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Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 

Акъяр авыл җирлеге Советы 
КАРАРЫ 

 
2020 елның 27  марты                                            №65-139 

 
 

―Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлегендҽ 
муниципаль хезмҽт турында" нигезлҽмҽне раслау хакында 

«Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 02.03.2007 ел, №25-ФЗ, 
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 
06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законнар, муниципаль хезмҽт турында Татарстан 
Республикасы кодексы 25.06.2013 ел, №50-ТРЗ һҽм муниципаль норматив—хокукый 
актны законнарга туры китерү максатыннан, Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ 
муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге Советы  

 
КАРАР БИРҼ: 

 
1. ―Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлегендҽ 

муниципаль хезмҽт турында»гы  Нигезлҽмҽне яңа редакциядҽ расларга (Кушымта 
итеп бирелҽ). 

      2. Түбҽндҽге карарлар үз кҿчен югалткан дип танырга: 
- Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге 
Советының 2009 елның 20 мартындагы 33-105 нче номерлы "Акъяр авыл җирлегендҽ 
муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽ хакында» карары; 

- Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге 
Советының 2017 елның 25 гыйнварындагы 22-49 номерлы ―Татарстан Республикасы Яңа 
Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге Советының 2009 елның 20 мартындагы 
33-105 номерлы карары белҽн расланган «Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл 
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү хакында‖гы 
карары; 
- Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге 

Советының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл 

җирлеге Советының 2009 елның 20 мартындагы 33-105 нче номерлы карары белҽн 

расланган "Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт 
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                                                                                                                                                    кушымта                   
                                        Татарстан Республикасы  

                                                     Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
                                                           Акъяр авыл җирлеге Советының  

                                                        2020 елның 27 марты №65-139 карарына 
                                                            

 
 

«Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы 
Акъяр авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында" Нигезлҽмҽ 

 
1 бүлек. Гомуми нигезлҽмҽлҽр. 

 
1.1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районының Акъяр авыл 

җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы ҽлеге Нигезлҽмҽ (алга таба – Нигезлҽмҽ) 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районының Акъяр авыл җирлегендҽ 
(алга таба – Җирлек) муниципаль хезмҽтне оештыру ҿлкҽсендҽге мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга 
сала 

1.2. Муниципаль хезмҽт - ул гражданнарның һҿнҽри эшчҽнлеге, ул даими нигездҽ 
хезмҽт килешүе (контракт) тҿзү юлы белҽн Авыл җирлеге җирле үзидарҽ органнарында 
билҽүче муниципаль хезмҽт вазыйфаларында башкарыла. 

1.3. Муниципаль хезмҽткҽр ҿчен яллаучы - аның исеменнҽн вҽкалҽтлҽрен яллаучы 
вҽкиле (эш бирүче) башкара торган Авыл җирлеге. 

1.4. Яллаучының вҽкиле (эш бирүче) булып  Җирлек башлыгы, җирлекнең Башкарма 
комитеты Җитҽкчесе яки эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле вазыйфаларын башкарырга 
вҽкалҽтле башка зат була ала. 

2 бүлек. Муниципаль хезмҽт.  
 
2.1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽтнең сайланулы 

вазыйфасында башкарылучы эшчҽнлеге муниципаль хезмҽт булып саналмый.  
2.2. Муниципаль хезмҽт - гражданнарның һҿнҽри эшчҽнлеге, ул даими нигездҽ 

хезмҽт килешүе (контракт) тҿзү юлы белҽн билҽп торучы муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларында гамҽлгҽ ашырыла. 

2.3. Муниципаль хезмҽткҽр - федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы 
законнары нигезендҽ җирлекнең муниципаль норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ, муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча җирлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн 
түлҽнҽ торган хезмҽт хакына вазыйфаларны башкаручы граждан. 

2.4. Җирле үзидарҽ органының, сайлау комиссиясе аппаратының штат 
расписаниесен тҿзегҽндҽ һҽм раслаганда Татарстан Республикасында муниципаль 
хезмҽт вазыйфалары реестрында каралган муниципаль хезмҽт вазыйфалары исемнҽре 
кулланыла. 

2.5. Җирле үзидарҽ органнары, муниципаль берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽре 
эшчҽнлеген техник тҽэмин итү буенча вазыйфаларны башкаручы затлар муниципаль 
хезмҽт вазыйфаларын билҽми һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр булып исҽплҽнми. 

 
3 бүлек. Муниципаль хезмҽтнең хокукый нигезе.  

 
3.1. Авыл җирлегендҽге муниципаль хезмҽт Россия Федерациясе Конституциясе, 

"Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон," Татарстан 
Республикасында муниципаль хезмҽт турында" Татарстан Республикасы Законы, Россия 
Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, 



муниципаль берҽмлек Уставы, ҽлеге Нигезлҽмҽ, башка муниципаль хокукый актлар 
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.2. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ (алга таба - муниципаль хезмҽткҽр) 
"Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законда каралган 
үзенчҽлеклҽр белҽн хезмҽт законнары гамҽленҽ кагыла. 

 
4 бүлек. Муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары. 

 
4.1. Җирлектҽ муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары:  
1) кеше һҽм граждан хокукларының һҽм иреклҽренең ҿстенлеге; 
2) Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белгҽн гражданнарның муниципаль хезмҽткҽ 

тигез үтеп керүе һҽм җенесенҽ, расасына, миллҽтенҽ, чыгышына, мҿлкҽтенҽ һҽм 
вазыйфаи хҽленҽ, яшҽү урынына, дингҽ мҿнҽсҽбҽткҽ, инануларына, җҽмҽгать 
берлҽшмҽлҽренҽ карауларына, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле 
сыйфатларына бҽйле булмаган башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ хезмҽт башкаруның 
тигез шартлары; 

3) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең профессиональлеге һҽм компетентлыгы;  
4) муниципаль хезмҽтнең тотрыклылыгы;  
5) муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлеге турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге;  
6) иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм гражданнар белҽн үзара хезмҽттҽшлек; 
7) муниципаль хезмҽткҽ карата тҿп талҽплҽрнең бердҽмлеге, шулай ук муниципаль 

хезмҽт узганда тарихи һҽм башка җирле традициялҽрне исҽпкҽ алу;  
8) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый һҽм социаль якланганлыгы;  
9) үз вазыйфаи бурычларын үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең җаваплылыгы;  
10) муниципаль хезмҽтнең партиядҽн тыш эшчҽнлеге. 
 

5 бүлек. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары. 
 

5.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасы - Җирлекнең җирле үзидарҽ органында, 
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында, җирлек Уставы нигезендҽ, 
җирле үзидарҽ органы, ТР Яңа Чишмҽ муниципаль районы сайлау комиссиясе яисҽ 
муниципаль вазыйфаны билҽп торучы зат вҽкалҽтлҽрен үтҽүне тҽэмин итү буенча 
вазыйфаларның билгелҽнгҽн даирҽсендҽ барлыкка килҽ торган вазыйфа. 

5.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары Татарстан Республикасы законы белҽн 
расланган Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры 
нигезендҽ муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

5.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары түбҽндҽге тҿркемнҽргҽ бүленҽ:  
1) муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары;  
2) муниципаль хезмҽтнең баш вазыйфалары;  
3) муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽүче вазыйфалары;  
4) муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфалары;  
5) муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфалары. 
5.4. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан 

хезмҽте вазыйфаларына карата күрсҽтелгҽн вазыйфаларның квалификация талҽплҽренҽ 
туры килүе, муниципаль хезмҽтнең һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан 
хезмҽтенең тиешле вазыйфаларына куела торган квалификация талҽплҽренҽ бҽйле 
рҽвештҽ аңлана. 

5.5. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарында, сайлау комиссиясе аппаратында 
муниципаль хезмҽт вазыйфаларының туры килүе Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнарының үзҽк аппаратларында Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан 
хезмҽте вазыйфалары реестрында каралган вазыйфалар исемлеге буенча билгелҽнҽ. 



5.6. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт 
граждан хезмҽте вазыйфаларының нисбҽте муниципаль хезмҽт турында 25.06.2013 ел, 
№ 50-ТРЗ Татарстан Республикасы Кодексы белҽн билгелҽнгҽн. 

 
6 бүлек. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен квалификация талҽплҽре. 

 
1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, 

муниципаль хезмҽт стажына яки белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше, белемнҽргҽ һҽм 
күнекмҽлҽргҽ, шулай ук эш бирүче (эш бирүче) вҽкиленең тиешле карары булган очракта 
- белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ,  белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ ия булу талҽп ителҽ.. 

2. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен кирҽкле белгечлек, юнҽлеш 
буенча муниципаль хезмҽт стажына, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен кирҽк 
булган һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, яисҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен 
кирҽкле ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына квалификация талҽплҽре ҽлеге бүлекнең 3 
ҿлешендҽ билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен типлаштырылган 
квалификация талҽплҽре нигезендҽ муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 
Вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽк булган белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ 
квалификация талҽплҽре муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ 
һҽм тҿренҽ бҽйле рҽвештҽ аның вазыйфаи инструкциясе белҽн билгелҽнҽ. Муниципаль 
хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе белҽн шулай ук белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше 
буенча квалификация талҽплҽре каралырга мҿмкин. 

3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен түбҽндҽге типлаштырылган 
квалификация талҽплҽре билгелҽнҽ: 

1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ: югары, баш һҽм ҽйдҽп баручы тҿркем вазыйфалары 
ҿчен югары белем булу; югары белем яки урта һҿнҽри белем - вазыйфаларның ҿлкҽн һҽм 
кече тҿркемнҽре ҿчен; 

2) муниципаль хезмҽт стажына яки белгечлек, юнҽлеш буенча эш стажына:  
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары буенча - муниципаль хезмҽт стажы 

кимендҽ ике ел яисҽ белгечлек, юнҽлеш буенча эш стажы дүрт елдан да ким булмаган; 
муниципаль хезмҽтнең тҿп вазифалары буенча - бер елдан да ким булмаган 

муниципаль хезмҽт стажы яки белгечлек, юнҽлеш буенча ике елдан да ким булмаган эш 

стажы. 

4. 2020 елның 1 октябренҽ кадҽр авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе 

урынбасары (сҽркҽтибе) вазыйфасын билҽү ҿчен муниципаль хокукый актлар нигезендҽ 

һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ карата квалификация талҽплҽре урта һҿнҽри белем һҽм 

муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек, юнҽлеш буенча эш стажы - ике елдан да ким 

булмаган яки ҿч елдан да ким булмаган эш стажы булырга мҿмкин. 2020 елның 1 

октябреннҽн соң ҽлеге Нигезлҽмҽнең 7 пунктындагы 7.2 пунктының 1 ҿлешендҽ каралган 

ҽлеге вазыйфаны билҽү ҿчен квалификация талҽплҽре муниципаль хезмҽт турында 2013 

елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексының 42 

статьясындагы 4 ҿлеше нигезендҽ кабул ителгҽн муниципаль хокукый актларда каралган 

тиешле квалификация талҽплҽре буенча 2020 елның 1 октябренҽ кадҽр вазыйфага 

билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ кагылмый». 

5. 2022 елның 1 гыйнварына кадҽр муниципаль хокукый актларда муниципаль 

хезмҽт вазыйфаларының ҿлкҽн һҽм (яки) кече тҿркемнҽре вазыйфаларын билҽүчелҽрнең  

һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ карата квалификация талҽплҽре куелмаган булырга мҿмкин 

(урта гомуми белем булганда), муниципаль хезмҽтнең тиешле вазыйфасы буенча хезмҽт 

вазыйфаларына «Татарстан Республикасында тҽртип саклау буенча җҽмҽгать пунктлары 



турында " 2015 елның 25 апрелендҽге 33-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендҽ җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итүдҽ катнашу шарты белҽн»; 

6. Муниципаль хезмҽт стажына яисҽ ҽйдҽп баручы, ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽргҽ 
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү юнҽлеше буенча эш стажына квалификация 
талҽплҽре билгелҽнми. 

7. Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽгҽндҽ шулай ук дҽүлҽт граждан хезмҽте 
вазыйфаларында һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн хҽрби хезмҽт вазыйфаларында һҽм 
федераль дҽүлҽт хезмҽтенең башка тҿр вазыйфаларында эш стажы исҽпкҽ алына. 

8. Муниципаль район (шҽһҽр округы) җирле администрациясе башлыгы 
вазыйфасына контракт буенча билгелҽнҽ торган кандидатларга ҿстҽмҽ талҽп итеп, идарҽ 
итү эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе кимендҽ биш ел билгелҽнҽ. Ҽлеге бүлектҽ идарҽ эшчҽнлеге 
астында оешма җитҽкчесе, җитҽкче урынбасары, дҽүлҽт органы, муниципаль орган, 
шулай ук аларның структур бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽре вазыйфаларында эшлҽү 
аңлашыла. Җирле администрация башлыгы вазыйфасына контракт буенча билгелҽнҽ 
торган кандидатларга ҿстҽмҽ талҽплҽр Яңа Чишмҽ муниципаль районы Уставы белҽн дҽ 
билгелҽнергҽ мҿмкин. 

9. Белгеч яисҽ магистр дипломнары булган затлар ҿчен диплом бирелгҽн кҿннҽн ҿч 
ел дҽвамында муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек, юнҽлеш буенча эш стажына 
квалификация талҽплҽре билгелҽнҽ: муниципаль хезмҽтнең баш вазыйфаларын билҽү 
ҿчен ҽзерлек юнҽлеше буенча - ярты елдан да ким булмаган стажы яисҽ белгечлек, 
юнҽлеш буенча бер ел эш стажы. 

10. Ҽгҽр зат контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасына 
билгелҽнсҽ, Яңа Чишмҽ муниципаль районы Уставы һҽм Татарстан Республикасы законы 
белҽн җирле администрация башлыгы вазыйфасына кандидатларга ҿстҽмҽ талҽплҽр 
билгелҽнергҽ мҿмкин. 

 
 7 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽ керү 

 
7.1. Муниципаль хезмҽткҽ 18 яшькҽ җиткҽн, Россия Федерациясе дҽүлҽт телен 

белүче һҽм «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон һҽм 
муниципаль хезмҽт турында 25.06.2013 ел,№ 50-ТРЗ Татарстан Республикасы Кодексы 
нигезендҽ, муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр сыйфатында муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽү  ҿчен «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 
Федераль законның 15 статьясында күрсҽтелгҽн шартлар булмаганда, билгелҽнгҽн 
квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ торган гражданнар керергҽ хокуклы. 

7.2. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, шулай ук аны башкарганда җенес, раса, миллҽт, 
чыгышына, мҿлкҽти һҽм вазифа хҽленҽ, яшҽү урынына, дингҽ, инануларга, җҽмҽгать 
берлҽшмҽлҽренҽ карауга, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле 
сыйфатларына бҽйле булмаган башка шартларга бҽйле рҽвештҽ нинди дҽ булса туры 
яки турыдан-туры чиклҽүлҽр, яисҽ ҿстенлеклҽр билгелҽү рҿхсҽт ителми. 

7.3. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан түбҽндҽге документлар тапшыра: 
1) муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү 

турындагы үтенеч белҽн гариза;  
2) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы 

тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча үз кулы белҽн тутырылган һҽм имзаланган 
анкета;  

3) паспорт; 
4) хезмҽт кенҽгҽсен, хезмҽт килешүе (контракт) беренче тапкыр тҿзелгҽн 

очраклардан тыш;  
5) белем дҽрҽҗҽсе  турында документ;  
6) Мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы, хезмҽт килешүе (контракт) 

беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан тыш; 



7) Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽү урыны буенча салым органында 
физик затны исҽпкҽ кую турында таныклык;  

8) хҽрби исҽпкҽ алу документлары - запаста торучы гражданнар һҽм хҽрби хезмҽткҽ 
чакырылырга тиешле затлар ҿчен; 

9) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ комачаулаучы авыру булмавы турында медицина 
оешмасы бҽялҽмҽсе;  

10) муниципаль хезмҽткҽ кергҽн елдан алдагы ел ҿчен керемнҽре, мҿлкҽте һҽм 
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр; 

10.1) муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва 
кылучы гражданин "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге булган 
сайтлары һҽм (яки) сайттагы битлҽренең адреслары турында, шулай ук аларны 
идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирүче мҽгълүматлар турында  яллаучы вҽкиленҽ 
тапшыра: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүне дҽгъвалаучы граждан эшкҽ кергҽндҽ - 
муниципаль хезмҽткҽ кергҽн ел алдыннан ҿч календарь ел эчендҽге мҽгълүмат; 

2) муниципаль хезмҽткҽр - ҽлеге мҽгълүматны тапшыру елына кадҽр ел саен, 
муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын үтҽү кысаларында һҽркем ҿчен мҿмкин 
булган мҽгълүматны урнаштыру очракларыннан тыш. 

Ҽлеге бүлекнең 10.1) пунктында күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр муниципаль хезмҽт 
вазыйфасына дҽгъва кылучы гражданнар тарафыннан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, ҽ 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хисап елыннан соң килүче елның 1 апреленнҽн дҽ 
соңга калмыйча тапшырыла. Ҽлеге бүлекнең 10.1) пунктында күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр 
Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча тапшырыла. 

Эшкҽ алучы вҽкиле карары буенча, аның вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽре 
муниципаль хезмҽт вазыйфасына дҽгъвачылар һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр 
тарафыннан "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырылган 
һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматны эшкҽртҽлҽр, шулай ук ҽлеге бүлекнең 10.1) 
пунктында каралган белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерҽлҽр. 

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

7.4. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон һҽм 
муниципаль хезмҽт турында 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Кодексы нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан тарафыннан 
тапшырылган белешмҽлҽр федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерелергҽ 
мҿмкин. Аерым муниципаль берҽмлеклҽрдҽ федераль законнар белҽн граждан 
тарафыннан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ бирелҽ торган белешмҽлҽрне тикшерүгҽ 
ҿстҽмҽ талҽплҽр билгелҽнергҽ мҿмкин. 

7.5. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 7.5 статьясында каралган тикшерү барышында гражданның 
муниципаль хезмҽткҽ керүенҽ комачаулаучы шартлар ачыкланган очракта, күрсҽтелгҽн 
гражданны муниципаль хезмҽткҽ алудан баш тарту сҽбҽплҽре турында язма рҽвештҽ 
хҽбҽр ителҽ. 

7.6. Гражданның муниципаль хезмҽткҽ керүе хезмҽт шартнамҽсе шартларында 
муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнү нҽтиҗҽсендҽ, «Россия Федерациясендҽ 
муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль 
законда каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла. 

7.7. Гражданның муниципаль хезмҽткҽ керүе муниципаль хезмҽт вазыйфасына 
билгелҽп кую турында яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең тиешле акты белҽн 
рҽсмилҽштерелҽ. 

7.8. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ эшкҽ алучы вҽкиле (эш бирүче) һҽм муниципаль 
хезмҽткҽр хезмҽт килешүе яклары булып торалар. 

 
8 бүлек. Җирлектҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс 



 
8.1. Җирлектҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ хезмҽт килешүе тҿзелүгҽ 

кадҽр  конкурс үткҽрелергҽ мҿмкин, аның барышында муниципаль хезмҽт вазыйфасын 
билҽүгҽ дҽгъвачыларның һҿнҽри дҽрҽҗҽсен, аларның муниципаль хезмҽт вазыйфасына 
билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килүен бҽялҽү гамҽлгҽ ашырыла. 

8.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү тҽртибе Җирлек 
Советы карары белҽн билгелҽнҽ. Конкурсны үткҽрү тҽртибе аның шартларын, аны үткҽрү 
датасы, вакыты һҽм урыны турында белешмҽлҽрне, шулай ук хезмҽт килешүе проектын 
конкурс үткҽрелгҽн кҿнгҽ кадҽр 20 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча бастыруны күздҽ тотарга 
тиеш. Муниципаль берҽмлектҽ конкурс комиссиясе ҽгъзаларының гомуми саны һҽм аны 
формалаштыру тҽртибе Җирлек Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 

8.3. Эш бирүче вҽкиле (эш бирүче) хезмҽт килешүе тҿзи һҽм муниципаль хезмҽт 
вазыйфасын билҽп торуга конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе тарафыннан 
сайлап алынган кандидатларның берсен муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгели. 

 
 9 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше 

 
9.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ шҽхси эш ачыла, аңа муниципаль хезмҽткҽ керү, аны 

үтү һҽм муниципаль хезмҽттҽн азат итү белҽн бҽйле документлар теркҽлҽ. 
9.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше 10 ел дҽвамында саклана. Муниципаль 

хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат иткҽндҽ аның шҽхси эше җирле үзидарҽ органы 
архивында, муниципаль берҽмлекнең соңгы муниципаль хезмҽт урыны буенча сайлау 
комиссиясендҽ саклана. 

9.3. Җирле үзидарҽ органын, муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт 
вазыйфасын билҽгҽн муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясен ликвидациялҽгҽндҽ, 
аның шҽхси эше җирле үзидарҽнең ликвидациялҽнгҽн органы, муниципаль берҽмлекнең 
сайлау комиссиясе функциялҽре тапшырылган муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ 
органына, сайлау комиссиясенҽ, яисҽ аларның хокукый дҽвамчыларына саклауга 
тапшырыла. 

9.4. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару дҽүлҽт граждан 
хезмҽткҽренең шҽхси эшен алып бару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

9.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары - муниципаль хезмҽткҽрнең 
билҽгҽн вазыйфасы буенча бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ яллаучы (эш бирүче) 
вҽкиленҽ кирҽкле һҽм конкрет муниципаль хезмҽткҽргҽ кагылышлы мҽгълүмат. 

Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси мҽгълүматлары Россия Федерациясе законнары 
нигезендҽ, Россия Федерациясе Хезмҽт Кодексының 14 бүлегендҽ каралган 
үзенчҽлеклҽре белҽн эшкҽртелергҽ тиеш. 

 
10 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽр таныклыгы 

 
10.1. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽренҽ билгелҽнгҽн үрнҽктҽге таныклык бирелҽ. 
10.2. Муниципаль хезмҽткҽр таныклыгы аның статусын һҽм вазыйфаи вҽкалҽтлҽрен 

раслый торган рҽсми документ булып тора. Таныклыкта муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн 
вазыйфасы турында белешмҽлҽр бар. 

10.3. Таныклык формасы, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ таныклыкны рҽсмилҽштерү, 
бирү, саклау һҽм муниципаль хезмҽтне башкарудан туктаган очракта таныклыкны 
тапшыру тҽртибе ТР Яңа Чишмҽ муниципаль районы Башлыгының муниципаль норматив 
хокукый акты белҽн раслана. 

11 бүлек.  Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең  аттестациясе 
 



11.1. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү аның билҽгҽн муниципаль хезмҽт 
вазыйфасына туры килүен билгелҽү максатларында үткҽрелҽ. Муниципаль хезмҽткҽрне 
аттестациялҽү ҿч елга бер тапкыр үткҽрелҽ. 

11.2. Түбҽндҽге муниципаль хезмҽткҽрлҽр аттестациялҽнергҽ тиеш түгел:  
1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын бер елдан кимрҽк башкаручы;  
2) 60 яшькҽ җиткҽннҽр;  
3) йҿкле хатын-кызлар; 
4) йҿклелек һҽм бала табу буенча отпускада яки балалар ҿч яшькҽ җиткҽнче бала 

карау буенча отпускада булган затлар. Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне ялдан 
чыкканнан соң бер елдан соң гына аттестациялҽргҽ мҿмкин; 

5) вакытлыча хезмҽт килешүе( контракт) нигезендҽ муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽүче затлар. 

11.3. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация 
комиссиясе муниципаль хезмҽткҽрнең билҽгҽн вазыйфасына туры килүе яки туры 
килмҽве турында карар чыгара. Аттестация комиссиясе аерым муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрне эшлҽрендҽ ирешкҽн уңышлары ҿчен бүлҽклҽү, шул исҽптҽн аларның 
вазыйфасын үстерү турында, ҽ кирҽк булганда, аттестациялҽнүче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең эшчҽнлеген яхшырту турында тҽкъдимнҽр бирергҽ мҿмкин. Аттестация 
нҽтиҗҽлҽре аттестациялҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ тавыш бирүгҽ йомгак 
ясаганнан соң хҽбҽр ителҽ. Аттестация материаллары яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) 
тапшырыла. 

11.4. Аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча эш бирүче вҽкиле (эш бирүче) аерым 
муниципаль хезмҽткҽрлҽрне эштҽге уңышлары ҿчен бүлҽклҽү турында, яисҽ муниципаль 
хезмҽткҽрне аның ризалыгы белҽн аттестация кҿненнҽн бер айдан да артык  булмаган 
вакыт эчендҽ вазыйфасын тҿшерү турында карар кабул итҽ. Аттестация нҽтиҗҽлҽре 
буенча аттестация комиссиясе аерым муниципаль хезмҽткҽрлҽрне ҿстҽмҽ һҿнҽри белем 
алу ҿчен җибҽрү турында тҽкъдимнҽр бирҽ ала. 

11.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфасында түбҽнҽйтелгҽ каршы булуы яки аның 
ризалыгы белҽн башка муниципаль хезмҽт урынына күчерү мҿмкинлеге булмаган 
очракта, эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле, аттестация нҽтиҗҽлҽре белҽн расланган 
квалификация җитҽрлек булмау сҽбҽпле, аттестация узганнан соң бер айдан да артмаган 
срокта аны муниципаль хезмҽттҽн азат итҽргҽ мҿмкин. Күрсҽтелгҽн вакыт узганнан соң 
муниципаль хезмҽткҽрне эштҽн азат итү яки аны ҽлеге аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча 
вазыйфасын  түбҽнҽйтү рҿхсҽт ителми. 

11.6. Муниципаль хезмҽткҽр аттестация нҽтиҗҽлҽренҽ суд тҽртибендҽ шикаять 
бирергҽ хокуклы. 

11.7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү турындагы Нигезлҽмҽ 
муниципаль хокукый акт белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү 
турындагы Типлаштырылган нигезлҽмҽ нигезендҽ, муниципаль хезмҽт турында 
25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы Кодексына 4 нче кушымта нигезендҽ 
раслана. 

 
                   12 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класслы чиннары. 
 
12.1. Класс чиннары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри ҽзерлеге дҽрҽҗҽсенең муниципаль хезмҽт вазыйфаларын 
билҽү ҿчен квалификация талҽплҽренҽ туры килүен күрсҽтҽ. 

12.2. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри 
ҽзерлеге дҽрҽҗҽсенең муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен квалификация 
талҽплҽренҽ туры килүен күрсҽтҽ торган түбҽндҽге класс чиннары бирелҽ: 

муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ - 1, 2 яки 3 класслы 
гамҽлдҽге муниципаль киңҽшче;  



муниципаль хезмҽтнең баш вазыйфаларын башкаручыларга - 1, 2 яки 3 класслы 
муниципаль киңҽшче; 

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

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

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

Сыйныф чиннарын бирү, саклау һҽм мҽхрүм итү тҽртибе «Россия Федерациясендҽ 
муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, 
Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽт турында 25.06.2013 елдагы 50-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Кодексы, башка законнар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 
13 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽр хезмҽтенҽ түлҽү 

 
13.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең акчалата кереме муниципаль хезмҽт вазыйфасы 

(алга таба - вазыйфаи оклад) нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи 
окладыннан, шулай ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн (алга таба - ҿстҽмҽ 
түлҽүлҽр) тора. 

13.2. Ҿстҽмҽ түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:  
1) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ;  
2) муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ; 
3) түлҽү тҽртибе муниципаль органның бурычларын һҽм функциялҽрен, вазифа 

инструкциясен үтҽүне исҽпкҽ алып, яллаучы вҽкиле (эш бирүче) тарафыннан билгелҽнҽ 
торган аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен премиялҽр;  

4) айлык акчалата бүлҽклҽү;  
5) класс чины ҿчен айлык ҿстҽмҽ;  
6) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү;  
7) матди ярдҽм. 
13.3 Муниципаль хокукый актларда, Россия Федерациясе Бюджет кодексы белҽн 

билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽп, шулай ук түбҽндҽге ҿстҽмҽ түлҽүлҽр каралырга мҿмкин: 
1) нормага салынмаган хезмҽт кҿне шартларында эшлҽгҽн ҿчен муниципаль 

хезмҽткҽрлҽргҽ айлык компенсация түлҽүлҽре; 
2) тҿп хезмҽт вазыйфаларына хокукый актларга һҽм хокукый актлар проектларына 

хокукый экспертиза үткҽрү, хокукый актлар проектларын ҽзерлҽү һҽм редакциялҽү, югары 
юридик белемгҽ ия булган юрист яки башкаручы сыйфатында визалау (юридик эш ҿчен 
ҿстҽмҽ) кергҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ айлык түлҽү); 

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

4) Татарстан Республикасының мактаулы исеме ҿчен муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 
вазыйфа и окладка айлык ҿстҽмҽ.  

13.4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽр белҽн 
эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 
очракларда, күлҽмнҽрдҽ һҽм тҽртиптҽ айлык ҿстҽмҽ  түлҽү билгелҽнҽ. 

13.5. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт 
хакы күлҽмен һҽм шартларын мҿстҽкыйль билгели. Вазыйфаи оклад күлҽме, шулай ук 
айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме һҽм аларны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе Россия 
Федерациясе законнары һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җирлек 
Советы чыгара торган муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ. 

 
                       14 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрнең ялы 

 



14.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасын һҽм 
акчалата хезмҽт хакын саклап, ел саен бирелҽ торган отпуск бирелҽ, аның күлҽме уртача 
хезмҽт хакын исҽплҽү ҿчен хезмҽт законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ. 

Муниципаль хезмҽткҽрнең еллык түлҽүле ялы тҿп түлҽүле отпусктан һҽм ҿстҽмҽ 
түлҽүле отпусклардан тора.  

14.2. Еллык тҿп түлҽүле отпуск муниципаль хезмҽткҽргҽ 30 календарь кҿн 
дҽвамында бирелҽ. 

14.3. Ел саен бирелҽ торган ҿстҽмҽ отпусклар муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле 
еллар эшлҽгҽн ҿчен (10 календарь кҿннҽн дҽ артык түгел), шулай ук федераль 
законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган очракларда бирелҽ. 

Муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен ел саен түлҽнҽ торган ҿстҽмҽ 
отпуск бирү тҽртибе һҽм шартлары Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнҽ. 

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

14.5. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында‖ Федераль законның 21 
статьясына үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2017 елның 1 маендагы 90-ФЗ номерлы 
Федераль закон үз кҿченҽ кергҽн кҿнгҽ ел саен файдаланылмый калган отпусклар яисҽ бу 
отпускларның бер ҿлеше булган муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҿчен аларны куллану хокукы, 
шулай ук ел саен кулланылмый калган отпусклар яки бу отпускларның бер ҿлеше ҿчен 
акчалата  компенсация түлҽү хокукы саклана. 

14.6. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 21 статьясы талҽплҽре нигезендҽ 
(хҽзерге Федераль закон редакциясендҽ) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 
турында «Федераль законның 21 статьясына үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2017 елның 1 
маендагы 90-ФЗ номерлы Федераль закон үз кҿченҽ кергҽн кҿнне муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган түлҽүле 
отпускларның дҽвамлылыгы, яңа хезмҽт елыннан башлап исҽплҽнҽ. 

14.7. Муниципаль хезмҽткҽр гаризасы буенча ел саен түлҽнҽ торган отпуск ҿлешлҽп 
бирелергҽ мҿмкин, шул ук вакытта ялның бер ҿлеше 14 календарь кҿннҽн дҽ ким 
булмаска тиеш. 

14.8. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язма гаризасы буенча яллаучы (эш бирүче) 
вҽкиле карары белҽн, акчалата түлҽүдҽн башка, бер елдан да артмаган ял бирелергҽ 
мҿмкин. 

Муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль законнарда каралган очракларда акчалата 
түлҽүдҽн башка  ял бирелҽ. 

 
        15 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп хокуклары 
 
15.1. Муниципаль хезмҽткҽр түбҽндҽге  хокукларга ия.:  
1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм 

бурычларын билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны үтҽү сыйфатын бҽялҽү 
критерийлары һҽм хезмҽттҽ үсү шартлары белҽн танышу; 

2) вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар белҽн тҽэмин 
итү;  

3) хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт турындагы законнар һҽм хезмҽт килешүе 
(контракт) нигезендҽ хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм башка түлҽүлҽр; 

4)  эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм 
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре бирү, шулай ук ел саен түлҽнҽ торган ял; 

5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле мҽгълүмат һҽм 
материаллар алу, шулай ук җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау 



комиссиясе эшчҽнлеген камиллҽштерү турында тҽкъдимнҽр кертү ҿчен мҽгълүмат һҽм 
материаллар алу; 

6) үз ихтыяры белҽн муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ 
конкурста катнашу;  

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

8)  шҽхси мҽгълүматларын яклау; 
9) үз эшеңнең барлык материаллары, һҿнҽри эшчҽнлек турында бҽялҽмҽлҽр һҽм 

башка документлар белҽн, аларны шҽхси эшкҽ керткҽнче танышу, шулай ук аның язма 
аңлатмаларын шҽхси эшкҽ җҽлеп итү;  

10) үз хокукларын, социаль-икътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен 
һҿнҽр берлеклҽре тҿзү хокукын да кертеп, берлҽшмҽгҽ керү; 

11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау, муниципаль 
хезмҽттҽ үз хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен яклау, шул исҽптҽн аларны бозу 
очрагында судка шикаять бирү; 

12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итү. 
15.2. Муниципаль хезмҽткҽр, контракт буенча җирле администрация башлыгы 

вазыйфасын билҽүче муниципаль хезмҽткҽрдҽн тыш, яллаучы (эш бирүче) вҽкилен 
алдан язма белдерүе белҽн, мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китермҽсҽ һҽм "Россия 
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында"Федераль законда башкача каралмаган 
булса, башка түлҽүле эшне башкарырга хокуклы. 

 
16 бүлек. Җирлекнең муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп бурычлары 

 
16.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең бурычлары: 
1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел законнарны, 

федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларын, 
Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы законнарын һҽм 
башка норматив хокукый актларын, муниципаль берҽмлек Уставын һҽм башка 
муниципаль хокукый актларны үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 

2) вазыйфаи инструкция нигезендҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү;  
3) вазыйфаи бурычларын башкарганда, расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, диненҽ һҽм 

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

4) җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппаратында 
билгелҽнгҽн эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, вазыйфаи инструкцияне, хезмҽт 
мҽгълүматы белҽн эшлҽү тҽртибен үтҽргҽ;  

5) вазыйфаи бурычларны тиешенчҽ үтҽү ҿчен кирҽкле квалификация дҽрҽҗҽсен 
тҽэмин итҽргҽ; 

6) дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган башка серлҽрне 
тҽшкил итүче белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле рҽвештҽ 
аңа билгеле булган белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн гражданнарның шҽхси тормышына һҽм 
сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яки аларның намусына һҽм абруена кагылышлы 
белешмҽлҽрне таратмаска; 

7) дҽүлҽт һҽм муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи бурычларны үтҽү 
ҿчен бирелгҽн мҿлкҽтне сакларга;  

8) Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ үзе һҽм гаилҽ ҽгъзалары 
турында белешмҽлҽрне тапшырырга; 

9) яллаучының (эш бирүчегҽ) вҽкиленҽ Россия Федерациясе гражданлыгыннан 
чыккан кҿндҽ Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу яисҽ чит ил дҽүлҽте 
гражданлыгы алган кҿнне чит ил гражданлыгы алу турында хҽбҽр итҽргҽ; 



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

11) яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ вазыйфа йҿклҽмҽлҽрен башкарганда 
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерергҽ мҿмкин булган шҽхси кызыксынучанлык турында 
язмача хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый конфликтны булдырмау буенча чаралар күрү турында 
хҽбҽр итҽргҽ. 

16.2. Муниципаль хезмҽткҽр аңа тапшырылган хокук бозучы йҿклҽмҽне үтҽргҽ тиеш 
түгел. Тиешле җитҽкчедҽн, муниципаль хезмҽткҽр фикеренчҽ, хокуксыз булган йҿклҽмҽ 
алган очракта, муниципаль хезмҽткҽр ҽлеге йҿклҽмҽне үтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин 
булган федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен күрсҽтеп, язма рҽвештҽ җитҽкчегҽ 
тапшырырга тиеш. Ҽлеге йҿклҽмҽ җитҽкчесе тарафыннан язма рҽвештҽ расланган 
очракта, муниципаль хезмҽткҽр аны үтҽүдҽн баш тартырга тиеш. Законсыз йҿклҽмҽне 
үтҽгҽн очракта, муниципаль хезмҽткҽр һҽм бу йҿклҽмҽне биргҽн җитҽкче Россия 
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартылалар. 

16.3. Түбҽндҽге очракларда гражданин муниципаль хезмҽткҽ кабул ителҽ алмый, ҽ 
муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽтне башкарырга тиеш түгел:  

1) аны закон кҿченҽ кергҽн судның карары белҽн эшкҽ сҽлҽтсез яисҽ мҿмкинлеге 
чиклҽнгҽн  дип тану очрагында; 

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

3) дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган башка серлҽрне 
тҽшкил итүче белешмҽлҽргҽ кертү процедурасын үтүдҽн баш тарту, ҽгҽр дҽ граждан 
дҽгъва итҽ торган муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча яки муниципаль хезмҽт 
вазыйфасы буенча вазыйфаи вазыйфаларны башкару мондый мҽгълүматларны куллану 
белҽн бҽйле булса; 

4) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ яки аны узуга комачаулаучы һҽм медицина оешмасы 
бҽялҽмҽсе белҽн расланган авыру булу. Диспансерлаштыруны узу тҽртибе, мондый 
авырулар исемлеге һҽм медицина оешмасын тҿзү рҽвеше Россия Федерациясе Хҿкүмҽте 
вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелҽнҽ; 

5) җирлек башлыгы белҽн якын туганлык һҽм туганлык (ҽти- ҽнилҽре, ире яисҽ 
хатыны, балалары, кыз һҽм ир туганнары, шулай ир яки хатыннның бертуганнары, кыз 
һҽм ир туганнары, ҽти- ҽнилҽре, һҽм балалары),ҽгҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасын 
билҽү ҽлеге вазифаи затка яки муниципаль хезмҽткҽргҽ турыдан-туры буйсынуга бҽйле 
булса, яисҽ ҽгҽр дҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү турыдан-туры буйсынуга яки 
аларның берсенең контрольдҽ тотуына бҽйле булса; 

6) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, муниципаль хезмҽттҽ булырга  
мҿмкин булган Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы булган илнең 
чит ил гражданлыгыннан баш тарту, Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ 
катнашучы булмаган чит илнең гражданына даими яшҽү хокукын раслаучы яисҽ Россия 
Федерациясе гражданының чит ил дҽүлҽте территориясендҽ даими яшҽү хокукын 
раслаучы башка документ алу, аның нигезендҽ чит ил гражданы булган Россия 
Федерациясе гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы булмаганда; 

7) муниципаль хезмҽткҽр чит ил гражданы булган очракта, чит ил гражданы 
муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы булган Россия Федерациясе халыкара 
шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил гражданы булган очраклардан тыш; 

8) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ ялган документлар яки ялган белешмҽлҽр бирү; 
9) ҽлеге Федераль законда, 2008 елның 25 декабрендҽге «Коррупциягҽ каршы тору 

турында» 273-ФЗ номерлы Федераль законда һҽм башка федераль законнарда каралган 



мҽгълүматларны тапшырмау яки муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ белҽ торып дҿрес яки 
тулы булмаган белешмҽлҽр бирү; 

9.1) 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында 
каралган мҽгълүматларны тапшырмау( 2017 елның 1 маендагы редакциясендҽ); 

10) чакыру комиссиясе бҽялҽмҽсе нигезендҽ (контракт буенча хҽрби хезмҽт узган 
гражданнардан тыш) чакырылыш буенча хҽрби хезмҽт узмаган дип тану, ҽгҽр моның ҿчен  
законлы нигезлҽр булмаса, - күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ карата Россия Федерациясенең 
тиешле субъектының чакыру комиссиясенҽ шикаять бирү ҿчен билгелҽнгҽн вакыт узган 
кҿннҽн 10 ел эчендҽ, лҽкин ҽгҽр күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ һҽм (яисҽ) Россия Федерациясе 
тиешле субъектының чакыру комиссиясе карары күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ граждан шикаяте 
буенча Россия Федерациясе тиешле субъектының чакыру комиссиясе карарына карата 
судка шикаять бирелгҽн булса - суд карары законлы кҿченҽ кергҽн кҿннҽн соң 10 ел 
эчендҽ ҽлеге бҽялҽмҽне һҽм (яисҽ) Россия Федерациясе тиешле субъектының чакыру 
комиссиясе карарын чыгарганда гражданның ҽлеге бҽялҽмҽгҽ шикаяте буенча хокуклары 
бозылмады дип танылганда. 

Гражданин контракт буенча авыл җирлеге хакимияте башлыгы вазыйфасына 
билгелҽнҽ алмый, ҽ муниципаль хезмҽткҽр җирлек башлыгы беклҽн якын туганлык яки 
туганлык (ҽти- ҽнилҽре, ире яисҽ хатыны, балалары, кыз һҽм ир туганнары, шулай ир яки 
хатыннның бертуганнары, кыз һҽм ир туганнары, ҽти- ҽнилҽре, һҽм балалары) булу 
очрагында контракт буенча авыл җирлеге башлыгы вазыйфасын били алмый. 

Граждан муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн чик яше - 65 
яшькҽ җиткҽннҽн соң муниципаль хезмҽткҽ кабул ителҽ алмый. 

Җитҽкче вазыйфасын башкаручы муниципаль хезмҽткҽр җирле үзидарҽ органында, 
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын 
бетерү максатларында ҽлеге җирле үзидарҽнең сайланулы профсоюз органында, 
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында җитҽкче вазыйфасын билҽгҽн 
чорда муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен яклый алмый. 

 
17 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽр 

 
17.1. Муниципаль хезмҽткеҽрнең бурычлары: 
1)   вазыйфаларны намус белҽн, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ башкарырга; 
2) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, гадел мҿнҽсҽбҽтне 

тҽэмин итҽргҽ, нинди дҽ булса иҗтимагый яки дини берлҽшмҽлҽргҽ, һҿнҽри яки социаль 
тҿркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ һҽм мондый 
берлҽшмҽлҽргҽ, тҿркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм оешмаларга карата алдан аерым 
мҿнҽсҽбҽттҽ булмаска; 

3) вазыйфаи бурычларны намус белҽн башкаруга комачаулаучы нинди дҽ булса 
шҽхси, мҿлкҽт (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле гамҽллҽр 
кылмаска; 

4) сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр һҽм башка оешмалар 
карарларының үзлҽренең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ йогынты ясый алмый торган 
нейтральлекне сакларга;  

5) гражданнар белҽн эшлҽүдҽ корректлылык күрсҽтергҽ; 
6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм гореф-

гадҽтлҽренҽ хҿрмҽт күрсҽтергҽ;  
7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм 

башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга;  
8) миллҽтара һҽм конфессиональара татулыкны тҽэмин итҽргҽ;  
9) муниципаль орган абруена яисҽ үзенең абруена зыян китерергҽ сҽлҽтле низаглы 

хҽллҽргҽ юл куймаска. 



17.2. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрне сҽяси 
партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ катнашырга мҽҗбүр 
итү очракларына юл куймаска тиеш. 

 
18 бүлек. Муниципаль хезмҽттҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын җайга салу 

 
18.1. Ҽлеге Федераль законда мҽнфҽгатьлҽр конфликты астында вазыйфаны билҽп 

торучы затның шҽхси кызыксынуы (турыдан-туры яки туры булмаган) мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын булдырмау һҽм җайга салу буенча чаралар күрү бурычын, вазыйфаи 
(хезмҽт) бурычларын тиешенчҽ, объектив һҽм гадел үтҽүгҽ (вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ 
ашыру) йогынты ясый яисҽ йогынты ясый алуны күздҽ тота торган ситуация аңлашыла. 

18.2. Шҽхси кызыксыну астында ҽлеге бүлекнең 19.1.п.күрсҽтелгҽн затның акча, 
башка мҿлкҽт, шул исҽптҽн мҿлкҽт хокуклары, мҿлкҽти характердагы хезмҽт күрсҽтүлҽр, 
башкарылган эшлҽр нҽтиҗҽлҽре яки нинди дҽ булса файда (ҿстенлеклҽре) рҽвешендҽ 
керемнҽр алу мҿмкинлеге һҽм (яисҽ) аның белҽн якын туганлыкта яки үз туганлыгындагы 
затлар (ҽти- ҽнилҽре, ире яисҽ хатыны, балалары, кыз һҽм ир туганнары, шулай ир яки 
хатыннның бертуганнары, кыз һҽм ир туганнары, ҽти- ҽнилҽре, һҽм балалары), 
гражданнар яисҽ оешмала  белҽн ҽлеге бүлекнең 19.1.ҿлешендҽ  күрсҽтелгҽн зат һҽм 
(яки) аның белҽн якын туганлыкта торучы затлар мҿлкҽт, корпоратив яки башка якын 
мҿнҽсҽбҽтлҽр белҽн  бҽйлҽнештҽ булу аңлашыла. 

18.3. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгында булган муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи яки хезмҽт хҽлен үзгҽртү, 
аны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын үтҽүдҽн читлҽштерү һҽм (яки) 
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килүгҽ сҽбҽп булган табыштан баш тарту булырга 
мҿмкин. 

18.4. Ҽгҽр  муниципаль хезмҽт вазыйфаларын башкаручы зат кыйммҽтле кҽгазьлҽр, 
акциялҽргҽ (катнашу ҿлеше, оешмаларның устав капиталындагы пайларга) ия булса, һҽм 
бу  мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерергҽ мҿмкин булганда, күрсҽтелгҽн зат аңа  тиешле 
кыйммҽтле кҽгазьлҽр, акциялҽрне (катнашу ҿлеше, оешмаларның устав капиталындагы 
пайларны) Россия Федерациясе гражданлык законнары нигезендҽ ышаныч идарҽсенҽ 
тапшырырга тиеш . 

18.5. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтында булган муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан 
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу чараларын кабул итмҽү 
муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерҽ торган хокук бозу 
булып тора. 

18.6. Муниципаль хезмҽткҽрдҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ яки китерергҽ 
мҿмкин булган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында мҽгълүм булган яллаучы 
(эш бирүче) вҽкиле,  ҽлеге муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга 
салу чорында муниципаль хезмҽттҽ билҽгҽн вазыйфасыннан азат ителү вакытында 
хезмҽт хакын саклап калып, муниципаль хезмҽкҽртнең билҽгҽн вазыйфасыннан азат 
ителүенҽ кадҽр мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча чаралар күрергҽ тиеш. 

18.7. Эш бирүчнең вҽкиле булган үзенҽ буйсынган муниципаль хезмҽткҽрнең 
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерергҽ мҿмкин булган, мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын булдырмауга яки җайга салуда шҽхси кызыксынуы булуы ачыкланса, 
яллаучы вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽттҽн азат ителүе 
белҽн риза булмавы хокук бозу булып тора. 

18.8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенең гомуми принципларын үтҽүне 
тҽэмин итү һҽм җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе 
аппаратында мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу ҿчен муниципаль хезмҽт турындагы  
25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы Кодексы һҽм муниципаль хокукый акт 
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата 



талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссиялҽр 
тҿзелергҽ мҿмкин. 

 
19 бүлек. Керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм милек характерындагы йҿклҽмҽлҽр 

турында мҽгълүмат тапшыру. 
 
19.1. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ 

дҽгъва кылучы гражданнар, ҽлеге вазифаларны билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр 
яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең кадрлар хезмҽтенҽ керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти 
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм 
балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырырга тиеш. Күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр ел саен, 
хисап чорыннан соң килүче елның 30 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча, Татарстан 
Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти 
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм 
формада тапшырыла. 

19.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче, тиешле исемлеккҽ кертелгҽн 
муниципаль хезмҽткҽр яллаучы (эш бирүчегҽ) вҽкиленең кадрлар хезмҽтенҽ үз 
чыгымнары, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының 
чыгымнары турында мҽгълүматларны Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан 
хезмҽткҽрлҽре тарафыннан керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр бирү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм формада ел 
саен, хисап чорыннан соң килүче елның 30 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча тапшырырга 
тиеш. 

19.3. Муниципаль хезмҽткҽр, аның хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган балаларының 
чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килүен контрольдҽ тоту 2008 елның 25 
декабрендҽге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягҽ каршы тору турында» Федераль закон һҽм 
«Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка затларның чыгымнарының 
аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендҽге 
230-ФЗ номерлы Федераль законда, Россия Федерациясе Президентының норматив 
хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектларының законнары һҽм башка 
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. 

19.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан тапшырыла торган керемнҽр, 
чыгымнар, милек һҽм милек характерындагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽр 
конфиденциаль характердагы белешмҽлҽр булып санала, ҽгҽр федераль законнар белҽн 
алар федераль законнар тарафыннан саклана торган дҽүлҽт серенҽ һҽм башка 
мҽгълүматка кертелмҽгҽн булса. 

19.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатыны (хатыны) һҽм балигъ булмаган 
балаларының керемнҽре, чыгымнары, милке һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре 
турында мҽгълүматларны, дини яки башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, башка оешмалар 
фондларына, шулай ук физик затларга иганҽ (взнослар) җыю ҿчен файдалану рҿхсҽт 
ителми. 

Муниципаль хезмҽткҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти 
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълүматлар җибҽрүдҽ яки ҽлеге мҽгълүматларны 
Россия Федерациясе законнарында каралмаган максатларда куллануда гаепле 
муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җавап тота. 

19.6. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм 
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ 
булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирмҽү, ҽгҽр мондый мҽгълүмат бирү мҽҗбүри булган 



очракта, яисҽ белҽ торып дҿрес булмаган яки тулы булмаган мҽгълүмат бирү  
муниципаль хезмҽткҽрне эштҽн азат ителүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып санала.  

19.7. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъвалаучы тиешле исемлеккҽ 
кертелгҽн гражданнар тарафыннан, ҽлеге вазыйфаларны башкаручы муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан тапшырыла торган керемнҽр, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти 
характердагы йҿклҽмҽлҽр турындагы белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын, ҽлеге 
вазыйфаларны билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан тапшырыла торган 
белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын, муниципаль хезмҽткҽ керүче гражданнар 
тарафыннан тапшырыла торган белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү 
Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары нигезендҽ, муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу, алар 
тарафыннан "Коррупциягҽ каршы тору турында" Федераль закон һҽм Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн бурычларны үтҽү  
турындагы талҽплҽрне үтҽү Татарстан Республикасы Президентының норматив хокукый 
актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

19.8.  Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче 
затларның, шулай ук аларның иренең (хатынының) һҽм балигъ булмаган балаларының 
чыгымнарын тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыручы Татарстан Республикасы дҽүлҽт органы 
(дҽүлҽт органы бүлекчҽсе яисҽ күрсҽтелгҽн органның коррупцион һҽм башка хокук 
бозуларны профилактикалау эше ҿчен җаваплы вазыйфаи заты) Татарстан 
Республикасы Президентының норматив хокукый акты белҽн билгелҽнҽ. 

 
 

19.1 бүлек. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ мҽгълүмат 
урнаштыру турында мҽгълүмат тапшыру. 

 
19.1.1. Муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва 

кылучы гражданин «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 
гомумкулланылышта булган, шулай ук аларны идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирүче 
мҽгълүматлар урташтырган сайтлары һҽм (яки) сайтлары битенең адреслары турында 
мҽгълүматларны яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең кадрлар хезмҽтенҽ тапшыра: 

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүне дҽгъвалаучы граждан - муниципаль 
хезмҽткҽ кергҽн ел алдыннан ҿч календарь ел эчендҽге вакытта; 

2) муниципаль хезмҽткҽр - ҽлеге мҽгълүматны тапшыру елыннан соң ел саен, 
муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын үтҽү кысаларында һҽркем ҿчен мҿмкин 
булган мҽгълүматны урнаштыру очракларыннан тыш. 

19.1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 19.1.1. п. күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр. муниципаль хезмҽт 
вазыйфасына дҽгъва кылучы гражданнар, муниципаль хезмҽткҽ урнашканда, ҽ 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хисап елыннан соң килүче елның 1 апреленнҽн дҽ 
соңга калмыйча тапшырыла. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 19.1.1. п. күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр. 
Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча бирелҽ. 

19.1.3. Эшкҽ алучы вҽкиле карары буенча, аның тарафыннан билгелҽнгҽн  
вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасына дҽгъвачылар һҽм 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 
челтҽрендҽ урнаштырылган һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматны эшкҽртҽлҽр, шулай 
ук ҽлеге Нигезлҽмҽнең 19.1.1.п.белҽн каралган белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм 
тулылыгын тикшерҽлҽр.  

 
 20 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽр 
 
20.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽр: 



1) вазифа йҿклҽмҽлҽрен вазыйфаи инструкция нигезендҽ үтҽүне тҽэмин итҽ торган 
эш шартлары;  

2) хезмҽт хакын үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ алу хокукы;  
3) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм 

эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре бирү, шулай ук ел саен түлҽнҽ торган ял; 
4) муниципаль хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына, шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽткҽр пенсиягҽ чыккач та, медицина хезмҽте күрсҽтү;  
5) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен һҽм инвалидлык белҽн бҽйле рҽвештҽ пенсия белҽн 

тҽэмин итү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларын  аның вазыйфаи 
бурычларын үтҽү белҽн бҽйле рҽвештҽ килеп чыккан үлем очрагында пенсия белҽн 
тҽэмин итү; 

6) муниципаль хезмҽткҽрнең сҽламҽтлегенҽ һҽм мҿлкҽтенҽ аларның вазыйфаи 
бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ зыян килү очрагында,  мҽҗбүри дҽүлҽт иминияте; 

7) муниципаль хезмҽт башкарган чорда яисҽ аның вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ 
бҽйле рҽвештҽ килеп туган эшкҽ яраклылыгын югалткан очракта, мҽҗбүри дҽүлҽт 
социаль иминияте; 

8) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын федераль законнарда 
билгелҽнгҽн очракларда, тҽртиптҽ һҽм шартларда аларның вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ 
бҽйле кҿчлҽүдҽн, янаулардан һҽм башка хокуксыз гамҽллҽрдҽн яклау. 

20.2. Җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе юк 
ителүгҽ, яисҽ җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе 
аппараты хезмҽткҽрлҽренең штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽр 
белҽн хезмҽт килешүе ҿзелгҽндҽ, оешма хезмҽткҽрлҽре штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ 
яки оешма ябылу сҽбҽпле эштҽн азат ителгҽн очракта хезмҽткҽрлҽр ҿчен хезмҽт 
законнары белҽн билгелҽнгҽн гарантиялҽр бирелҽ. 

21 бүлек. Муниципаль хезмҽт стажы, исҽплҽү һҽм билгелҽү тҽртибе 
 

21.1. Муниципаль хезмҽт стажына (гомуми озынлыгы) кертелҽ торган эш чоры, 
шулай ук муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽү һҽм билгелҽү тҽртибе муниципаль хезмҽт 
турында 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексының 29 һҽм 30 
статьялары белҽн җайга салына. 

 
22 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүен ҿзү ҿчен нигезлҽр 

 
22.1. Россия Федерациясе Хезмҽт Кодексында каралган хезмҽт килешүен ҿзү ҿчен 

каралган нигезлҽрдҽн тыш, муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт килешүе яллаучы ( эш 
бирүче) вҽкиле инициативасы буенча да ҿзелергҽ мҿмкин:  

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн иң чик яшькҽ җитү; 
2) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, Россия Федерациясе халыкара 

шартнамҽсендҽ катнашучы чит илнең гражданы муниципаль хезмҽт башкарырга хокуклы 
булган илнең гражданлыгыннан ваз кичү, яки Россия Федерациясе гражданының чит ил 
гражданы булган Россия Федерациясе гражданына муниципаль хезмҽттҽ булырга хокук 
бирүче халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы булмаган чит илнең  гражданлыгын яисҽ  
даими яшҽү хокукын алуы, чит ил дҽүлҽте территориясендҽ даими яшҽү хокукын 
раслаучы башка документ алуы; 

3) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 02.03.2007 ел, № 25-ФЗ 
Федераль законның 13, 14.1 һҽм 15 статьяларында билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт 
белҽн бҽйле чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽмҽве;  

4) дисквалификация рҽвешендҽ административ җҽза куллану. 
22.2. Муниципаль хезмҽт башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ 

тыела:  
1) түбҽндҽге очракларда муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү:  



а) Россия Федерациясе дҽүлҽт вазыйфасына, яки Россия Федерациясе субъекты 
дҽүлҽт вазыйфасына сайлану яисҽ билгелҽнү, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте вазыйфасына 
билгелҽнгҽн очракта;  

б) муниципаль вазыйфага сайлау яисҽ билгелҽнү; 
в) профсоюз органына, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының 
сайлау органында түлҽүле сайлау вазыйфасына сайлану очрагында; 

2) а)  түлҽүсез рҽвештҽ сҽяси партия, һҿнҽр берлеге органы, шул исҽптҽн җирле 
үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн 
беренчел профсоюз оешмасының сайлау органын җитҽклҽүдҽ катнашу, башка иҗтимагый 
оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милек 
милекчелҽр ширкҽтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу; 

б) Россия Федерациясе субъекты законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, яллаучы 

вҽкиле рҿхсҽте белҽн түлҽүсез рҽвештҽ коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ 

итүдҽ катнашу (сҽяси партия, һҿнҽри берлек органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ 

органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел 

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

тҿзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми 

җыелышында (конференциядҽ катнашудан кала); 

в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берҽмлеклҽре советында, 

муниципаль берҽмлеклҽрнең башка берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның идарҽ 

органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ башкару; 

г) түлҽүсез рҽвештҽ оешманы гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен, 

яисҽ муниципаль милектҽ булган акциялҽр (устав капиталындагы ҿлешлҽр) белҽн идарҽ 

итү тҽртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ оешманы гамҽлгҽ 

куючы (акционер) мҽнфҽгатьлҽрен муниципаль берҽмлекнең идарҽ органнарында һҽм 

ревизия комиссиясендҽ муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен яклау; 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар;  

2.1) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн 

шҿгыльлҽнергҽ;»; 

3) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, муниципаль хезмҽт 

вазыйфасын билҽп торган, яисҽ аңа турыдан-туры буйсынган яисҽ аның контролендҽ 

булган ҿченче затлар эшлҽре буенча җирле үзидарҽ органында, муниципаль 

берҽмлекнең сайлау комиссиясендҽ ышанычлы яисҽ вҽкил булырга; 

4) вазыйфалар башкару белҽн бҽйле рҽвештҽ яисҽ вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ 
бҽйле рҽвештҽ физик һҽм юридик затлардан (бүлҽклҽр, акчалата бүлҽк, ссудалар, хезмҽт 
күрсҽтүлҽр, күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары һҽм башка бүлҽклҽүлҽр) бүлҽклҽр 
алырга. Беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкалары һҽм башка рҽсми чаралар белҽн 
бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан алынган бүлҽклҽр муниципаль 
милек дип таныла һҽм муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан акт буенча муниципаль хезмҽт 
вазыйфасын билҽгҽн җирле үзидарҽ органнарына, муниципаль берҽмлекнең сайлау 
комиссиясенҽ тапшырыла, Россия Федерациясе Граждан кодексы белҽн билгелҽнгҽн 
очраклардан тыш. Беркетмҽ чарасына, хезмҽт командировкасына яки башка рҽсми 
чарага бҽйле рҽвештҽ үзе алган бүлҽкне тапшырган муниципаль хезмҽткҽр аны Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ сатып алырга 
мҿмкин; 

5), җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе җирле 
үзидарҽ органнары, башка муниципаль берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽре белҽн, 
шулай ук дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм чит дҽүлҽтлҽрнең җирле үзидарҽ органнары, 



халыкара һҽм чит ил коммерциячел булмаган оешмалары белҽн үзара килешүлҽре 
буенча үзара нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла торган командировкалардан тыш, физик һҽм 
юридик затлар акчалары исҽбеннҽн командировкаларга барырга; 

6) вазыйфаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле булмаган максатларда матди-техник, финанс 
һҽм башка тҽэмин итү чараларын, башка муниципаль мҿлкҽтне файдаланырга; 

7) муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле булмаган максатларда федераль законнар 
нигезендҽ конфиденциаль характердагы белешмҽлҽргҽ кертелгҽн мҽгълүматларны яки 
вазыйфаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган хезмҽт 
мҽгълүматын таратырга яки кулланырга; 

8) ҽгҽр бу аның вазифасына керми икҽн, җирле үзидарҽ органы, муниципаль 
берҽмлекнең сайлау комиссиясе һҽм аларның җитҽкчелҽре эшчҽнлегенҽ карата, шул 
исҽптҽн массакүлҽм мҽгълүмат чараларында, халык алдында фикер йҿртүлҽргҽ һҽм 
бҽялҽүлҽргҽ юл куярга; 

9) муниципаль берҽмлек башлыгының язма рҿхсҽтеннҽн башка чит дҽүлҽтлҽрдҽн, 
халыкара оешмалардан, шулай ук сҽяси партиялҽрдҽн, башка иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽрдҽн һҽм дини берлҽшмҽлҽрдҽн бүлҽклҽр, Мактаулы һҽм махсус исемнҽр 
(фҽнни дҽрҽҗҽдҽн тыш) кабул итҽргҽ, ҽгҽр аның хезмҽт вазыйфасына ҽлеге оешмалар 
һҽм берлҽшмҽлҽр белҽн үзара хезмҽттҽшлек керҽ икҽн; 

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

11) сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр мҽнфҽгатьлҽрендҽ 
үз вазыйфаи хҽлен кулланырга, шулай ук күрсҽтелгҽн берлҽшмҽлҽргҽ муниципаль 
хезмҽткҽр сыйфатында ачык мҿнҽсҽбҽт белдерергҽ; 

12) җирле үзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси партиялҽр, 
дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр структураларын (һҿнҽр берлеклҽреннҽн, шулай 
ук ветераннар һҽм башка иҗтимагый үзешчҽнлек органнарыннан тыш) тҿзү яисҽ 
күрсҽтелгҽн структураларны булдыруга ярдҽм итү; 

13) хезмҽт бҽхҽслҽрен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны үтҽүне 
туктату;  

14) Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия Федерациясе 
законнарында башкача каралмаган булса, идарҽ органнары, попечительлҽр һҽм 
күзҽтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽүче хҿкүмҽтнеке 
булмаган чит ил коммерцияле булмаган оешмалары  һҽм аларның структур бүлекчҽлҽре 
составына керергҽ; 

15) Ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара килешүендҽ яки Россия Федерациясе 
законнарында башкасы каралмаган булса, яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең язма 
рҿхсҽтеннҽн башка бары тик чит ил дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил 
гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына финанслана торган 
түлҽүле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ. 

22.3. Контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын билҽүче 
муниципаль хезмҽткҽр, мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка иҗат эшчҽнлегеннҽн тыш, бүтҽн 
түлҽүле эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ хокуклы түгел. Шул ук вакытта, ҽгҽр Россия 
Федерациясенең халыкара килешүендҽ яки Россия Федерациясе законнарында башкача 
каралмаган булса, мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлек бары тик чит ил 
дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы 
булмаган затлар хисабына гына финанслана алмый. Контракт буенча җирле 
администрация башлыгы вазыйфасын билҽүче муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр Россия 
Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яки Россия Федерациясе законнарында 
башкача каралмаган булса, идарҽ органнары, попечительлек яки Күзҽтчелек советлары, 
Россия Федерациясе территориясендҽ эшлҽүче хҿкүмҽтнеке булмаган оешмаларының 
чит ил коммерцияле булмаган башка органнары, аларның структур бүлекчҽлҽре 
составына керергҽ хокуклы түгел. 



22.4. Граждан муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң оешма яки физик затлар 
мҽнфҽгатьлҽрендҽ конфиденциаль характердагы мҽгълүматларны яисҽ вазыйфаи 
бурычларны үтҽү белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган хезмҽт мҽгълүматын игълан 
итҽргҽ яки кулланырга хокуклы түгел. 

22.5. Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн 
вазыйфалар исемлегенҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн граждан, 
муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң ике ел дҽвамында, хезмҽт шартнамҽсе 
шартларында оешмада вазыйфа билҽүгҽ һҽм (яки) ҽлеге оешмада граждан-хокукый 
шартнамҽсе шартларында, ҽлеге оешма белҽн муниципаль (административ) идарҽ 
итүнең аерым функциялҽре муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына 
керсҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча тиешле комиссиянең Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ бирелҽ торган 
ризалыгыннан башка граждан-хокукый шартнамҽсе шартларында  ҽлеге эшне 
башкарырга хокуклы түгел. 

22.6. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн иң чик яшькҽ җиткҽн 
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль хезмҽттҽ булу вакытын озайту рҿхсҽт ителҽ. 
Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽттҽ булу вакытын бер тапкыр озайту бер 
елдан да артык вакытка  рҿхсҽт ителми. 

Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия исҽплҽү һҽм  билгелҽү ҿчен  айлык акчалата 
керем составына  вазыйфаи оклад һҽм сыйныф чины ҿчен вазыйфаи окладка айлык 
ҿстҽмҽ кертелҽ. 

 
23 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрнең дисциплинар җаваплылыгы 

 
23.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең үз гаебе белҽн үзенҽ йҿклҽнгҽн хезмҽт бурычларын 

үтҽмҽве яки тиешенчҽ үтҽмҽве ҿчен яллаучы (эш бирүче) вҽкиле түбҽндҽге дисциплинар 
җҽза кулланырга хокуклы:  

1) кисҽтү;  
2) шелтҽ;  
3) тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн азат итү. 
Дисциплинар җҽзалар муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан коррупциячел хокук бозу 

кылу турында мҽгълүмат кергҽн кҿннҽн алып алты айдан да соңга калмыйча, муниципаль 
хезмҽткҽрнең вакытлыча эшкҽ яраксызлыгы, отпускта булу чорларын санамыйча, һҽм 
коррупциячел хокук бозу кылган кҿннҽн ҿч елдан да соңга калмыйча кулланыла. 
Күрсҽтелгҽн вакытка җинаять эше буенча эш алып бару  вакыты кертелми. 

23.2. Дисциплинар җинаятькҽ юл куйган муниципаль хезмҽткҽр, аның дисциплинар 
җаваплылыгы турындагы мҽсьҽлҽне хҽл итүгҽ кадҽр, акчалата эчтҽлеген саклап, 
вазыйфаи бурычларны үтҽүдҽн читлҽштерелергҽ мҿмкин. Муниципаль хезмҽткҽрне 
вазыйфаи бурычларны үтҽүдҽн читлҽштерү бу очракта муниципаль хокукый акт белҽн 
башкарыла. 

23.3. Дисциплинар җҽзаларны куллану һҽм алу тҽртибе, «Россия Федерациясендҽ 
муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль 
законда каралган очраклардан тыш, хезмҽт законнары белҽн билгелҽнҽ. 

 
24 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн 

тҽэмин итү. 
24.1. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽт вазыйфаларын 

билҽгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм аларның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн 
тҽэмин итү «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законның 
24 статьясы, муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы Кодексының 28 
статьясы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.   



24.2. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия «Иминият пенсиялҽре турында» Федераль 
законның 8 статьясындагы 1 ҿлеше нигезендҽ картлык буенча иминият пенсиясен алу 
хокукын бирҽ торган яшькҽ җиткҽч, яки вакытыннан алда картлык буенча иминият 
пенсиясен яки инвалидлык буенча иминият пенсиясен билгелҽгҽндҽ билгелҽнҽ. Тиешле 
еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия гомерлеккҽ билгелҽнҽ һҽм ай саен түлҽнҽ. 

24.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия күлҽмен 
билгелҽү муниципаль хезмҽт вазыйфаларының һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт 
граждан хезмҽте вазыйфаларының билгелҽнгҽн чагылышы  нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсиянең максималь күлҽме 
Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽренең тиешле вазыйфасы буенча 
тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсиянең максималь күлҽменнҽн артмаска тиеш. 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽте вазыйфасы буенча тиешле 
елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсиянең максималь күлҽмен исҽплҽгҽндҽ Татарстан 
Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең тиешле вазыйфасы буенча (ҽгҽр вазыйфаи 
оклад максималь һҽм минималь ҽһҽмияткҽ ия булса) вазыйфаи окладның максималь 
күлҽме кулланыла, класс чины ҿчен вазыйфаи окладка ай саен ҿстҽмҽ Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының Татарстан Республикасында муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт ҿчен түлҽү чыгымнарын формалаштыру нормативларын 
билгели торган норматив хокукый актында билгелҽнгҽн күлҽмдҽ исҽпкҽ алына. 

24.4. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия алу 
хокукына ия булган гражданның гаризасы буенча, (шул исҽптҽн электрон документ 
формасында бирелгҽн булырга мҿмкин) муниципаль хезмҽт турында 2013 елның 25 
июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Кодексының 28 статьясындагы 1 
һҽм 2 ҿлешлҽре нигезендҽ билгелҽнҽ.  

Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽү турындагы гаризага кушымта итеп 
бирелҽ:  

1) паспорт яки шҽхесне раслаучы башка документ күчермҽсе, яше, гражданлыкка 
каравы; 

2) хезмҽт кенҽгҽсенең күчермҽсе, шулай ук кирҽк булганда, муниципаль хезмҽт 
стажын раслый торган һҽм муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы 
кодексының 30 статьясында күрсҽтелгҽн башка документларның күчермҽлҽре (25.06.2013 
ел, № 50-ТРЗ; 

3) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн затның 
айлык акчалата эчтҽлеге күлҽме турында вазыйфаи оклады һҽм айлык түлҽүлҽр күлҽме, 
шулай ук муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ 
билгелҽү датасы күрсҽтелгҽн  белешмҽ. 

Ҽлеге пунктның 1-3 пунктларында күрсҽтелгҽн документларның күчермҽлҽре белҽн 
бергҽ аларның тҿп нҿсхҽлҽре тапшырыла, документлар кабул иткҽндҽ алар күчермҽлҽре 
белҽн чагыштырыла һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кире кайтарыла. 

24.5. Тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсия түлҽү тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен 
пенсия билгелҽнгҽн затның яшҽү урыны буенча башкарыла. Пенсиянер яшҽү урынын 
алыштырганда, тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия түлҽү, аны китерүне дҽ кертеп, аның 
яңа яшҽү урыны яки тору урыны буенча, пенсия эше һҽм теркҽлү органнары тарафыннан 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелгҽн документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла 

Татарстан Республикасы территориясеннҽн читкҽ даими яшҽү урынына китүче 
(киткҽн) затларга тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия түлҽү Татарстан Республикасы 
дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия түлҽү ҿчен 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

24.6. Муниципаль хезмҽткҽр үз вазыйфаларын үтҽүгҽ бҽйле вафат булган очракта, 
шул исҽптҽн аны муниципаль хезмҽттҽн азат иткҽннҽн соң, вафат булган гаилҽ 
ҽгъзалары федераль законнар белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ туендыручысын 
югалткан очракта пенсия алу хокукына ия. 



24.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ышаныч югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү 
рҽвешендҽге җҽзаны куллану турында белешмҽлҽр җирле үзидарҽ органы тарафыннан, 
«Коррупциягҽ каршы тору турында" 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы 
Федераль законның 15 статьясында каралган ышаныч югалу сҽбҽпле, эштҽн азат ителгҽн 
затлар реестрына кертелҽ. 

 
 25 бүлек. Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү 

 
25.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең үз вазыйфаи бурычларын намуслы һҽм 

нҽтиҗҽле башкарулары, мактауга лаеклы хезмҽте, аеруча мҿһим һҽм катлаулы 
биремнҽрне үтҽүлҽре ҿчен түбҽндҽге бүлҽклҽр кулланылырга мҿмкин:  

1) рҽхмҽт белдерү; 
2) бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽк түлҽү;  
3) кыйммҽтле бүлҽк белҽн бүлҽклҽү; 
4) награждение почетной грамотой или иными видами наград, установленными 

органами местного самоуправления; 
5) законнар нигезендҽ дҽүлҽт бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү;  
6) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

муниципаль берҽмлек уставында һҽм башка муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн 
башка кызыксындыру тҿрлҽре. 

25.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне бүлҽклҽү ҿчен нигез булып тора:  
- муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең  вазыйфаи вҽкалҽтлҽрен үрнҽк итеп үтҽү;  
- озак һҽм мактауга лаек хезмҽт;  
- аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽү;  
- юбилей даталары;  
- хезмҽттҽге башка казанышлар. 
Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазифа вҽкалҽтлҽрен үрнҽк итеп үтҽү, вҽкалҽтлҽрне 

сыйфатлы һҽм үз вакытында башкарылуын, иҗади якын килүне һҽм Җирлекнең җирле 
үзидарҽ органнары эшенең нҽтиҗҽлелеген тҽэмин итҽ торган инициативаны күрсҽтүне 
аңлата. 

Хезмҽтнең мактауга лаек булуы бүлҽклҽү датасына дисциплинар җҽза булмау белҽн 
билгелҽнҽ.  

Һҽр конкрет очракта биремнең мҿһимлеге һҽм катлаулылыгы, алынган нҽтиҗҽне 
исҽпкҽ алып, ҽлеге мҽсьҽлҽне хҽл итү вҽкалҽтенҽ кергҽн орган җитҽкчесе тарафыннан 
билгелҽнҽ. 

Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү турындагы мҽсьҽлҽ Татарстан Республикасы 
Яңа Чишмҽ муниципаль районы Башлыгы, җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан, 
шулай ук Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы башлыгы 
урынбасарлары, җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе үтенечнамҽсе 
буенча карала. 

Бүлҽклҽүлҽр куллану турындагы үтенечнамҽ хезмҽткҽрнең җирле үзидарҽ 
органнары алдында торган бурычларны хҽл итүдҽ катнашу дҽрҽҗҽсен, хезмҽткҽрнең 
һҿнҽри осталыклары һҽм оештыру сҽлҽтлҽре булуын дҽлиллҽргҽ тиеш. 

Үтенечнамҽ муниципаль хезмҽткҽр буйсынган җитҽкче белҽн килештерелҽ. 
Муниципаль хезмҽткҽргҽ рҽхмҽт белдерү хокукына шулай ук Татарстан 

Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Башлыгы урынбасарлары, муниципаль 
хезмҽткҽр карамагында булган җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе 
дҽ ия. 

Бүлҽклҽү хокукый акт белҽн игълан ителҽ, хезмҽткҽргҽ җиткерелҽ һҽм муниципаль 
хезмҽткҽрнең хезмҽт кенҽгҽсенҽ һҽм шҽхси эшенҽ (акчалата бүлҽклҽрдҽн тыш) кертелҽ. 

Хокукый актта муниципаль хезмҽткҽрнең нинди казанышлары ҿчен бүлҽклҽнүе һҽм 
нинди кызыксындыру чарасы кулланылуы турында белешмҽлҽр булырга тиеш. 



Бүлҽклҽргҽ чыгымнар һҽм бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽклҽр хезмҽткҽ 
түлҽү фонды хисабына башкарыла. 

Муниципаль хезмҽткҽрне Мактау грамотасы белҽн бүлҽклҽү ҿчен материаллар Яңа 
Чишмҽ муниципаль районы башлыгына, җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ, сайлау 
комиссиясе рҽисенҽ юбилейга кадҽр бер ай кала, башка тҿр кызыксындыру чаралары - 
тиешле вакыйга җиткҽнчегҽ кадҽр 2 атнадан да соңга калмыйча тапшырыла. 

 
26 бүлек. Җирлектҽге муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең Реестры 

 
26.1.  Җирлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры алып барыла. 
26.2. Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽн муниципаль хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽн 

кҿнне муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан тҿшереп калдырыла. 
26.3. Муниципаль хезмҽткҽр үлгҽн (вафат булган) яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең 

хҽбҽрсез югалган дип танылган яисҽ законлы кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн аның 
вафаты игълан ителгҽн очракта, муниципаль хезмҽткҽр үлем (һҽлак булу) кҿненнҽн яки 
суд карары законлы кҿченҽ кергҽн кҿннҽн соң килгҽн кҿнне муниципаль хезмҽткҽрлҽр 
реестрыннан алына.  

26.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару тҽртибе муниципаль хокукый 
акт белҽн раслана. 

27 бүлек. Муниципаль хезмҽтне финанслау 
27.1. Муниципаль хезмҽтне финанслау, ҽгҽр федераль закон яисҽ Татарстан 

Республикасының муниципаль хезмҽт турындагы 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ Кодексында 
башкача билгелҽнмҽгҽн булса,  пенсия түлҽү, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган 
гарантиялҽрне тҽэмин итүгҽ бҽйле башка чыгымнарны да кертеп, җирлек бюджеты 
акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла 

28 бүлек. Муниципаль хезмҽтне үстерү программалары 
 
28.1. Муниципаль хезмҽтне үстерү Җирлекнең муниципаль хезмҽтен үстерү 

программалары һҽм Яңа Чишмҽ муниципаль районының муниципаль хезмҽтен үстерү 
программалары белҽн тҽэмин ителҽ, ул Җирлек бюджеты, Яңа Чишмҽ муниципаль 
районы бюджеты һҽм Татарстан Республикасы бюджеты хисабына финанслана. 
 


