
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау хакында  

"Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның  2 
мартындагы  25-ФЗ номерлы  Федераль законга, муниципаль хезмҽт турында 2013 
елның  25 июлендҽге  50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы, Югары 
Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлеге Уставына таянып,  

Югары Ослан муниципаль районы 
Югары Ослан авыл җирлеге Советы 

карар итте: 
 

      1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне расларга (1  кушымта). 

       2. Ҥз кҿчен югалткан дип танырга: 
-  «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 

авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2008 елның 13 декабрендҽге  31-173 
номерлы карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2009 елның 10 апрелендҽге  34-101 номерлы 
карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2010 елның 14 июлендҽге  49-267 номерлы 
карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2012 елның 1 мартындагы  17-90 номерлы 
карары; 
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- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2012 елның 15 ноябрендҽге 25-130 номерлы 
карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2013 елның 23 январендҽге  27-142 номерлы 
карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2013 елның 20 декабрендҽге  38-200 
номерлы карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2017 елның 26 сентябрендҽге  31-144 
номерлы карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2018 елның 26 октябрендҽге  46-226 
номерлы карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2018 елның 17 декабрендҽге 48-240 
номерлы карары; 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан 
авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау турында» 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының 2019 елның 26 июлендҽге  54-273 номерлы 
карары; 

3. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм 
Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында урнаштырырга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совет Рҽисе урынбасары, 
Югары Ослан муниципаль районы  
Югары Ослан авыл җирлеге 
Башлыгы урынбасары                                                                                  В.Ю.Раков 
 

 
 
 



Югары Ослан муниципаль районы 
Югары Ослан авыл җирлеге Советының   
2020 елның 2 мартындагы 65-323  
номерлы   карарына 
                                  1 кушымта 

 
Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл җирлегендҽ 

муниципаль хезмҽт турында 
Нигезлҽмҽ 

 
 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР  
                                           1. 1. Муниципаль хезмҽт 
 Муниципаль хезмҽт - хезмҽт килешҥе (контракт) тҿзҥ юлы белҽн билҽгҽн 

муниципаль хезмҽт вазыйфаларында даими нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 
һҿнҽри эшчҽнлек. 

Муниципаль хезмҽткҽр ҿчен яллаучы (эш бирҥче) булып яллаучы вҽкалҽтлҽрен 
яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле исеменнҽн эш йҿртҥче муниципаль берҽмлек тора. 

 Җирлек башлыгы, башка җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе яисҽ яллаучы вҽкиле 
вазыйфаларын башкарырга вҽкалҽтле башка зат яллаучының вҽкиле (эш бирҥче) 
була ала. 

Югары Ослан муниципаль районының Югары Ослан авыл җирлегендҽ 
муниципаль хезмҽт Россия Федерациясе Конституциясе, «Россия Федерациясендҽ 
муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон, Татарстан Республикасы Кодексы, 
муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы, Россия 
Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 
актлары, Югары Ослан муниципаль районының Югары Ослан авыл җирлеге Уставы, 
ҽлеге Нигезлҽмҽ, башка муниципаль хокукый актлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан  авыл җирлеге муниципаль 
хезмҽткҽрлҽренҽ (алга таба - муниципаль хезмҽткҽр) «Россия Федерациясендҽ 
муниципаль хезмҽт турында» Федераль законда каралган ҥзенчҽлеклҽр белҽн 
хезмҽт законнары гамҽлдҽ булуы кагыла.  

 
1.2. Гражданнарның муниципаль хезмҽткҽ керҥ хокукы 

Россия Федерациясе дҽҥлҽт телен белгҽн гражданнар җенесенҽ, расасына, 
миллҽтенҽ, теленҽ, чыгышына, мҿлкҽтенҽ һҽм вазыйфаи хҽленҽ, яшҽҥ урынына, 
дингҽ, инануларына, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽренҽ карауларына, шулай ук муниципаль 
хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка шартларга 
бҽйсез рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽ керҥгҽ тигез хокуклы һҽм тигез шартларга ия. 

 
1.3. Җирлекнең муниципаль хезмҽтен финанслау  

Җирлекнең муниципаль хезмҽтен финанслау, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ чыгымнарын, аларны пенсия белҽн тҽэмин итҥ чыгымнарын, 
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ кҥрсҽтелҽ торган гарантиялҽрне тҽэмин итҥгҽ бҽйле 
башка чыгымнарны да кертеп, ҽгҽр федераль законда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, 
җирлекнең җирле бюджеты акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

  
2. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ 

 
2.1 Муниципаль хезмҽт вазыйфалары 



2.1.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасы - җирле ҥзидарҽ органында, җирлек уставы 
нигезендҽ барлыкка килҽ торган башка муниципаль органнарда, җирлекнең җирле 
ҥзидарҽ органы, башка муниципаль органнары яисҽ муниципаль вазыйфаны билҽп 
торучы зат вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥне тҽэмин итҥ буенча вазыйфаларның билгелҽнгҽн 
даирҽсендҽ барлыкка килҽ торган вазыйфа. 

2.1.2. Җирлекнең муниципаль хезмҽте вазыйфалары Татарстан Республикасы 
законы белҽн расланган Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт 
вазыйфалары реестры нигезендҽ җирлекнең муниципаль хокукый актлары белҽн 
билгелҽнҽ. 

2.1.3. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органы, башка муниципаль органының штат 
расписаниесен тҿзегҽндҽ һҽм раслаганда Татарстан Республикасында муниципаль 
хезмҽт вазыйфалары реестрында каралган муниципаль хезмҽт вазыйфалары 
исемнҽре кулланыла. 

   2.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын классификациялҽҥ 
        2.2.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҥбҽндҽге тҿркемнҽргҽ бҥленҽ: 

1) муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары; 
2) муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфалары; 
3) муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽҥче вазыйфалары; 
4) муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфалары; 
5) муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфалары. 

        2.2.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының һҽм Татарстан Республикасы 
дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларының муниципаль хезмҽтнең тиешле 
вазыйфаларына һҽм Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте 
вазыйфаларына квалификация талҽплҽрен исҽпкҽ алып чагыштырмасы Татарстан 
Республикасы законы белҽн билгелҽнҽ. 

2.2.3 Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥ ҿчен квалификация талҽплҽре 
Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ билгелҽнҽ. 

 
2.3. Җирлек муниципаль хезмҽткҽрлҽренең класс чиннары. 

 
2.3.1. Класс чиннары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри ҽзерлеге дҽрҽҗҽсенең муниципаль хезмҽт вазыйфаларын 
билҽҥ ҿчен квалификация талҽплҽренҽ туры килҥен кҥрсҽтҽ. 

2.3.2. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ тҥбҽндҽге класс чиннары 
бирелҽ: 

муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽҥче – 1 , 2 яки 3 класслы 
гамҽлдҽге муниципаль киңҽшче; 

муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфаларын башкаручы - 1, 2 яки 3 класслы 
муниципаль киңҽшче; 

муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы вазыйфаларын башкаручы - 1, 2 яки 3 
класслы муниципаль хезмҽт киңҽшчесе; 

муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфаларын билҽҥче - 1, 2 яки 3 класслы 
муниципаль хезмҽт референты; 

муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфаларын билҽп торучы - 1, 2 яки 3 класслы 
муниципаль хезмҽт секретаре. 

Югарыда кҥрсҽтелгҽн тҿркемнҽргҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын кертҥ 
Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры нигезендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

2.3.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар бирҥ һҽм аларны муниципаль 
хезмҽтнең башка вазыйфаларына кҥчергҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽттҽн азат 



ителгҽндҽ саклап калу тҽртибе муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы 
кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ. 
 

3. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ХОКУКЫЙ ХҼЛЕ 
 

3.1. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽре. 
3.1.1. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽре булып федераль законнар һҽм 

Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җирлекнең муниципаль хокукый 
актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, җирлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн тҥлҽнҽ 
торган акчалата тотуга җирлекнең муниципаль хезмҽте вазыйфасы буенча 
вазыйфаларын башкаручы граждан тора. 

3.1.2. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка муниципаль органнары 
эшчҽнлеген техник тҽэмин итҥ буенча вазыйфаларын башкаручы затлар муниципаль 
хезмҽт вазыйфаларын билҽми һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр булып тормый. 

 
3.2. Җирлек муниципаль хезмҽткҽренең тҿп хокуклары. 

3.2.1. Муниципаль хезмҽткҽр хокуклы: 
1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм 

бурычларын билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ сыйфатын 
бҽялҽҥ критерийлары һҽм хезмҽт буенча алга таба ҥсҥ шартлары белҽн танышу; 

2) вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар белҽн 
тҽэмин итҥ; 

3) хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ һҽм хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт турындагы 
законнар һҽм хезмҽт килешҥе (контракт) нигезендҽ башка тҥлҽҥлҽр; 

4) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽҥ, ял кҿннҽре һҽм 
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук ел саен тҥлҽнҽ торган ял кҿннҽре бирҥ 
белҽн тҽэмин ителҽ торган ял; 

5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле мҽгълҥмат 
һҽм материаллар алу, шулай ук җирлекнең җирле ҥзидарҽ органы һҽм башка 
муниципаль органнары эшчҽнлеген камиллҽштерҥ турында тҽкъдимнҽр кертҥ; 

6) ҥз инициативасы буенча муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын 
билҽҥгҽ конкурста катнашу; 

7) муниципаль хокукый акт нигезендҽ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн ҿстҽмҽ 
һҿнҽри белем алу; 

8) ҥз шҽхси мҽгълҥматларын якларга; 
9) ҥз эшенең барлык материаллары, һҿнҽри эшчҽнлек турында бҽялҽмҽлҽр һҽм 

аларны шҽхси эшенҽ керткҽнче башка документлар белҽн танышу, шулай ук шҽхси 
эшкҽ язма аңлатма бирҥ; 

10) һҿнҽр берлеклҽре тҿзҥ хокукын да кертеп, ҥз хокукларын, социаль-
икътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен берлҽшергҽ; 

11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау, 
муниципаль хезмҽттҽ ҥз хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен яклау, шул 
исҽптҽн судка шикаять бирҥне дҽ кертеп; 

12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итҥ. 
3.2. Муниципаль хезмҽткҽр, контракт буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

вазыйфасын билҽҥче муниципаль хезмҽткҽрдҽн тыш, яллаучы (эш бирҥче) вҽкиленең 
алдан язма белдерҥе белҽн, мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китермҽсҽ һҽм "Россия 
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законда башкасы 
каралмаган булса, башка тҥлҽҥле эшне башкарырга хокуклы.  

 



3.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп бурычлары 
3.3.1. 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, җирлек Уставын һҽм башка муниципаль хокукый 
актларны ҥтҽргҽ һҽм аларның ҥтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 

2) вазыйфа йҿклҽмҽлҽрен вазыйфаи инструкция нигезендҽ ҥтҽргҽ; 
3) вазыйфа йҿклҽмҽлҽрен башкарганда, расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, дингҽ 

мҿнҽсҽбҽтенҽ һҽм башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ, кеше һҽм гражданның 
хокукларын, иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, шулай ук оешмаларның 
хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен ҥтҽргҽ; 

4) җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнарында һҽм башка муниципаль 
органнарында билгелҽнгҽн эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, вазифа 
инструкциясен, хезмҽт мҽгълҥматы белҽн эшлҽҥ тҽртибен ҥтҽргҽ; 

5)  вазыйфаи бурычларны тиешенчҽ башкару ҿчен кирҽкле квалификация 
дҽрҽҗҽсен сакларга; 

6) дҽҥлҽт серен һҽм федераль законнар белҽн саклана торган бҥтҽн серне 
тҽшкил итҥче белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфа йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥгҽ 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) законнарда каралган тҽртиптҽ ҥзе һҽм гаилҽ ҽгъзалары турында белешмҽлҽр 
тапшырырга; 

9) яллаучы (эш бирҥче) вҽкиленҽ Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыккан 
кҿнне Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу турында яисҽ чит дҽҥлҽт 
гражданлыгын алган кҿнне чит ил гражданлыгы алу турында хҽбҽр итҽргҽ; 

10) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законда 
һҽм башка федераль законнарда билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне ҥтҽргҽ, йҿклҽмҽлҽрне 
ҥтҽргҽ, тыюларны бозмаска; 

11) яллаучы вҽкиленҽ вазыйфаи бурычларны башкарганда мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтына китерергҽ мҿмкин булган шҽхси кызыксынучанлык турында язмача 
хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый конфликтны булдырмау буенча чаралар кҥрергҽ. 

3.3.2. Муниципаль хезмҽткҽр ҥзенҽ бирелгҽн хокуксыз йҿклҽмҽне ҥтҽргҽ тиеш 
тҥгел. Тиешле җитҽкчедҽн муниципаль хезмҽткҽр фикеренчҽ, хокуксыз булган 
йҿклҽмҽне алганда, муниципаль хезмҽткҽр, йҿклҽмҽ биргҽн җитҽкчегҽ, Россия 
Федерациясенең федераль законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, 
Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары 
нигезлҽмҽлҽре кҥрсҽтелеп, ҽлеге йҿклҽмҽне ҥтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин булган 
муниципаль хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен кҥрсҽтеп, ҽлеге йҿклҽмҽнең 
хокуксызлыгын нигезлҽҥне язма рҽвештҽ тапшырырга тиеш. Ҽлеге йҿклҽмҽ 
җитҽкчесе тарафыннан язмача расланган очракта, муниципаль хезмҽткҽр аны 
ҥтҽҥдҽн баш тартырга тиеш. Законсыз йҿклҽмҽне ҥтҽгҽн очракта, муниципаль 
хезмҽткҽр һҽм бу йҿклҽмҽне биргҽн җитҽкче закон нигезендҽ җаваплы. 

3.3.3.  Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽре яллаучы (эш бирҥче) вҽкиленҽ, 
прокуратура органнарына яки башка дҽҥлҽт органнарына, аны коррупцион хокук 
бозулар кылуга тарту максатларында, нинди дҽ булса затларга мҿрҽҗҽгать итҥ 
очраклары турында хҽбҽр итҽргҽ бурычлы. 



Коррупциячел хокук бозуларны кылуга этҽрҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥ 
фактлары турында хҽбҽрнамҽ, ҽлеге фактлар буенча тикшерҥ ҥткҽрелгҽн яисҽ 
ҥткҽрелҽ торган очраклардан тыш, җирлектҽге муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи 
(хезмҽт) бурычы булып тора. 

 Муниципаль хезмҽткҽргҽ ҽлеге вазыйфаи (хезмҽт) бурычын ҥтҽмҽҥ, аны 
муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ яисҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 
аны башка тҿр җаваплылыкка тартуга китерҽ торган хокук бозу булып тора. 

Эшкҽ алучының (эш бирҥченең) вҽкиленҽ, прокуратура органнарына яисҽ башка 
дҽҥлҽт органнарына аны коррупциячел хокук бозуга этҽрҥ максатларында 
мҿрҽҗҽгать итҥ фактлары турында, башка муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 
коррупциячел хокук бозуларны кылу фактлары турында, белешмҽлҽрне тапшырмау 
яки керемнҽр турында, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында белҽ 
торып дҿрес булмаган яисҽ тулы булмаган белешмҽлҽр тапшыру фактлары турында 
хҽбҽр иткҽн җирлек  муниципаль хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары 
нигезендҽ дҽҥлҽт яклавында тора. 

Җирлектҽге муниципаль хезмҽткҽрне коррупцион хокук бозулар кылуга тарту 
максатларында мҿрҽҗҽгать итҥ фактлары турында яллаучы (эш бирҥче) вҽкиленҽ 
хҽбҽр итҥ тҽртибе, хҽбҽрнамҽлҽрдҽ булган мҽгълҥматлар исемлеге, бу 
мҽгълҥматларны тикшерҥне оештыру һҽм хҽбҽрнамҽлҽрне теркҽҥ тҽртибе яллаучы 
(эш бирҥче) вҽкиле тарафыннан билгелҽнҽ. 

 
3.4. Җирлекнең муниципаль хезмҽте белҽн бҽйле чиклҽҥлҽр. 

3.4.1. Гражданин җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ кабул ителҽ алмый, ҽ 
җирлекнең муниципаль хезмҽткҽре җирлекнең муниципаль хезмҽтендҽ була алмый: 

1) аны закон кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн хокуктан файдалануга сҽлҽтсез 
яисҽ хокуктан файдалануга сҽлҽте чиклҽнгҽн дип тану; 

2) аны муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны башкару 
мҿмкинлеген юкка чыгара торган җҽзага закон кҿченҽ кергҽн суд карары буенча хҿкем 
итҥ;  

3) граждан дҽгъва кыла торган муниципаль хезмҽт вазыйфалары буенча яисҽ 
муниципаль хезмҽткҽр билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаи 
бурычларны ҥтҽҥ мондый мҽгълҥматларны куллануга бҽйле булса, дҽҥлҽт һҽм башка 
федераль законнар белҽн саклана торган белешмҽлҽргҽ рҿхсҽтне рҽсмилҽштерҥ 
процедурасын узудан баш тарту; 

4) җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ керҥгҽ яки аны узуга комачаулаучы һҽм 
медицина оешмасы бҽялҽмҽсе белҽн расланган авыру булу. Диспансерлаштыруны 
узу тҽртибе, мондый авырулар исемлеге һҽм медицина учреждениесен тҿзҥ рҽвеше 
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы 
тарафыннан билгелҽнҽ; 

5) ҽгҽр дҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ ҽлеге вазифаи затка турыдан-
туры буйсынуга яки контрольдҽ тотылуга бҽйле булса, яки муниципаль хезмҽт 
вазыйфасын билҽҥ турыдан-туры буйсынуга яки аларның берсенең контроленҽ бҽйле 
булса, яки муниципаль хезмҽткҽр белҽн бҽйле булса, җирлекнең башкарма комитеты 
җитҽкчесе белҽн якын туганлык (ата-аналар, ир белҽн хатын, балалар, абыйлы-
энеле, апалы-сеңелле, шулай ук бертуганнар,  ата-аналар, ир белҽн хатынның 
балалары һҽм хатынының балалары) яисҽ ҥзлеклелек булса; 

6) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, Россия Федерациясенең 
халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил гражданлыгын туктату, аның нигезендҽ 
чит ил гражданы җирлекнең муниципаль хезмҽтендҽ булырга, аларга чит ил 
гражданлыгын алырга яки аларга Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ 



катнашучы булмаган чит ил дҽҥлҽте территориясендҽ Россия Федерациясе 
гражданының даими яшҽҥ хокукын раслаучы башка документ алу хокукына ия, аның 
нигезендҽ Россия Федерациясе гражданы, чит ил гражданы булган Россия 
Федерациясе гражданы, җирлекнең муниципаль хезмҽтендҽ булырга хокуклы; 

7) чит ил (чит дҽҥлҽтлҽр) гражданлыгы булу, җирлекнең муниципаль хезмҽткҽре 
чит ил гражданы - Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, 
аның нигезендҽ чит ил гражданы җирлекнең муниципаль хезмҽтендҽ булырга хокуклы 
булган очраклардан тыш; 

8) җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ кергҽндҽ ялган документлар яки ялган 
белешмҽлҽр бирҥ; 

9) «Коррупциягҽ каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ 
номерлы Федераль законда һҽм башка федераль законнарда каралган 
мҽгълҥматларны тапшырмау яисҽ муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ дҿрес булмаган яки 
тулы булмаган белешмҽлҽр бирҥ; 

9.1) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законның 
15.1 статьясында каралган мҽгълҥматларны тапшырмау; 

10) «Коррупциягҽ каршы тору турында» Федераль законда билгелҽнгҽн 
чиклҽҥлҽрне ҥтҽмҽҥ, тыюларны бозу һҽм бурычларны ҥтҽмҽҥ; 

11) чакырылыш буенча хҽрби хезмҽтне узмаган дип тану, законлы нигезлҽргҽ ия 
булмаганлыктан, чакыру комиссиясе бҽялҽмҽсе нигезендҽ (контракт буенча хҽрби 
хезмҽт узган гражданнардан тыш) - кҥрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ шикаять бирҥ ҿчен 
Татарстан Республикасы чакырылыш комиссиясенҽ билгелҽнгҽн вакыт узган кҿннҽн 
10 ел эчендҽ, ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы чакыру 
комиссиясенең кҥрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ шикаять буенча карары судка шикаять 
белдерелсҽ,  суд карары законлы кҿченҽ кергҽн кҿннҽн соң 10 ел эчендҽ, кҥрсҽтелгҽн 
бҽялҽмҽ һҽм (яисҽ) гражданинның кҥрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ шикаятьлҽре бозылмаган 
дип танылса; 

3.4.2. Гражданин, җирлекнең муниципаль хезмҽте вазыйфасын билҽҥ ҿчен 
билгелҽнгҽн иң чик яше - 65 яшькҽ җиткҽннҽн соң, җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ 
кабул ителҽ алмый. 

3.4.3. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органында, җирлекнең сайлау комиссиясе 
аппаратында мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау максатларында җирлекнең 
ҽлеге җирле ҥзидарҽ органының, сайлау комиссиясе аппаратының ҽлеге вазыйфаны 
билҽгҽн чорда муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен яклый алмый. 

 
3.5. Җирлекнең муниципаль хезмҽте белҽн бҽйле тыюлар 

3.5.1. Муниципаль хезмҽт ҥтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ, җирлекнең муниципаль 
хезмҽткҽренҽ тыела: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ: 
а) Россия Федерациясе дҽҥлҽт вазыйфасына сайлану яисҽ билгелҽҥ яки 

Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт вазыйфасына билгелҽҥ, шулай ук дҽҥлҽт хезмҽте 
вазыйфасына билгелҽп куелган очракта; 

б) муниципаль вазыйфага сайлау яки билгелҽҥ; 
в) һҿнҽр берлеге органында, шул исҽптҽн җирлекнең җирле ҥзидарҽ органында 

тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органында, тҥлҽҥле сайланулы 
вазыйфага сайлау; 

2) тҥбҽндҽге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма 
белҽн идарҽ итҥдҽ катнашырга: 

а) сҽяси партия, һҿнҽри берлек органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, 
җирлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз 



оешмасының сайлау органы тарафыннан тҥлҽҥсез идарҽдҽ катнашу, башка 
иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының, кҥчемсез 
милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу; 

б) коммерциягҽ карамаган оешма идарҽсендҽ (сҽяси партия белҽн идарҽ итҥдҽ, 
һҿнҽри берлек органы, шул исҽптҽн җирле ҥзидарҽ органында, җирлек сайлау 
комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайланулы 
органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешма, торак, торак-тҿзелеш, гараж 
кооперативлары, кҥчемсез мҿлкҽт милекчелҽре ширкҽте съездында 
(конференциясендҽ) яисҽ гомуми җыелышында катнашудан тыш) яллаучы вҽкиленең 
Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган рҿхсҽте белҽн; 

в) Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеклҽре советында, башка 
җирлеклҽрдҽ, шулай ук аларның идарҽ органнарында җирлек мҽнфҽгатьлҽрен 
тҥлҽҥсез нигездҽ тҽкъдим итҥ; 

г) идарҽ органнарында һҽм ревизия комиссиясендҽ җирлек булган оешманы 
гамҽлгҽ куючы (катнашучы) муниципаль хокукый актлар нигезендҽ, җирлек исеменнҽн 
оешманы гамҽлгҽ куючының вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен яки муниципаль 
милектҽге акциялҽр (устав капиталындагы ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итҥ тҽртибен 
билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ җирлек мҽнфҽгатьлҽрен 
тҥлҽҥсез нигездҽ тапшыру; 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар 
3) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн 

шҿгыльлҽнергҽ; 
4) ҽгҽр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, җирле ҥзидарҽ 

органында, җирлекнең сайлау комиссиясендҽ ул муниципаль хезмҽт вазыйфасын 
билҽгҽн яки   аңа турыдан-туры буйсынган яисҽ контрольдҽ тотылган ҿченче зат 
эшлҽре буенча ышанычлы яки вҽкил булырга; 

5) вазыйфаи хҽлгҽ бҽйле рҽвештҽ яисҽ физик һҽм юридик затлардан вазыйфаи 
бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ бҥлҽклҽҥ (бҥлҽклҽр, акчалата бҥлҽк, ссудалар, 
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр, кҥңел ачу, ял итҥ, транспорт чыгымнары һҽм башка бҥлҽклҽҥлҽр)  
алырга. Беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкалары һҽм башка рҽсми чаралар 
белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр алган бҥлҽклҽр муниципаль милек 
дип таныла һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ акт буенча Россия Федерациясе 
Граждан кодексы белҽн билгелҽнгҽн очраклардан тыш анда ул муниципаль хезмҽт 
вазыйфасын билҽгҽн җирлекнең җирле ҥзидарҽ органына тапшырыла. Кҥрсҽтелгҽн 
белешмҽлҽр Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре, 
мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥмат бирҥ ҿчен 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, сроклары һҽм формасы буенча 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; 

6) физик һҽм юридик затлар акчалары исҽбеннҽн командировкаларга, җирле 
ҥзидарҽ органы, җирлек сайлау комиссиясе, башка муниципаль берҽмлеклҽрнең 
сайлау комиссиялҽре белҽн, шулай ук дҽҥлҽт хакимияте органнары һҽм чит 
дҽҥлҽтлҽрнең җирле ҥзидарҽ органнары, халыкара һҽм чит ил коммерцияле 
булмаган оешмалары белҽн ҥзара килешҥлҽре буенча ҥзара нигездҽ гамҽлгҽ 
ашырыла торган командировкалардан тыш, барырга; 

7) вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥгҽ бҽйле булмаган максатларда матди-техник, 
финанс һҽм башка тҽэмин итҥ чараларын, башка муниципаль мҿлкҽтне 
файдаланырга; 



8) 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; 

9) ҽгҽр бу вазифага керми икҽн, җирле ҥзидарҽ органы, сайлау комиссиясе һҽм 
аларның җитҽкчелҽре эшчҽнлегенҽ карата, шул исҽптҽн массакҥлҽм мҽгълҥмат 
чараларында, халык алдында, фикерлҽр һҽм бҽялҽҥлҽргҽ юл куярга; 

10) җирлек башлыгының язма рҿхсҽтеннҽн башка, ҽгҽр аның вазыйфаи 
бурычларына кҥрсҽтелгҽн оешмалар һҽм берлҽшмҽлҽр белҽн хезмҽттҽшлек керсҽ, 
мактаулы һҽм махсус исемнҽр (фҽнни берлҽшмҽлҽрдҽн тыш) чит дҽҥлҽтлҽрдҽн, 
халыкара оешмалардан, шулай ук сҽяси партиялҽрдҽн, башка иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽрдҽн һҽм дини берлҽшмҽлҽрдҽн кабул итҽргҽ; 

11) сайлау алды агитациясе, шулай ук референдум мҽсьҽлҽлҽре буенча 
агитация ҿчен вазифаи хҽленең  ҿстенлеклҽреннҽн файдаланырга; 

12) ҥз вазыйфаларын сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽр мҽнфҽгатьлҽрендҽ файдаланырга, шулай ук кҥрсҽтелгҽн 
берлҽшмҽлҽргҽ муниципаль хезмҽткҽр сыйфатында мҿнҽсҽбҽтне халык алдында  
белдерергҽ; 

13) җирле ҥзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси 
партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр (һҿнҽр берлеклҽреннҽн, шулай 
ук ветераннар һҽм башка иҗтимагый ҥзешчҽнлек органнарыннан тыш) 
структураларын тҿзергҽ яисҽ кҥрсҽтелгҽн структураларны булдыруга ярдҽм итҽргҽ; 

 14) хезмҽт бҽхҽслҽрен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны 
ҥтҽҥне туктату; 

15) Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия 
Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса, идарҽ органнары, 
попечительлҽр һҽм кҥзҽтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендҽ 
эшлҽҥче чит ил коммерцияле булмаган хҿкҥмҽтнеке булмаган һҽм аларның структур 
бҥлекчҽлҽре, чит ил коммерцияле булмаган оешмаларының башка органнары 
составына керергҽ; 

16) 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. 

3.5.2. Авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасын контракт 
буенча башкаручы муниципаль хезмҽткҽр, укытучылык, фҽнни һҽм башка иҗади 
эшчҽнлеклҽрдҽн тыш, башка тҥлҽҥле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ хокуклы тҥгел. 
Шул ук вакытта мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлек, ҽгҽр Россия 
Федерациясенең халыкара килешҥендҽ яисҽ Россия Федерациясе законнарында 
башкача каралмаган булса, бары тик чит иллҽр, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит 
ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар хисабына гына финанслана 
алмый. Контракт буенча Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын башкаручы 
муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яки 
Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарҽ органнары, 
попечительлек яки кҥзҽтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендҽ 
эшлҽҥче чит ил коммерцияле булмаган хҿкҥмҽтнеке булмаган оешмаларының башка 
органнары, аларның структур бҥлекчҽлҽре составына керергҽ хокуклы тҥгел. 

3.5.3. Граждан муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң оешма яки физик 
затлар мҽнфҽгатьлҽрендҽ конфиденциаль характердагы мҽгълҥматларны яки хезмҽт 



бурычын ҥтҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган мҽгълҥматны игълан итҽргҽ 
яки кулланырга хокуклы тҥгел. 

3.5.4. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын норматив хокукый актлар белҽн 
билгелҽнгҽн вазыйфалар исемлегенҽ кертелгҽн граждан, муниципаль хезмҽттҽн 
эштҽн киткҽннҽн соң ике ел дҽвамында, федераль законнарда каралган очракларда, 
муниципаль (административ) идарҽнең аерым функциялҽре муниципаль 
хезмҽткҽрнең вазифа (хезмҽт) бурычларына керсҽ, оешмада хезмҽт килешҥе 
шартларында вазыйфаларны билҽҥгҽ һҽм (яки) ҽлеге оешмада эшне башкарырга 
хокуклы тҥгел. 

 
3.6. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм 

мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр. 
3.6.1. Югары Ослан муниципаль районы Советы карары белҽн расланган 

исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥгҽ дҽгъва итҥче граждан, 
шулай ук Югары Ослан муниципаль районы Советы карары белҽн расланган 
исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче муниципаль хезмҽткҽр 
ел саен яллаучы (эш бирҥче) вҽкиленҽ ҥзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте 
һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында һҽм хатынының (иренең) һҽм 
балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти 
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥмат бирергҽ бурычлы. Кҥрсҽтелгҽн 
белешмҽлҽр Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре, 
мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥмат бирҥ ҿчен 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, сроклары һҽм формасы буенча тапшырыла. 

Җирле ҥзидарҽ Советы карары белҽн билгелҽнгҽн исемлеккҽ кертелгҽн 
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче муниципаль хезмҽткҽр ҥз чыгымнары, 
шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының чыгымнары 
турында мҽгълҥматларны Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт граждан 
хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥмат бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм формада 
тапшырырга тиеш. 

Муниципаль хезмҽткҽр, аның хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган балаларының 
чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килҥен тикшереп тору 2008 елның 25 
декабрендҽге "Коррупциягҽ каршы тору турында" 273-ФЗ номерлы Федераль законда 
һҽм "Дҽҥлҽт вазыйфаларын билҽҥче затларның һҽм башка затларның 
чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килҥен тикшереп тору турында" 2012 
елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, башка норматив хокукый 
актларда каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.6.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан тапшырыла торган керемнҽр, 
чыгымнар, милек һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр, ҽгҽр 
федераль законнарда алар дҽҥлҽт серен тҽшкил итҥче белешмҽлҽргҽ кертелмҽгҽн 
булса, конфиденциаль характердагы белешмҽлҽр булып тора. 

3.6.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган 
балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында, муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатыны (иренең) һҽм балигъ 
булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр фондларына иганҽ (взнослар) җыю 
ҿчен, шулай ук физик затлар файдасына керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм 
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥматлардан файдалану рҿхсҽт 
ителми. 



3.6.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм 
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥматларны таратуда яки ҽлеге 
мҽгълҥматларны Россия Федерациясе законнарында каралмаган максатларда 
куллануда гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы. 

3.6.5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм 
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр муниципаль норматив 
хокукый акт белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларына 
бастырып чыгару ҿчен бирелергҽ мҿмкин. 

Җирлек Советы карары белҽн расланган исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль 
хезмҽт вазыйфаларын билҽҥгҽ дҽгъва кылучы гражданнарга, муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең, ҽлеге вазыйфаларны билҽҥче ирлҽренең (хатыннарының) һҽм 
балигъ булмаган балаларының муниципаль органнар мҽнфҽгатьлҽрендҽ Татарстан 
Республикасының иң югары вазыйфаи затлары (Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
хакимиятенең югары башкарма органнары җитҽкчелҽре) тарафыннан Россия 
Федерациясенең норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ оператив-
эзлҽҥ чараларын ҥткҽрҥ турында хокук саклау органнарына запрослар җибҽрелҽ. 

3.6.6. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽҥгҽ дҽгъва кылучы гражданнар 
тарафыннан тапшырыла торган керемнҽр, милек һҽм милек характерындагы 
йҿклҽмҽлҽр турындагы белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын, ҽлеге 
вазифаларны билҽҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан норматив хокукый 
актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ гражданнар тарафыннан 
тапшырыла торган белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын, муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан чиклҽҥлҽрнең һҽм тыюларның ҥтҽлешен, мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын булдырмау һҽм җайга салу, алар тарафыннан "Коррупциягҽ каршы тору 
турында" 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда 
билгелҽнгҽн бурычларны ҥтҽҥне, муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан һҽм Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

3.6.7. Граждан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ яллаучы (эш бирҥче) вҽкиленҽ 
ҥзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре 
турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының 
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында 
белешмҽлҽр тапшырмау яисҽ белҽ торып ялган яки тулы булмаган белешмҽлҽр бирҥ 
кҥрсҽтелгҽн гражданны муниципаль хезмҽткҽ кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез 
булып тора. 

3.6.8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҥзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте 
һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм 
балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти 
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥмат бирҥ, яисҽ муниципаль хезмҽткҽрдҽн 
эштҽн азат ителҥгҽ китерҽ торган хокук бозу булып саналса, яисҽ белҽ торган дҿрес 
булмаган яки тулы булмаган мҽгълҥмат бирҥ мҽҗбҥри булган очракта, муниципаль 
хезмҽткҽргҽ ҥз керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥмат бирҥ; 

 
3.7. Җирлекнең муниципаль хезмҽтендҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу. 
3.7.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу буенча чаралар 

кҥрҥ бурычын кҥздҽ тоткан вазыйфаи (хезмҽт) вазыйфаларының тиешле, объектив 
һҽм гадел башкарылуына (вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру) йогынты ясый яки йогынты 
ясый ала торган вазыйфаны билҽп торучы затның шҽхси кызыксынуы (турыдан-туры 



яки турыдан-туры булмаган) мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча чаралар 
кҥрҥ бурычын кҥздҽ тоткан ситуациясе мҽнфҽгатьлҽр конфликты астында аңлашыла. 

3.7.2.  Шҽхси кызыксыну дигҽндҽ керемнҽрне акча, башка мҿлкҽт рҽвешендҽ, 
шул исҽптҽн мҿлкҽти хокуклар, мҿлкҽти характердагы хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр, 
башкарылган эшлҽр нҽтиҗҽлҽре яки 3.7.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн зат тарафыннан, 
һҽм (яисҽ) аның белҽн якын мҿнҽсҽбҽттҽ булган затлар, 3.7.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн 
зат һҽм (яисҽ) аның белҽн якын мҿнҽсҽбҽттҽ булган затлар (ата-аналар, ир белҽн 
хатын, балалар, бертуган, сеңеллҽре, шулай ук бертуганнары, ата-аналары, 
балалары, ир белҽн хатын балаларны һҽм  балаларының хатыннары һҽм ирлҽре) 
корпоратив яисҽ башка якын мҿнҽсҽбҽтлҽр белҽн бҽйле затлар алу мҿмкинлеге 
аңлашыла; 

Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын яклаучы муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи яки хезмҽт хҽлен 
ҥзгҽрткҽндҽ, аны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын ҥтҽҥдҽн һҽм 
(яки) мҽнфҽгатьлҽр конфликты барлыкка килҥгҽ сҽбҽп булган файдадан 
читлҽштерҥгҽ кадҽр булырга мҿмкин. 

Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥче затның кыйммҽтле кҽгазьлҽр, 
акциялҽр (катнашу ҿлешлҽре, оешмаларның устав (туплау) капиталларында катнашу 
пайлары) мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ яки китерергҽ мҿмкин булса, 
кҥрсҽтелгҽн зат ҥзенҽ караган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне, акциялҽрне (оешмаларның 
устав (туплау) капиталларында катнашу ҿлешлҽрен, пайларын) Россия Федерациясе 
граждан законнары нигезендҽ ышанычлы идарҽгҽ тапшырырга тиеш. 

Мҽнфҽгатьлҽр конфликты ягы булып торучы муниципаль хезмҽткҽрнең 
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу чаралары муниципаль 
хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора. 
      3.7.1. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу чорына ҽлеге муниципаль 
хезмҽткҽрне билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан читлҽштерҥгҽ кадҽр 
билҽгҽн җирлек муниципаль хезмҽте вазыйфасыннан читлҽштерҥнең барлык 
вакытына аның ҿчен акчалата тҥлҽҥне саклап калып, җирлекнең муниципаль 
хезмҽткҽрендҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ яки китерҽ ала торган шҽхси 
кызыксынучанлык барлыкка килҥ турында мҽгълҥм булган яллаучы (эш бирҥче) 
вҽкиле мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу буенча чаралар кҥрергҽ 
тиеш. 

Ул ҥзенҽ буйсынган муниципаль хезмҽткҽрдҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына, 
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмауга яки җайга салуга китерҽ яки китерҽ ала 
торган, яллаучы вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат 
итҥгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора. 
     3.7.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт урынында ҥз-ҥзлҽрен тотышының 
гомуми принципларын ҥтҽҥне тҽэмин итҥ һҽм җирлекнең җирле ҥзидарҽ 
органнарында, башка муниципаль органнарында мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга 
салу ҿчен, муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын җайга салу буенча комиссиялҽр тҿзелергҽ мҿмкин. 

 
3.8. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽр 

1. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы: 
1) вазыйфа йҿклҽмҽлҽрен намус белҽн, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ 

ҥтҽргҽ; 
2) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, ҿзлексез 

мҿнҽсҽбҽт тҽэмин итҽргҽ, нинди дҽ булса иҗтимагый яисҽ дини берлҽшмҽлҽргҽ, 
һҿнҽри яисҽ социаль тҿркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ 



һҽм мондый берлҽшмҽлҽргҽ, тҿркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм гражданнарга карата 
ялгышлык эшлҽмҽскҽ; 

3) вазыйфаи бурычларны намуслы башкарырга комачаулаучы нинди дҽ булса 
шҽхси, мҿлкҽти (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле гамҽллҽр 
кылмаска; 

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 мҿрҽҗҽгатьтҽ корректлылык кҥрсҽтергҽ; 
6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм 

традициялҽренҽ хҿрмҽт кҥрсҽтергҽ; 
7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни 

һҽм башка ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга; 
8) миллҽтара һҽм конфессияара татулыкка ярдҽм итҽргҽ; 
9) аның абруена яисҽ муниципаль орган авторитетына зыян китерерлек 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. 

 
4. ҖИРЛЕКНЕҢ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТЕНҼ  КЕРҤ, АНЫ ҤТҤ ҺҼМ ТУКТАТУ 

ТҼРТИБЕ. 
4.1. Җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ керҥ. 

4.1.1. Җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ 18 яшькҽ җиткҽн, Россия Федерациясе 
дҽҥлҽт телен белҥче һҽм федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары 
һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ 
торган, муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽҥлҽр булмаганда, гражданнар керергҽ 
хокуклы. 

4.1.2. Җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ кергҽндҽ, шулай ук аны узганда җенесе, 
расасы, миллҽте, чыгышы, мҿлкҽте һҽм вазифа 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. 

4.1.3. Авыл җирлеге муниципаль хезмҽтенҽ кергҽндҽ граждан тҽкъдим итҽ: 
1) җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ керҥ һҽм җирлекнең муниципаль хезмҽте 

вазыйфасын билҽҥне сорап гариза; 
2) ҥз кулы белҽн тутырылган һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽт биргҽн 

федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча 
имзаланган анкета; 

3) паспорт; 
4) хезмҽт кенҽгҽсе (контракт),  беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан тыш; 
5) белем турында документ; 
6) хезмҽт шартнамҽсе (контракт) беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан тыш, 

мҽҗбҥри пенсия иминлҽштерҥенең иминият таныклыгы; 
7) физик затның Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽҥ урыны буенча 

салым органында исҽпкҽ куелуы турында таныклык; 
8) запаста торучы гражданнар һҽм хҽрби хезмҽткҽ чакырылырга тиешле затлар 

ҿчен хҽрби исҽпкҽ алу документлары; 



9) җирлекнең муниципаль хезмҽтенҽ керҥгҽ комачаулык итҥче авыруларның 
булмавы турында медицина оешмасы бҽялҽмҽсе; 

10) җирлекнең муниципаль хезмҽткҽ керҥ елыннан алдагы ел ҿчен керемнҽр, 
милек һҽм милек характерындагы йҿклҽмҽлҽр турында мҽгълҥматлар; 

10.1. “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль законның 
15.1 статьясында каралган белешмҽлҽр. 

11) федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында һҽм 
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карарларында каралган башка документлар. 

4.1.4. Авыл җирлеге муниципаль хезмҽтенҽ граждан хезмҽт килешҥе 
шартларында, Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында 
каралган ҥзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнҥ 
нҽтиҗҽсендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 
4.2. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽрлҽрен аттестациялҽҥ. 

4.2. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽҥ аның билҽгҽн муниципаль хезмҽт 
вазыйфасына туры килҥен билгелҽҥ максатларында ҥткҽрелҽ. Муниципаль 
хезмҽткҽрне аттестациялҽҥ ҿч елга бер тапкыр ҥткҽрелҽ. 

4.2. Тҥбҽндҽге муниципаль хезмҽткҽрлҽр аттестациялҽнергҽ тиеш тҥгел: 
1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын кимендҽ бер ел билҽҥчелҽр; 
2) 60 яшькҽ җиткҽннҽр; 
3) йҿкле хатын-кызлар; 
4) йҿклелек һҽм бала табу буенча отпускта булган яки бала карау буенча 

отпускта булган. Кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне ялдан чыкканнан соң бер 
елдан да соңга калмыйча аттестациялҽҥ мҿмкин; 

5) вакытлы хезмҽт килешҥе (контракт) нигезендҽ муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽҥче затлар. 

4.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽҥ тҽртибе муниципаль хезмҽт 
турында Татарстан Республикасы кодексы белҽн билгелҽнҽ. 

 
4.3. Районның муниципаль хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽт килешҥен ҿзҥ ҿчен 

нигезлҽр. 
4.3.1 Муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешҥе яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле 

инициативасы буенча ҿзелергҽ мҿмкин: 
1) җирлекнең муниципаль хезмҽте вазыйфасын билҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн иң чик 

яшькҽ ирешҥ; 
 2) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит дҽҥлҽт гражданлыгын - 

Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, аның нигезендҽ чит ил 
гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга, аларга чит ил дҽҥлҽт гражданлыгын сатып 
алырга яисҽ аның Россия Федерациясе гражданының Россия Федерациясе халыкара 
шартнамҽсендҽ катнашучы булмаган чит ил территориясендҽ даими яшҽҥ хокукын 
раслаучы башка документ алырга хокуклы, аның нигезендҽ чит ил гражданлыгы 
булган Россия Федерациясе гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы; 

3) җирлекнең муниципаль хезмҽте белҽн бҽйле чиклҽҥлҽрне һҽм тыюларны 
ҥтҽмҽҥ. 

4) дисквалификация рҽвешендҽ административ җҽза куллану. 
4.3.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн иң чик яшькҽ 

җиткҽн авыл җирлеге муниципаль хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽттҽ булу 
вакытын озайту рҿхсҽт ителҽ. Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽттҽ булу 
вакытын бер тапкыр озайту бер елдан да артык рҿхсҽт ителми. 

 



5. ЭШ ВАКЫТЫ ҺҼМ ЯЛ ВАКЫТЫ. 
 

5.1. Эш вакыты. 
5.1.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш (хезмҽт) вакыты хезмҽт законнары 

нигезендҽ җайга салына.  
 

5.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең  ялы. 
5.2.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасын һҽм 

акчалата эчтҽлеген саклап калып, еллык ял бирелҽ, аның кҥлҽме уртача хезмҽт 
хакын исҽплҽҥ ҿчен хезмҽт законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ. 

5.2.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең еллык тҥлҽҥле ялы тҿп тҥлҽҥле отпусктан һҽм 
ҿстҽмҽ тҥлҽҥле отпусклардан тора. 

5.2.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ел саен 30 календарь кҿн дҽвамында еллык 
тҿп тҥлҽҥле отпуск бирелҽ. 

5.2.4. Ел саен ҿстҽмҽ тҥлҽҥле отпусклар муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар 
эшлҽгҽн ҿчен, шулай ук федераль законнарда һҽм Татарстан Республикасы 
законнарында каралган очракларда бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽр тиешле еллар 
эшлҽгҽн ҿчен еллык тҥлҽҥле ҿстҽмҽ ялның озынлыгы муниципаль хезмҽтнең һҽр елы 
ҿчен бер календарь кҿне исҽбеннҽн исҽплҽнҽ. Еллык тҥлҽҥле тҿп отпускның һҽм 
тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык тҥлҽҥле ҿстҽмҽ ялның гомуми озынлыгы 40 
календарь кҿннҽн дҽ артмаска тиеш.  

Хезмҽт кҿне нормалаштырылмаган муниципаль хезмҽткҽргҽ ҿч календарь кҿн 
дҽвамында хезмҽт кҿне нормалаштырылмаган ҿчен ел саен ҿстҽмҽ тҥлҽҥле отпуск 
бирелҽ. 

Нормага салынмаган эш кҿне ҿчен еллык ҿстҽмҽ тҥлҽҥле ял, шулай ук Федераль 
законда каралган башка очракларда ел саен бирелҽ торган ҿстҽмҽ тҥлҽҥле отпуск 
ҽлеге пунктта каралган еллык тҥлҽҥле отпускның гомуми озынлыгыннан һҽм тиешле 
еллар эшлҽгҽн ҿчен ел саен ҿстҽмҽ тҥлҽҥле отпусктан тыш бирелҽ. 

5.2.5. Муниципаль хезмҽткҽр гаризасы буенча ел саен тҥлҽнҽ торган отпуск 
ҿлешлҽр буенча бирелергҽ мҿмкин, шул ук вакытта ялның бер ҿлеше 14 календарь 
кҿннҽн дҽ ким булмаска тиеш. Эшкҽ алучының (эш бирҥче) вҽкиле белҽн килештереп, 
муниципаль хезмҽткҽргҽ отпускның бер ҿлеше башка озынлыкта бирелергҽ мҿмкин. 

5.2.6. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язма гаризасы буенча яллаучы (эш бирҥче) 
вҽкиле карары белҽн, акчалата эчтҽлекне саклап калмыйча, бер елдан да артмаган 
ял бирелергҽ мҿмкин. 

5.2.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль законнарда каралган очракларда 
акчалата тҥлҽҥне саклап калмыйча ял бирелҽ. 

 
6. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼР ХЕЗМҼТЕНҼ ТҤЛҼҤ.  

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРГҼ БИРЕЛҼ ТОРГАН ГАРАНТИЯЛҼР. 
МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ СТАЖЫ. 

 
6.1. Муниципаль хезмҽткҽр хезмҽтенҽ тҥлҽҥ. 

6.1.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең акчалата кереме муниципаль хезмҽт 
вазыйфасы (алга таба - вазыйфаи оклад) нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрнең 
вазыйфаи окладыннан, шулай ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽрдҽн (алга таба - 
ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр) тора. 

6.1.2. Ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽргҽ тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 
1) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка ай саен ҿстҽмҽ тҥлҽҥ; 



2) муниципаль хезмҽтнең махсус шартлары ҿчен вазыйфаи окладына ай саен 
ҿстҽмҽ тҥлҽҥ; 

3) муниципаль орган бурычларын һҽм функциялҽрен тҽэмин итҥне, вазыйфаи 
инструкцияне ҥтҽҥне исҽпкҽ алып, яллаучының (эш бирҥче) вҽкиле тарафыннан 
билгелҽнҽ торган аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне ҥтҽгҽн ҿчен премиялҽр; 

4) айлык акчалата бҥлҽклҽҥ; 
5) класс  чины ҿчен айлык ҿстҽмҽ; 
6) еллык тҥлҽҥле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган тҥлҽҥ; 
7) матди ярдҽм. 
6.1.3. Җирлекнең муниципаль хокукый актлары белҽн шулай ук тҥбҽндҽге ҿстҽмҽ 

тҥлҽҥлҽр билгелҽҥ каралырга мҿмкин: 
1) муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт кҿне нормалаштырылмаган шартларда 

эшлҽгҽн ҿчен айлык компенсация тҥлҽҥлҽре; 
2) тҿп хезмҽт вазыйфаларына хокукый актларга һҽм хокукый актлар 

проектларына хокукый экспертиза ҥткҽрҥ, хокукый актлар проектларын ҽзерлҽҥ һҽм 
редакциялҽҥ, югары юридик белемгҽ ия булган юрист яки башкаручы сыйфатында 
визалау (юридик эш ҿчен ҿстҽмҽ) кергҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ айлык тҥлҽҥ; 

3) фҽннҽр кандидатының профильле гыйльми дҽрҽҗҽсе, фҽннҽр докторы 
гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен муниципаль хезмҽткҽргҽ вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ; 

4) Татарстан Республикасының мактаулы исеме ҿчен муниципаль хезмҽткҽргҽ 
вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ.  

6.1.4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ закон нигезендҽ дҽҥлҽт серен тҽшкил итҥче 
белешмҽлҽр белҽн эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ билгелҽнҽ. 

6.1.5. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт 
хакы кҥлҽмен һҽм шартларын мҿстҽкыйль билгели. Вазыйфаи оклад кҥлҽме, шулай 
ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр кҥлҽме һҽм аларны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе 
Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы законнары һҽм ҽлеге 
Нигезлҽмҽ нигезендҽ җирлек Советы чыгара торган муниципаль хокукый актлар 
белҽн билгелҽнҽ. 

 
6.2. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽр 

6.2.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ гарантиялҽнҽ: 
1) вазыйфаи инструкция нигезендҽ аларның вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥне 

тҽэмин итҽ торган эш шартлары; 
2) акчалата тҥлҽҥне ҥз вакытында һҽм тулы кҥлҽмдҽ алу хокукы; 
3) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽҥ, ял кҿннҽре һҽм 

эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук ел саен тҥлҽнҽ торган ял кҿннҽре бирҥ 
белҽн тҽэмин ителҽ торган ял; 

4) муниципаль хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына медицина хезмҽте 
кҥрсҽтҥ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽткҽр пенсиягҽ чыккач та; 

5) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен һҽм инвалидлыкка бҽйле рҽвештҽ пенсия белҽн 
тҽэмин итҥ, шулай ук ул вафат булган очракта муниципаль хезмҽткҽрнең гаилҽ 
ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин итҥ; 

6) вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрнең 
сҽламҽтлегенҽ һҽм мҿлкҽтенҽ зыян китергҽн очракка мҽҗбҥри дҽҥлҽт иминияте; 

7) муниципаль хезмҽт ҥткҽн чорда яисҽ аның туктатылганнан соң, ҽмма аларның 
вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп туган очракларга 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. 

6.2.2. Җирле ҥзидарҽ органы, башка муниципаль органнарны юкка чыгару, яисҽ 
җирлекнең җирле ҥзидарҽ органы, башка муниципаль органнары хезмҽткҽрлҽре 
штаты кыскару сҽбҽпле, муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешҥе ҿзелгҽндҽ 
оешма эшчелҽренең штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ, эштҽн азат ителгҽн очракта, 
оешма хезмҽткҽрлҽр ҿчен хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн гарантиялҽр бирҽ. 

6.2.3. Җирлек уставы белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ гарантиялҽр 
бирелергҽ мҿмкин.  

 
    6.3. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин итҥ  

6.3.1. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽр тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен 
пенсия алу хокукына ия. 

6.3.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсия кҥлҽмен 
билгелҽҥ Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт 
вазыйфалары һҽм Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфалары 
нисбҽте нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле елларны 
эшлҽгҽн ҿчен пенсиянең максималь кҥлҽме Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан 
хезмҽткҽренең тиешле вазыйфасы буенча тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсиянең 
максималь кҥлҽменнҽн артмаска тиеш. 

6.3.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт пенсиясенҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен 
айлык тҥлҽҥнең минималь кҥлҽме Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 
картлык буенча хезмҽт пенсиясенең минималь кҥлҽменнҽн ким була алмый. 
    6.3.4. Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган очракта, ул вазыйфаи бурычларын 

ҥтҽҥгҽ бҽйле, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң килеп җиткҽн 

очракта, вафат булучының гаилҽ ҽгъзалары туендыручысын югалту уңаеннан 

федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ пенсия алуга хокуклы. 

     6.3.5. Муниципаль хезмҽткҽргҽ, пенсиягҽ чыгу сҽбҽпле, җирлек Советы карары 

белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, бер тапкыр бирелҽ торган акчалата тҥлҽҥ тҥлҽнҽ. 

 
6.4. Җирлекнең муниципаль хезмҽт стажы 

6.4.1. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽҥ ҿчен муниципаль хезмҽт 
стажына (гомуми дҽвамлылыгына) даими нигездҽ эшлҽҥ чорлары кертелҽ: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларында (муниципаль хезмҽтнең муниципаль 
вазыйфаларында) 

2) муниципаль вазыйфаларда; 
3) Россия Федерациясе дҽҥлҽт вазыйфаларында һҽм Татарстан Республикасы 

Дҽҥлҽт вазыйфаларында; 
4) дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфалары, хҽрби вазыйфалар һҽм хокук саклау 

хезмҽте вазыйфаларында (дҽҥлҽт хезмҽте вазыйфаларында); 
5) муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ 

башка вазыйфаларда. 
6.4.2. Татарстан Республикасы дҽҥлҽт вазыйфаларын һҽм Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларын, Татарстан Республикасы 
(Татарстан АССР) дҽҥлҽт органнарында бҥтҽн дҽҥлҽт вазыйфаларын билҽҥ чорлары 
Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт стажына кертелҽ. 



6.4.3. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽҥ ҿчен муниципаль хезмҽт 
стажына җирлекнең муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу вакыты, 
шулай ук федераль законнар нигезендҽ җирлекнең муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ 
муниципаль хезмҽт вазыйфасы сакланып калган башка чорлар кертелҽ. 

6.4.4. Муниципаль хезмҽт стажына, муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган 
тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен ел саен бирелҽ торган ҿстҽмҽ тҥлҽҥле отпускның 
дҽвамлылыгын билгелҽҥ һҽм гамҽлдҽге законнарда каралган башка гарантиялҽрне 
билгелҽҥ ҿчен, "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль 
законның 25 статьясындагы 1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн вазыйфаларны билҽҥ чорлары, 
шулай ук "Россия Федерациясе дҽҥлҽт граждан хезмҽте турында" 2004 елның 27 
июлендҽге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 54 статьясындагы 2 ҿлеше нигезендҽ 
дҽҥлҽт граждан хезмҽте стажына вазыйфаларны билҽҥ чорлары кертелҽ (исҽпкҽ 
алына). 

6.4.5. Муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽҥ һҽм билгелҽҥ тҽртибе Татарстан 
Республикасы законнары белҽн билгелҽнҽ. 

 
7. ҖИРЛЕКНЕҢ  МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЕН БҤЛҼКЛҼҤ. ҖИРЛЕКНЕҢ  

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРЕ ДИСЦИПЛИНАР ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 
               
 

7.1. Муниципаль хезмҽткҽрне бҥлҽклҽҥ 
 7.1.1. Авыл җирлеге муниципаль хезмҽткҽрлҽренең 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 тҥлҽҥ; 
 3) кыйммҽтле бҥлҽк белҽн бҥлҽклҽҥ; 
 4) җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан билгелҽнгҽн Мактау 

грамотасы яисҽ башка тҿр бҥлҽклҽр белҽн бҥлҽклҽҥ; 
 5) Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

дҽҥлҽт бҥлҽклҽре белҽн бҥлҽклҽҥ; 
 6) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

җирлек Уставы һҽм башка муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн башка 
кызыксындыру тҿрлҽре. 

 2. Бҥлҽклҽҥлҽрне куллану тҽртибе һҽм шартлары җирлекнең муниципаль 
хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 
  

7.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең дисциплинар җаваплылыгы 
 

 1. Дисциплинар җинаять кылган-җирлекнең муниципаль хезмҽткҽренҽ аның 
гаебе белҽн ҥзенҽ йҿклҽнгҽн хезмҽт бурычларын ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн 
ҿчен яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле тҥбҽндҽге дисциплинар җҽза кулланырга хокуклы: 

 1) кисҽтҥ; 
 2) шелтҽ; 
 3) тиешле нигезлҽр буенча җирлекнең муниципаль хезмҽтеннҽн азат итҥ. 
 2. Дисциплинар җинаятькҽ юл куйган муниципаль хезмҽткҽр вакытлыча (ҽмма 

бер айдан да артык тҥгел), аның дисциплинар җаваплылыгы турындагы мҽсьҽлҽне 
хҽл иткҽнче, вазыйфаи бурычларын ҥтҽҥдҽн, акчалата тҥлҽҥне  саклау белҽн эштҽн 
азат ителергҽ мҿмкин. Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаи бурычларны ҥтҽҥдҽн 
читлҽштерҥ бу очракта җирлекнең муниципаль хокукый акты белҽн башкарыла. 



 3. Дисциплинар тҥлҽтҥлҽрне куллану һҽм бетерҥ тҽртибе, федераль законнарда 
каралган очраклардан тыш, хезмҽт законнары белҽн билгелҽнҽ. 

 
7.3. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу турында талҽплҽрне, 

чиклҽҥлҽрне һҽм тыюларны ҥтҽмҽгҽн һҽм коррупциягҽ каршы тору максатларында 
билгелҽнгҽн бурычларны ҥтҽмҽгҽн ҿчен тҥлҽтҥлҽр 

7.3.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ 
җайга салу турындагы талҽплҽрне, чиклҽҥлҽрне, тыюларны ҥтҽмҽгҽн һҽм 
коррупциягҽ каршы тору максатларында "Коррупциягҽ каршы тору турында" 2008 
елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн бурычларны 
ҥтҽмҽгҽн ҿчен ҽлеге Нигезлҽмҽнең 7.2 статьясында каралган тҥлҽтҥлҽр салына. 

7.3.2. Муниципаль хезмҽткҽр ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3.6 һҽм 3.7 билгелҽнгҽн 
хокук бозулар очракларында ышаныч югалу сҽбҽпле муниципаль хезмҽттҽн азат 
ителергҽ тиеш. 

7.3.3.  Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3.6, 3.7 һҽм 7.2 статьяларында каралган тҥлҽтҥлҽр 
яллаучы вҽкиле (эш бирҥче) тарафыннан Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында һҽм (яисҽ) муниципаль норматив хокукый актларда билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ, нигездҽ кулланыла: 

1) коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 
муниципаль органның оештыру бҥлеге тарафыннан ҥткҽрелгҽн тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре 
турында доклад; 

2) тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад комиссиягҽ җибҽрелгҽн очракта, 
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын җайга салу буенча комиссия тҽкъдимнҽре; 

2.1) коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле 
муниципаль органның кадрлар хезмҽте бҥлекчҽсе докладының, анда аны кылуның 
факттагы шартлары бҽян ителҽ, һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең аның ризалыгы белҽн 
генҽ һҽм коррупциячел хокук бозу фактын тану шарты белҽн (ышаныч югалтуга бҽйле 
рҽвештҽ эштҽн азат итҥ рҽвешендҽге тҥлҽтҥне кулланудан тыш), муниципаль 
хезмҽткҽрнең язма аңлатмасы; 

 3) муниципаль хезмҽткҽр аңлатмалары; 
4) башка материаллар. 
4.       Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3.6, 3.7 һҽм 7.2 статьяларында каралган тҥлҽтҥлҽрне 

кулланганда муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан кылынган коррупцион хокук бозу 
характеры, 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. 

5.   Коррупциячел хокук бозу кылган очракта муниципаль хезмҽткҽргҽ карата 
тҥлҽтҥне куллану турындагы актта тҥлҽтҥне куллану нигезе буларак ҽлеге статьяның 
1 яки 2 ҿлеше кҥрсҽтелҽ. 
    6.      Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3.6, 3.7 һҽм 7.2 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. 

 



8. Җирле ҥзидарҽ органнарында кадрлар эше 
8.1.1. Җирлекнең җирле ҥзидарҽ органнарында кадрлар эше ҥз эченҽ ала: 
1) җирлекнең муниципаль хезмҽте вазыйфаларын билҽҥ ҿчен кадрлар составын 

формалаштыру; 
2) җирлекнең муниципаль хезмҽте турындагы законнар нигезлҽмҽлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ һҽм ҽлеге тҽкъдимнҽрне эшкҽ алучы вҽкиленҽ 
(эш бирҥчегҽ) кертҥ турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ; 

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 алып бару; 
5) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси эшлҽрен алып бару; 
6) җирлектҽ 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) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥматларны, шулай ук "Россия Федерациясендҽ 
муниципаль хезмҽт турында" Федераль законда һҽм башка федераль законнарда 
билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне ҥтҽҥне 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 кадрлар хезмҽтенең башка мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итҥ. 
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