽҥсез Идарҽдҽ 

катнашу, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж 

кооперативларының, кҥчемсез милек милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми 

җыелышында (конференция) катнашу; 

б) коммерциячел булмаган оешма белҽн идарҽ итҥдҽ (сҽяси партия, һҿнҽри 

берлек органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз 

оешмасының сайлау органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, 

торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының, кҥчемсез милек милекчелҽр 

ширкҽтенең гомуми җыелышында катнашу (конференция), Россия Федерациясе 

субъекты законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган эшкуар вҽкиле рҿхсҽте 

белҽн тҥлҽҥсез Идарҽдҽ катнашу; 

в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берҽмлеклҽре советында, 

башка муниципаль берҽмлеклҽрнең берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның идарҽ 

органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен тҥлҽҥсез нигездҽ тҽкъдим 

итҥ; 

г) муниципаль берҽмлек исеменнҽн оешманы гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яисҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр (устав 

капиталындагы ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен билгели торган муниципаль 

хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлекнең идарҽ органнарында һҽм 

Ревизия комиссиясендҽ, гамҽлгҽ куючы (акционер) булган оешманы гамҽлгҽ 

куючы (акционер) мҽнфҽгатьлҽрен муниципаль берҽмлек исеменнҽн гамҽлгҽ 

куючы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яисҽ муниципаль милектҽ булган 
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акциялҽр (устав капиталында ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен билгели 

торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ муниципаль берҽмлек 

мҽнфҽгатьлҽрен; 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар; 

з) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт 

вазыйфасын билҽп торган яисҽ аңа турыдан-туры буйсынган яисҽ аңа 

буйсынган ҿченче затлар эшлҽре буенча җирле ҥзидарҽ органында, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясендҽ ышанычлы яисҽ вҽкил булырга; 

3.1) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн 

шҿгыльлҽнергҽ; 

4) вазыйфаи хҽлгҽ бҽйле рҽвештҽ яисҽ физик һҽм юридик затлардан 

(бҥлҽклҽр, акчалата бҥлҽк, ссудалар, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр, кҥңел ачу, ял итҥ, 

транспорт чыгымнары һҽм башка бҥлҽклҽҥлҽр) вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ 

бҽйле рҽвештҽ алырга. Беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкалары һҽм 

башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ алынган 

бҥлҽклҽр муниципаль милек дип таныла һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ акт 

буенча җирле ҥзидарҽ органнарына, муниципаль берҽмлекнең сайлау 

комиссиясенҽ, Россия Федерациясе Граждан кодексы белҽн билгелҽнгҽн 

очраклардан тыш, тапшырыла. Беркетмҽ чарасына, хезмҽт командировкасына 

яки башка рҽсми чарага бҽйле рҽвештҽ ҥзе алган бҥлҽкне тапшырган 

муниципаль хезмҽткҽр аны Россия Федерациясе норматив хокукый актлары 

белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ сатып алырга мҿмкин; 

5) физик һҽм юридик затлар акчалары исҽбеннҽн командировкаларга, 

җирле ҥзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе җирле 

ҥзидарҽ органнары, башка муниципаль берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽре 

белҽн, шулай ук дҽҥлҽт хакимияте органнары һҽм чит дҽҥлҽтлҽрнең җирле 

ҥзидарҽ органнары, халыкара һҽм чит ил коммерциячел булмаган оешмалары 

белҽн ҥзара килешҥлҽре буенча ҥзара нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 

командировкалардан тыш, барырга; 

6) вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥгҽ бҽйле булмаган максатларда матди-

техник, финанс һҽм башка тҽэмин итҥ чараларын, башка муниципаль мҿлкҽтне 

файдаланырга; 

7) муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле булмаган максатларда, федераль 

законнар нигезендҽ конфиденциаль характердагы мҽгълҥматларга кертелгҽн 

мҽгълҥматларны яисҽ вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа 

билгеле булган хезмҽт мҽгълҥматын таратырга яисҽ кулланырга; 

8) ҽгҽр бу вазыйфага кермҽсҽ, җирле ҥзидарҽ органы, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе һҽм аларның җитҽкчелҽре эшчҽнлегенҽ карата, 

шул исҽптҽн массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында, ачыктан-ачык ҽйтҥлҽргҽ, 

фикерлҽргҽ һҽм бҽялҽҥлҽргҽ юл куярга; 

9) муниципаль берҽмлек башлыгының язма рҿхсҽтеннҽн башка бҥлҽклҽрне, 

Мактаулы һҽм махсус исемнҽр (фҽнни) чит дҽҥлҽтлҽрдҽн, халыкара 

оешмалардан, шулай ук сҽяси партиялҽрдҽн, башка иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽрдҽн һҽм дини берлҽшмҽлҽрдҽн тыш), ҽгҽр аның вазыйфаи 

consultantplus://offline/ref=D9099834AB2E4A50755AE36F27E818B012326EE112EB0AEA1B1B1EFB4E9206FDA4B401075F777516E56A4FFC60z7H8N
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вазыйфаларына ҽлеге оешмалар һҽм берлҽшмҽлҽр белҽн хезмҽттҽшлек керсҽ, 

кабул итҽргҽ; 

10) сайлау алды агитациясе ҿчен, шулай ук референдум мҽсьҽлҽлҽре 

буенча агитация ҿчен вазифаи нигезлҽмҽ ҿстенлеклҽреннҽн файдаланырга; 

11) ҥз вазыйфаларын сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽр мҽнфҽгатьлҽрендҽ файдаланырга, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 

берлҽшмҽлҽргҽ муниципаль хезмҽткҽр сыйфатында мҿнҽсҽбҽтне гавами 

белдерергҽ; 

12) җирле ҥзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси 

партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр структураларын (һҿнҽр 

берлеклҽреннҽн, шулай ук ветераннар һҽм башка иҗтимагый ҥзешчҽнлек 

органнарыннан тыш) тҿзергҽ яисҽ кҥрсҽтелгҽн структураларны булдыруга 

ярдҽм итҽргҽ; 

13) хезмҽт бҽхҽслҽрен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны 

ҥтҽҥне туктату; 

14) ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаса, Россия Федерациясе 

территориясендҽ эш итҥче коммерцияле булмаган хҿкҥмҽткҽ карамаган чит ил 

оешмаларының һҽм аларның структур бҥлекчҽлҽренең идарҽ органнары, 

попечительлҽр һҽм кҥзҽтҥчелҽр советлары, бҥтҽн органнары составына керҥ; 

15) яллаучы (эш бирҥче) вҽкиленең язма рҿхсҽтеннҽн башка бары тик чит 

ил дҽҥлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм 

гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына финанслана торган тҥлҽҥле 

эшчҽнлек белҽн, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешҥендҽ яки Россия 

Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса, шҿгыльлҽнергҽ. 

2. Контракт буенча Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын билҽҥче 

муниципаль хезмҽткҽр, укытучы, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлектҽн тыш, 

бҥтҽн тҥлҽҥле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ хокуклы тҥгел. Шул ук вакытта 

укытучылык, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлек, ҽгҽр Россия Федерациясенең 

халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе законнары белҽн башкасы 

каралмаган булса, чит ил дҽҥлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил 

гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына 

финанслана алмый; ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ 

Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаса, Россия Федерациясе 

территориясендҽ эш итҥче коммерцияле булмаган хҿкҥмҽткҽ карамаган чит ил 

оешмаларының һҽм аларның структур бҥлекчҽлҽренең идарҽ органнары, 

попечительлҽр һҽм кҥзҽтҥчелҽр советлары, бҥтҽн органнары составына керҥ; 

3. Граждан муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң оешма яки физик 

затлар мҽнфҽгатьлҽрендҽ конфиденциаль характердагы мҽгълҥматларны яисҽ 

вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган хезмҽт 

мҽгълҥматын игълан итҽргҽ яки кулланырга хокуклы тҥгел. 

4. Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн 

вазыйфалар исемлегенҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн 

граждан, муниципаль хезмҽттҽн эштҽн киткҽннҽн соң ике ел дҽвамында, 

федераль законнарда каралган очракларда, муниципаль (административ) 
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идарҽнең аерым функциялҽре муниципаль хезмҽткҽрнең вазифа (хезмҽт) 

бурычларына керсҽ, оешмада хезмҽт килешҥе шартларында, муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽрне ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр 

конфликтын җайга салу буенча тиешле комиссия ризалыгыннан башка, эшне 

башкарырга хокуклы тҥгел. 

 

13 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼ КЕРҤ 

 

1. Муниципаль хезмҽткҽ Россия Федерациясе дҽҥлҽт телен белҥче һҽм 

ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен 

билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килгҽн 18 яшькҽ җиткҽн, 

муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽҥлҽр сыйфатында ҽлеге Нигезлҽмҽнең 7 

статьясында кҥрсҽтелгҽн шартлар булмаганда, гражданнар керергҽ хокуклы. 

2. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, шулай ук аны узганда җенесе, расасы, 

миллҽте, чыгышы, мҿлкҽте һҽм вазыйфаи хҽле, яшҽҥ урыны, дингҽ карата 

мҿнҽсҽбҽт, инанулар, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽренҽ карау, шулай ук муниципаль 

хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка 

шартларга бҽйле рҽвештҽ нинди дҽ булса туры яки турыдан-туры чиклҽҥлҽр яки 

ҿстенлеклҽр билгелҽҥ рҿхсҽт ителми. 

3. Граждан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ тҽкъдим итҽ: 

1) муниципаль хезмҽткҽ керҥ һҽм муниципаль берҽмлектҽ муниципаль 

хезмҽт вазыйфасын билҽҥ турындагы ҥтенеч белҽн язмача гариза; 

2) Россия Федерациясе гражданы тарафыннан ҥз кулы белҽн тутырылган 

һҽм имзаланган, фото кушымтасы белҽн билгелҽнгҽн формадагы анкета; 

3) паспорт һҽм гражданлык хҽле актларын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында 

таныклык; 

4) хезмҽт кенҽгҽсе һҽм (яки) хезмҽт турында белешмҽлҽр, хезмҽт килешҥе 

беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан тыш; 

5) Мҽгариф һҽм квалификация турында документлар, квалификация 

турында документлар, ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 

квалификация кҥтҽрҥне яки аны бирҥне раслаучы документлар, гыйльми 

дҽрҽҗҽ, гыйльми исем бирҥ турында документлар (ҽгҽр булса); 

6) Россия Федерациясе дҽҥлҽт бҥлҽклҽре, Россия Федерациясе 

Президентының Мактау грамотасы белҽн бҥлҽклҽҥ турындагы карарларның 

кҥчермҽлҽре, Россия Федерациясе Президенты Рҽхмҽтен игълан итҥ, мактаулы, 

хҽрби һҽм махсус исемнҽр бирҥ, дҽҥлҽт премиялҽрен бирҥ турында (ҽгҽр 

андыйлар булса); 

7) хҽрби исҽпкҽ алу документлары (хҽрби бурычлылар һҽм хҽрби хезмҽткҽ 

чакырылырга тиешле затлар ҿчен); 

8) ҥз керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында 

белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының 

керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында 

белешмҽлҽр.  

9) индивидуаль (шҽхсилҽштерелгҽн) исҽпкҽ алу системасында теркҽлҥне 

раслаучы документ, шул исҽптҽн электрон документ формасында; 
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10) Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽҥ урыны буенча физик 

затның салым органында исҽпкҽ кую турында таныклык; 

11) гражданнарны мҽҗбҥри медицина иминияте иминият полисы; 

12) гражданда муниципаль хезмҽткҽ керҥгҽ яки аны узуга комачаулаучы 

авыруларның булмавы турында билгелҽнгҽн формадагы медицина бҽялҽмҽсе. 

13) "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге сайтлар һҽм 

(яки) сайтларның адреслары турында белешмҽлҽр (муниципаль хезмҽт 

вазыйфасына дҽгъва кылучы граждан) һҽркем ҿчен мҿмкин булган 

мҽгълҥматны, шулай ук аларны идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирҽ торган 

мҽгълҥматлар муниципаль хезмҽткҽ кергҽн ел алдыннан ҿч календарь ел 

эчендҽ. 

4. Хезмҽт килешҥе шартларында муниципаль хезмҽт вазыйфасына граждан 

Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган 

ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып муниципаль хезмҽткҽ кертелҽ. 

5. Кҥрсҽтелгҽн вазыйфаны билҽп торуга конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча 

Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасына керҥче граждан контракт тҿзи. 

Контракт буенча Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын билҽҥ тҽртибе һҽм 

контракт буенча кҥрсҽтелгҽн вазыйфага билгелҽнҥче зат белҽн контракт тҿзҥ 

һҽм ҿзелҥ тҽртибе «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның 

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

Федераль закон белҽн билгелҽнҽ. Контракт буенча Башкарма комитет 

җитҽкчесе вазыйфасына билгелҽнҽ торган зат белҽн контрактның типовой 

формасы Татарстан Республикасы законы белҽн раслана. 

6. Тиешле җирле ҥзидарҽ органының кадрлар хезмҽте тапшырылган 

документларны карый, аларны дҿреслеккҽ нигез булган очракта тикшерҽ. Ҽлеге 

документларга карата норматив хокукый актларда билгелҽнгҽн барлык 

талҽплҽрне ҥтҽгҽндҽ, кадрлар хезмҽте җирле ҥзидарҽ органының, муниципаль 

органның муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽп кую турындагы хокукый 

актын рҽсмилҽштерҽ. 

7. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽндҽ муниципаль 

хезмҽткҽргҽ хезмҽт таныклыгы бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽр таныклыгын 

бирҥ тҽртибе һҽм формасы Чҥпрҽле муниципаль районы Башлыгы кҥрсҽтмҽсе 

белҽн раслана. 

 

14 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕ АТТЕСТАЦИЯЛҼҤ 

 

1. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽҥ Чҥпрҽле муниципаль районы 

җирле ҥзидарҽ органнары эшенең нҽтиҗҽлелеген арттыру максатыннан, 

муниципаль хезмҽткҽр билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасына туры килҥ-

килмҽҥне билгелҽҥ ҿчен ҥткҽрелҽ. 

2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ турында нигезлҽмҽ Чҥпрҽле 

муниципаль районы Советы карары белҽн раслана. 

 

15 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼР ҾЧЕН ГАРАНТИЯЛҼР 
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1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ гарантиялҽнҽ: 

1) вазыйфаи бурычларын вазыйфаи инструкция нигезендҽ ҥтҽҥне тҽэмин 

итҽ торган эш шартлары; 

2) акчаны ҥз вакытында һҽм тулы кҥлҽмдҽ алу хокукы; 

3) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽҥ, ял кҿннҽре 

һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре бирҥ, шулай ук ел саен тҥлҽнҽ торган ял; 

4) муниципаль хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына, шул исҽптҽн 

муниципаль хезмҽткҽр пенсиягҽ чыккач та, медицина хезмҽте кҥрсҽтҥ; 

5) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен һҽм инвалидлык белҽн бҽйле рҽвештҽ пенсия 

белҽн тҽэмин итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларын аның 

ҥлеменҽ бҽйле рҽвештҽ килеп туган очракта пенсия белҽн тҽэмин итҥ; 

6) муниципаль хезмҽткҽрнең сҽламҽтлегенҽ һҽм мҿлкҽтенҽ зыян китерҥ 

очрагына, аларның вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, мҽҗбҥри 

дҽҥлҽт иминияте; 

7) муниципаль хезмҽт узган чорда яисҽ туктатылганнан соң, ҽмма аларның 

вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп туган авыру яисҽ эшкҽ 

яраклылык югалу очрагына мҽҗбҥри дҽҥлҽт социаль иминияте; 

8) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын федераль 

законнарда билгелҽнгҽн очракларда, тҽртиптҽ һҽм шартларда аларның 

вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле кҿч кулланудан, янаулардан һҽм башка 

хокуксыз гамҽллҽрдҽн яклау. 

2. Җирле ҥзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе 

юкка чыгуга йҽ җирле ҥзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау 

комиссиясе аппараты хезмҽткҽрлҽренең штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ 

муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешҥе ҿзелгҽндҽ, оешма хезмҽткҽрлҽре 

штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ, оешма эштҽн азат ителгҽн очракта, 

хезмҽткҽрлҽр ҿчен хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн гарантиялҽр бирелҽ. 

3. Муниципаль берҽмлек уставы белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ 

гарантиялҽр бирелергҽ мҿмкин. 

 

16 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ СТАЖЫ 

 

1. Муниципаль хезмҽт стажына Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы законнарында билгелҽнгҽн чорлар кертелҽ. 

2. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка ай саен ҿстҽмҽ тҥлҽҥ 

билгелҽҥ, тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык ҿстҽмҽ отпускның дҽвамлылыгын 

билгелҽҥ ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ ҥткҽрҥ, класслы 

чиннар бирҥ ҿчен квалификация имтиханнары кабул итҥ комиссиясе карары 

нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе боерыгы (боерыгы) белҽн 

билгелҽнҽ. 

3. Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽҥ комиссиясе турында нигезлҽмҽ 

муниципаль хокукый акт белҽн раслана. 

 

17 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕ БҤЛҼКЛҼҤ 
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1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең ҥз вазыйфаи бурычларын намуслы һҽм 

нҽтиҗҽле башкарулары, мактауга лаеклы хезмҽте, аеруча мҿһим һҽм катлаулы 

биремнҽрне ҥтҽҥлҽре ҿчен тҥбҽндҽге бҥлҽклҽр кулланылырга мҿмкин: 

1) рҽхмҽт белдерҥ; 

2) бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бҥлҽк бирҥ; 

3) кыйммҽтле бҥлҽк белҽн бҥлҽклҽҥ; 

4) җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан билгелҽнгҽн Мактау грамотасы 

яисҽ башка тҿр бҥлҽклҽр белҽн бҥлҽклҽҥ; 

5) законнар нигезендҽ дҽҥлҽт бҥлҽклҽре белҽн бҥлҽклҽҥ; 

6) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

муниципаль берҽмлек уставында һҽм башка муниципаль хокукый актларда 

билгелҽнгҽн башка кызыксындыру тҿрлҽре. 

2. Ҽлеге статьяның 1 пунктында каралган бҥлҽклҽҥлҽрне куллану тҽртибе 

һҽм шартлары муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

 

18 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ДИСЦИПЛИНАР 

ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

1. Муниципаль хезмҽткҽрнең ҥз гаебе белҽн ҥзенҽ йҿклҽнгҽн хезмҽт 

бурычларын ҥтҽмҽве яки тиешенчҽ ҥтҽмҽве ҿчен яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле 

тҥбҽндҽге дисциплинар җҽза кулланырга хокуклы: 

1) кисҽтҥ; 

2) шелтҽ; 

3) тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн азат итҥ. 

2. Дисциплинар җинаятькҽ юл куйган муниципаль хезмҽткҽр, аның 

дисциплинар җаваплылыгы турындагы мҽсьҽлҽне хҽл итҥгҽ кадҽр, акчалата 

эчтҽлеген саклап, вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥдҽн читлҽштерелергҽ мҿмкин. 

Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥдҽн читлҽштерҥ бу 

очракта муниципаль хокукый акт белҽн башкарыла. 

3. Дисциплинар тҥлҽтҥлҽрне куллану һҽм тҿшерҥ тҽртибе, «Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законда каралган 

очраклардан тыш, хезмҽт законнары белҽн билгелҽнҽ. 

 

19 статья. МҼНФҼГАТЬЛҼР КОНФЛИКТЫН БУЛДЫРМАУ ЯКИ ҖАЙГА 

САЛУ ТУРЫНДА ТАЛҼПЛҼРНЕ, ЧИКЛҼҤЛҼРНЕ ҺҼМ ТЫЮЛАРНЫ 

ҤТҼМҼГҼН ҺҼМ КОРРУПЦИЯГҼ КАРШЫ ТОРУ МАКСАТЛАРЫНДА 

БИЛГЕЛҼНГҼН БУРЫЧЛАРНЫ ҤТҼМҼГҼН ҾЧЕН ТҤЛҼТҤЛҼР  

 

1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ 

җайга салу турындагы талҽплҽрне, чиклҽҥлҽрне, тыюларны ҥтҽмҽгҽн һҽм 

коррупциягҽ каршы тору максатларында «Россия Федерациясендҽ муниципаль 

хезмҽт турында» Федераль законда, «коррупциягҽ каршы тору турында» 

Федераль законда һҽм башка федераль законнарда билгелҽнгҽн бурычларны 

ҥтҽмҽгҽн ҿчен муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы 

Кодексының 32 статьясында каралган тҥлҽтҥлҽр йҿклҽнҽ. 
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2. Муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт турында Татарстан 

Республикасы кодексының 17 һҽм 18 статьяларында каралган хокук бозулар 

кылган очракларда ышаныч югалу сҽбҽпле муниципаль хезмҽттҽн азат ителергҽ 

тиеш. 

3. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 

18 һҽм 32 статьяларында каралган тҥлҽтҥлҽр яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле 

тарафыннан кулланыла: 

1) коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 

тиешле муниципаль органның кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсе тарафыннан 

ҥткҽрелгҽн тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад (алга таба-хокук бозуларны 

профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсе); 

2) тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад комиссиягҽ җибҽрелгҽн очракта, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен ҥтҽҥ һҽм 

мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссия тҽкъдимнҽре; 

3) коррупцион хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

бҥлекчҽсе доклады, анда аны башкаруның факттагы шартлары һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрнең ризалыгы белҽн генҽ һҽм коррупцион хокук бозу фактын тану 

шарты белҽн (ышаныч югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итҥ рҽвешендҽге 

тҥлҽтҥне кулланудан тыш), муниципаль хезмҽткҽрнең язма аңлатмасы; 

4) муниципаль хезмҽткҽр аңлатмалары; 

5) башка материаллар. 

4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсе 

тарафыннан тикшерҥ ҥткҽрҥ ҿчен язма рҽвештҽ бирелгҽн җитҽрлек мҽгълҥмат 

нигез булып тора: 

1) хокук саклау органнары, башка дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ 

органнары һҽм аларның вазыйфаи затлары; 

2) сҽяси партиялҽрнең тҿбҽк яки җирле бҥлеклҽре, шулай ук закон 

нигезендҽ теркҽлгҽн тҿбҽк иҗтимагый берлҽшмҽлҽре, сҽяси партиялҽр 

булмаган тҿбҽк иҗтимагый берлҽшмҽлҽре; 

3) тиешле муниципаль берҽмлектҽ тҿзелгҽн иҗтимагый совет; 

4) массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары. 

5. Аноним хҽбҽрлҽр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар 

хезмҽте бҥлекчҽсе тарафыннан тикшерҥ ҥткҽрҥ ҿчен нигез була алмый. 

6. Тикшерҥ ҥткҽргҽнче хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар 

хезмҽте подразделениесе муниципаль хезмҽткҽрдҽн язма рҽвештҽ аңлатуны 

талҽп итҽргҽ тиеш. Ике эш кҿне ҥткҽннҽн соң муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

кҥрсҽтелгҽн аңлатма бирелмҽсҽ, тиешле акт тҿзелҽ. Муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ аңлатма бирмҽҥ тикшерҥ ҥткҽрҥ ҿчен киртҽ тҥгел. 

7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ муниципаль хезмҽт турында Татарстан 

Республикасы кодексының 17 статьясындагы 5 яки 7 ҿлешендҽ каралган хокук 

бозу кылган очракта, тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад, муниципаль 

хезмҽткҽрнең язма аңлатмасы һҽм башка материаллар хокук бозуларны 

профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсе тарафыннан муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ куелган талҽплҽрне ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр 

конфликтын җайга салу комиссиясенҽ тапшырыла, ул яллаучы (эш бирҥчегҽ) 
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муниципаль хезмҽткҽргҽ карата дисциплинар җҽза куллану буенча 

рекомендациялҽр ҽзерли. 

Муниципаль хезмҽткҽргҽ башка хокук бозу кылган очракта, тикшерҥ 

нҽтиҗҽлҽре турында доклад, муниципаль хезмҽткҽрнең язма аңлатмасы һҽм 

башка материаллар хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте 

бҥлекчҽсе тарафыннан яллаучы (эш бирҥче) вҽкиленҽ тапшырыла. 

8. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 

18 һҽм 32 статьяларында каралган тҥлҽтҥлҽрне кулланганда муниципаль 

хезмҽткҽр тарафыннан кылынган коррупцион хокук бозу характеры, аның 

авырлыгы, аның авырлыгы, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең башка чиклҽҥлҽрне 

һҽм тыюларны, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу 

талҽплҽрен ҥтҽҥ һҽм аларга каршы тору максатларында билгелҽнгҽн 

бурычларны ҥтҽҥ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең ҥз вазыйфаи 

бурычларын ҥтҽҥнең алдагы нҽтиҗҽлҽре исҽпкҽ алына. 

9. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 

18 һҽм 32 статьяларында каралган тҥлҽтҥлҽр, муниципаль хезмҽткҽрнең 

вакытлыча эшкҽ яраксызлыгы, ялында булу чорларын санамыйча, муниципаль 

хезмҽткҽр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу турында мҽгълҥмат 

кергҽн кҿннҽн алып алты айдан да соңга калмыйча һҽм коррупциячел хокук 

бозу кылган кҿннҽн ҿч елдан да соңга калмыйча кулланыла. Кҥрсҽтелгҽн 

вакытка җинаять эше буенча җитештерҥ вакыты кертелми. 

10. Муниципаль хезмҽткҽргҽ карата коррупцион хокук бозу кылган очракта 

тҥлҽтҥне куллану турында актта "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 

турында" Федераль законның 27.1 статьясындагы 1 яки 2 ҿлеше кҥрсҽтелҽ. 

11. Муниципаль хезмҽткҽргҽ карата хокук бозуларны һҽм нигезлҽмҽлҽре 

бозылган норматив хокукый актларны кҥрсҽтеп тҥлҽтҥне куллану турында 

актның кҥчермҽсе, мотивлар кҥрсҽтеп, муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле акт 

чыккан кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ тапшырыла. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр 

кҥрсҽтелгҽн расписканы бирҥдҽн баш тартса, тиешле акт тҿзелҽ. 

12. Тҥлҽттерҥ федераль закон нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

шикаять бирелергҽ мҿмкин. 

13. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр тҥлҽтҥлҽр кулланылган кҿннҽн бер ел 

дҽвамында муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы Кодексының 

32 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 яки 2 пунктында каралган дисциплинар 

тҥлҽтҥгҽ дучар ителмҽсҽ, ул тҥлҽтелми дип санала. 

14. Яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле муниципаль хезмҽткҽрдҽн муниципаль 

хезмҽт турында Татарстан Республикасы Кодексының 32 статьясындагы 1 

ҿлешенең 1 яки 2 пунктында каралган дисциплинар тҥлҽтҥне ҥз инициативасы 

буенча дисциплинар җҽза кулланылган кҿннҽн бер ел узганчы яисҽ аның 

турыдан-туры җитҽкчесе ҥтенечнамҽсе буенча тҿшереп калдырырга хокуклы. 

15. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ышаныч югалуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат 

итҥ рҽвешендҽге тҥлҽтҥне куллану турында белешмҽлҽр «Коррупциягҽ каршы 

тору турында» Федераль законның 15 статьясында каралган ышаныч югалу 

сҽбҽпле, муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт узган җирле ҥзидарҽ 

органы тарафыннан эштҽн азат ителгҽн затлар реестрына кертелҽ. 
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20 статья. ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ ОРГАННАРЫНЫҢ КАДРЛАР ХЕЗМҼТЕ 

 

1. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе муниципаль хезмҽткҽрне (яисҽ 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрне) билгели(лҽр), ул (алар) тиешле җирле ҥзидарҽ 

органында(кадрлар хезмҽте) кадрлар эше ҿчен җавап бирҽ. 

2. Кадрлар хезмҽте башкара: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен кадрлар составын 

формалаштыру; 

2) муниципаль хезмҽт турындагы закон нигезлҽмҽлҽрен гамҽлгҽ ашыру 

турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ һҽм ҽлеге тҽкъдимнҽрне эшкҽ алучы вҽкиленҽ (эш 

бирҥчегҽ) кертҥ; 

3) муниципаль хезмҽткҽ керҥгҽ, аны узуга, хезмҽт килешҥе (контракт) 

тҿзҥгҽ, муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнҥгҽ, муниципаль хезмҽт 

вазыйфасын билҽҥдҽн азат итҥгҽ, муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль 

хезмҽттҽн азат итҥгҽ һҽм аның пенсиягҽ чыгуына бҽйле Муниципаль хокукый 

актлар проектларын ҽзерлҽҥне оештыру һҽм тиешле документларны 

рҽсмилҽштерҥ; 

4) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт кенҽгҽлҽрен һҽм (яки) хезмҽт 

эшчҽнлеге турында белешмҽлҽр 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 рҽсмилҽштерҥ һҽм 

бирҥ; 

8) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфаларын билҽҥгҽ һҽм 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрне кадрлар резервына кертҥгҽ конкурс ҥткҽрҥ; 

9) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация ҥткҽрҥ; 

10) Кадрлар резервы белҽн эшне оештыру һҽм аны нҽтиҗҽле куллану; 

11) граждан тарафыннан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ тапшырыла торган 

персональ мҽгълҥматларның һҽм башка белешмҽлҽрнең дҿреслеген тикшерҥне 

оештыру, шулай ук дҽҥлҽт серен тҽшкил итҥче белешмҽлҽргҽ билгелҽнгҽн 

формадагы рҿхсҽтне рҽсмилҽштерҥ; 

12) " Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында «Федераль 

законның 13 статьясында һҽм башка федераль законнарда билгелҽнгҽн 

муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽҥлҽрнең ҥтҽлешен тикшерҥне оештыру; 

13) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ хокукый һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча 

консультация бирҥ; 

14) хезмҽт законнары һҽм муниципаль хезмҽт турында Татарстан 

Республикасы кодексы белҽн билгелҽнҽ торган башка мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ. 

 

21 статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼР РЕЕСТРЫ 

 

1. Чҥпрҽле муниципаль районының җирле ҥзидарҽ органнарында, шул 

исҽптҽн электрон рҽвештҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси мҽгълҥматлары 
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нигезендҽ тҿзелҽ торган муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрлары алып барыла. 

2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару тҽртибе муниципаль 

хокукый акт белҽн раслана. 
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Татарстан Республикасы 

Чҥпрҽле муниципаль районында  

муниципаль хезмҽт турындагы 

Нигезлҽмҽгҽ кушымта 

 

МҼГЪЛҤМАТИ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛҼР ҾЛКҼСЕНДҼ 

ҺҾНҼРИ БЕЛЕМНҼРГҼ ҺҼМ КҤНЕКМҼЛҼРГҼ КВАЛИФИКАЦИЯ ТАЛҼПЛҼРЕ 

ИСЕМЛЕГЕ 

 

Мҽгълҥмати-

коммуникацио

н 

технологиялҽр 

ҿлкҽсендҽ 

талҽплҽр 

дҽрҽҗҽсе 

исеме 

Муниципаль хезмҽткҽр ия булырга тиеш 

булган мҽгълҥмати - коммуникацион 

технологиялҽр ҿлкҽсендҽ һҿнҽри белемнҽргҽ 

һҽм кҥнекмҽлҽргҽ квалификация талҽплҽре 

Исемлеге 

Муниципаль хезмҽт 

вазыйфалары 

тҿркемнҽренең атамасы 

муниципал

ь хезмҽт 

вазыйфала

рының 

югары һҽм 

тҿп 

тҿркемнҽр

е 

муниципаль 

хезмҽт 

вазыйфаларын

ың ҽйдҽп 

баручы, ҿлкҽн 

һҽм кече 

тҿркемнҽре 

Тҿп(базовый) Мҽгълҥмат:   

аппарат һҽм программа белҽн тҽэмин итҥ  + 

дҽҥлҽт органнарында заманча мҽгълҥмати-

коммуникацион технологиялҽр куллану 

мҿмкинлеклҽре һҽм ҥзенчҽлеклҽре, шул 

исҽптҽн ведомствоара документлар ҽйлҽнеше 

мҿмкинлеклҽрен дҽ кертеп 

 + 

мҽгълҥмати куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ 

ҿлкҽсендҽ гомуми мҽсьҽлҽлҽр 

 + 

Гадҽт (навыки):   

компьютерның эчке һҽм периферийный 

җайланмалары белҽн эшлҽҥ 

 + 

мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽрлҽре, 

шул исҽптҽн Интернет челтҽре белҽн эшлҽҥ 

 + 

операция системасында эшлҽҥ  + 

электрон почта белҽн идарҽ итҥ  + 

- текст редакторында эшли белергҽ;  + 
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электрон таблицалар белҽн эшлҽҥ  + 

презентациялҽр ҽзерлҽҥ  + 

электрон документларда график объектларны 

куллану 

 + 

мҽгълҥматлар базалары белҽн эшлҽҥ  + 

Киңҽйтелгҽн Мҽгълҥмат:   

мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽр 

ҿлкҽсендҽ хокукый аспектлар 

+  

мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽр 

ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтенең программ 

документлары һҽм ҿстенлеклҽре 

+  

мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽр 

кулланып, халыкка һҽм оешмаларга дҽҥлҽт 

хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ хокукый 

аспектлар 

+  

аппарат һҽм программа белҽн тҽэмин итҥ +  

дҽҥлҽт органнарында заманча мҽгълҥмати-

коммуникацион технологиялҽр куллану 

мҿмкинлеклҽре һҽм ҥзенчҽлеклҽре, шул 

исҽптҽн ведомствоара документлар ҽйлҽнеше 

мҿмкинлеклҽрен дҽ кертеп 

+  

мҽгълҥмати куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ 

ҿлкҽсендҽ гомуми мҽсьҽлҽлҽр 

+  

проект идарҽсе нигезлҽре +  

Гадҽт (навыки):   

стратегик планлаштыру һҽм тҿркем 

эшчҽнлеге белҽн идарҽ итҥ, дҽҥлҽт 

органнарында заманча мҽгълҥмати-

коммуникацион технологиялҽр куллану 

мҿмкинлеклҽрен һҽм ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ 

алып, стратегик планлаштыру һҽм тҿркем 

эшчҽнлеге белҽн идарҽ итҥ 

+  

компьютерның эчке һҽм периферийный 

җайланмалары белҽн эшлҽҥ 

+  

мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽрлҽре, 

шул исҽптҽн Интернет челтҽре белҽн эшлҽҥ 

+  
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операция системасында эшлҽҥ +  

электрон почта белҽн идарҽ итҥ +  

- текст редакторында эшли белергҽ; +  

электрон таблицалар белҽн эшлҽҥ +  

мҽгълҥматлар базалары белҽн эшлҽҥ +  

проектлар белҽн идарҽ итҥ системалары 

белҽн эшлҽҥ 

+  

Махсус Мҽгълҥмат:   

гражданнар һҽм оешмалар белҽн 

хезмҽттҽшлек итҥ системалары 

+ + 

федераль дҽҥлҽт хакимияте органнары 

тарафыннан тҿп бурычларны һҽм 

функциялҽрне ҥтҽҥне тҽэмин итҽ торган 

хисап системалары 

+ + 

ведомствоара хезмҽттҽшлек системасы + + 

дҽҥлҽт мҽгълҥмат ресурслары белҽн идарҽ 

итҥ системасы 

+ + 

мҽгълҥматларны җыю, эшкҽртҥ, саклау һҽм 

анализлау белҽн тҽэмин итҥче мҽгълҥмати-

аналитик системалар 

+ + 

электрон архивлар белҽн идарҽ итҥ системасы + + 

мҽгълҥмати куркынычсызлык системалары + + 

эксплуатация белҽн идарҽ итҥ системасы + + 

Гадҽт (навыки):   

гражданнар һҽм оешмалар белҽн 

хезмҽттҽшлек итҥ системалары белҽн эшлҽҥ 

+ + 

ведомствоара хезмҽттҽшлек системалары 

белҽн эшлҽҥ 

+ + 

дҽҥлҽт мҽгълҥмат ресурслары белҽн идарҽ 

итҥ системалары белҽн эшлҽҥ 

+ + 

мҽгълҥматларны җыю, эшкҽртҥ, саклау һҽм 

анализлау белҽн тҽэмин итҥче мҽгълҥмати-

аналитик системалар белҽн эшлҽҥ 

+ + 
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электрон архивлар белҽн идарҽ итҥ 

системалары белҽн эшлҽҥ 

+ + 

мҽгълҥмати куркынычсызлык системалары 

белҽн эшлҽҥ 

+ + 

эксплуатация белҽн идарҽ итҥ системалары 

белҽн эшлҽҥ 

+ + 
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Татарстан Республикасы 

Чҥпрҽле муниципаль районы 

Иске Чокалы авыл җирлеге 

Советының 2020 елның 27 

февралендҽге № 55/1 карарына 

                                                                                       2 нче кушымта 

 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕ АТТЕСТАЦИЯЛҼҤ ТУРЫНДА 

НИГЕЗЛҼМҼ 

 

1 БҤЛЕК. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

1. Ҽлеге типлаштырылган нигезлҽмҽ белҽн җирле ҥзидарҽ органнарында, 

муниципаль берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽрендҽ муниципаль хезмҽт 

вазыйфаларын билҽҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥне ҥткҽрҥнең 

гомуми тҽртибе билгелҽнҽ. 

2. Аттестация муниципаль хезмҽткҽрнең билҽгҽн вазыйфасына туры 

килҥен билгелҽҥ максатларында, аның һҿнҽри эшчҽнлеген бҽялҽҥ нигезендҽ 

ҥткҽрелҽ. 

Аттестация муниципаль хезмҽтнең кадрлар составын формалаштыруга, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥгҽ, җирле ҥзидарҽ 

органнарында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясендҽ муниципаль 

хезмҽт вазыйфаларын кыскартканда муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥгҽ 

ҿстенлекле хокукны билгелҽҥгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ, шулай ук 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ шартларын ҥзгҽртҥгҽ бҽйле 

мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн. 

3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр аттестациялҽнергҽ тиеш тҥгел: 

1) муниципаль хезмҽт билҽгҽн вазыйфасында бер елдан ким эшлҽгҽннҽр; 

2) 60 яшькҽ җиткҽннҽр; 

3) йҿкле хатын-кызлар; 

4) йҿклелек һҽм бала табу буенча отпускта яисҽ бала карау буенча отпускта 

булган (ҿч яше тулганчы). Кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне ялдан 

чыкканнан соң бер елдан да иртҽрҽк аттестациялҽргҽ мҿмкин тҥгел; 

5) ашыгыч хезмҽт килешҥе (контракт) нигезендҽ муниципаль хезмҽт 

вазыйфаларын билҽҥче затлар. 

4. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽҥ ҿч елга бер тапкыр ҥткҽрелҽ. 

 

2 БҤЛЕК. АТТЕСТАЦИЯ ҤТКҼРҤНЕ ОЕШТЫРУ 

 

5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ ҥткҽрҥ ҿчен Эшкҽ алучы (эш 

бирҥче) вҽкиле карары буенча җирле ҥзидарҽ органының, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясенең хокукый акты чыгарыла, анда нигезлҽмҽлҽр 

бар: 

1) аттестация комиссиясен формалаштыру турында; 

2) аттестация ҥткҽрҥ графигын раслау турында; 
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3) аттестациялҽнергҽ тиешле муниципаль хезмҽткҽрлҽр исемлеген тҿзҥ 

турында; 

4) аттестация комиссиясе эше ҿчен кирҽкле документларны ҽзерлҽҥ 

турында. 

6. Аттестация комиссиясе җирле ҥзидарҽ органының, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясенең хокукый акты белҽн тҿзелҽ. Кҥрсҽтелгҽн 

акт белҽн аттестация комиссиясе составы, аның эш вакыты һҽм тҽртибе 

билгелҽнҽ. 

Аттестация комиссиясе составына яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле һҽм (яисҽ) 

аларга вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр (шул исҽптҽн аттестациялҽнергҽ 

тиешле бҥлекчҽлҽрдҽн, муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче 

бҥлекчҽлҽрдҽн, муниципаль хезмҽт һҽм кадрлар, юридик (хокук) 

бҥлекчҽлҽрдҽн, ҽ андый бҥлекчҽлҽр булмаганда - муниципаль хезмҽткҽр 

аттестациялҽнергҽ тиешле җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлеген кадрлар һҽм 

юридик (хокукый) озата бару ҿчен җаваплы муниципаль хезмҽткҽрлҽр, шулай 

ук фҽнни, мҽгариф һҽм (яки) персональ мҽгълҥматларны бҽйсез сыйфатында 

кҥрсҽтмичҽ чакырыла торган башка оешмалар вҽкиллҽре керҽ.муниципаль 

хезмҽт белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча эксперт-белгечлҽр. Бҽйсез экспертлар 

саны аттестация комиссиясе ҽгъзаларының гомуми саныннан кимендҽ дҥрттҽн 

бер ҿлешен тҽшкил итҽргҽ тиеш. 

Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

аттестация ҥткҽрҥ ҿчен аттестация комиссиясе составы, дҽҥлҽт серен тҽшкил 

итҥче белешмҽлҽрне куллануга бҽйле рҽвештҽ, дҽҥлҽт сере турында Россия 

Федерациясе законнары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып тҿзелҽ. 

Аттестация комиссиясе составы аттестация комиссиясе тарафыннан кабул 

ителгҽн карарларга йогынты ясый алырлык мҽнфҽгатьлҽр каршылыклары 

барлыкка килҥ мҿмкинлеге тҿшереп калдырылсын ҿчен тҿзелҽ. 

Җирле ҥзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи 

вазыйфалары ҥзенчҽлеклҽренҽ карап, берничҽ аттестация комиссиясе тҿзелергҽ 

мҿмкин. 

Комиссия рҽисеннҽн, рҽис урынбасарыннан, сҽркатиптҽн һҽм комиссия 

ҽгъзаларыннан тора. Аттестация комиссиясенең барлык ҽгъзалары да карарлар 

кабул иткҽндҽ тигез хокукларга ия. 

8. Аттестацияне ҥткҽрҥ графигы ел саен яллаучы вҽкиле (эш бирҥче) 

тарафыннан раслана һҽм аттестациялҽнҽ торган һҽр муниципаль хезмҽткҽрнең 

аттестация башланганчы бер айдан да ким булмаган вакыт аралыгында 

җиткерелҽ. 

9. Аттестация ҥткҽрҥ графигында кҥрсҽтелҽ: 

1) аттестация ҥткҽрелҽ торган җирле ҥзидарҽ органы, бҥлекчҽлҽре исеме; 

2) аттестациялҽнергҽ тиешле муниципаль хезмҽткҽрлҽр исемлеге; 

3) аттестацияне ҥткҽрҥ датасы, вакыты һҽм урыны; 

4) аттестация комиссиясенҽ тиешле җирле ҥзидарҽ органнарының, 

муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратының тиешле бҥлекчҽлҽре 

җитҽкчелҽре кҥрсҽтмҽлҽре белҽн кирҽкле документларны тапшыру датасы. 
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10. Аттестация башланганчы ике атнадан да соңга калмыйча аттестация 

комиссиясенҽ аттестация чорында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

аттестациялҽнергҽ тиешле вазыйфаи бурычларның ҥтҽлеше турында аның 

турыдан-туры җитҽкчесе тарафыннан имзаланган һҽм югарыдагы җитҽкче 

тарафыннан расланган бҽялҽмҽ тапшырыла. 

11. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 10 пунктында каралган Бҽялҽмҽдҽ муниципаль 

хезмҽткҽр турында тҥбҽндҽге белешмҽлҽр булырга тиеш: 

1) фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

2) аттестация уздыру вакытына муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче 

һҽм ҽлеге вазыйфага билгелҽнҥ датасы; 

3) муниципаль хезмҽткҽр хҽл итҥдҽ (эшкҽртҥдҽ) катнашкан тҿп мҽсьҽлҽлҽр 

(документлар) исемлеге; 

4) муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри, шҽхси сыйфатларын һҽм һҿнҽри 

эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен мотивлаштырылган бҽялҽҥ. 

12. Аттестация чорында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестациялҽнергҽ 

тиешле вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ турындагы бҽялҽмҽгҽ муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган йҿклҽмҽлҽр һҽм кҥрсҽтелгҽн чор ҿчен 

аларга ҽзерлҽнгҽн документлар проектлары турында белешмҽлҽр теркҽлҽ, алар 

муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри эшчҽнлеге турында еллык хисапларда 

торалар. 

Һҽр аттестация узган саен аттестация комиссиясенҽ муниципаль 

хезмҽткҽрнең аттестация кҽгазе, алдагы аттестация кҥрсҽткечлҽре белҽн 

тапшырыла. 

13. Муниципаль хезмҽт һҽм җирле ҥзидарҽ органы, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе кадрлары мҽсьҽлҽлҽре буенча бҥлек аттестация 

башланганчы биш эш кҿненнҽн дҽ ким булмаган вакыт эчендҽ һҽр 

аттестациялҽнҥче муниципаль хезмҽткҽрне аттестация чорында ҥзлҽренең 

вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥ турында тҽкъдим ителгҽн бҽялҽмҽ белҽн 

таныштырырга тиеш. Шул ук вакытта аттестациялҽнҥче муниципаль хезмҽткҽр 

аттестация комиссиясенҽ кҥрсҽтелгҽн чорда ҥзенең һҿнҽри эшчҽнлеге турында 

ҿстҽмҽ белешмҽлҽр, шулай ук тҽкъдим ителгҽн чакыртып алу яисҽ турыдан-

туры җитҽкчене чакыртып алу ҿчен ҥзенең ризалыгы турында гариза яки 

аңлатма язуы тапшырырга хокуклы. 

 

3 БҤЛЕК. АТТЕСТАЦИЯ ҤТКҼРҤ 

 

14. Аттестация аттестация комиссиясе утырышына аттестациялҽнҥче 

муниципаль хезмҽткҽрне чакыру белҽн ҥткҽрелҽ. Муниципаль хезмҽткҽр ҽлеге 

комиссия утырышына җитди сҽбҽпсез яисҽ Аттестациядҽн баш тарткан 

очракта, муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт турындагы законнар 

нигезендҽ дисциплинар җаваплылыкка тартыла, ҽ аттестация соңрак вакытка 

кҥчерелҽ. 

Аттестация комиссиясе тҽкъдим ителгҽн документларны карый, 

аттестациялҽнҥче муниципаль хезмҽткҽрнең, ҽ кирҽк очракта - аның турыдан-

туры Җитҽкчесенең муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге 
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турында хҽбҽрлҽрен тыңлый. Аттестацияне объектив ҥткҽрҥ максатыннан 

аттестация чорында аттестациялҽнҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

тапшырылган ҿстҽмҽ мҽгълҥматларны караганнан соң аттестация комиссиясе 

аттестацияне комиссиянең килҽсе утырышына кҥчерергҽ хокуклы. 

15. Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм шҽхси сыйфатлары турында 

фикер алышу объектив һҽм игелекле булырга тиеш. 

Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри эшчҽнлеге аның муниципаль хезмҽтнең 

билҽгҽн вазыйфасы буенча квалификация талҽплҽренҽ туры килҥен билгелҽҥ, 

аның тиешле бҥлекчҽ (җирле ҥзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау 

комиссиясе аппараты) алдында куелган бурычларны хҽл итҥдҽ катнашуы, 

башкарган эшнең катлаулылыгы, аның нҽтиҗҽлелеге нигезендҽ (эффективность 

и результативность) бҽялҽнҽ. 

Шул ук вакытта муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясен ҥтҽҥ 

нҽтиҗҽлҽре, муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри белемнҽре һҽм эш тҽҗрибҽсе, 

муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең чиклҽҥлҽрне ҥтҽве, тыюларның булмавы, 

муниципаль хезмҽт турындагы законнарда билгелҽнгҽн талҽплҽрнең һҽм 

йҿклҽмҽлҽрнең ҥтҽлмҽве, шулай ук башка муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ карата 

оештыру-боеру вҽкалҽтлҽре бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽҥ 

вакытында, шулай ук оештыру сҽлҽте исҽпкҽ алынырга тиеш. 

16. Аттестация комиссиясе утырышы, ҽгҽр анда аның ҽгъзаларының 

кимендҽ ҿчтҽн икесе катнашса, хокуклы дип санала. 

17. Аттестация комиссиясе карары аттестациялҽнҥче муниципаль 

хезмҽткҽр һҽм аның турыдан-туры җитҽкчесе булмаганда, ачык тавыш бирҥ 

юлы белҽн аттестация комиссиясе ҽгъзаларының кҥпчелек тавышы белҽн кабул 

ителҽ. Тавышлар тигез булганда муниципаль хезмҽткҽр билҽгҽн муниципаль 

хезмҽт вазыйфасына туры килҽ дип таныла. 

Аттестация комиссиясе ҽгъзасы булган муниципаль хезмҽткҽрне 

аттестациялҽҥ чорында аның ҽлеге комиссиядҽ ҽгъзалыгы туктатыла. 

18. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽҥ нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация 

комиссиясе тарафыннан тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ: 

1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ; 

2) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ һҽм билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽп тору ҿчен кадрлар 

резервына вазыйфаи ҥсеш тҽртибендҽ кертҥгҽ тҽкъдим ителҽ; 

3) ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу шарты белҽн, муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн 

вазыйфасына туры килҽ; 

4) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килми. 

19. Аттестация нҽтиҗҽлҽре аттестациялҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

тавыш бирҥгҽ йомгак ясаганнан соң хҽбҽр ителҽ. 

Аттестация нҽтиҗҽлҽре кушымта нигезендҽ форма буенча тҿзелгҽн 

муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация кҽгазенҽ кертелҽ. Аттестация кҽгазенҽ 

утырышта катнашкан рҽис, рҽис урынбасары, секретарь һҽм аттестация 

комиссиясе ҽгъзалары кул куя. 

Муниципаль хезмҽткҽр расписка буенча аттестация кҽгазе белҽн таныша. 
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Аттестацияне узган муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация кҽгазе һҽм 

аттестация чорында аларның вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥ турындагы бҽялҽмҽсе 

муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшендҽ саклана. 

Аттестация комиссиясе секретаре комиссия утырышы беркетмҽсен алып 

бара, анда аның карарын һҽм тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽрен терки. Аттестация 

комиссиясе утырышы беркетмҽсенҽ утырышта катнашкан рҽис, рҽис 

урынбасары, секретарь һҽм аттестация комиссиясе ҽгъзалары кул куя. 

20. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ материаллары яллаучы 

вҽкиленҽ (эш бирҥчегҽ) аны ҥткҽргҽннҽн соң биш эш кҿненнҽн дҽ соңга 

калмыйча тапшырыла. 

21. Аттестация уздырганнан соң бер ай эчендҽ аның нҽтиҗҽлҽре буенча 

җирле ҥзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенең 

хокукый акты чыгарыла яисҽ эшкҽ алучы (эш бирҥче) вҽкиленең муниципаль 

хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽткҽргҽ килҥе 

турында карары кабул ителҽ: 

1) вазыйфаи ҥсеш тҽртибендҽ муниципаль хезмҽтнең вакантлы 

вазыйфасын билҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кадрлар резервына кертелергҽ 

тиеш; 

2) ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу ҿчен җибҽрелҽ; 

3) муниципаль хезмҽт вазыйфасында тҥбҽнҽя. 

22. Муниципаль хезмҽткҽр ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алудан яисҽ муниципаль 

хезмҽтнең башка вазыйфасына кҥчҥдҽн баш тарткан очракта, эш бирҥче вҽкиле 

муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽт турындагы законнар нигезендҽ 

муниципаль хезмҽттҽн азат итҽргҽ һҽм аны муниципаль хезмҽт турындагы 

законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽттҽн азат итҽргҽ хокуклы. 

Аттестация узганнан соң бер ай узгач, муниципаль хезмҽткҽрне 

муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына кҥчерҥ йҽ аны муниципаль 

хезмҽттҽн азат итҥ рҿхсҽт ителми. Муниципаль хезмҽткҽрнең авыру һҽм ел саен 

тҥлҽнҽ торган отпуск вакыты билгелҽнгҽн вакытка исҽплҽнми. 

23. Муниципаль хезмҽткҽр аттестация нҽтиҗҽлҽренҽ Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне 

аттестациялҽҥ турындагы 

Нигезлҽмҽгҽ кушымта 
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Муниципаль хезмҽткҽрнең 

Аттестация кҽгазе 

 

 

1.   (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

____________________________________________________________________

_______ 

    2. Ел, туган кҿн һҽм ай ________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______ 

    3.  Һҿнҽри белем, гыйльми дҽрҽҗҽ булу турында мҽгълҥмат, 

гыйльми исем 

____________________________________________________________ 

                            (кайчан һҽм нинди уку йорты 

____________________________________________________________________

_______ 

        белеме, белгечлеге, ҽзерлек юнҽлеше һҽм квалификациясе 

мҽгариф буенча, галим 

____________________________________________________________________

_______ 

                          дҽрҽҗҽсе, гыйльми исеме) 

    4.  Аттестация вакытында муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче зат; 

бу вазыйфага билгелҽҥ датасы __________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______ 

    5.   Муниципаль хезмҽт стажы (шул исҽптҽн дҽҥлҽт хезмҽте стажы 

дҽҥлҽт хезмҽте) 

_______________________________________________________ 

    6. Гомуми хезмҽт стажы 

________________________________________________ 

    7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ сораулар һҽм аларга кыскача җаваплар 

_________ 

____________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________

_______ 

    8. Аттестация комиссиясе тарафыннан ҽйтелгҽн искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр 

______ 

____________________________________________________________________

_______ 
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____________________________________________________________________

_______ 

    9.   Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ алдагы аттестация тҽкъдимнҽренең 

ҥтҽлешен  

кыскача бҽялҽҥ _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______ 

               башкарылган, ҿлешчҽ башкарылган, ҥтҽлмҽгҽн) 

    10. Аттестация комиссиясе карары ___________________________________ 

                                        (муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры 

килҽ________________________________________________________________

___________ 

  муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ һҽм билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ вазыйфаи ҥсеш тҽртибендҽ 

____________________________________________________________________

_______ 

 муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽп тору ҿчен кадрлар 

резервына кертҥгҽ тҽкъдим ителҽ, 

____________________________________________________________________

_______ 

ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу шарты белҽн муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн 

вазыйфасына туры килҽ; 

____________________________________________________________________

_______ 

 муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килми) 

 

    11. Аттестация комиссиясе составы _____________________ 

    Утырышта ______ аттестация комиссиясе ҽгъзалары катнашты. 

    Тавышлар саны  риза_____, каршы _____. 

    12. Искҽрмҽ 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______ 

 

    Аттестация комиссиясе Рҽисе  ________________ 

_____________________________ 

                                  (имза)                        (имзаның расшифровкасы) 

   Аттестация комиссиясе Рҽисе урынбасары__________________     

______________________ 

 (имза)                      (имзаның 

расшифровкасы) 

 

    Аттестация комиссиясе Секретаре   ________________ 

_____________________________ 
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                                    (имза                (имзаның 

расшифровкасы) 

 

    Аттестация комиссиясе Ҽгъзалары ________________ 

_____________________________ 

                                   (имза)                ( имзаның расшифровкасы) 

                             ________________ _____________________________ 

                                (имза) (имзаның расшифровкасы) 

    Аттестация ҥткҽрҥ датасы ________________________ 

    Аттестация кҽгазе белҽн танышты ___________________________________ 

____________________________________________________________________

_______ 

                  (муниципаль хезмҽткҽр имзасы, дата) 

 

М.у.  

(җирле ҥзидарҽ органнары, 

 муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе) 

 

 

 


