
 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында муниципаль   
хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽне раслау хакында 

 
2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендҽ муниципаль 

хезмҽт турында» Федераль законга, Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽт 
турындагы Кодексына, Югары Ослан муниципаль районы Уставына таянып,  

 
Югары Ослан муниципаль районы Советы 

 Карар итте: 
 

   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында муниципаль 
хезмҽт турында Нигезлҽмҽне расларга (1 кушымта) 
   2. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында муниципаль 
хезмҽт турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында» Югары Ослан муниципаль районы 
Советының 2006 елның 1 августындагы 7-78 номерлы карарын ҥз кҿчен югалткан дип 
танырга.  
    3. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм 
Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында урнаштырырга. 
     4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль районы 
Советының законлылык, хокук тҽртибе һҽм регламент буенча даими комиссиягҽ 
йҿклҽргҽ. 
 
   
 
 
Совет рҽисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 
Башлыгы                                                                                      М.Г. Зиатдинов                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  23.03.2020       № 56-638  



Югары Ослан муниципаль районы 
Советының 2020 елның 23 
мартындагы 56-638 номерлы 
карарына  

                                 1  кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында муниципаль 
хезмҽт турында Нигезлҽмҽ 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 
 

1.1. Муниципаль  хезмҽт 

      Районның муниципаль хезмҽте – хезмҽт килешҥе (контракт) тҿзҥ юлы белҽн 
башкарылучы муниципаль хезмҽт вазифаларында даими нигездҽ тормышка 
ашырыла торган гражданнарның профессиональ эшчҽнлеге. 

    Муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҿчен яллаучы булып, аның исеменнҽн яллаучы 
вҽкалҽтлҽрен тормышка ашырган  яллаучы (эш бирҥче) муниципаль берҽмлек тора. 

    Яллаучы (эш бирҥче) вҽкил булып Район Башлыгы, башка Район җирле 
ҥзидарҽ органы җитҽкчесе яки яллаучы (эш бирҥче) вҽкиле вазифаларын 
башкаручы вҽкалҽтле шҽхес була ала. 

   Югары Ослан муниципаль районында муниципаль хезмҽт Россия 
Федерациясе Конституциясе, “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 
Федераль законы, Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турында 
Кодексы,  Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка 
норматив хокук актлары,  Югары Ослан муниципаль районы Уставы, бу 
Кагыйдҽнамҽ, башка муниципаль хокук актлары белҽн туры китереп тормышка 
ашырыла. 

     Югары Ослан муниципаль районы муниципаль  хезмҽткҽрлҽренҽ (алда- 
муниципаль  хезмҽткҽр) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 
Федераль законында каралган ҥзенчҽлеклҽр белҽн хезмҽт кануны тҽэсире 
таратыла. 

 

 

1.2. Гражданнарның муниципаль хезмҽткҽ керҥ юлына хокукы. 

 

Россия Федерациясе дҽҥлҽт телен белгҽн гражданнар җенесенҽ, расасына, 
миллҽтенҽ, теленҽ, килеп чыгышына, мҿлкҽт һҽм хезмҽттҽге хҽленҽ, яшҽҥ урынына, 
дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, карашларына, иҗтимагый оешмаларга керҥенҽ карамастан, 
шулай ук  муниципаль  хезмҽткҽрнең профессиональ һҽм эшлекле сыйфатларына 
бҽйле булмаган башка шартларга карамастан муниципаль хезмҽткҽ тигез керҥгҽ һҽм 
тигез шартларга ия. 

 
1.3. Районның муниципаль  хезмҽтен финанслау. 
 
    Районның муниципаль  хезмҽтен финанслау, федераль канун белҽн башка 

нҽрсҽ каралмаган булса, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽтенҽ тҥлҽҥ чыгымнарын, 
аларны пенсия белҽн тҽэмин итҥне, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган 



гарантиялҽрне тҽэмин итҥ белҽн бҽйле башка чыгымнарны кертеп, Районның җирле 
бюджеты хисабына тормышка ашырыла.. 

 

2. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ ВАЗИФАЛАРЫ 

 

2.1 Муниципаль хезмҽт вазифалары. 

 

    2.1.1. Районның муниципаль хезмҽт вазифасы - Районның җирле ҥзидарҽ 
органындагы, Район Уставына туры китереп барлыкка килгҽн Районның башка 
муниципаль органнарындагы вазифа, вҽкалҽтлҽрне тормышка ашыру буенча 
билгелҽнгҽн хезмҽт вазифалары белҽн барлыкка килгҽн Районның башка 
муниципаль органнарында оешкан   вазифа, яки муниципаль вазифа башкаручы. 

    2.1.2. Районның муниципаль хезмҽте вазифалары Татарстан Республикасы 
муниципаль хезмҽте вазифалары реестрына туры китереп Район муниципаль хокук 
актлары белҽн  билгелҽнҽ. 

     2.1.3. Районның җирле ҥзидарҽ органы, Районның Сайлау комиссиясе 
аппараты штаты расписаниесен тҿзегҽндҽ һҽм раслаганда Татарстан Республикасы 
муниципаль хезмҽт вазифалары реестрында каралган  муниципаль хезмҽт 
вазифалары исемнҽре кулланыла. 

 
2.2. Муниципаль хезмҽт вазифаларының классификациясе. 

      2.2.1. Районның муниципаль хезмҽт вазифалары тҥбҽндҽге тҿркемнҽргҽ 
бҥленҽ: 

     1) югары муниципаль хезмҽт вазифалары; 
     2) баш муниципаль хезмҽт вазифалары; 
     3) ҽйдҽп баручы муниципаль хезмҽт вазифалары; 
     4) ҿлкҽн муниципаль хезмҽт вазифалары; 
     5) кече муниципаль хезмҽт вазифалары. 
     2.2.2. Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽт вазифалары һҽм дҽҥлҽт 

граждан хезмҽт вазифалары бҽйлҽнеше, Татарстан Республикасы муниципаль 
хезмҽт вазифалары һҽм дҽҥлҽт граждан хезмҽт вазифаларына тиешле 
квалификацион талҽплҽрне исҽпкҽ алып, Татарстан Республикасы кануннары белҽн 
билгелҽнҽ. 

      2.2.3. Муниципаль хезмҽт вазифаларын алыштыру ҿчен квалификацион 
талҽплҽр Татарстан Республикасы кануны белҽн туры китереп билгелҽнҽ. 

 
2.3. Районның муниципаль хезмҽткҽрлҽренең класслы 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. Районның 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 муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфаларына кҥчергҽндҽ һҽм 
муниципаль хезмҽттҽн азат иткҽндҽ аларны саклау тҽртибе Татарстан Республикасы 
законнары нигезендҽ билгелҽнҽ. 

 
                            3. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТКҼРНЕҢ ХОКУК ХҼЛЕ   

                            3.1. Районның муниципаль хезмҽткҽре 
 

3.1.1. Районның муниципаль хезмҽткҽре булып, федераль кануннар белҽн һҽм 
Татарстан Республикасы кануннары белҽн туры китереп, район муниципаль хокук 
актлары билгелҽгҽн тҽртиптҽ районның муниципаль хезмҽт вазифалары буенча 
вазифа башкаручы, район бюджетыннан тҥлҽнгҽн хезмҽт хакы алып эшлҽҥче 
гражданин тора. 

   3.1.2. Районның җирле ҥзидарҽ органнары һҽм районның башка муниципаль 
оешмалары эшчҽнлеген техник тҽэмин итҥ буенча вазифалар башкарган затлар 
районның муниципаль хезмҽте вазифаларын башкара алмый һҽм  муниципаль 
хезмҽткҽр булмый. 

 
3.2. Районның муниципаль хезмҽткҽренең тҿп хокуклары. 

 
     3.2.1. Муниципаль хезмҽткҽр хокуклы: 
    1) муниципаль хезмҽттҽ башкарган вазифалары буенча аның хокукларын һҽм 

бурычларын билгелҽҥче документлар, хезмҽт вазифаларын башкару сыйфатын 
билгелҽҥче критерийлар һҽм хезмҽт буенча кҥтҽрҥ шартлары  белҽн танышуга; 

   2) хезмҽт вазифаларын башкару ҿчен кирҽк булган оештыру-техник чараларны 
тҽэмин итҥгҽ; 

   3) хезмҽт кануны, муниципаль хезмҽт турында канун һҽм хезмҽт килешҥе 
белҽн (контракт белҽн) туры китереп хезмҽткҽ тҥлҽҥгҽ һҽм башка тҥлҽҥлҽргҽ; 

   4)  эш (хезмҽт) вакытының тиешле дҽвамлылыгын  кҿйлҽҥ белҽн тҽэмин итҽ 
торган ял, ял кҿннҽре һҽм бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык тҥлҽҥле ялга; 

   5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽттҽге вазифаларын башкару ҿчен кирҽк булган 
материалларны һҽм мҽгълуматны алырга, шулай ук Районның җирле ҥзидарҽ органы, 
һҽм Районның башка муниципаль органнары эшчҽнлеген яхшырту турында 
тҽкъдимнҽрен кертҥгҽ; 

   6) ҥз инициативасы буенча вакант муниципаль хезмҽт вазифасына конкурста 
катнашырга; 

    7) муниципаль хокук акты белҽн туры китереп Район бюджеты хисабыннан 
ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алырга; 

   8) ҥзенең персональ мҽгълуматларын сакларга; 
   9) ҥзенең шҽхси делосының бҿтен материаллары белҽн, һҿнҽри эшчҽнлеге 

турында фикерлҽр һҽм башка документлар белҽн аларны шҽхси делосына керткҽнче 
танышып чыгарга, шулай ук ҥзенең язмача аңлатмаларын шҽхси делосына теркҽргҽ; 



   10) профессиональ союзлар оештыру хокукын кертеп, иҗтимагый-икътисадый 
һҽм профессиональ мҽнфҽгатьлҽрне, ҥзенең хокукларын яклау ҿчен оешырга; 

   11) хезмҽт кануны белҽн туры китереп шҽхси хезмҽт бҽхҽслҽрен карап 
тикшерергҽ, муниципаль хезмҽттҽ ҥзенең хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен 
якларга, аларны бозган очрак булса, судка шикаять бирергҽ; 

   12) Россия Федерациясе кануны белҽн туры китереп пенсия белҽн тҽэмин 
итҥгҽ. 

   3.2.2. Контракт буенча Башкарма комитет җитҽкчесе вазифасын башкаручы  
муниципаль хезмҽткҽрдҽн кала, муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр бу низах мҽнфҽгатьлҽре 
китереп чыгармаса һҽм  “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 
Федераль законы белҽн башка нҽрсҽ каралмаган булса, яллаучының (эш бирҥченең) 
алдан бирелгҽн язмача белдерҥ кҽгазе белҽн башка тҥлҽҥле эшне башкарырга 
хокуклы.  

 
3.3. Муниципаль хезмҽткҽренең тҿп бурычлары. 

 
   3.3.1. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы: 
  1) Россия Федерациясе Конституциясе, федераль конституция законнары, 

федераль кануннар, Россия Федерациясенең башка норматив хокук актлары, 
Татарстан Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасының кануннары һҽм 
башка норматив хокук актлары,  район Уставы һҽм башка муниципаль хокук актларын 
ҥтҽргҽ һҽм  аларның ҥтҽлешен тҽэмин итергҽ; 

   2) хезмҽттҽге кҥрсҽтмҽлҽр белҽн туры китереп хезмҽттҽге вазифаларын 
башкарырга; 

   3) хезмҽт вазифаларын башкарган вакытта, расасы, миллҽте, теле, дингҽ 
карашы һҽм башка хҽллҽргҽ карамастан,  кешенең һҽм гражданинның хокукларын, 
иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен сакларга, шулай ук организациялҽрнең 
хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен сакларга; 

   4) районның җирле ҥзидарҽ органында һҽм районның башка муниципаль 
органнарында расланган эчке хезмҽт кагыйдҽлҽрен, хезмҽттҽге кҥрсҽтмҽлҽрне, 
хезмҽт мҽгълуматы белҽн эшлҽҥ тҽртибен сакларга; 

   5) хезмҽт вазифаларын тиешле башкару ҿчен кирҽк булган квалификация 
дҽрҽҗҽсен сакларга; 

   6) дҽҥлҽт һҽм башка федераль кануннар белҽн саклана торган серне тҽшкил 
иткҽн мҽгълуматларны, шулай ук хезмҽт вазифаларын башкару сҽбҽпле аңа билгеле 
булган мҽгълуматларны, шул исҽптҽн гражданнарның шҽхси тормышына һҽм 
сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яки  аларның намусына һҽм абруена кагылган 
мҽгълуматларны ачып салмаска; 

   7) дҽҥлҽт һҽм муниципаль, шул исҽптҽн аңа хезмҽт вазифаларын башкару 
ҿчен бирелгҽн милекне сакларга; 

   8) Россия Федерациясе кануны белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥзе һҽм ҥзенең 
гаилҽ ҽгъзалары турында мҽгълуматны тапшырырга; 

   9) яллаучыга (эш бирҥчегҽ) Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыккан 
кҿнне Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу турында яки чит ил дҽҥлҽте 
гражданлыгын алган кҿнне чит ил дҽҥлҽте гражданлыгын алу турында хҽбҽр итергҽ; 

   10) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль законы 
һҽм башка федераль кануннар белҽн билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне сакларга, 
йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽргҽ, тыюларны бозмаска; 

   11) ҥзенең яллаучысына (эш бирҥчесенҽ) язмача формада хезмҽт вазифасын 
ҥтҽгҽн вакытта низах мҽнфҽгатьлҽре китереп чыгарырга мҿмкин булган  шҽхси 



кызыксынуы турында хҽбҽр итергҽ, һҽм мондый бҽхҽсне булдырмый калу буенча 
чаралар кҥрергҽ. 

      3.3.2. Муниципаль хезмҽткҽр аңа бирелгҽн урынсыз йҿклҽмҽне ҥтҽргҽ хаклы 
тҥгел. Муниципаль хезмҽткҽр фикере буенча, тиешле җитҽкчедҽн аңа бирелгҽн 
йҿклҽмҽ урынсыз икҽн, муниципаль хезмҽткҽр йҿклҽмҽне биргҽн җитҽкчесенҽ язмача 
формада, ҽлеге йҿклҽмҽне ҥтҽгҽн вакытта бозылырга мҿмкин булган  Россия 
Федерациясенең  кануннары һҽм башка норматив хокук актлары һҽм Татарстан 
Республикасының кануннары һҽм башка норматив хокук актлары  кагыйдҽнамҽлҽрен 
кҥрсҽтеп, ҽлеге йҿклҽмҽнең урынсыз икҽненҽ дҽлиллҽр тапшырырга тиеш. Язмача 
формадагы ҽлеге йҿклҽмҽ тапшырган җитҽкче тарафыннан расланса, муниципаль 
хезмҽткҽр аны ҥтҽҥдҽн баш тарта ала.  Урынсыз йҿклҽмҽне ҥтҽгҽн очракта, 
муниципаль хезмҽткҽр һҽм  бу йҿклҽмҽне тапшырган җитҽкче канун белҽн туры 
китереп җаваплылыкка тартылалар. 

   3.3.3. Районның муниципаль хезмҽткҽре ҥзенең яллаучысына (эш бирҥчесенҽ), 
прокуратура органнарына һҽм башка дҽҥлҽт органнарына коррупцион  хокук бозулар 
ясауга этҽргҽн максат белҽн аңа ниндидер шҽхеслҽрнең мҿрҽҗҽгать иткҽн барлык 
очраклар турында   хҽбҽр итергҽ тиеш. 

   Коррупцион  хокук бозулар ясауга этҽргҽн максаттагы мҿрҽҗҽгать фактлары 
турында хҽбҽр, ҽлеге фактлар буенча тикшерҥ ҥткҽрелҥдҽн яки ҥткҽрелгҽн очрактан 
кала, районның муниципаль хезмҽткҽренең хезмҽт (эш) вазифасы булып тора. 

   Муниципаль хезмҽткҽренең хезмҽт (эш) вазифасын ҥтҽмҽҥе Россия 
Федерациясе кануны белҽн туры китереп аны муниципаль хезмҽттҽн азат итҥ яки 
башка җаваплылыкка тартуга китергҽн  хокук бозу була. 

   Ҥзенең яллаучысына (эш бирҥчесенҽ), прокуратура органнарына һҽм башка 
дҽҥлҽт органнарына коррупцион  хокук бозулар ясауга этҽргҽн максат белҽн аңа 
ниндидер шҽхеслҽрнең мҿрҽҗҽгать иткҽн барлык очраклар турында, башка 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан  коррупцион  хокук бозулар турында, 
керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы бурычлары турында 
мҽгълуматларны тапшырмаган яки дҿрес һҽм тулы булмаган  мҽгълуматларны 
тапшыру турында хҽбҽр иткҽн районның муниципаль хезмҽткҽре Россия 
Федерациясе кануны белҽн туры китереп дҽҥлҽт яклауында була.  

    Районның муниципаль хезмҽткҽрен коррупцион  хокук бозулар ясауга этҽргҽн 
максат белҽн аңа ниндидер шҽхеслҽрнең мҿрҽҗҽгать иткҽн барлык очраклар 
турында хҽбҽрне яллаучыга (эш бирҥчегҽ) тапшыру тҽртибе, хҽбҽрлҽрдҽ булган 
барлык мҽгълуматлар, бу  мҽгълуматларны тикшерҥне оештыру һҽм хҽбҽрлҽрне 
рҽсмилҽштерҥ тҽртибе яллаучы (эш бирҥче) тарафыннан билгелҽнҽ. 

 
 

3.4. Районның муниципаль хезмҽте белҽн бҽйле чиклҽҥлҽр. 
 

     3.4.1. Гражданин Районның муниципаль хезмҽтенҽ алына алмый, ҽ районның 
муниципаль хезмҽткҽре  Районның муниципаль хезмҽтендҽ тҥбҽндҽге очракларда 
була алмый: 

    1) законлы кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн аны хезмҽткҽ яраксыз яки чикле  
хезмҽткҽ яраклы дип тапканда; 

   2) муниципаль хезмҽт вазифасы буенча хезмҽттҽге вазифаларын башкару 
мҿмкинлеген юкка чыгарган законлы кҿченҽ кергҽн суд карары буенча ул җҽзага 
тартылса; 

   3) муниципаль хезмҽт вазифасы буенча хезмҽттҽге вазифаларын башкаруга 
дҽгъва кылган  гражданин,  мондый мҽгълуматлар куллану  белҽн бҽйле булып, 



дҽҥлҽт һҽм башка федераль кануннар белҽн саклана торган серне тҽшкил иткҽн 
мҽгълуматларга керҥгҽ хокукны рҽсмилҽштерҥ процедурасын ҥтҥдҽн баш тартса; 

  4) районның муниципаль хезмҽтенҽ керҥ ҿчен комачаулаган яки аны ҥтҥгҽ һҽм 
медицина оешмасы тарафыннан нҽтиҗҽ  белҽн расланган авыруы булса. 
Диспансеризация узу тҽртибе, мондый авыруларның исемлеге һҽм  медицина 
оешмасы тарафыннан ясалган нҽтиҗҽ  формасы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтеннҽн 
вҽкил булган башкарма хакимиятнең  федераль органы тарафыннан билгелҽнҽ; 

   5) муниципаль хезмҽт вазифасын башкару бу хезмҽттҽге шҽхескҽ турыдан-
туры буйсыну яки контрольле булу белҽн бҽйле булса, районның башкарма комитеты 
җитҽкчесе белҽн якын туган яки туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре (ҽти-ҽнисе, ирле-хатынлы, 
балалары, абый-апалары, эне-сеңеллҽре, шулай ук ир- хатынның балалары, абый-
апалары, эне-сеңеллҽре һҽм балаларының ир-хатыннары) булса, яки муниципаль 
хезмҽт вазифасын башкару турыдан-туры берсенең икенчесенҽ буйсыну яки 
контрольле булуы белҽн бҽйле булган муниципаль хезмҽткҽр белҽн якын туган яки 
туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре булса; 

   6) Россия Федерациясе гражданлыгы бетсҽ, Россия Федерациясе халыкара  
килешҥ катнашучысы-чит дҽҥлҽт гражданлыгы бетҽ, чит дҽҥлҽт гражданлыгын  яки 
торырга рҿхсҽт алса, шуңа кҥрҽ чит ил гражданины районның муниципаль 
хезмҽтендҽ булса; 

   7) Районның муниципаль хезмҽткҽре Россия Федерациясе халыкара  килешҥ 
катнашучысы-чит дҽҥлҽт гражданины белҽн туры китереп чит ил гражданины 
Районның муниципаль хезмҽтендҽ булырга хокуклы  булган очрактан тыш чит дҽҥлҽт 
(чит дҽҥлҽтлҽр) гражданлыгы булса; 

   8) районның муниципаль хезмҽтенҽ кергҽндҽ ялган документлар һҽм 
мҽгълуматлар тапшырса; 

   9) муниципаль хезмҽтенҽ кергҽндҽ  “Коррупциягҽ каршы тору турында” 25 
декабрь, 2008 ел, 273-ФЗ номерлы Федераль кануны һҽм башка федераль 
кануннарда билгелҽнгҽн мҽгълуматлар тапшырмаса яки дҿрес булмаган һҽм тулы 
булмаган мҽгълуматларны тапшырса; 

  9.1) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль 
законының 15.1 маддҽсе белҽн кҥздҽ тотылган мҽгълуматлар тапшырмаса; 

  10) Татарстан Республикасы хҽрби хезмҽткҽ алу комиссиясенҽ кҥрсҽтелгҽн 
нҽтиҗҽгҽ шикаять бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн вакыт узганнан соң 10 ел эчендҽ хҽрби 
хезмҽткҽ алу комиссиясе нҽтиҗҽсе белҽн туры китереп, моңа законлы нигез 
булмыйча, аны  хҽрби хезмҽткҽ алу буенча хҽрби хезмҽтне узмаган дип танысалар 
(контракт буенча хҽрби хезмҽтне узган гражданнардан кала), ҽгҽр гражданинның 
шикаяте буенча кҥрсҽтелгҽн нҽтиҗҽ һҽм (яки) Татарстан Республикасы хҽрби 
хезмҽткҽ алу комиссиясе карарына судка шикаять бирелгҽн булса, суд карары кҿченҽ 
кергҽн кҿннҽн 10 ел эчендҽ бу карарны чыгарган вакытта гражданинның хокуклары 
бозылмаган дип табыла. 

   3.4.2.  Гражданин Районның муниципаль хезмҽтенҽ Район муниципаль 
хезмҽтен башкару ҿчен билгелҽнгҽн соңгы яшь - аңа 65 яшь тулганнан соң алына 
алмый.  

3.4.3. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр, район җирле ҥзидарҽ органында, 
район сайлау комиссиясе аппаратында мҽнфҽгатьлҽр конфликтын бетерҥ 
максатларында, ҽлеге вазифаны билҽгҽн чорда ҽлеге җирле ҥзидарҽ органының, 
сайлау комиссиясе аппаратының муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен 
яклый алмый. 

 
3.5. Районның муниципаль хезмҽте белҽн бҽйле тыюлар 



 
    3.5.1. Муниципаль хезмҽт башкару сҽбҽпле Районның муниципаль 

хезмҽткҽренҽ тыела: 
    1) кҿчен югалткан; 
    2) тҥбҽндҽге очракларда муниципаль хезмҽт вазифасын алыштырырга: 
    а) Россия Федерациясе дҽҥлҽт вазифасына  яки Татарстан Республикасы 

дҽҥлҽт вазифасына  сайлану яки билгелҽнҥ, шулай ук дҽҥлҽт хезмҽте вазифасына 
билгелҽнгҽн очракта; 

    б) муниципаль вазифага  сайлану яки билгелҽнҥ; 
    в) профессиональ союз органында сайлап куелган тҥлҽҥле вазифага, шул 

исҽптҽн Районның җирле ҥзидарҽ органында оешкан сайлап куелган беренчел 
профсоюз оешмасына сайлану; 

    3) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн 
шҿгыльлҽнергҽ, коммерция оешмасы белҽн идарҽ итҥдҽ яки коммерцияле булмаган 
оешма белҽн идарҽ итҥдҽ катнашырга (сҽяси партия белҽн идарҽ итҥдҽ катнашудан 
тыш); һҿнҽри берлек органы, шул исҽптҽн районның җирле ҥзидарҽ органында 
тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы белҽн идарҽ итҥдҽ 
тҥлҽҥсез нигездҽ катнашу; съездда (конференциядҽ) яки башка иҗтимагый оешма, 
торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчҽчелек, дача 
кулланучылар кооперативлары, кҥчемсез милекчелҽр ширкҽтлҽренең гомуми 
җыелышында катнашу; кҥрсҽтелгҽн коммерциячел булмаган оешмалар белҽн идарҽ 
итҥдҽ (сҽяси партиядҽн һҽм һҿнҽри берлек органыннан, шул исҽптҽн районның 
җирле ҥзидарҽ органында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау 
органыннан тыш) тҥлҽҥсез нигездҽ катнашуның яисҽ аларның коллегиаль идарҽ итҥ 
органнары составына эшкҽ алучы (эш бирҥче) вҽкиле рҿхсҽте белҽн кергҽн, 
муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган), муниципаль район 
идарҽ һҽм ревизия комиссиясе органнарында, гамҽлгҽ куючы (акционер) район 
мҽнфҽгатьлҽрен тҥлҽҥсез нигездҽ тҽкъдим итҥдҽн тыш, муниципаль берҽмлек 
исеменнҽн муниципаль милектҽ булган оешмалар яки идарҽ итҥне гамҽлгҽ куючы 
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар 
нигезендҽ (устав капиталында катнашу ҿлешлҽре) муниципаль район милке булган 
акциялҽр белҽн идарҽ итҥне тормышка ашыру; федераль законнарда каралган башка 
очракларда; 

   4) федераль кануннар белҽн башка нҽрсҽ каралмаган булса, Районның җирле 
ҥзидарҽ органында ҿченче зат эшлҽре буенча ышанычлы вҽкил булырга; 

   5) хезмҽттҽге урыны яки хезмҽттҽге вазифаларын башкару сҽбҽпле физик һҽм 
юридик затлардан  бҥлҽклҽр (бҥлҽклҽр, акчалата бҥлҽклҽр, ссудалар, булышлык, 
кҥңел ачулар, яллары, трансполрт чыгымнары ҿчен тҥлҽҥлҽр һҽм башка бҥлҽклҽр) 
алырга. Беркетмҽле чаралар, хезмҽт командировкалары белҽн һҽм башка рҽсми 
чаралар ҥткҽрҥ сҽбҽпле алынган бҥлҽклҽр,  Россия Федерациясе Гражданнар 
кодексы билгелҽгҽн очраклардан кала, муниципаль район милке булып санала һҽм 
тиешле муниципаль оешмага  акт буенча тапшырыла. Район Башлыгы вазифасын, 
даими нигездҽ муниципаль вазифаны  башкарган зат  аның беркетмҽле чаралар, 
хезмҽт командировкалары белҽн һҽм башка рҽсми чаралар ҥткҽрҥ сҽбҽпле алган 
тапшырган бҥлҽклҽрне Россия Федерациясе норматив хокук актлары белҽн 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ сатып ала ала; 

    6) Районның җирле ҥзидарҽ органнарының башка муниципаль 
берҽмлеклҽрнең җирле ҥзидарҽ органнары  белҽн, шулай ук чит дҽҥлҽтлҽрнең 
дҽҥлҽт хакимияте органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары белҽн, коммерцияле 
булмаган чит ил оешмалары белҽн   ҥзара килешҥ  буенча тормышка ашырылган 



командировкалардан кала, физик һҽм юридик затларның акчалары хисабына 
командировкаларга барырга; 

   7) хезмҽт вазифаларын башкару белҽн бҽйле булмаган максатларда 
материаль–техник, финанс һҽм башка тҽэмин итҥ чараларын, башка муниципаль 
милекне файдаланырга; 

   8) федераль кануннарга туры китереп, конфиденциаль  характердагы 
мҽгълуматларга караган  мҽгълуматларны, муниципаль хезмҽт вазифаларын 
башкарган вакытта муниципаль хезмҽт эшчҽнлеге белҽн бҽйле булмаган  ҥзенҽ 
билгеле булган мҽгълуматны таратырга һҽм  шул максатларда кулланырга; 

   9) бу аның хезмҽттҽге вазифаларына кермҽсҽ, Районның җирле ҥзидарҽ 
органнары һҽм аларның җитҽкчелҽренең эшчҽнлегенҽ кагылышлы мҽгълуматны 
халык алдында ҽйтергҽ, тикшерергҽ һҽм бҽя бирергҽ, шул исҽптҽн массакҥлҽм 
мҽгълумат чараларында бастырып чыгарырга; 

   10) Район Башлыгының язмача рҿхсҽтеннҽн башка, кҥрсҽтелгҽн оешмалар 
белҽн ҥзара бҽйлҽнеш аның хезмҽттҽге вазифаларына керсҽ, чит ил дҽҥлҽтлҽре, 
халыкара оешмалар, шулай ук сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый оешмалар һҽм 
дини оешмаларның бҥлҽклҽрен, мактаулы һҽм махсус (фҽнни исемнҽн кала) 
исемнҽрен кабул итергҽ; 

   11) хезмҽттҽге хҽле  ҿстенлеклҽрен сайлау алды агитациясе ҿчен, шулай ук 
референдум мҽсьҽлҽлҽре буенча агитация ҿчен кулланырга; 

   12) ҥзенең хезмҽттҽге хҽлен сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый оешмалар 
һҽм дини оешмаларның мҽнфҽгатьлҽрендҽ кулланырга, шулай ук муниципаль 
хезмҽткҽр сыйфатында бу оешмаларга карата мҿнҽсҽбҽтен халык алдында 
белдерергҽ; 

   13) Районның җирле ҥзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда 
сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый оешмалар (профессиональ союзлар, шулай ук 
ветеран һҽм башка иҗтимагый ҥзешчҽн органнардан кала) һҽм дини оешмаларның 
структураларын  оештырырга яки кҥрсҽтелгҽн структураларның оешуына булышырга; 

   14) хезмҽткҽ карата дҽгъваны җайлау ҿчен хезмҽт вазифаларын башкаруны 
туктатырга; 

   15) Россия Федерациясе халыкара килешҥе һҽм Россия Федерациясе кануны 
белҽн башка нҽрсҽ каралмаган булса, идарҽ итҥ органнары, попечительлҽр һҽм 
кҥзҽтчелек советлары, башка чит ил коммерцияле булмаган хҿкҥмҽтнеке булмаган 
оешмалар составына һҽм  Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽп килҥче 
аларның структур бҥлекчҽлҽре составына керергҽ; 

   16) Россия Федерациясе халыкара килешҥе һҽм Россия Федерациясе кануны 
белҽн башка нҽрсҽ каралмаган булса,  яллаучы (эш бирҥче) вҽкилнең язмача 
рҿхсҽтеннҽн башка чит ил дҽҥлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил 
гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган  шҽхеслҽр акчасы хисабына финанслана 
торган тҥлҽҥле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ. 

   3.5.2. Контракт буенча Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифасын башкаручы  
районның муниципаль хезмҽткҽре укыту, фҽнни  һҽм башка иҗади эш белҽн 
шҿгыльлҽҥдҽн кала, башка тҥлҽҥле эшчҽнлек белҽн  шҿгыльлҽнергҽ хокуклы тҥгел. 
Ҿстҽвенҽ укытучылык, фҽнни һҽм башка иҗади эш ҿчен  тҥлҽҥ, Россия Федерациясе 
кануннарында һҽм Россия Федерациясе халыкара килешҥе белҽн башкача 
каралмаган очракта, чит дҽҥлҽт хисабына, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил 
гражданнары акчасы хисабына була алмый.  Контракт буенча Башкарма комитет 
Җитҽкчесе вазифасын башкаручы  районның муниципаль хезмҽткҽре Россия 
Федерациясе халыкара килешҥе һҽм Россия Федерациясе кануны белҽн башка нҽрсҽ 
каралмаган булса, идарҽ итҥ органнары, попечительлҽр һҽм кҥзҽтчелек советлары, 



башка чит ил коммерцияле булмаган хҿкҥмҽтнеке булмаган оешмалар составына һҽм  
Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽп килҥче аларның структур бҥлекчҽлҽре 
составына керергҽ хокуклы тҥгел. 

   3.5.3. Районның муниципаль хезмҽтеннҽн чыкканнан соң гражданинның 
конфиденциаль  характердагы мҽгълуматларны яки муниципаль хезмҽт вазифаларын 
башкарган вакытта  ҥзенҽ билгеле булган мҽгълуматны таратырга һҽм оешма 
мҽнфҽгатьлҽрендҽ кулланырга хакы юк; 

  3.5.4. Норматив хокук актлары белҽн билгелҽнгҽн вазифалар исемлегенҽ 
кергҽн муниципаль хезмҽт вазифасын башкарган гражданин муниципаль хезмҽтеннҽн 
чыкканнан соң ике ел эчендҽ, ҽгҽр гамҽлдҽге канун белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ тҽлҽплҽрне саклау һҽм ихтыяҗ 
бҽхҽслҽрен җайга салу буенча  комиссиянең тиешле ризалыгыннан башка ҽлеге 
оешманың аерым муниципаль (административ) функциялҽре муниципаль  
хезмҽткҽрнең хезмҽт (эш) вазифаларына кермҽгҽн булса, хезмҽт килешҥе шартлары 
нигезендҽ оешмада вазифа башкарырга һҽм (яки) бу оешмада федераль канун белҽн 
каралган очракта граждан–хокук килешҥе шартларында эш башкарырга хаклы тҥгел. 

 
3.6. Районның муниципаль хезмҽткҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм 

мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматлар 

  3.6.1. Югары Ослан муниципаль район Советы карары белҽн расланган 
исемлеккҽ кергҽн муниципаль хезмҽт вазифасын башкаруга дҽгъва кылучы 
гражданин, шулай ук  Югары Ослан муниципаль район Советы карары белҽн 
расланган исемлеккҽ кергҽн муниципаль хезмҽт вазифасын башкаручы хезмҽткҽр, ел 
саен яллаучы (эш бирҥче) вҽкилгҽ ҥзенең  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм 
мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларны һҽм хатыны (ире) 
һҽм балигъ булмаган балаларының  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт 
характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларны тапшырырга тиеш. 
Кҥрсҽтелгҽн мҽгълуматлар Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре 
тарафыннан  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы 
йҿклҽмҽлҽрне тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, вакытта һҽм формада 
тапшырыла. 

    Югары Ослан муниципаль район Советы карары белҽн расланган исемлеккҽ 
кергҽн муниципаль хезмҽт вазифасын башкаручы муниципаль хезмҽткҽр ел саен 
ҥзенең  чыгымнары турында мҽгълуматларны һҽм хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган 
балаларының  чыгымнары турында мҽгълуматларны Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
граждан хезмҽткҽрлҽре тарафыннан  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт 
характерындагы йҿклҽмҽлҽрне тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, вакытта һҽм 
формада тапшырырга тиеш. 

      Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган 
балаларының  чыгымнары керемнҽре белҽн туры килҥне контрольдҽ тоту 
“Коррупциягҽ каршы тору турында” 25 декабрь, 2008 ел, 273-ФЗ номерлы Федераль 
кануны һҽм “Дҽҥлҽт вазифасын башкаручы затларның һҽм башка затларның кереме 
белҽн чыгымнары туры килҥен тикшерҥ турында” 3 декабрь, 2012 ел, 230- ФЗ 
номерлы   Федераль кануны,  Россия Федерациясе Президентының норматив хокук 
актлары, Татарстан Республикасы кануннары һҽм  норматив хокук актлары, 
муниципаль хокук актлары белҽн каралган тҽртиптҽ тормышка ашырыла. 

  3.6.2.  Муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан тапшырылган  керемнҽре, 
чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында 



мҽгълуматлар, федераль канун белҽн алар дҽҥлҽт серен тҽшкил итҥче  
мҽгълуматларга карамаса, конфиденциаль  характердагы мҽгълуматлар була. 

   3.6.3.  Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган 
балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы 
йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларны муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатыны (ире) 
һҽм балигъ булмаган балаларының тҥли ала торган булуын ачыклау яки билгелҽҥ 
ҿчен куллану рҿхсҽт ителми, иҗтимагый оешмалар, дини һҽм башка оешмалар  
фондына, шулай ук физик затлар файдасына  туры яки турыдан туры булмаган 
формада бҥлҽк (кертем) җыю ҿчен кулланыу рҿхсҽт ителми.  

   3.6.4. Муниципаль хезмҽткҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт 
характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларны ачып салуда яки бу 
мҽгълуматларны федераль канун белҽн каралмаган максатларда кулланган ҿчен 
гаеплҽнҥче затлар Россия Федерациясе кануны белҽн туры китереп җаваплылыкка 
тартылалар. 

   3.6.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт 
характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматлар Россия Федерациясе норматив 
хокук актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ массакҥлҽм мҽгълумат чараларында 
бастырып чыгару ҿчен бирелергҽ мҿмкин. 

   Банк, салым һҽм канун белҽн саклана торган башка серне тҽшкил иткҽн 
мҽгълуматларны бирҥ турында рҽсми сорау, Югары Ослан муниципаль район Советы 
карары белҽн расланган исемлеккҽ кергҽн муниципаль хезмҽт вазифасын башкаручы 
муниципаль хезмҽткҽргҽ карата, муниципаль органнарның мҽнфҽгатьлҽрен 
чагылдырып, ҽлеге вазифаларны башкаручы муниципаль  хезмҽткҽрлҽргҽ, мондый 
гражданнарның хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган балаларына һҽм муниципаль  
хезмҽткҽрлҽргҽ карата оператив-тентҽҥ чараларын ҥткҽрҥ турында хокук саклау 
органнарына рҽсми сорау Россия Федерациясе норматив хокук актлары белҽн 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы югары хезмҽт шҽхеслҽре тарафыннан 
җибҽрелҽ. 

    3.6.6. Югары Ослан муниципаль район Советы карары белҽн расланган 
исемлеккҽ кергҽн муниципаль хезмҽт вазифасын башкаруга дҽгъва кылучы 
гражданинның керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы 
йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларның дҿрес һҽм тулы булуын тикшерҥ,  Югары 
Ослан муниципаль район Советы Карары белҽн расланган исемлеккҽ кергҽн 
муниципаль хезмҽт вазифасын башкаручы хезмҽткҽрнең  керемнҽре, чыгымнары, 
мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларның дҿрес 
һҽм тулы булуын тикшерҥ, “Коррупциягҽ каршы тору турында” 25 декабрь, 2008 ел, 
273-ФЗ номерлы Федераль кануны билгелҽгҽн вазифаларны башкару һҽм Россия 
Федерациясенең башка норматив хокук актлары белҽн муниципаль хезмҽткҽрнең 
чиклҽҥлҽр һҽм тыюларны, низах мҽнфҽгатьлҽрен китереп чыгармау яки җайга салу 
турында талҽплҽрне ҥтҽҥ Татарстан Республикасы норматив хокук актлары 
билгелҽгҽн тҽртиптҽ тормышка ашырыла. 

    3.6.7. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ гражданин яллаучы (эш бирҥче) вҽкилгҽ 
ҥзенең  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре 
турында мҽгълуматларны, шулай ук хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган балаларының  
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында 
мҽгълуматларны тапшырмау яки дҿрес һҽм тулы булмаган  мҽгълуматларны 
тапшыру ҽлеге гражданинны муниципаль хезмҽткҽ алудан баш тартуга нигез булып 
тора. 

   3.6.8. Мондый мҽгълуматларны тапшырмау һичшиксез кирҽк булганда, 
муниципаль хезмҽткҽрнең  ҥзенең  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт 



характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларны, шулай ук  хатыны (ире) һҽм 
балигъ булмаган балаларының  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт 
характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларны тапшырмау яки дҿрес һҽм 
тулы булмаган  мҽгълуматларны тапшыру хокук бозу була, бу муниципаль 
хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ нигез булып тора. 

     3.6.9. Контракт буенча Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифасын башкаручыга 
дҽгъва кылучы гражданнар, һҽм бу вазифаны башкаручы шҽхес   ҥзлҽренең  
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында 
мҽгълуматларны, шулай ук хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган балаларының  
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында 
мҽгълуматларны Татарстан Республикасы кануны белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
Татарстан Республикасы Президентына тапшыралар.  

   3.6.10. Контракт буенча Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифасын башкаручы 
шҽхеснең  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре 
турында мҽгълуматлар Югары Ослан муниципаль районы рҽсми сайтында 
мҽгълумати-телекоммуникацион “Интернет”  челтҽрендҽ һҽм (яки) муниципаль хокук 
актлары билгелҽгҽн тҽртиптҽ массакҥлҽм мҽгълумат чараларында урнаштырыла. 

     3.6.11. Бу бҥлекнең 3.6.9 пункты белҽн туры китереп шҽхес тарафыннан 
тапшырылган  керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы 
йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълуматларының дҿреслеген һҽм тулы булуын тикшерҥ 
Татарстан Республикасы кануны белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан 
Республикасы Президенты карары буенча тормышка ашырыла.   

   3.6.12. Бу бҥлекнең 3.6.11 пункты белҽн туры китереп тормышка ашырылган 
тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ контракт буенча Башкарма комитет Җитҽкчесе вазифасын 
башкаручы шҽхес  “Дҽҥлҽт вазифасын башкаручы затларның һҽм башка затларның 
кереме белҽн чыгымнары туры килҥен тикшерҥ турында” 3 декабрь, 2012 ел, №230- 
ФЗ  Федераль кануны, “Россия территориясеннҽн чиктҽ булган чит ил банкларында 
акча саклау һҽм счѐт ачу аерым категория шҽхеслҽргҽ тыелуы турында” 7 май, 2013 
ел, 79-ФЗ номерлы Федераль кануны, “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 
турында” 02.03.2007 ел, 25-ФЗ номерлы Федераль кануны белҽн билгелҽнгҽн 
чиклҽҥлҽр, тыюлар, вазифаларын башкармау ачыкланган очракта, Татарстан 
Республикасы Президенты контракт буенча Башкарма комитет җитҽкчесе вазифасын 
башкаручы шҽхеснең вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату турында гариза белҽн 
мҿрҽҗҽгать итҽ, яки тиешле карар кабул итҥ вҽкалҽтлҽре булган җирле ҥзидарҽ 
органына,  яки судка аңа карата башка дисциплинар җҽза куллануны сорап 
мҿрҽҗҽгать итҽ. 

 
3.7. Муниципаль хезмҽттҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу 

 
3.7.1. Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы дигҽндҽ, ҥз вазыйфасын билҽҥче затның 
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмау һҽм җайга салу буенча  чаралар кҥрҥ 
бурычын кҥздҽ тоткан шҽхси кызыксынуы (турыдан-туры яисҽ читлҽтеп) аның 
вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын (вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру) тиешенчҽ, объектив 
һҽм бертуктаусыз ҥтҽвенҽ йогынты ясый торган яисҽ йогынты ясый ала  торган 
вазгыять аңлашыла. 
3.7.2. Шҽхси кызыксыну булып, 3.7.1.пунктта кҥрсҽтелгҽн шҽхес яки аның якын туган 
яки туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ булган кешелҽр (ҽти-ҽнисе, ирле-хатынлы, 
балалары, абый-апалары, эне-сеңеллҽре, шулай ук ир-хатынның балалары, абый-
апалары, эне-сеңеллҽре һҽм балаларының ир-хатыннары) белҽн, мҿлкҽт, корпоратив 
һҽм башка якын мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ булган гражданнар һҽм оешмалар белҽн 3.7.1. 



пунктында кҥрсҽтелгҽн шҽхес  якын туган булып акчалата, башка мҿлкҽт, шул 
исҽптҽн мҿлкҽт хокукы, мҿлкҽт характерындагы ярдҽм алу, башкарылган эш 
нҽтиҗҽлҽре яки ниндидер файда алу мҿмкинлеге тора. 
   Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмый калу яки җайга салу мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгы ягында булган муниципаль хезмҽткҽрнең вазифа яки хезмҽт хҽлен 
ҥзгҽртҥдҽн, хҽтта билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшеннҽн алынудан яки мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгы килеп чыгуга сҽбҽп булган файдадан аның баш тартуыннан гыйбарҽт 
була ала. 
   Муниципаль хезмҽт вазифасын башкаручы шҽхеснең кыйммҽтле кҽгазьлҽре 
(оешманың устав (склад) капиталында пайлар, катнашу ҿлеше)  булу   мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын китереп чыгырырга яки чыгарырга мҿмкин булган очракта, ҽлеге шҽхес 
аныкы булган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (оешманың устав (склад) капиталында пайлар, 
катнашу ҿлеше)  Россия Федерациясе гражданнар кануны белҽн туры китереп 
ышаныч оешмаларына тапшырырга тиеш. 
   Мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы килеп чыгуга сҽбҽп булган муниципаль хезмҽткҽр 
тарафыннан мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмый калу яки җайга салу буенча 
чаралар кҥрмҽҥ хокук бозу булып тора һҽм бу аны муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ 
китерҽ. 

3.7.3. Яллаучы (эш бирҥче) вҽкилгҽ районның муниципаль хезмҽткҽренең 
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы китереп чыгарган яки чыгарырга мҿмкин булган шҽхси 
кызыксынуы турында билгеле булгач,  мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмый калу 
яки җайга салу буенча чаралар кҥрергҽ тиеш, районның муниципаль хезмҽткҽрен 
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салганчы районның муниципаль хезмҽткҽре 
вазифасыннан азат иткҽн вакытка акчалата тҥлҽҥне саклап, аны башкарган 
вазифасыннан азат итергҽ тиеш. 

   Яллаучы вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан аңа буйсынучы 
шҽхеснең мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын китереп чыгарган яки чыгарырга мҿмкин булган 
шҽхси кызыксынуы турында билгеле булгач,  мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмый 
калу яки җайга салу буенча чаралар кҥрмҽсҽ, бу хокук бозу була, һҽм бу яллаучы 
вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итҥгҽ китерҽ. 

  3.7.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан Районның муниципаль 
органында, башка муниципаль органнарда хезмҽт тҽртибенең гомуми принциплары 
һҽм мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салуны тҽэмин итҥ ҿчен  муниципаль хокук 
актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу буенча 
комиссиялҽр оешырга мҿмкин. 

 
3.8. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽр 
1. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы: 
  1) хезмҽт вазифаларын намуслы, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ 

башкарырга; 
  2) барлык юридик һҽм физик затларга һҽм оешмаларга тигез, беръяклы 

мҿнҽсҽбҽт тҽэмин итергҽ, ниндидер иҗтимагый һҽм дини оешмаларга, 
профессиональ һҽм социаль тҿркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга ҿстенлек 
бирмҽскҽ, мондый оешмаларга, тҿркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм гражданнарга карата  
алдан фактлар белҽн расланмаган очракларга юл куймаска; 

  3) хезмҽт вазифаларын намуслы башкарырга комачаулаган ниндидер шҽхси, 
мҿлкҽт (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽрнең тҽэсире белҽн бҽйле булган гамҽллҽр 
башкармаска; 



 4) ҥзенең профессиональ хезмҽт вазифаларына сҽясҽт партиялҽре, башка 
иҗтимагый һҽм дини оешмаларның һҽм башка организациялҽрнең карарлары тҽэсир 
итҥ мҿмкинлеген  булдырмый калган битарафлыкны сакларга; 

   5) гражданнар белҽн мҿгҽлҽмҽдҽ ҽдҽплелек кҥрсҽтергҽ; 
   6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый йолаларына һҽм гореф-

гадҽтлҽренҽ хҿрмҽт кҥрсҽтергҽ; 
   7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең культуралы һҽм башка 

ҥзенчҽлеклҽрен, шулай ук конфессиялҽрне исҽпкҽ алырга; 
   8) миллҽтара һҽм конфессия ара килешҥлҽргҽ  булышлык итергҽ; 
   9) муниципаль органның дҽрҽҗҽсенҽ һҽм абруена зыян китерҽ ала торган 

низах хҽллҽрен булдырмый калырга. 
  2. Җитҽкче булып торган муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең 

сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини оешмаларның эшчҽнлегендҽ 
катнашырга мҽҗбҥр иткҽн  очракларын булдырмый калырга тиеш. 

 

4. РАЙОННЫҢ  МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТЕНҼ КЕРҤ,  
АНЫ УЗУ ҺҼМ ТУКТАТУ ТҼРТИБЕ  

 
4.1. Районның муниципаль хезмҽтенҽ керҥ. 

    4.1.1. Районның муниципаль хезмҽтенҽ 18 яше тулган, Россия Федерациясе  
дҽҥлҽт телен белгҽн һҽм Федераль кануннар, Татарстан Республикасы кануннары 
һҽм бу Кагыйдҽнамҽнең квалификация талҽплҽренҽ туры килгҽн, муниципаль  хезмҽт 
белҽн бҽйле чиклҽҥлҽр булмаган гражданнар керҽ ала. 

   4.1.2. Районның муниципаль хезмҽтенҽ кергҽн вакытта, шулай ук аны ҥтҽгҽн 
вакытта  җенесенҽ, расасына, миллҽтенҽ, килеп чыгышына, мҿлкҽт һҽм хезмҽт 
хҽленҽ, яшҽҥ урыннына, дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, карашларына, җҽмҽгать оешмаларына 
керҥенҽ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең профессиональ һҽм эшлекле 
сыйфатлары белҽн бҽйле булмаган башка хҽллҽргҽ карамастан, нинди дҽ булса туры 
яки туры булмаган чиклҽҥлҽр яки ҿстенлеклҽр билгелҽнергҽ тиеш тҥгел. 

   4.1.3. Районның муниципаль хезмҽтенҽ кергҽн вакытта гражданин тапшыра: 
   1) Районның муниципаль хезмҽтенҽ керҥ һҽм Районның муниципаль хезмҽт 

вазифасын башкару турында гаризасы; 
   2) Россия Федерациясе  хҿкҥмҽтенең башкарма власте федераль органы 

вҽкиле тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча ҥз кулы белҽн тутырылган һҽм 
имзаланган анкета; 

   3) паспорт; 
   4) мҽгҽр хезмҽт килешҥе (контракт) беренче тапкыр тҿзелгҽн булмаса, хезмҽт 

кенҽгҽсе; 
   5) белем турында документы; 
   6) мҽгҽр хезмҽт килешҥе (контракт) беренче тапкыр тҿзелгҽн булмаса, 

пенсияне мҽҗбҥри иминиятлҽштерҥ имминият таныклыгы; 
   7) Россия Федерациясе  территориясендҽ яшҽҥ урыны буенча салым 

органнарында физик затны исҽпкҽ алу турында таныклык; 
   8) запастагы гражданнар ҿчен һҽм хҽрби хезмҽткҽ чакырылырга тиешле 

шҽхеслҽрнең хҽрби исҽпкҽ алу документлары; 
   9) Районның муниципаль хезмҽтенҽ керҥ ҿчен комачаулаган авыруы булмау 

турында медицина оешмасы нҽтиҗҽсе; 



   10) Районның муниципаль хезмҽтенҽ кергҽнче алдагы бер елга керемнҽре, 
мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт характерындагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълумат; 

   10.1) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль 
канунның 15.1маддҽсендҽ исҽпкҽ алынган мҽгълуматлар; 

   11) федераль кануннар,   Россия Федерациясе Президенты указлары һҽм 
Россия Федерациясе  Хҿкҥмҽте карарлары белҽн исҽпкҽ алынган башка 
документлар. 

     4.1.4. Районның муниципаль хезмҽтенҽ керҥ «Муниципаль хезмҽт турында» 
Татарстан Республикасы кодексы белҽн Татарстан Республикасы законы билгелҽгҽн 
тҽртиптҽ тормышка ашырыла. 

 
4.2. Муниципаль вазифаны алыштыруга конкурс. 

 
    4.2.1. Районда муниципаль вазифаны алыштыру вакытында хезмҽт килешҥен 

тҿзегҽндҽ аның алдыннан Районның муниципаль хезмҽте вазифасына дҽгъва 
кылучыларның профессиональ дҽрҽҗҽсен тикшерҥ,  Районның муниципаль хезмҽте 
вазифасына билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренең туры килҥе тормышка 
ашырылган  конкурс була. 

     4.2.2. Муниципаль вазифаны алыштыруга конкурс ҥткҽрҥ тҽртибе Район 
Советы кабул иткҽн муниципаль хокук акты белҽн билгелҽнҽ. Конкурсны ҥткҽрҥ 
тҽртибе бастырылып чыгарылган аның шартларын, датасы турында мҽгълуматны, 
вакытын һҽм аны ҥткҽрҥ урынын конкурс ҥткҽрер алдыннан 20 кҿннҽн дҽ соңга 
калмыйча алдан ук кҥздҽ тотырга тиеш. 

     4.2.3. Яллаучы (эш бирҥче) вҽкил хезмҽт килешҥен тҿзи һҽм Районның 
муниципаль хезмҽте вазифасына муниципаль вазифаны алмаштыруга конкурс 
нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе сайлап алган кандидатларның берсен 
билгели. 

 
4.3. Районның муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ аттестация. 

 
    4.3.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аттестация аның муниципаль хезмҽт 

вазифасын башкаручыга туры килҥен билгелҽҥ максатыннан ҥткҽрелҽ. Муниципаль 
хезмҽткҽргҽ аттестация ҿч елга бер тапкыр ҥткҽрелҽ.  

   4.3.2. Тҥбҽндҽге муниципаль хезмҽткҽрлҽр аттестация узарга тиеш тҥгел: 
   1) муниципаль хезмҽт вазифасын бер елдан ким башкарса; 
   2) 60 яше тулса; 
   3) йҿкле хатыннар; 
   4) йҿклелек буенча һҽм бала тапкач ялда булса яки балага ҿч яшь тулганчы 

баланы карау буенча ялда булса. Кҥрсҽтелгҽн   муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 
аттестация алар ялдан чыкканнан соң бер елдан булырга мҿмкин. 

   5) муниципаль хезмҽт вазифаларын сроклы хезмҽт килешҥе (контракт) 
нигезендҽ башкаручы. 

   4.3.3. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аттестация ҥткҽрҥ тҽртибе Татарстан 
Республикасы муниципаль хезмҽт турында Кодексы белҽн билгелҽнҽ. 

 
4.4. Районның муниципаль хезмҽткҽре белҽн хезмҽт килешҥен ҿзҥгҽ нигез. 

 
    4.4.1. Муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешҥен ҿзҥ  яллаучы (эш 

бирҥче) вҽкил инициативасы буенча тҥбҽндҽге очракларда була: 



    1) Районның муниципаль хезмҽте вазифасын башкару ҿчен билгелҽнгҽн яше 
җитҥ; 

    2) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил гражданлыгын туктату - 
Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы булмаган чит ил гражданы 
муниципаль хезмҽттҽ булырга, аларга чит ил гражданлыгын алырга йҽ Россия 
Федерациясе гражданының чит ил дҽҥлҽте территориясендҽ даими яшҽҥ хокукын 
раслаучы, Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы булмаган чит 
ил гражданының чит ил гражданына даими яшҽҥ хокукын раслаучы башка документ 
алу хокукына ия, аның нигезендҽ чит ил гражданы булган Россия Федерациясе 
гражданы чит ил гражданы, муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы; 

   3) муниципаль хезмҽт вазифасын башкару белҽн бҽйле чиклҽҥлҽр һҽм 
тыюларны сакламаса; 

   4) квалификациясеннҽн мҽхрҥм итҥ белҽн бҽйле административ җҽза 
кулланылса. 

   4.4.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽттҽ булу вакытын озынайту 
муниципаль хезмҽт вазифасын башкару ҿчен билгелҽнгҽн яше җиткҽн очракта 
мҿмкин. Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽттҽ булу вакытын бер тапкыр 
озынайту бер елга гына рҿхсҽт ителҽ. 

 
5. ЭШ (ХЕЗМҼТ) ВАКЫТЫ һҼМ ЯЛ  ВАКЫТЫ 

 
5.1. Эш (хезмҽт) вакыты. 

5.1.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш (хезмҽт) вакыты хезмҽт турында канун белҽн 
туры китереп тҽртипкҽ салына.  

 
5.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең ял вакыты. 

 
5.2.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽттҽге вазифасын һҽм уртача 

хезмҽт хакын билгелҽҥ ҿчен хезмҽт турында канун белҽн гамҽлгҽ кертелгҽн тҽртиптҽ 
кҥлҽме билгелҽнгҽн  хезмҽт хакын саклап, еллык ял  бирелҽ.  

     5.2.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең еллык тҥлҽҥле ялы тҿп тҥлҽҥле ялдан һҽм 
ҿстҽмҽ тҥлҽҥле ялдан тора. 

   5.2.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 30 календарь кҿн дҽвамлылык белҽн тҿп 
тҥлҽҥле ял бирелҽ. 

   5.2.4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ еллык ҿстҽмҽ тҥлҽҥле яллар тиешле еллар 
хезмҽт иткҽн ҿчен, шулай ук федераль кануннар һҽм Татарстан Республикасы 
кануннары белҽн каралган очракларда бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле 
еллар хезмҽт иткҽн ҿчен еллык ҿстҽмҽ тҥлҽҥле яллар дҽвамлылыгы муниципаль 
хезмҽттҽ булган һҽр елы ҿчен бер календарь кҿн исҽбеннҽн санала. Муниципаль 
хезмҽткҽрнең еллык тҿп тҥлҽҥле ялы  һҽм тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен ҿстҽмҽ 
тҥлҽҥле ялы 40 календарь кҿннҽн артып китергҽ тиеш тҥгел. 

   Нормадан тыш хезмҽт кҿне билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽр ҿчен нормадан 
тыш хезмҽт кҿне ҿчен ҿч календарь кҿне дҽвамлылыгы белҽн ҿстҽмҽ тҥлҽҥле ял 
бирелҽ. 

      Нормадан тыш хезмҽт кҿне ҿчен ҿстҽмҽ тҥлҽҥле ял, шулай ук федераль 
канун белҽн каралган башка очракларда бирелгҽн еллык ҿстҽмҽ тҥлҽҥле яллар ҽлеге 
пункт белҽн каралган еллык тҿп тҥлҽҥле ял  һҽм тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен 
ҿстҽмҽ тҥлҽҥле яллардан кҥбрҽк була. 

    5.2.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең гаризасы буенча еллык  тҥлҽҥле ял ҿлешлҽп 
бирелергҽ мҿмкин, шул ук вакытта ялның бер ҿлеше 14 календарь кҿненнҽн ким 



булырга тиеш тҥгел. Яллаучы (эш бирҥче) вҽкил белҽн килешҥ нҽтиҗҽсендҽ 
муниципаль хезмҽткҽргҽ ҿлешле  ялның дҽвамлылыгы башкача бирелергҽ мҿмкин.  

     5.2.6. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның  язмача гаризасы буенча яллаучы (эш 
бирҥче) вҽкил карары белҽн хезмҽт хакын сакламыйча бер елдан артмаган ял 
бирелҽ. 

    5.2.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт хакын сакламыйча ял федераль канун 
белҽн каралган очракларда бирелҽ. 

 

6. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽтенҽ тҥлҽҥ, муниципаль хезмҽткҽргҽ 
бирелгҽн гарантиялҽр. Муниципаль хезмҽт стажы. 

 

6.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽтенҽ тҥлҽҥ. 

 

    6.1.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең акчалата хезмҽт хакы муниципаль хезмҽттҽ 
аның башкарган вазифасына туры китереп муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт 
окладыннан (алда-хезмҽт оклады), шулай ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽрдҽн 
(алда-ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр) тора. 

   6.1.2. Ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽргҽ керҽ: 
   1) тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен хезмҽт окладына айлык ҿстҽмҽ; 
   2) муниципаль хезмҽттҽ аерым шартлар ҿчен хезмҽт окладына айлык ҿстҽмҽ; 
   3) яллаучы (эш бирҥче) вҽкил тарафыннан муниципаль оешманың 

функциялҽрен һҽм бурычларын тҽэмин итҥне исҽпкҽ алып, хезмҽт инструкциясен 
ҥтҽп тҥлҽҥ тҽртибе билгелҽнгҽн аерым мҿһим һҽм авыр мҽсьҽлҽлҽрне ҥтҽгҽн ҿчен 
премия; 

  4) еллык акчалата бҥлҽклҽҥ; 
  5) класслы чин ҿчен айлык ҿстҽмҽ тҥлҽҥ; 
  6) еллык тҥлҽҥле ял бирелгҽн вакытта бер тапкыр тҥлҽҥ; 
  7) матди ярдҽм. 
  6.1.3. Районның муниципаль хокук актлары белҽн шулай ук тҥбҽндҽге ҿстҽмҽ 

тҥлҽҥлҽрне билгелҽҥ каралырга мҿмкин: 
   1) нормадан тыш хезмҽт кҿне шартларында эшлҽгҽн ҿчен муниципаль 

хезмҽткҽргҽ айлык компенсация тҥлҽҥ; 
   2) тҿп хезмҽт вазифалары булган хокук актларына һҽм хокук актлары 

проектларына хокук экспертизасы ҥткҽрҥ, хокук актлары проектларын ҽзерлҽҥ һҽм 
редакциялҽҥ һҽм  юрист яки башкаручы  сыйфатында аларны визалаган ҿчен югары 
юридик  белеме булган муниципаль хезмҽткҽргҽ айлык тҥлҽҥ (юридик эш ҿчен тҥлҽҥ); 

   3) профилле фҽн кандидаты гыйльми дҽрҽҗҽсе  ҿчен, фҽн докторы гыйльми 
дҽрҽҗҽсе ҿчен муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт окладына айлык ҿстҽмҽ тҥлҽҥ; 

   4) Татарстан Республикасының мактаулы исеме ҿчен муниципаль хезмҽткҽргҽ 
хезмҽт окладына айлык ҿстҽмҽ тҥлҽҥ. 

   6.1.4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ канун белҽн туры китереп, дҽҥлҽт серен 
тҽшкил иткҽн мҽгълуматлар белҽн эшлҽгҽн ҿчен хезмҽттҽге окладына айлык ҿстҽмҽ 
тҥлҽҥ билгелҽнҽ. 

   6.1.5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽтенҽ тҥлҽҥ кҥлҽмен һҽм шартларын 
Районның җирле ҥзидарҽ органнары мҿстҽкыйль  рҽвештҽ билгелилҽр. Хезмҽт 
окладының кҥлҽме, шулай ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ тҥлҽҥлҽр кҥлҽме һҽм аларны 
тормышка ашыру  Россия Федерациясе кануны,  Татарстан Республикасы канунына 
туры китереп Район Советы тарафыннан чыгарылган муниципаль хокук актлары 
белҽн  билгелҽнҽ. 

 



6.2. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелгҽн гарантиялҽр 
 
    6.2.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ  гарантиялҽр бирелҽ: 
   1) хезмҽт инструкциясе белҽн туры китереп аның хезмҽт вазифаларын 

башкаруын тҽэмин итҽ торган эш шартлары; 
   2) вакытында һҽм тулы кҥлҽмдҽ хезмҽт хакын алуга хокук; 
   3) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽҥ белҽн тҽэмин 

ителгҽн ял, ял кҿннҽре һҽм бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык тҥлҽҥле тҿп һҽм ҿстҽмҽ 
ялга хокук; 

   4) муниципаль вазифа башкарган кешегҽ һҽм аның гаилҽсенҽ, шул исҽптҽн 
муниципаль вазифа башкарган кеше пенсиягҽ чыкканнан соң медицина ярдҽме 
кҥрсҽтҥ; 

   5) муниципаль вазифа башкарган кеше тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен һҽм 
инвалидлык очрагында  пенсия белҽн тҽэмин ителергҽ, шулай ук муниципаль вазифа 
башкарган кеше, ҥзенең вазифасын башкарган вакытта ҥлгҽн очракта,  аның гаилҽсен 
пенсия белҽн тҽэмин итҥ ; 

   6) муниципаль вазифа башкарган кешегҽ, ҥзенең вазифасын башкарган 
вакытта сҽламҽтлегенҽ һҽм мҿлкҽтенҽ зыян килгҽн очракта дҽҥлҽт социаль 
имминияте; 

   7) муниципаль вазифа башкарган кешегҽ, ҥзенең вазифасын башкарган 
вакытта яки ул туктатылганнан соң муниципаль хезмҽт башкарганда   авырган һҽм 
хезмҽткҽ яраклылыгын югалткан очракта, мҽҗбҥри  дҽҥлҽт социаль имминияте; 

   8) федераль кануннар белҽн билгелҽгҽн тҽртиптҽ, шартларда һҽм очракта 
ҥзенең вазифасын башкарган вакытта кҿчлҽҥ, янаулар һҽм башка аның  хокукларын 
бозган гамҽллҽрдҽн  муниципаль вазифа башкарган кешене һҽм аның гаилҽсен 
яклау. 

   6.2.2. Җирле ҥзидарҽ органы, Районның башка муниципаль органнары   
бетерелҥ белҽн, яки Районның җирле ҥзидарҽ органы, Районның башка муниципаль 
органнары  эшчелҽр штаты кыскартылуга бҽйле очракта хезмҽт килешҥе ҿзелгҽн 
вакытта муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль органнары   бетерелҥ яки  эшчелҽр 
штаты кыскартылу белҽн бҽйле булган аларны эштҽн чыгару очрагында эшчелҽр 
ҿчен хезмҽт турында канун белҽн билгелҽнгҽн гарантиялҽр каралган. 

   6.2.3. Татарстан Республикасы кануны һҽм Район уставы белҽн муниципаль 
хезмҽткҽргҽ ҿстҽмҽ гарантиялҽр каралган. 

 
6.3. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин 

итҥ 
6.3.1. Районның җирле ҥзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽт вазифаларын 
башкарган Районның муниципаль хезмҽткҽрлҽренең  Татарстан Республикасы 
кануны белҽн билгелҽнгҽн шартлар булган очракта тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен 
пенсия алырга хакы бар. 
   6.3.2. Кҿчен югалтты. 
   6.3.3. Муниципаль хезмҽткҽргҽ  тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия кҥлҽмен 
билгелҽҥ Татарстан Республикасы кануны белҽн  билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт 
вазифасының һҽм Татарстан Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽтенең 
бҽйлҽнешенҽ туры китереп тормышка ашырыла. Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле 
еллар хезмҽт иткҽн ҿчен максималь пенсия кҥлҽме Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
граждан хезмҽтенең тиешле вазифасы буенча Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
граждан хезмҽткҽренең тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен максималь пенсия 
кҥлҽменҽн артып китергҽ тиеш тҥгел. 



   6.3.4. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт пенсиясенҽ   тиешле еллар хезмҽт иткҽн 
ҿчен айлык ҿстҽмҽ тҥлҽҥнең минималь кҥлҽме Россия Федерациясе кануны белҽн 
билгелҽнгҽн картлык буенча хезмҽт пенсиясенең минималь кҥлҽменнҽн ким булырга 
тиеш тҥгел. 
  6.3.5. Федераль канун белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, муниципаль вазифа башкарган 
кеше, ҥзенең вазифасын башкарган вакытта ҥлгҽн очракта, шул исҽптҽн  муниципаль 
хезмҽттҽн алынгач ҥлгҽн очракта, аның гаилҽсе караучысын югалту очрагы буенча 
пенсия алырга  хокуклы; 
   6.3.6. Муниципаль хезмҽткҽргҽ Югары Ослан муниципаль районы Советы карары 
билгелҽгҽн тҽртиптҽ пенсиягҽ чыгу сҽбҽпле бер тапкыр акчалата тҥлҽҥ каралган. 
     
                       6.4. Район муниципаль хезмҽтенең стажы 

 
    6.4.1. Тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽгҽндҽ Районның 

муниципаль хезмҽт стажына (гомуми дҽвамлылыгы) даими (штат) нигездҽ эшлҽгҽн 
(алыштырган) вакыты кертелҽ: 

   1) Районның муниципаль хезмҽт вазифасында (Районның муниципаль 
хезмҽтенең муниципаль вазифасында); 

   2) муниципаль вазифаларда; 
   3) Россия Федерациясе дҽҥлҽт вазифаларында һҽм  Татарстан Республикасы 

дҽҥлҽт вазифаларында; 
   4) дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазифалары, хҽрби вазифалар һҽм хокук саклау 

хезмҽте вазифаларында (дҽҥлҽт хезмҽтенең дҽҥлҽт вазифаларында); 
   5) Татарстан Республикасының хезмҽт турында Кодексы белҽн туры китереп 

башка вазифалар.  
    6.4.2. Татарстан Республикасы дҽҥлҽт вазифаларын һҽм Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт граждан хезмҽте вазифаларын, Татарстан Республикасының 
(Татарстан АССР) дҽҥлҽт органнарында башка дҽҥлҽт вазифаларын башкарган 
вакыты Татарстан Республикасы кануны белҽн туры китереп муниципаль хезмҽт 
стажына кертелҽ. 

   6.4.3. Тиешле еллар хезмҽт иткҽн ҿчен пенсия билгелҽгҽндҽ Татарстан 
Республикасы кануны белҽн туры китереп районның муниципаль хезмҽткҽре 
тарафыннан тормышка ашырылган  ҿстҽмҽ профессиональ белем алган вакыты 
кертелҽ, шулай ук федераль кануннар белҽн туры китереп Районның муниципаль 
хезмҽткҽре муниципаль хезмҽт башкарган башка вакытлары керҽ. 

    6.4.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган  тиешле еллар хезмҽт иткҽн 
ҿчен тҥлҽҥле ҿстҽмҽ еллык отпускны билгелҽҥ ҿчен, һҽм гамҽлдҽге канун белҽн 
исҽпкҽ алынган башка гарантиялҽрне аңа билгелҽҥ ҿчен муниципаль хезмҽт стажына 
“Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль канунының 25 
маддҽсенең 1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн вазифаларны башкару вакыты кертелҽ 
(исҽплҽнҽ), шулай ук “Россия Федерациясендҽ дҽҥлҽт граждан хезмҽте турында” 27 
июль, 2004 ел, 79-ФЗ номерлы Федераль канунының 54 маддҽсенең 2 ҿлеше белҽн 
туры китереп дҽҥлҽт граждан хезмҽте стажына кертелгҽн (саналган) вазифаларны 
башкару вакыты кертелҽ (санала). 

   6.4.5. Муниципаль хезмҽт стажын санау һҽм билгелҽҥ тҽртибе Татарстан 
Республикасы кануны белҽн билгелҽнҽ. 

 
7. Районның муниципаль хезмҽткҽрен бҥлҽклҽҥ.       Районның муниципаль 

хезмҽткҽренең    дисциплинар җаваплылыгы. 
 



7.1. Районның муниципаль хезмҽткҽрен бҥлҽклҽҥ 
 

   7.1.1. Районның муниципаль хезмҽткҽренҽ ҥзенең хезмҽт вазифаларын 
намуслы һҽм нҽтиҗҽле башкарганы ҿчен, бик яхшы хезмҽте ҿчен, мҿһим ҽһҽмиятле 
һҽм авыр йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽгҽн ҿчен аңа карата тҥбҽндҽге бҥлҽклҽҥлҽр каралган: 

    1) рҽхмҽт белдерҥ; 
    2) бер тапкыр акчалата тҥлҽҥ; 
    3) кыйммҽтле бҥлҽк белҽн бҥлҽклҽҥ; 
    4) Районның җирле ҥзидарҽ органнары билгелҽгҽн мактау грамоталары һҽм 

башка тҿрдҽге бҥлҽклҽҥлҽр; 
   5) Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы кануннары белҽн туры 

китереп дҽҥлҽт бҥлҽклҽре белҽн бҥлҽклҽҥ; 
   6) Район Уставы белҽн һҽм башка федераль кануннар һҽм Татарстан 

Республикасы кануннары белҽн туры китергҽн  башка тҿрдҽге бҥлҽклҽҥлҽр. 
   7.1.2. Бҥлҽклҽҥлҽрне куллану тҽртибе һҽм шартлары  районның муниципаль 

хокук актлары  белҽн билгелҽнҽ. 
 

7.2. Районның муниципаль хезмҽткҽренең дисциплинар  җаваплылыгы 
 

   7.2.1. Дисциплинар ярамаган гамҽл  башкарганы ҿчен – районның муниципаль 
хезмҽткҽре тарафыннан аңа йҿклҽнгҽн хезмҽт вазифаларын аның гаебе аркасында 
ҥтҽмҽҥе яки тиешенчҽ ҥтҽмҽҥе ҿчен - яллаучы (эш бирҥче) вҽкил тҥбҽндҽге 
дисциплинар җҽза  кулланырга хокуклы: 

    1) кисҽтҥ; 
    2) шелтҽ; 
    3) тиешле сҽбҽплҽр буенча районның муниципаль хезмҽтеннҽн чыгару. 
7.2.2. Дисциплинар ярамаган гамҽл  башкарган муниципаль хезмҽткҽр, аның 

дисциплинар җаваплылыгы турында мҽсьҽлҽ чишелгҽнгҽ кадҽр (лҽкин бер айдан да 
артмаган вакытка), акчалата тҥлҽҥне саклап вакытлыча хезмҽт вазифаларын 
башкарудан азат ителергҽ мҿмкин.  Муниципаль хезмҽткҽрне хезмҽт вазифаларын 
башкарудан азат итҥ бу очракта районның муниципаль хокук акты  белҽн башкарыла. 

   7.2.3. Дисциплинар җаваплылык куллану һҽм ҿстеннҽн тҿшерҥ тҽртибе хезмҽт 
турында канун белҽн билгелҽнҽ. 

 
7.3. Муниципаль хезмҽткҽргҽ низах мҽнфҽгатьлҽрен булдырмый калу яки җайга 

салу турында талҽплҽрне, чиклҽҥлҽрне һҽм тыюларны  ҥтҽмҽгҽн ҿчен, коррупциягҽ 
каршы тору максатларында билгелҽнгҽн вазифаларын башкармаган ҿчен  шелтҽ. 

 
   7.3.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ низах мҽнфҽгатьлҽрен булдырмый калу яки 

җайга салу турында талҽплҽрне, чиклҽҥлҽрне һҽм тыюларны  ҥтҽмҽгҽн ҿчен, 
коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн вазифаларын башкармаган 
ҿчен  “Коррупциягҽ каршы тору турында” 25 декабрь, 2008 ел, 273-ФЗ номерлы  
Федераль кануны билгелҽгҽн ҽлеге кагыйдҽнамҽнең 7.2.маддҽсе белҽн каралган 
шелтҽ бирелҽ. 

   7.3.2. Бу Кагыйдҽнамҽнең 3.6. һҽм 3.7. маддҽлҽре билгелҽгҽн хокук бозулар 
булган очракта ышынычын югалтса муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽттҽн 
алына. 

   7.3.3. Бу Кагыйдҽнамҽнең 3.6. һҽм 3.7. һҽм 7.2. маддҽлҽрендҽ каралган 
шелтҽлҽр яллаучы (эш бирҥче) вҽкил тарафыннан Татарстан Республикасы 



норматив хокук актлары һҽм муниципаль норматив хокук актлары билгелҽгҽн тҽтиптҽ 
тҥбҽндҽге нигезлҽрдҽ кулланыла: 

   1) коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактика ҥткҽрҥ буенча тиешле  
муниципаль органның оештыру бҥлеге ҥткҽргҽн тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад; 

   2)  ҥткҽргҽн тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында доклад комиссиягҽ җибҽрелгҽн 
очракта, муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽрне ҥтҽҥ буенча һҽм 
низах мҽнфҽгатьлҽрен җайга салу  буенча комиссиянең тҽкъдимнҽре; 

   3) муниципаль хезмҽткҽрнең аңлатмалары; 
   4) башка материаллар. 
   7.3.4. Бу Кагыйдҽнамҽнең 3.6. һҽм 3.7. һҽм 7.2. маддҽлҽрендҽ каралган 

шелтҽлҽр кулланганда муниципаль хезмҽткҽр башкарган  коррупцион хокук бозуның 
характеры, аның авырлыгы, ул башкарылган шартлар, муниципаль хезмҽткҽр 
тарафыннан башка чиклҽҥлҽрне һҽм тыюларны ҥтҽҥе, низах мҽнфҽгатьлҽрен 
булдырмый калу яки җайга салу турында талҽплҽрне ҥтҽҥ һҽм аның тарафыннан 
коррупциягҽ каршы тору максатында билгелҽнгҽн вазифаларны башкару, шулай ук 
муниципаль хезмҽткҽрнең ҥз вазифаларын башкаруының моннан алдагы нҽтиҗҽлҽре 
кҥздҽ тотыла. 

   7.3.5. Муниципаль хезмҽткҽргҽ карата шелтҽ аның тарафыннан коррупцион 
хокук бозу башкарган очракта  шелтҽ куллану турындагы нигез булып ҽлеге маддҽнең 
1 һҽм 2ҿлешлҽре актта кҥрсҽтелҽ. 

   7.3.6.  Бу Кагыйдҽнамҽнең 3.6. һҽм 3.7. һҽм 7.2. маддҽлҽрендҽ каралган 
шелтҽлҽр федераль кануннар, Татарстан Республикасы кануны, һҽм (яки) Югары 
Ослан  муниципаль районының муниципаль норматив хокук актлары белҽн 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм вакытта кулланыла. 

 
 
      8.1  Районның җирле ҥзидарҽ органнарында кадрлар хезмҽте 

 
  8.1.1. Районның җирле ҥзидарҽ органнарында кадрлар хезмҽте ҥз эченҽ 

тҥбҽндҽгелҽрне ала: 
  1) Районның муниципаль хезмҽте вазифаларын башкару ҿчен кадрлар 

составын формалаштыру; 
   2) Районның муниципаль хезмҽте турында канун кагыйдҽнамҽлҽрен тормышка 

ашыру  турында тҽкъдимнҽрне ҽзерлҽҥ һҽм ҽлеге тҽкъдимнҽрне яллаучы (эш 
бирҥче) вҽкилгҽ тапшыру; 

   3) муниципаль хезмҽткҽ керҥ, аны узу, хезмҽт килешҥлҽре (контракт) тҿзҥ,   
муниципаль хезмҽт вазифасына билгелҽҥ, муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль 
хезмҽттҽн азат итҥ һҽм аның пенсиягҽ чыгуы, һҽм тиешле документларны 
рҽсмилҽштерҥ белҽн бҽйле булган муниципаль хокук актлары проектларын ҽзерлҽҥ; 

   4)  муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт кенҽгҽлҽрен алып бару; 
   5) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль кануны 

белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси делосын алып бару; 
   6) районда муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең исемлеген алып бару; 
   7) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт таныклыкларын рҽсмилҽштерҥ һҽм 

бирҥ; 
   8) муниципаль хезмҽтнең буш вазифаларына конкурс ҥткҽрҥ һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрне кадрлар резервына кертҥ; 
   9) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация уздыру; 
   10) кадрлар резервы белҽн эшне оештыру һҽм аны нҽтиҗҽле куллану; 



   11) муниципаль хезмҽткҽ кергҽн вакытта гражданин тарафыннан тапшырылган 
аерым мҽгълуматларның һҽм башка  мҽгълуматларының дҿреслеген тикшерҥне 
оештыру, шулай ук дҽҥлҽт сере булган мҽгълуматларга керҥнең тиешле формасын 
рҽсмилҽштерҥ; 

  12) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽт 
характерындагы бурычлары турында мҽгълуматларны тикшерҥне оештыру, шулай ук 
“Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль кануны һҽм башка 
федераль кануннар белҽн билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽ чиклҽҥлҽрне ҥтҽҥне 
оештыру;  

   13) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ муниципаль хезмҽтнең хокук һҽм башка 
мҽсъҽлҽлҽре буенча киңҽш бирҥ; 

   14) хезмҽт турында канун һҽм Татарстан Республикасының  муниципаль 
хезмҽт турында Кодексы тарафыннан билгелҽнгҽн кадрлар хезмҽте буенча башка 
мҽсьҽлҽлҽрне чишҥ. 

 
8.2. Муниципаль хезмҽт ҿчен кадрларны килешҥ нигезендҽ ҽзерлҽҥ. 

 
     8.2.1. Муниципаль хезмҽт ҿчен гражданнарны килешҥ нигезендҽ ҽзерлҽҥ   Россия 

Федерациясенең “Берҽмлеклҽр турында” Закон Кагыйдҽнамҽсен  һҽм “Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль законны исҽпкҽ алып 

Татарстан Республикасының муниципаль хезмҽт турында Кодексына туры китереп 

тормышка ашырыла. 

 
 
 

Совет рҽисе, 
Югары Ослан муниципаль районы 
Башлыгы                                                                                      М.Г. Зиатдинов 

 
 

 

 

 

 

 

 


