Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы
Богдашкино авыл җирлеге Советы

КАРАР
18 июль 2019 ел
№ 104
«Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Богдашкино авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне
раслау хакында
«Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы
25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25
декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «Муниципаль хезмҽт турында» 2013
елның 25 июнендҽге 50 - ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ
Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Богдашкино авыл җирлеге
Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ:
1. «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Богдашкино авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт турында Нигезлҽмҽне расларга (1
нче кушымта ).
2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Богдашкино авыл җирлеге
Советы карарлары үз кҿчен югалткан дип санарга:
- «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Богдашкино авыл
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында» 2017 елның 24
мартындагы 43 номерлы карары
- «Нурлат муниципаль районы Богдашкино авыл җирлеге Советының 2017 елның
24 мартындагы 43 номерлы «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы
Богдашкино авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында Нигезлҽмҽне раслау хакында»
карарына үзгҽрешлҽр кертү турында» 2017 елның 16 октябрендҽге 56 номерлы карары
- «Нурлат муниципаль районы Богдашкино авыл җирлеге Советының 2017 елның
24 мартындагы 43 номерлы «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы
Богдашкино авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында Нигезлҽмҽне раслау хакында»
карарына үзгҽрешлҽр кертү турында» 2018 елның 10 июлендҽге 72 номерлы карары
- «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Богдашкино авыл җирлеге
Советының 2017 елның 24 мартындагы 43 номерлы «Татарстан Республикасы Нурлат
муниципаль районы Богдашкино авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында
Нигезлҽмҽне раслау хакында» карарына үзгҽрешлҽр кертү турында» 2018 елның 19
декабрендҽге 81 номерлы карары.
3. Ҽлеге карарны «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Татарстан
Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында урнаштырырга, массакүлҽм
мҽгълүмат чараларында, шул исҽптҽн Нурлат муниципаль районының рҽсми сайтында
бастырып чыгарырга.
4. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан кҿненнҽн үз кҿченҽ керҽ.
Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы
Богдашкино авыл җирлеге
Советы рҽисе
А.Л. Михайлова

Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы
Богдашкино авыл җирлеге
Советының 2019 елның 18
июлендҽге 104 номерлы
карарына 1нче кушымта

«Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Богдашкино авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә
Глава 1. Гомуми нигезләмәләр
1.1 Ҽлеге Нигезлҽмҽ «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының
Богдашкино авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт турында (алга
таба – Нигезлҽмҽ) «Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Богдашкино
авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт оештыру ҿлкҽсендҽге
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала (алга таба – авыл җирлеге).
1.2. Муниципаль хезмҽт-гражданнарның һҿнҽри эшчҽнлеге, ул даими нигездҽ
муниципаль хезмҽт вазифаларында, хезмҽт килешүе (контракт) тҿзү юлы белҽн
алыштырыла торган районның җирле үзидарҽ органнарында гамҽлгҽ ашырыла.
1.3. Авыл җирлеге муниципаль хезмҽткҽр ҿчен эшкҽ яллаучы булып тора, аның
исеменнҽн эшкҽ яллаучы вҽкалҽтлҽрен эшкҽ яллаучы вҽкиле (эш бирүче) гамҽлгҽ ашыра.
1.4. Эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиле авыл җирлеге Советы башлыгы, авыл
җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе яки эшкҽ яллаучы вҽкиле (эш бирүче)
вазыйфаларын башкарырга вҽкалҽтле бүтҽн зат булырга мҿмкин.
2нче бүлек. Муниципаль хезмәт
2.1. Авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽтнең сайлау
вазыйфасында гамҽлгҽ ашырыла торган эшчҽнлек муниципаль хезмҽт булып тормый.
2.2. Муниципаль хезмҽт- гражданнарның хезмҽт шартнамҽсе (контракты) тҿзү юлы
белҽн билҽнҽ торган муниципаль хезмҽт вазыйфаларында даими нигездҽ башкарылучы
профессиональ эшчҽнлек.
2.3. Муниципаль хезмҽткҽр-федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актлары белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, авыл җирлеге бюджеты акчалары исҽбеннҽн түлҽнҽ торган акчалата
хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаларны башкаручы граждан.
2.4. Җирле үзидарҽ органы, сайлау комиссиясе аппараты 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 вазыйфаларын башкаручы затлар муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын алыштырмый һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр булып тормый
3 нче бүлек. Муниципаль хезмәтнең хокукый нигезләре
3.1. Районда 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. Авыл җирлегенең муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ (алга таба - муниципаль
хезмҽткҽр) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законда
каралган үзенчҽлеклҽре белҽн хезмҽткҽ кагылышлы законнарның гамҽлдҽ булуы кагыла.

4 нче бүлек. Муниципаль хезмәтнең төп принциплары
4.1 Авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары түбҽндҽгелҽр:
1) кеше һҽм граждан хокуклары һҽм иреклҽре ҿстенлеге;
2) Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белүче гражданнарның муниципаль хезмҽткҽ
бертигез дҽрҽҗҽдҽ алынулары һҽм, җенесенҽ, расасына, миллҽтенҽ, чыгышына, мҿлкҽти
һҽм вазыйфаи хҽленҽ, яшҽү урынына, дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ, инануларына, җҽмҽгать
берлҽшмҽлҽрендҽ торуы-тормавына, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең профессиональ
һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка хҽллҽргҽ бҽйсез рҽвештҽ муниципаль
хезмҽт узуның бертигез шартлары;
3) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең профессиональлеге һҽм компетентлыгы;
4) муниципаль хезмҽтнең тотрыклылыгы;
5) муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлеге турында мҽгълүмат алу;
6) иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм гражданнар белҽн үзара хезмҽттҽшлек;
7) муниципаль хезмҽткҽ тҿп талҽплҽрнең бердҽмлеге, шулай ук муниципаль хезмҽт
үтҽгҽндҽ тарихи һҽм башка җирле традициялҽрне исҽпкҽ алу;
8) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый һҽм социаль якланышы;
9) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең үз вазыйфаи бурычларын үтҽмҽгҽн яисҽ тиешенчҽ
үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплылыгы;
10) муниципаль хезмҽтнең партиягҽ карамавы.
5 нче бүлек. Муниципаль хезмәт вазыйфалары
5.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына авыл җирлеге Уставы нигезендҽ тҿзелҽ торган
авыл җирлеге җирле үзидарҽ органындагы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратындагы вазыйфа, аңа җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау
комиссиясе яисҽ муниципаль вазыйфаны билҽүче зат вҽкалҽтлҽрен башкаруны тҽэмин итү
бурычларының билгелҽнгҽн даирҽсе керҽ
5.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары Татарстан Республикасында муниципаль
хезмҽт вазыйфалары реестры нигезендҽ Татарстан Республикасы законы белҽн раслана
торган 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 вазыйфалары нисбҽте дигҽндҽ, күрсҽтелгҽн вазыйфаларның муниципаль
хезмҽтнең һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең тиешле
вазыйфаларына куела торган квалификация талҽплҽренҽ бҽйле рҽвештҽ туры килүе
аңлашыла.
5.5. Авыл җирлеге үзидарҽ органнарында, сайлау комиссиялҽре аппаратында
муниципаль хезмҽт вазыйфаларының туры килүе Татарстан Республикасы башкарма
хакимияте органнарының үзҽк аппаратларында Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан
хезмҽте вазыйфаларының реестрында каралган вазыйфалар исемлеге буенча билгелҽнҽ.
5.6. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт
граждан хезмҽте вазыйфаларының нисбҽте “Муниципаль хезмҽт турында” 2013 елның 25
июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Кодексы белҽн билгелҽнҽ.

6 нчы бүлек. Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен квалификация
таләпләре.
6.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ,
муниципаль хезмҽт стажына яки белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше, белем һҽм осталык буенча
эш стажына, шулай ук эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиленең тиешле карары булган очракта белгечлек, ҽзерлек юнҽлешенҽ квалификация талҽплҽренҽ туры килү талҽп ителҽ.
6.2. Һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ, муниципаль хезмҽт стажына яисҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽү ҿчен кирҽкле белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына карата
квалификация талҽплҽре ҽлеге башлыкның 3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽү ҿчен типик квалификация талҽплҽре нигезендҽ муниципаль хокукый
актлар белҽн билгелҽнҽ. Вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽк булган белемнҽргҽ һҽм
күнекмҽлҽргҽ квалификация талҽплҽре муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт
эшчҽнлеге тҿренҽ һҽм аның вазыйфаи инструкциясенҽ бҽйле рҽвештҽ билгелҽнҽ.
Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи күрсҽтмҽсе белҽн шулай ук белгечлек, ҽзерлек
юнҽлеше буенча квалификация талҽплҽре дҽ каралырга мҿмкин.
6.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен түбҽндҽге үрнҽк квалификация
талҽплҽре билгелҽнҽ:
1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ карата: эшчҽнлек юнҽлешенҽ туры килҽ торган
югары һҿнҽри белем булу – вазыйфаларның югары, баш һҽм ҽйдҽүче тҿркемнҽре ҿчен;
эшчҽнлек юнҽлешенҽ туры килҽ торган югары яисҽ урта һҿнҽри белем булу –
вазыйфаларның ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽре ҿчен;
2) муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек буенча эш стажына карата:
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары буенча – муниципаль хезмҽтнең баш
яисҽ ҽйдҽүче вазыйфаларында кимендҽ ике ел муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек
буенча кимендҽ биш ел эш стажы булу;
муниципаль хезмҽтнең баш вазыйфалары буенча – муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽүче
яисҽ ҿлкҽн вазыйфаларында кимендҽ бер ел муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек
буенча кимендҽ ике ел эш стажы булу;
муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽүче вазыйфалары буенча – муниципаль хезмҽтнең
ҿлкҽн яисҽ кече вазыйфаларында кимендҽ бер ел муниципаль хезмҽт стажы яисҽ
белгечлек буенча кимендҽ ике ел эш стажы булу;
6.4. Ҽйдҽп баручы, ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽр муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽү ҿчен ҽзерлек юнҽлеше буенча муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек буенча
эш стажына квалификация талҽплҽре билгелҽнми.
6.5. Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽгҽндҽ ҽлеге статья максатларында шулай ук
тиешле вазыйфаи тҿркемнҽрнең дҽүлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларындагы һҽм шуларга
тиңлҽштерелгҽн хҽрби һҽм хокук саклау хезмҽте вазыйфаларындагы эш стажы исҽпкҽ
алына.
6.6. Муниципаль район (шҽһҽр округы) җирле администрациясенең контракт
буенча билгелҽнеп куела торган башлыгы вазыйфасына кандидатларга ҿстҽмҽ талҽп итеп
кимендҽ биш ел идарҽ итү эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе булу билгелҽнҽ. Ҽлеге ҿлештҽ идарҽ итү
эшчҽнлеге дигҽндҽ, оешма, дҽүлҽт органы, муниципаль орган җитҽкчесе, җитҽкче
урынбасары вазыйфаларында, шулай ук аларның структур бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽре
вазыйфаларында эшлҽү аңлашыла. Җирле
администрациянең контракт буенча Нурлат муниципаль районы Уставы белҽн дҽ
билгелҽнергҽ мҿмкин.
6.7. Диплом алган кҿннҽн ҿч ел дҽвамында белгеч яки магистр дипломнары булган
затлар ҿчен муниципаль хезмҽт стажына яки белгечлек буенча эш стажына квалификация
талҽплҽре билгелҽнҽ, муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфаларын билҽү ҿчен ҽзерлек
юнҽлеше - муниципаль хезмҽт стажы яки белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажы

ярты елдан да ким булмаска тиеш яки эш стажы белгечлеге, юнҽлеш буенча ҽзерлек бер ел
булу кирҽк.
6.8. Ҽгҽр зат контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасына
билгелҽнсҽ, Нурлат муниципаль районы Уставы һҽм Татарстан Республикасы законы
белҽн җирле администрация башлыгы вазыйфасына кандидатларга карата ҿстҽмҽ
талҽплҽр куелырга мҿмкин.
.
7 нче бүлек. Муниципаль хезмәтне биләү
7.1. Муниципаль хезмҽтне Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белгҽн 18 яше тулган
һҽм «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон һҽм
“Муниципаль хезмҽт турында” 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы кодексы нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен
билгелҽнгҽн тиешле квалификация талҽплҽренҽ туры килгҽн гражданнар муниципаль
хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр буларак "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында «Федераль законның 15 нче маддҽсендҽ күрсҽтелгҽн шартлар булмаганда били
ала.
7.2 Районда муниципаль хезмҽткҽ керү хезмҽт килешүе шартларында хезмҽт
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽү нҽтиҗҽсендҽ, Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында каралган муниципаль хезмҽт
үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла.
7.3. Муниципаль хезмҽткҽ урнашканда, шулай ук аны үткҽндҽ, җенесенҽ,
расасына, иллҽтенҽ, чыгышына, мҿлкҽти һҽм вазыйфаи дҽрҽҗҽсенҽ, яшҽү урынына, дингҽ
мҿнҽсҽбҽтенҽ, инануларына, нинди иҗтимагый берлҽшмҽдҽн булуына, шулай ук
муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка
хҽллҽргҽ карап, телҽсҽ нинди турыдан-туры яисҽ бүтҽн рҽвешле чиклҽүлҽр яки
ҿстенлеклҽр билгелҽү рҿхсҽт ителми.
7.4. Гражданин муниципаль хезмҽткҽ урнашканда түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
1) муниципаль хезмҽткҽ урнашу һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү турында
үтенече булган гаризасын;
2) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн федераль башкарма
хакимият органы билгелҽгҽн рҽвеш буенча үз кулы белҽн тутырылган һҽм имзасы
салынган анкетасын;
3) паспортын;
4) хезмҽт кенҽгҽсен, хезмҽт шартнамҽсен (контрактын) беренче мҽртҽбҽ тҿзү
очракларыннан тыш;
5) белеме турында документын;
6) мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгын, хезмҽт шартнамҽсен
(контрактын) беренче мҽртҽбҽ тҿзү очракларыннан тыш;
7) физик затны Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽү урыны буенча салым
органында исҽпкҽ кую турындагы таныклыгын;
8) хҽрби исҽпкҽ кую документларын – хҽрби бурычлылар һҽм хҽрби хезмҽткҽ
чакырылырга тиешле затлар ҿчен;
9) муниципаль хезмҽткҽ урнашуга комачауларлык авыруы булмавы турында медицина
учреждениесе бҽялҽмҽсен;
10) муниципаль хезмҽткҽ урнашу елы алдындагы бер ел эчендҽ керемнҽре турындагы,
мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре хакындагы белешмҽлҽрен;
10.1) "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ сайтлар адреслары һҽм
(яки) сайт битлҽре турында мҽгълүмат, аларда муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ
дҽгъва итүче граждан, муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽркемгҽ ачык мҽгълүмат урнаштырган,
шулай ук аларны идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирүче мҽгълүматларны яллаучы
вҽкиленҽ тапшыралар:

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы граждан-муниципаль
хезмҽткҽ алдагы елда ҿч календарь ел эчендҽ эшкҽ кергҽндҽ;
2) муниципаль хезмҽткҽр-күрсҽтелгҽн мҽгълүматны тапшыру елына кадҽрге
календарь ел эчендҽ, муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын үтҽү кысаларында
һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүмат урнаштыру очракларыннан тыш, ел саен була.
Ҽлеге бүлекнең 10.1 пунктында күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар тарафыннан муниципаль хезмҽткҽ
кергҽндҽ, ҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҿчен хисаптан соң килүче елның 1 апреленнҽн дҽ
соңга калмыйча тапшырыла. Ҽлеге бүлекнең 10.1 пунктында күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр
Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча тапшырыла.
Яллаучы вҽкиле карары буенча вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр "Интернет"
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва кылучылар
тарафыннан урнаштырылган һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүмат эшкҽртүне, шулай ук
ҽлеге бүлекнең 10.1 пунктында каралган мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм тулылыгын
тикшерүне гамҽлгҽ ашыралар.
11) федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында һҽм Россия
Федерациясе Хҿкүмҽте карарларында каралган башка документлар.
7.5. «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 муниципаль
хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан тарафыннан бирелҽ торган мҽгълүматларны тикшерүгҽ карата
ҿстҽмҽ талҽплҽр билгелҽнҽ ала.
7.6. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 7.5 статьясында каралган тикшерү барышында
гражданинның муниципаль хезмҽткҽ керүенҽ комачаулаучы шартлар билгелҽнгҽн
очракта, күрсҽтелгҽн граждан муниципаль хезмҽткҽ керүдҽн баш тарту сҽбҽплҽре турында
язма рҽвештҽ хҽбҽр ителҽ.
7.7. Муниципаль хезмҽткҽ граждан «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында " 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законда каралган
үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, хезмҽт килешүе шартларында муниципаль хезмҽт
вазыйфасына билгелҽү нҽтиҗҽсендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
7.8. Муниципаль хезмҽткҽ граждан керү яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең муниципаль
хезмҽт вазыйфасына билгелҽп кую турындагы тиешле акт белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
7.9. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ хезмҽт килешүе яклары булып яллаучы вҽкиле
(эш бирүче) һҽм муниципаль хезмҽткҽр санала.
8 нче бүлек. Авыл җирлегендә муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүгә
конкурс
8.1. Авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ хезмҽт
шартнамҽсе тҿзегҽнче конкурс үткҽрелергҽ мҿмкин, конкурс барышында муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъвачыларның һҿнҽри дҽрҽҗҽсен, аларның муниципаль
хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килү-килмҽвен бҽялҽү
башкарыла.
8.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү тҽртибе район Советы
карары белҽн билгелҽнҽ. Конкурс үткҽрү тҽртибе аның шартларын, аны үткҽрү датасы,
вакыты һҽм урыны турындагы белешмҽлҽрне, шулай ук хезмҽт шартнамҽсе проектын
конкурс үткҽрелҽчҽк кҿнгҽ кадҽр 20 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча бастырып чыгаруны күз
алдында тотарга тиеш. Муниципаль берҽмлектҽ конкурс комиссиясе ҽгъзаларының
гомуми саны һҽм аны формалаштыру тҽртибе район Советы тарафыннан билгелҽнҽ.

8.3 Эшкҽ яллаучы вҽкиле (эш бирүче) хезмҽт шартнамҽсе тҿзи һҽм муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча конкурс комиссиясе сайлап алган
кандидатларның берсен муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽп куя.
9 нчы бүлек. Муниципаль хезмәткәрнең шәхси эше
9.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ шҽхси эшнамҽ ачыла, моңа аның муниципаль
хезмҽткҽ урнашуы, аны узуы һҽм муниципаль хезмҽттҽн җибҽрелүе белҽн бҽйле
документлар теркҽп куела.
9.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшнамҽсе 10 ел дҽвамында саклана.
Муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽттҽн җибҽрелгҽндҽ, аның шҽхси эшнамҽсе
муниципаль хезмҽт узган соңгы урын буенча җирле үзидарҽ органы, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе архивында саклана.
9.3 Муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽп торган җирле
үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе бетерелгҽн очракта, аның
шҽхси эшнамҽсе, саклау ҿчен, бетерелгҽн җирле үзидарҽ органы, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе функциялҽре тапшырылган җирле үзидарҽ органына,
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенҽ, яисҽ аларның хокук варисларына
тапшырыла.
9.4. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшнамҽсен алып бару дҽүлҽт граждан
хезмҽткҽренең шҽхси эшнамҽсен алып бару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
9.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси белешмҽлҽре – муниципаль хезмҽтнең билҽп
торган вазыйфасы буенча бурычларны муниципаль хезмҽткҽрнең үтҽвенҽ бҽйле рҽвештҽ
эшкҽ яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) кирҽкле һҽм конкрет муниципаль хезмҽткҽргҽ
кагылышлы булган мҽгълүмат.
Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси белешмҽлҽре шҽхси белешмҽлҽр ҿлкҽсендҽ
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының 14
бүлегендҽ каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып эшкҽртелергҽ тиеш.
10 нчы бүлек. Муниципаль хезмәткәрләрне аттестацияләү
10.1. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү муниципаль хезмҽтнең үзе били
торган вазыйфасына аның туры килү-килмҽвен ачыклау максатларында уздырыла.
Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү ҿч елга бер мҽртҽбҽ уздырыла.
11.2. Түбҽндҽге муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрелмҽскҽ тиеш:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын бер елдан да кимрҽк билҽүчелҽрне;
2) 60 яшькҽ җиткҽннҽрне;
3) йҿкле хатыннарны;
4) йҿклелек һҽм бала тудыру буенча отпускта яисҽ ҿч яшенҽ җитмҽгҽн баласын
карау буенча отпускта булганнарны. Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне
аттестациялҽү алар отпусктан чыкканнан соң кимендҽ бер ел узгач кына мҿмкин була;
5) муниципаль хезмҽт вазыйфасын вакытлы хезмҽт шартнамҽсе (контракт) нигезендҽ
билҽүчелҽрне.
10.3. Аттестация комиссиясе муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре
буенча муниципаль хезмҽткҽрнең үзе били торган муниципаль хезмҽт вазыйфасына
туры килүе яисҽ туры килмҽве хакында карар чыгара. Аттестация комиссиясе аерым
муниципаль хезмҽткҽрлҽрне эшлҽрендҽ ирешкҽн уңышлары ҿчен бүлҽклҽү турында, шул
исҽптҽн аларны югарырак вазыйфага билгелҽү турында тҽкъдимнҽр бирергҽ, ҽ кирҽк
чакта аттестациялҽнүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эшчҽнлеген яхшырту турында
тҽкъдимнҽр бирергҽ мҿмкин. Аттестация нҽтиҗҽлҽре аттестациялҽнгҽн муниципаль

хезмҽткҽрлҽргҽ тавыш бирү йомгаклары ясалганнан соң ук хҽбҽр ителҽ. Аттестациялҽү
материаллары эшкҽ яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) тапшырыла.
10.4. Аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча эшкҽ яллаучы вҽкиле (эш бирүче) аерым
муниципаль хезмҽткҽрлҽрне эшлҽрендҽ ирешкҽн уңышлары ҿчен бүлҽклҽү турында яисҽ
аттестациялҽү кҿненнҽн бер айдан да артык булмаган вакытта муниципаль хезмҽткҽрне
аның ризалыгы белҽн түбҽнрҽк вазыйфага билгелҽү турында карар кабул итҽ.
Аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация комиссиясе
аерым муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне квалификациялҽрен күтҽрергҽ җибҽрү турында тҽкъдимнҽр бирергҽ
мҿмкин.
10.5. . Муниципаль хезмҽткҽр түбҽнрҽк вазыйфага билгелҽүгҽ риза булмаган яисҽ
муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына аның ризалыгы белҽн күчерү мҿмкинлеге
булмаган очракта, эшкҽ яллаучы вҽкиле (эш бирүче), аның үзе били торган вазыйфага
квалификациясе җитҽрлек булмау аркасында аттестация нҽтиҗҽлҽре белҽн расланган туры
килмҽвенҽ бҽйле рҽвештҽ, аттестациялҽү кҿненнҽн бер айдан да артык булмаган вакытта
аны муниципаль хезмҽттҽн җибҽрергҽ мҿмкин. Шушы аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча
муниципаль хезмҽткҽрне эшеннҽн азат итү яисҽ аны түбҽнрҽк вазыйфага билгелҽү
күрсҽтелгҽн вакыт узганнан соң рҿхсҽт ителми.
10.6. Муниципаль хезмҽткҽр аттестация нҽтиҗҽлҽренҽ суд тҽртибендҽ шикаять
белдерү хокукына ия.
10.7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү турындагы нигезлҽмҽ
муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү турындагы типик нигезлҽмҽ нигезендҽ
муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 4 нче кушымтасына
таянып 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ номерлы муниципаль хокукый акт нигезендҽ раслана.
11 нче бүлек. Муниципаль хезмәткәрләрнең класс чиннары
11.1. Класс чиннары муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри ҽзерлек дҽрҽҗҽсенең муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽү ҿчен квалификация талҽплҽренҽ туры килүен күрсҽтҽ.
11.2. Районның муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри
ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен квалификация
талҽплҽренҽ туры килүен күрсҽтҽ торган түбҽндҽге класслы чиннар бирелҽ:
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ – 1, 2 яисҽ 3 нче
класслы гамҽли муниципаль киңҽшче;
муниципаль хезмҽтнең баш вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ – 1, 2 яисҽ 3 нче класслы
муниципаль киңҽшче;
муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽүче вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ – 1, 2 яисҽ 3 нче
класслы муниципаль хезмҽт киңҽшчесе;
муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ – 1, 2 яисҽ 3 нче класслы
муниципаль хезмҽт референты;
муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ – 1, 2 яисҽ 3 нче класслы
муниципаль хезмҽт секретаре.
Класс чиннарын бирү, саклау һҽм мҽхрүм итү тҽртибе «Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон,
Муниципаль хезмҽт турында 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы кодексы, башка законнар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.

12 нче бүлек. Хезмәт хакы
12.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҿчен муниципаль хезмҽткҽрнең үз билҽгҽн
муниципаль хезмҽт вазыйфалары һҽм айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽр нигезендҽ
вазыйфаи окладыннан торган акчалата эчтҽлек билгелҽнҽ.
12.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҿчен муниципаль вазыйфа окладыннан тыш түбҽндҽге
айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽр билгелҽнҽ:
1) класс чины ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ;
2) муниципаль хезмҽттҽ тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык
ҿстҽмҽ түлҽү;
3) муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ
түлҽү;
4) айлык акчалата бүлҽк;
5) аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽр башкарган ҿчен премия;
6) еллык түлҽүле отпуск һҽм матди ярдҽм күрсҽткҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган
түлҽү;
7) фҽннҽр кандидаты гыйльми дҽрҽҗҽсе, фҽннҽр докторы гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен
вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ.
12.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладлары күлҽме Нурлат шҽһҽре
Советы карары белҽн гамҽлдҽге законнар нигезендҽ билгелҽнҽ.
12.4. Гамҽлдҽге законнарда каралган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ айлык һҽм башка
ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме һҽм аларны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн
билгелҽнҽ.
12.5. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ каралган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ айлык һҽм башка
ҿстҽмҽ түлҽүлҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиле акты белҽн
билгелҽнҽ.
12.6. Муниципаль хезмҽттҽ тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык
ҿстҽмҽ муниципаль хезмҽт стажына карап муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ түлҽнҽ. Тиешле
еллар эшлҽгҽн ҿчен айлык ҿстҽмҽ муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи окладына карата
процентларда билгелҽнҽ:
Муниципаль хезмҽт стажы күлҽме
1елдан 5елга кадҽр
5елдан 10 елга кадҽр
10елдан 15елга кадҽр
15 елдан артык

Ҿстҽмҽ түлҽүнең чик күлҽме, процент
5
10
15
20

Муниципаль хезмҽт стажы тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык
ҿстҽмҽ билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт турындагы гамҽлдҽге законнар нигезендҽ
билгелҽнҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽр билҽгҽн вазыйфага карата муниципаль хезмҽт
стажын билгелҽү комиссиясе карары нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽп
торган җирле үзидарҽ органы акты белҽн билгелҽнҽ. Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽү
буенча комиссиялҽр һҽр җирле үзидарҽ органында, ҽлеге органнарның хокукый актлары
нигезендҽ тҿзелҽ.
12.7. Муниципаль хезмҽтнең махсус шартлары (катлаулылык, киеренкелек, хезмҽттҽге
югары казанышлар, махсус эш режимы) ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ үзлҽре билҽгҽн вазыйфаларның тҿркемнҽренҽ карап муниципаль хезмҽт
вазыйфаларыннан артмаган күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:
югары муниципаль вазыйфалар ҿчен - вазыйфаи окладның 9 проценты;
баш муниципаль вазыйфалар ҿчен - вазыйфаи окладның 7 проценты;

ҽйдҽп баручы муниципаль вазыйфалар ҿчен - вазыйфаи окладның 5 проценты;
ҿлкҽн муниципаль вазыйфалар ҿчен - вазыйфаи окладның 3 проценты;
кече муниципаль вазыйфалар ҿчен - вазыйфаи окладның 1 проценты;
12.8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽү ҿчен
премиялҽр җирле үзидарҽнең тиешле органы бурычларын һҽм функциялҽрен исҽпкҽ алып,
эшкҽ алучы вҽкиле карары буенча бирелҽ (эш бирүче).
Аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽү ҿчен бирелҽ торган премиялҽр күлҽме
максималь күлҽмнҽр белҽн генҽ чиклҽнми һҽм абсолют күлҽмдҽ (сумнарда), шулай ук
муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча акчалата эчтҽлеккҽ яки вазыйфаи окладларга
тапкырлата билгелҽнҽ ала.
Аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен премиялҽр муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ җирле үзидарҽ органы хезмҽте ҿчен түлҽү фондында каралган акчалар
чиклҽрендҽ эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле тарафыннан түлҽнҽ һҽм бу максатларга
билгелҽнҽ:
тиешле җирле үзидарҽ органына йҿклҽнгҽн бурычларны, функциялҽрне үтҽүне тҽэмин
итү һҽм вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру буенча муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси кертемен
үтҽү турында;
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ биремнҽрне үтҽүнең катлаулылыгы, мҿһимлеге һҽм
сыйфаты дҽрҽҗҽсе, ирешелгҽн нҽтиҗҽлҽрнең файдалы булу дҽрҽҗҽсе;
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи инструкция үтҽлеше нҽтиҗҽлҽре;
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт дисциплинасын үтҽү.
12.9.Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ айлык акчалата бүлҽклҽү вазыйфаи окладның 1
процентыннан артмаган күлҽмдҽ түлҽнҽ.
12.10. Класс чины ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
алар билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркемнҽренҽ карап билгелҽнҽ.
12.11. Еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү 1,2 вазыйфаи
окладтан артмаган күлҽмдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
12.12. Еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү муниципаль
хезмҽткҽрнең еллык түлҽүле отпуск яки аның бер ҿлешен агымдагы финанс елында бер
тапкыр бирү турындагы гаризасы нигезендҽ башкарыла.
Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽргҽ календарь ел дҽвамында еллык түлҽүле отпуск
бирелмҽсҽ, бер тапкыр түлҽнҽ торган акча аңа декабрь аенда файдаланылган вакытка
пропорциональ рҽвештҽ түлҽнҽ.
Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр чираттагы түлҽүле отпуск бирмичҽ эштҽн азат ителергҽ
тиеш булса, бер тапкыр түлҽнҽ торган акча аңа тиешле вакытка пропорциональ рҽвештҽ
түлҽнҽ.
12.13. Матди ярдҽм түлҽү хезмҽт ҿчен билгелҽнгҽн фонд чиклҽрендҽ башкарыла.
Матди ярдҽм агымдагы финанс елы дҽвамында муниципаль хезмҽткҽрнең матди ярдҽм
күрсҽтү турындагы гаризасы нигезендҽ бер тапкыр бирелҽ.
Агымдагы финанс елында матди ярдҽм түлҽүнең бер тапкыр булуы турындагы талҽп
муниципаль хезмҽткҽрне финанс елы дҽвамында җирле үзидарҽнең башка органына эшкҽ
күчерү (кабул итү) очракларына кагыла.
Матди ярдҽм муниципаль хезмҽткҽргҽ эшкҽ кабул ителгҽннҽн соң ҿч айдан да иртҽрҽк
түгел, сынау срогын уңышлы үткҽннҽн соң гына түлҽнҽ.
Муниципаль хезмҽткҽрне эштҽн чыгарганда, шулай ук ҽлеге җирле үзидарҽ органында
муниципаль хезмҽткҽр эше стажы булганда, бер елдан да ким булмаган матди ярдҽм аңа
эшлҽгҽн вакытка пропорциональ рҽвештҽ түлҽнҽ.
Аерым очракларда матди ярдҽм бала туганда, муниципаль хезмҽткҽр һҽм аның якын
туганнарының авыр авырулар, үлем һҽм башка бҽхетсезлек очракларында эшкҽ алучы
(эш бирүче) вҽкилен карары буенча ҿстҽмҽ рҽвештҽ түлҽнҽ ала.

12.14. Гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ, Татарстан
Республикасы мактаулы исеме хезмҽт ҿчен түлҽү фондының билгелҽнгҽн чиклҽрендҽ
билгелҽнҽ:
фҽннҽр кандидаты гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен-окладның 1,5 проценты күлҽмендҽ;
фҽннҽр докторы гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен-вазыйфаи окладның ике проценты күлҽмендҽ.
12.15. Нурлат муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт ҿчен түлҽү
фондын формалаштырганда вазыйфаи окладларны түлҽү ҿчен җибҽрелҽ торган акчалар
суммасыннан тыш, түлҽү ҿчен түбҽндҽге түлҽүлҽр карала (елына 12 вазыйфаи окладтан
чыгып):
1) сыйныф чиннары ҿчен айлык ҿстҽмҽ-вазыйфаи окладларның дүрт проценттан
артмаган күлҽмдҽ;
2) муниципаль хезмҽттҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен айлык ҿстҽмҽ-вазыйфаи
окладларның унҿч процентыннан артмаган күлҽмдҽ;
3) муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен айлык ҿстҽмҽ түлҽү (катлаулылык,
киеренкелек, хезмҽттҽге югары казанышлар, махсус эш режимы) - вазыйфаи окладларның
биш процентыннан артмаган күлҽмдҽ;
4) аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен премиялҽр-вазыйфаи
окладларның бер процентыннан артмаган күлҽмдҽ;
5) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү - вазыйфаи
окладларның ун проценттан артмаган күлҽмдҽ;
6) айлык акчалата бүлҽклҽү-вазыйфаи окладларның бер процентыннан артмаган
күлҽмдҽ.»
12.16. Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын вакытлыча ул булмаган очракта
(авыру яки отпуск белҽн бҽйле рҽвештҽ) башкаручы Башкарма комитет җитҽкчесе
урынбасарына Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасарының вазыйфаи окладының 50%
күлҽмендҽ түлҽү билгелҽнҽ.

13 нче бүлек. Муниципаль хезмәткәр һәм аның гаилә әгъзаларын пенсия
тәэминаты
13.1. Районның 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 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы кодексының 28 статьясы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
13.2. 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 йҽ вакытыннан алда картлык буенча иминият
пенсиясе яисҽ инвалидлык буенча иминият пенсиясе билгелҽгҽндҽ билгелҽнҽ. Тиешле
еллар эшлҽгҽн ҿчен Пенсия гомерлеккҽ билгелҽнҽ һҽм ай саен түлҽнҽ.
13.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле елларын эшлҽгҽн ҿчен пенсия күлҽмен
билгелҽү муниципаль хезмҽт вазыйфаларының һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт
граждан хезмҽте вазыйфаларының билгелҽнгҽн нисбҽте нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле елларын эшлҽгҽн ҿчен пенсиянең максималь күлҽме
Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең тиешле вазыйфасы буенча Татарстан
Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽренҽ тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсиянең
максималь күлҽменнҽн артып китҽ алмый.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽте вазыйфасы буенча тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен пенсиянең максималь күлҽмен исҽплҽгҽндҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт
граждан хезмҽтенең тиешле вазыйфасы буенча вазыйфаи окладның максималь күлҽме

кулланыла (ҽгҽр вазыйфаи оклад максималь һҽм минималь ҽһҽмияткҽ ия булса), ҽ
стажның озынлыгы һҽм айлык түлҽүлҽр муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле еллар эшлҽгҽн
ҿчен пенсия күлҽмен билгелҽгҽндҽ муниципаль хезмҽт турында 2013 елның 25 июнендҽге
50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ билгелҽнгҽн шундый ук
мҽгънҽлҽрдҽ исҽпкҽ алына.
Айлык акчалата тоту составына, аннан чыгып, тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсия
билгелҽнҽ һҽм исҽплҽнҽ, вазыйфаи оклад һҽм Класс чины ҿчен хезмҽт окладына айлык
ҿстҽмҽ кертелҽ.
13.4. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽү граждан гаризасы буенча, шул
исҽптҽн тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия алу хокукына ия булган электрон документ
рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт турында 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы
кодексының 28 статьясындагы 1 һҽм 2 ҿлешлҽре нигезендҽ башкарыла.
Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽү турындагы гаризага теркҽлҽ:
1) паспорт яки шҽхесне, яшен, гражданлыкныкы раслаучы башка документ
күчермҽсе;
2) хезмҽт кенҽгҽсе күчермҽсе, шулай ук, кирҽк булганда, 25.06.2013 ел, № 50-ТРЗ
номерлы муниципаль хезмҽт стажын раслаучы һҽм муниципаль хезмҽт турында Татарстан
Республикасы Кодексының 30 статьясында күрсҽтелгҽн башка документларның
күчермҽлҽре;
3) тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн затның
муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле вазыйфасы буенча айлык акчалата тоту күлҽме турында
белешмҽ, ул вазыйфаи оклад һҽм айлык түлҽүлҽр күлҽмен, шулай ук муниципаль
хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽү датасын
үз эченҽ алырга тиеш.
Ҽлеге пунктның 1-3 пунктчаларында күрсҽтелгҽн документларның күчермҽлҽре
белҽн бергҽ аларның тҿп нҿсхҽлҽре дҽ тапшырыла, алар документларны кабул иткҽндҽ
күчермҽлҽре белҽн бергҽ кушыла һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кире кайтарыла.
13.5. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия түлҽү тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия
билгелҽнгҽн затның яшҽү урыны буенча башкарыла. Яшҽү урынын пенсионер
алыштырган очракта, аны китереп бирүне оештыруны да кертеп, тиешле елларны эшлҽгҽн
ҿчен пенсия түлҽү аның яңа яшҽү урыны яки яшҽү урыны буенча пенсия эше нигезендҽ
һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽү учеты органнары тарафыннан бирелгҽн теркҽлү
турындагы документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Татарстан Республикасы
территориясеннҽн читкҽ даими яшҽү урынына чыгучы (киткҽн) затларга тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен пенсиялҽр Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле
еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия түлҽү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ түлҽнҽ.
13.6. Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган очракта, аның вазыйфаи бурычларын
үтҽүгҽ бҽйле, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң килеп җиткҽн
очракта, вафат булган кешенең гаилҽ ҽгъзалары туендыручысын югалту очрагы буенча
федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ пенсия алырга хокуклы.
13.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү
рҽвешендҽге түлҽтүне куллану турындагы мҽгълүматлар җирле үзидарҽ органы
тарафыннан кертелҽ, анда муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт узган, «Коррупциягҽ
каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законның
15 статьясында каралган ышанычны югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат ителгҽн затлар
реестрына кертелҽ.

14 нче бүлек. Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу белән бәйле рәвештә
муниципаль хезмәттән киткәндә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларны бер
тапкыр акчалата бүләкләү.
14.1. Муниципаль хезмҽттҽн пенсиягҽ киткҽндҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле елларны
эшлҽгҽн ҿчен муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча эштҽн азат ителгҽн кҿнгҽ билҽгҽн айлык
акчалата керемнең 5 тапкыр күлҽмендҽ бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽклҽү түлҽнҽ, аның
муниципаль хезмҽт стажы булганда тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен
дҽвамлылыгы тиешле елда ҽлеге карарның 11 бүлеге нигезендҽ һҽм муниципаль хезмҽтнең
алдагы һҽр тулы елы ҿчен 0,5 тапкыр күлҽмдҽ акчалата, ҽмма муниципаль хезмҽткҽрне акчалата
тоту күлҽме дҽ 10 тапкыр күлҽмнҽн дҽ артык түгел.
Муниципаль хезмҽт стажы муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат
итү кҿненҽ «Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт турында» Татарстан
Республикасы Законының 23 статьясы нигезендҽ билгелҽнҽ.
Ҽлеге статьяның максаты ҿчен тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсиягҽ чыгу
дигҽндҽ, картлык буенча хезмҽт пенсиясен алу хокукын бирҽ торган яшькҽ җитү буенча
муниципаль хезмҽттҽн эштҽн азат ителү яисҽ «Россия Федерациясендҽ хезмҽт пенсиялҽре
турында» Федераль закон нигезендҽ инвалидлык буенча пенсия билгелҽү, гаепле гамҽллҽр
белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрне эштҽн азат итүдҽн тыш, һҽм тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен пенсия алу ҿчен кирҽкле муниципаль хезмҽт стажы булганда аңлашыла.
14.2. Бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽклҽү күлҽмен билгелҽгҽндҽ исҽпкҽ
алына торган айлык акчалата керем составына вазыйфаи оклад, айлык вазыйфаи окладтан
артмаган күлҽмдҽ айлык акчалата бүлҽклҽү, класс чиннары ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү,
муниципаль хезмҽтнең махсус шартлары (катлаулылык, киеренкелек, махсус эш режимы)
ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү, муниципаль хезмҽткҽ тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү,
айлык акчалата бүлҽклҽү һҽм башка айлык түлҽүлҽр кертелҽ. Шул ук вакытта муниципаль
хезмҽтнең махсус шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ хезмҽт хезмҽткҽр эштҽн
киткҽнче 6 айдан да ким булмаган күлҽмдҽ кертелҽ. Айлык акчалата тоту составына
шулай ук еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽүнең 1/12 күлҽме
дҽ кертелҽ.
14.3. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенең ҽлеге карарда каралган бер тапкыр
акчалата бүлҽк түлҽү турындагы күрсҽтмҽсе муниципаль хезмҽткҽрне тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен пенсиягҽ чыгу белҽн бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү турында карар белҽн бер
үк вакытта чыгарыла.
14.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽткҽрне эштҽн азат итү кҿненнҽн
дҽ соңга калмыйча хезмҽт итҽ торган җирле үзидарҽ муниципаль органы тарафыннан
тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсиягҽ чыгу белҽн бҽйле рҽвештҽ бер тапкыр бирелҽ торган
акчалата бүлҽклҽү түлҽнҽ.
14.5. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсиягҽ чыгу белҽн бҽйле бер тапкыр бирелҽ
торган акчалата бүлҽк 1 тапкыр түлҽнҽ. Граждан муниципаль хезмҽткҽ тиешле елларны
эшлҽгҽн һҽм аннан соң муниципаль хезмҽтне туктаткан ҿчен, ҽлеге карар белҽн каралган
бер тапкыр акчалата бүлҽклҽү кабат түлҽнми.
15 нче бүлек. Тиешле еллар эшләгәнгә пенсия билгеләү өчен дәүләт граждан хезмәте
стажы
Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен
пенсия билгелҽү елы

Тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен тиешле елда
пенсия билгелҽү стажы

2017

15 ел 6 ай

2018

16 ел

2019

16 ел 6 ай

2020

17 ел

2021

17 ел 6 ай

2022

18 ел

2023

18 ел 6 ай

2024

19 ел

2025

19 ел 6 ай

2026 һҽм аннан соңгы еллар

20 ел.

16 нче бүлек. Муниципаль хезмәткәрнең ялы

16.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ, муниципаль хезмҽтнең үзе били торган вазыйфасы
һҽм уртача хезмҽт хакын исҽплҽп чыгару ҿчен хезмҽт законнарында урнаштырылган
тҽртиптҽ күлҽме билгелҽнҽ торган акчалата вазыйфаи тулы кереме сакланган килеш,
еллык отпуск бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽрнең еллык түлҽүле отпускын түлҽүле тҿп
отпуск һҽм түлҽүле ҿстҽмҽ отпусклар тҽшкил итҽ.
16.2. Муниципаль хезмҽткҽргҽ 30 календарь кҿн дҽвамлылыгында еллык тҿп түлҽүле
ял бирелҽ.
16.3. Еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпусклар муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен (дҽвамлылыгы 10 календарь кҿннҽн дҽ артмаган), шулай ук федераль
законнарда һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган очракларда бирелҽ.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык түлҽүле ҿстҽмҽ ял бирү
тҽртибе һҽм шартлары Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнҽ.
16.4. Нормалаштырылмаган эш кҿне билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ,
нормалаштырылмаган хезмҽт кҿне дҽвам иткҽн ҿчен ел саен ҿч календарь кҿн ҿстҽмҽ
түлҽүле ял бирелҽ.
16.5. «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 түлҽнми торган түлҽүле отпусклар яисҽ ҽлеге
ялларның бер ҿлеше булмаган муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҿчен аларны куллануга, шулай
ук ел саен кулланылмаган түлҽүле отпуск ҿчен акчалата компенсация түлҽү хокукы
саклана.
16.6. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 21 статьясы (ҽлеге Федераль закон
редакциясендҽ) талҽплҽре нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽгҽн кҿненҽ
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан бирелҽ торган еллык түлҽүле отпускларның
дҽвамлылыгын «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2017 елның 1
маендагы 90-ФЗ номерлы Федераль закон үз кҿченҽ кергҽн кҿнгҽ исҽплҽп чыгарыла.
16.7. Муниципаль хезмҽткҽр гаризасы буенча еллык түлҽүле отпуск частьлҽр буенча
бирелергҽ мҿмкин, шул ук вакытта ялның бер ҿлеше 14 календарь кҿннҽн дҽ ким булырга
тиеш түгел.
16.8. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язма гаризасы буенча яллаучы (эш бирүче)
вҽкиле карары белҽн акча тълщнми торган, дҽвамлылыгы бер елдан да артмаган отпуск
бирелергҽ мҿмкин. Муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль законнарда каралган очракларда
акчалата вазыйфаи тулы керем сакланмыйча гына отпуск бирелҽ.

17 нче бүлек. Районның муниципаль хезмәткәренең төп хокуклары
17.1. Муниципаль хезмҽткҽр хокуклы:
1) муниципаль хезмҽтнең үзе били торган вазыйфасы буенча хокукларын һҽм
бурычларын билгели торган документлар белҽн, вазыйфаи бурычларын үтҽү сыйфатын
бҽялҽү критерийлары һҽм хезмҽт буенча үсү шартлары белҽн танышырга;
2) вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар белҽн
тҽэмин ителергҽ;
3) хезмҽт ҿчен түлҽүгҽ һҽм хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт турындагы
законнар һҽм хезмҽт шартнамҽсе (контракты) нигезендҽ башка түлҽүлҽргҽ;
4) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽүне, ял кҿннҽре һҽм эш
кҿннҽре булмаган бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук ел саен түлҽүле отпусклар бирүне тҽэмин
итҽ торган ялга;
5) вазыйфаи бурычларын үтҽү ҿчен кирҽкле мҽгълүматны һҽм материалларны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алырга, шулай ук җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең
сайлау комиссиясе эшчҽнлеген камиллҽштерү турында тҽкъдимнҽр кертергҽ;
6) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурста үз инициативасы
белҽн катнашырга;
7) муниципаль хокукый акт нигезендҽ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн
квалификациясен арттырырга;
8) үзенең персональ белешмҽлҽренең яклануына;
9) үзенең шҽхси эшнамҽсендҽге барлык материаллар, һҿнҽри эшчҽнлеге турындагы
бҽялҽүлҽр һҽм башка документлар белҽн аларны шҽхси эшнамҽсенҽ керткҽнче
танышырга, шулай ук шҽхси эшнамҽсенҽ үзенең язма аңлатмаларын кушып бирергҽ;
10) һҿнҽр берлеклҽре булдыру хокукын да кертеп, үз хокукларын, социальикътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен берлҽшергҽ;
11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен каратуына,
муниципаль хезмҽттҽге үз хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, аларның бозылуы
турында судка шикаять белдерүне дҽ кертеп, яклатуына;
12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия тҽэминатына.
15.2. Муниципаль хезмҽткҽр, җирле администрация башлыгы вазыйфасын
контракт буенча билҽүче муниципаль хезмҽткҽрдҽн тыш, яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ)
алдан язмача хҽбҽр итеп, түлҽүле бүтҽн эш башкарырга хокуклы, ҽгҽр дҽ бу мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын китереп чыгармаса һҽм «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында» Федераль законда башкасы каралмаган булса.
18 нче бүлек. Районның муниципаль хезмәткәренең төп бурычлары
18.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр бурычлы:
1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел законнарны,
федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларын,
Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы законнарын һҽм
башка норматив хокукый актларын, муниципаль берҽмлек
уставын һҽм
бүтҽн
муниципаль хокукый актларны үтҽргҽ һҽм аларның башкарылуын тҽэмин итҽргҽ;
2) вазыйфаи инструкция нигезендҽ вазыйфаи бурычларын үтҽргҽ;
3) хезмҽт вазыйфаларын башкарганда расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, дингҽ
мҿнҽсҽбҽтенҽ һҽм башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ кеше һҽм гражданның хокукларын,
иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, шулай ук оешмаларның хокукларын һҽм законлы
мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ;
4) җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында эчке хезмҽт тҽртибенең билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽрен, вазыйфаи инструкцияне,
хезмҽттҽге мҽгълүмат белҽн эшлҽү тҽртибен үтҽргҽ;

5) вазыйфаи бурычларын тиешенчҽ үтҽү ҿчен кирҽкле квалификация дҽрҽҗҽсен
сакларга;
6) дҽүлҽт серен һҽм федераль законнар белҽн саклана торган башка серне тҽшкил
итүче белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ үзенҽ
мҽгълүм булган белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн гражданнарның шҽхси тормышына һҽм
сҽламҽтлегенҽ, намусына һҽм абруена кагылышлы белешмҽлҽрне фаш итмҽскҽ;
7) дҽүлҽт һҽм муниципаль мҿлкҽтне, шул исҽптҽн вазыйфаи бурычларын үтҽү ҿчен
үзенҽ тапшырылган мҿлкҽтне сакларга;
8) үзе һҽм гаилҽ ҽгъзалары турында Россия Федерациясе законнарында каралган
белешмҽлҽрне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырырга;
9) Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу турында Россия Федерациясе
гражданлыгыннан чыккан кҿнне яисҽ чит ил гражданлыгын алу хакында чит ил
гражданлыгын алган кҿнне яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) хҽбҽр итҽргҽ;
10) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законда һҽм
башка федераль законнарда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽргҽ, бурычларны башкарырга,
тыюларны бозмаска;
11) вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерерлек шҽхси
кызыксынуы турында турыдан-туры башлыгына язмача хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый
конфликтны булдырмау чараларын күрергҽ.
18.2. Муниципаль хезмҽткҽр үзенҽ хокукка яраксыз рҽвештҽ бирелгҽн йҿклҽмҽне
үтҽргҽ хокуксыз. Муниципаль хезмҽткҽр фикере буенча тиешле җитҽкчедҽн хокукка
яраксыз йҿклҽмҽ алынганда, муниципаль хезмҽткҽр, ҽлеге йҿклҽмҽнең
хокукка
яраксызлыгын нигезлҽп, аны үтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин булган федераль законнарның
һҽм Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларының, Татарстан
Республикасы законнарының һҽм башка норматив хокукый актларының, муниципаль
хокукый актларның нигезлҽмҽлҽрен күрсҽтеп, үзенҽ йҿклҽмҽ биргҽн җитҽкчегҽ язмача
нигезлҽү тапшырырга тиеш. Җитҽкче ҽлеге йҿклҽмҽне язмача раслаган очракта,
муниципаль хезмҽткҽр аны үтҽүдҽн баш тартырга тиеш. Хокукка яраксыз йҿклҽмҽ
үтҽлгҽн очракта, муниципаль хезмҽткҽр һҽм бу йҿклҽмҽне биргҽн җитҽкче Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы булалар.
18.3. Граждан түбҽндҽге очракларда муниципаль хезмҽткҽ алына алмый, ҽ
муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽттҽ була алмый:
1) үз кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн эшкҽ яраксыз яки чикле рҽвештҽ яраклы дип
танылса;
2) үз кҿченҽ кергҽн суд хҿкеме белҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасының вазыйфаи
бурычларын үтҽү мҿмкинлеген калдырмый торган җҽзага тартылса;
3) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъвачы гражданның вазыйфаи
бурычлары яисҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче муниципаль хезмҽткҽрнең
вазыйфаи бурычлары дҽүлҽт серен һҽм федераль законнар белҽн саклана торган башка
серне тҽшкил итүче белешмҽлҽр белҽн бҽйле булса, ҽлеге белешмҽлҽр белҽн эшлҽүгҽ
рҿхсҽт алуны рҽсмилҽштерү процедурасын үтүдҽн баш тартса;
4) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ яки аны үтүгҽ комачаулаучы һҽм медицина оешмасы
бҽялҽмҽсе белҽн расланган авыру булу. Диспансерлаштыруны узу тҽртибе, мондый
авырулар исемлеге һҽм медицина оешмасының нҽтиҗҽсе формасы Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгелҽнҽ;
5) җирле администрацияне җитҽклҽүче муниципаль берҽмлек башлыгы белҽн якын
кардҽшлектҽ яки үги туганлыкта (ата-анасы, ире (хатыны), балалары, абыйлары, апалары,
шулай ук ир белҽн хатынның абыйлары, апалары, ата-аналары, балалары һҽм
балаларының ире (хатыны) булса, ҽгҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҽлеге
вазыйфаи затка турыдан-туры буйсыну яисҽ аның контрольлегендҽ булу белҽн бҽйле
булганда, яисҽ муниципаль хезмҽткҽр белҽн, ҽгҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү

ҽлеге муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең бер-берсенҽ турыдан-туры буйсыну яисҽ бер-берсенең
контрольлегендҽ булу белҽн бҽйле булганда;
6) Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылса, чит дҽүлҽт гражданына
муниципаль хезмҽттҽ булу хокукы бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара
шартнамҽсендҽ катнаша торган чит дҽүлҽт гражданлыгы туктатылса, чит дҽүлҽт
гражданлыгын алса яки чит дҽүлҽт гражданлыгына ия Россия Федерациясе гражданына
муниципаль хезмҽттҽ булу хокукы бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара
шартнамҽсендҽ катнашмый торган чит дҽүлҽт территориясендҽ Россия Федерациясе
гражданының яшҽүгҽ рҿхсҽт яисҽ даими яшҽү хокукын раслый торган башка документ
алса;
7) чит дҽүлҽт (чит дҽүлҽтлҽрнең) гражданлыгы булса, муниципаль хезмҽткҽр чит
дҽүлҽт гражданына муниципаль хезмҽттҽ булу хокукы бирҽ торган Россия Федерациясе
халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы чит дҽүлҽт гражданы булып торган очраклардан
тыш;
8) муниципаль хезмҽткҽ урнашканда ялган документлар яисҽ күрҽлҽтҽ ялган
белешмҽлҽр тапшырса;
9) муниципаль хезмҽткҽ урнашканда «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында» Федераль законда, «Коррупциягҽ каршылык турында» 2008 елның 25
декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда (алга таба – «Коррупциягҽ каршылык
турында» Федераль закон) һҽм башка федераль законнарда каралган белешмҽлҽрне
тапшырмаса яисҽ белҽ торып дҿрес булмаган яисҽ тулы булмаган белешмҽлҽр тапшырса;
9.1) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында каралган
мҽгълүматларны тапшырмау (2017 елның 1 маендагы редакциядҽ);
10) чакырылыш буенча хҽрби хезмҽтне үтмҽгҽн дип тану ҿчен, хҽрби хезмҽткҽ
чакыру комиссиясе бҽялҽмҽсе нигезендҽ (контракт буенча хҽрби хезмҽт үткҽн
гражданнардан тыш) законлы нигезлҽр булмый торып , күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ карата
Россия Федерациясенең тиешле субъекты хҽрби комиссиясенҽ билгелҽнгҽн срок
чыкканнан соң 10 ел эчендҽҽгҽр күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ һҽм (яисҽ) Россия Федерациясенең
тиешле субъекты хҽрби хезмҽткҽ чакыру комиссиясе карары күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ
граждан шикаяте буенча судка шикаять бирелгҽн булса, - күрсҽтелгҽн Бҽялҽмҽне
чыгарганда граждан хокуклары һҽм (яисҽ) Россия Федерациясенең тиешле субъекты
хҽрби хезмҽткҽ чакыру комиссиясе карарлары күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ карата бозылган
кҿннҽн 10 ел эчендҽ. Граждан муниципаль берҽмлек башлыгы белҽн якын кардҽшлектҽ
яки үги туганлыкта (ата-анасы, ире (хатыны), балалары, абыйлары, апалары, шулай ук ир
белҽн хатынның абыйлары, апалары, ата-аналары, балалары) булса, җирле администрация
башлыгы вазыйфасына контракт буенча билгелҽп куела алмый, ҽ муниципаль хезмҽткҽр
җирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча били алмый.
Граждан «Нурлат муниципаль районының Контроль-хисап палатасы» МКУ рҽисе,
рҽис урынбасары һҽм аудиторы вазыйфасына, ҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр Нурлат
муниципаль районы Советы Рҽисе, Нурлат муниципаль районы башлыгы, Нурлат
муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе, Нурлат муниципаль районы
территориясендҽ урнашкан суд һҽм хокук саклау органнары җитҽкчелҽре белҽнякын
туганлык яисҽ үзлеклҽре (ата-аналар, ир белҽн хатын, балалар, бертуган, сеңеллҽр,
бертуган, сеңеллҽр, ата-аналар, ир белҽн хатын-кыз балалары һҽм балалары) очрагында
«Нурлат муниципаль районы Контроль-хисап палатасы» МКУ рҽисе, рҽисе урынбасары
һҽм аудиторы вазыйфаларын били алмый. Граждан 65 яше – муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн чик яше тулганнан соң муниципаль хезмҽткҽ алына
алмый.
Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр җирле үзидарҽ органында, муниципаль
берҽмлек сайлау комиссиясе аппаратында мҽнфҽгатьлҽр конфликтын бетерү
максатларында ҽлеге җирле үзидарҽ органының сайлау профсоюз органында, муниципаль
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мҽнфҽгатьлҽрен ҽлеге вазыйфаны билҽгҽн чорда яклый алмый.
19 нче бүлек. Муниципаль хезмәткәрнең хезмәт тәртибенә карата таләпләр
19.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр бурычлы:
1) хезмҽт вазыйфаларын намус белҽн, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ башкарырга;
2) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, гадел мҿнҽсҽбҽтне
тҽэмин итү, нинди дҽ булса Иҗтимагый яки дини берлҽшмҽлҽргҽ, һҿнҽри яки социаль
тҿркемнҽренҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ һҽм мондый
берлҽшмҽлҽргҽ, тҿркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм гражданнарга карата аерым мҿнҽсҽбҽткҽ юл
куймаска;
3) шҽхси, милек (финанс) һҽм вазыйфаи бурычларны намуслы башкаруга
комачаулаучы башка мҽнфҽгатьлҽр йогынтысына бҽйле гамҽллҽр кылмаска;
4) сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр һҽм башка оешмалар
карарларының һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ йогынты ясарга мҿмкинлек бирми торган
нейтральлекне үтҽргҽ;
5) гражданнар белҽн эш иткҽндҽ корректлылык күрсҽтергҽ;
6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф гадҽтлҽренҽ һҽм
традициялҽренҽ хҿрмҽт күрсҽтергҽ;
7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни һҽм
башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга;
8) миллҽтара һҽм конфессияара килешүлҽргҽ ярдҽм итҽргҽ;
9) муниципаль органның авторитетына яки үзенең шҽхесенҽ зарар китерердҽй
каршылыклы мизгеллҽрне булдырмаска
19.2. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрне сҽяси
партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ катнашырга мҽҗбүр
итү очракларына юл куймаска тиеш.
20 нче бүлек. Муниципаль хезмәттә мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу
20.1. Ҽлеге Федераль законда мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы дигҽндҽ вазыйфа билҽп
торучы затның шҽхси кызыксынуы (турыдан-туры) мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау
һҽм җайга салу буенча чаралар күрүне, вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын тиешле, объектив
һҽм гадел үтҽүгҽ йогынты ясый яки йогынты ясый алуны (вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру)
күздҽ тота,
20.2. 19.1. күрсҽтелгҽн ҿлешендҽ (ата-анасы, хатыны, балалары, абыйсы, сеңеллҽре,
шулай ук бертуган, сеңеллҽре, ата-аналары, балалары һҽм балалары), гражданнар һҽм
(яки) үзе белҽн бергҽ торучы оешмалар һҽм (яки) аның белҽн якын туганлыкта яки
үзлегендҽ торучы затлар милек, корпоратив яки башка якын мҿнҽсҽбҽтлҽр белҽн бҽйле
шҽхси кызыксынучанлык белҽн акча, башка мҿлкҽт, шул исҽптҽн мҿлкҽти хокук, мҿлкҽти
характердагы хезмҽт күрсҽтүлҽр, башкарылган эш нҽтиҗҽлҽре яки нинди дҽ булса файда
(ҿстенлеклҽр) рҽвешендҽ керем алу мҿмкинлеге аңлашыла.
20.3. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу мҽнфҽгатьлҽр
каршылыгын як булып торучы муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи яисҽ хезмҽт урынын
үзгҽртүдҽн, хҽтта вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үтҽүдҽн
читлҽштерүдҽн һҽм (яки) мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килүгҽ сҽбҽп булган
табыштан баш тартудан баш тартудан баш тартудан баш тартудан гыйбарҽт булырга
мҿмкин.
20.4.Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче затның кыйммҽтле кҽгазьлҽргҽ,
акциялҽргҽ (оешмаларның устав (җыелма) капиталларында катнашу ҿлешлҽренҽ,
пайларына) ия булуы мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерсҽ яисҽ китерергҽ мҿмкин булса,
күрсҽтелгҽн зат үзенҽ караган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне, акциялҽрне (оешмаларның устав

(җыелма) капиталларында катнашу ҿлешлҽрен, пайларын) Россия Федерациясе граждан
законнары нигезендҽ ышанычлы идарҽ итүгҽ тапшырырга тиеш.
20.5. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтында катнашучы муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу яисҽ аны җайга салу чаралары күрелмҽү
муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн җибҽрүгҽ китерерлек хокук бозу булып
санала.
20.6 Муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ торган яисҽ
китерергҽ мҿмкин булган шҽхси кызыксынучанлыгы барлыкка килүе турында үзенҽ
мҽгълүм булган яллаучы вҽкиле (эш бирүче) мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу
яисҽ җайга салу буенча чаралар күрергҽ тиеш, хҽтта ҽлеге муниципаль хезмҽткҽрне
конфликтны җайга салу чорына билҽнүче муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан тулысынча
читлҽштерүгҽ кадҽр, мондый очракта билҽнүче муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан
тулысынча читлҽштерелгҽн барлык вакытка аның акчалата хезмҽт хакы сакланып кала.
20.7. Үзенҽ буйсынган муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликтына
китерҽ торган яисҽ китерергҽ мҿмкин булган шҽхси кызыксынучанлыгы барлыкка килүе
турында мҽгълүм булган яллаучының вҽкиле булып торучы муниципаль хезмҽткҽр
тарафыннан мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу яисҽ җайга салу чаралары
күрелмҽү яллаучының вҽкиле булып торучы муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль
хезмҽттҽн җибҽрүгҽ китерерлек хокук бозу булып санала.
20.8Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хезмҽт тҽртибе һҽм мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын җайга салуның гомуми принципларын үтҽүне тҽэмин итү ҿчен җирле үзидарҽ
органында, муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль хезмҽт
турында 25.06.2013 № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексы һҽм муниципаль хокукый
акт белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ
карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссиялҽр
тҿзелергҽ мҿмкин.
21 нче бүлек. Керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы
йөкләмәләр турында мәгълүматларны тапшыру.
21.1. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва
кылучы гражданнар, муниципаль хезмҽткҽрлҽр, ҽлеге вазыйфаларны билҽүче муниципаль
хезмҽткҽрлҽр үзлҽренең 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 Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан
хезмҽткҽрлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм форма буенча ел саен, 30
апреленнҽн дҽ соңга калмыйча тапшырыла.
21.2. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн
муниципаль хезмҽткҽр эшкҽ яллаучы (эш бирүчегҽ) вҽкиленҽ үзлҽренең чыгымнары
турында, шулай ук үз хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының чыгымнары
турында белешмҽлҽр Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренең
керемнҽре, чыгымнары, милке һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр бирү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм форма буенча ел саен, хисап елыннан
соң килүче елның 30 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча тапшырырга тиеш.
21.3 Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган
балаларының чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килүен контрольдҽ тоту
«Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы
Федераль законда һҽм «Дҽүлҽт вазыйфаларын, башка затларның кеременҽ 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.
21.4. Ҽлеге статья нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан тапшырыла торган
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр конфиденциаль характердагы белешмҽлҽр булып тора, ҽгҽр алар дҽүлҽт серен
һҽм федераль законнар белҽн саклана торган башка серне тҽшкил итүче белешмҽлҽргҽ
федераль законнар белҽн кертелмҽгҽн булса.
21.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турындагы белешмҽлҽрдҽн муниципаль хезмҽткҽрнең, аның
хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының түлҽү сҽлҽтен билгелҽү яисҽ
ачыклау ҿчен, шулай ук турыдан-туры яисҽ башка рҽвештҽ дини яисҽ бүтҽн иҗтимагый
берлҽшмҽлҽрнең, башка оешмаларның, физик затларның фондларына иганҽлҽр
(кертемнҽр) җыю ҿчен файдалану рҿхсҽт ителми.
Муниципаль хезмҽткҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽрне фаш итүдҽ яисҽ ҽлеге белешмҽлҽрне
Россия Федерациясе законнарында каралмаган максатларда файдалануда гаепле затлар
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартылалар.
21.6. Муниципаль хезмҽткҽрнең үз керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган
балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре
хакында белешмҽлҽрне тапшыру мҽҗбүри булып та, аларны тапшырмау йҽ белҽ торып
дҿрес булмаган яисҽ тулы булмаган белешмҽлҽр тапшыру муниципаль хезмҽткҽрне
муниципаль хезмҽттҽн җибҽрүгҽ китерерлек хокук бозу булып санала.
21.7 Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ
дҽгъвачы гражданнар тарафыннан тапшырыла торган керемнҽр, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽр турындагы белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын,
күрсҽтелгҽн вазыйфаларны билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан тапшырыла
торган керемнҽр, чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турындагы
белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын, муниципаль хезмҽткҽ урнашканда Россия
Федерациясенең норматив хокукый актлары нигезендҽ
гражданнар тарафыннан
тапшырыла торган белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын, муниципаль хезмҽткҽрлҽр
тарафыннан чиклҽүлҽрнең һҽм тыюларның, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмый калу
яисҽ җайга салу турындагы талҽплҽрнең үтҽлүен, аларның «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш
турында» Федераль законда һҽм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актларында билгелҽнгҽн бурычларны үтҽвен тикшерү Татарстан Республикасы
Президентының норматив хокукый актларында билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
21.8. Муниципаль органнар мҽнфҽгатьлҽрендҽ тиешле исемлеккҽ кертелгҽн
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъвачы гражданнарга, күрсҽтелгҽн
вазыйфаларны билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ, мондый гражданнарның һҽм
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хатыннарына (ирлҽренҽ) һҽм балигъ булмаган балаларына
карата закон белҽн саклана торган банк, салым серен яисҽ башка серне тҽшкил итҽ торган
белешмҽлҽр тапшыру турындагы соратулар, оператив-эзлҽнү чараларын башкару турында
хокук саклау органнарына соратулар Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан
җибҽрелҽ.
21.9. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче
затларның чыгымнарын, шулай ук аларның хатыннарының (ирлҽренең) һҽм балигъ
булмаган балаларының чыгымнарын тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыручы Татарстан
Республикасы дҽүлҽт органы (коррупциячел һҽм башка хокук бозуларны
профилактикалау эше ҿчен җаваплы дҽүлҽт органы бүлекчҽсе йҽ күрсҽтелгҽн органның

вазыйфаи заты) Татарстан Республикасы Президентының норматив хокукый акты белҽн
билгелҽнҽ.
21.10. Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасын контракт буенча билҽүгҽ дҽгъва
кылучы гражданнар һҽм ҽлеге вазыйфаны билҽгҽн зат үзлҽренең керемнҽре, чыгымнары,
мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук
Татарстан Республикасының югары вазыйфаи затына (Россия Федерациясе субъекты
дҽүлҽт хакимиятенең югары башкарма органы җитҽкчесе) һҽм Татарстан Республикасы
законы белҽн билгелҽнгҽн Татарстан Республикасының балигъ булмаган балаларының
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр тапшыра.
21.11. Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын контракт буенча билҽгҽн зат
тарафыннан тҽкъдим ителгҽн керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽр турында мҽгълүматлар «Интернет " мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ
җирле үзидарҽ органының рҽсми сайтында урнаштырыла һҽм (яки) муниципаль хокукый
актлар белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ массакүлҽм мҽгълүмат чараларына бастырып
чыгару ҿчен бирелҽ.
21.12. Керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм милек характерындагы йҿклҽмҽлҽр
турындагы белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү.10 ҽлеге башлык карары
буенча Татарстан Республикасының югары вазыйфаи заты (Татарстан Республикасы
дҽүлҽт хакимиятенең югары башкарма органы җитҽкчесе) Татарстан Республикасы
законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
21.13. Ҽлеге бүлекнең 19.12 статьясы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылган тикшерү
нҽтиҗҽсендҽ Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын контракт буенча, «Дҽүлҽт
вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка затларның чыгымнары аларның керемнҽренҽ
туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы
федераль закон, «Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил
банкларында кулдагы акча һҽм кыйммҽтле ҽйберлҽр саклауны, чит ил финанс
инструментларыннан файдалануны һҽм (яисҽ) аерым категориялҽрдҽге затларның аерым
категориялҽренҽ счет (кертемнҽр) ачуны һҽм ия булуны тыю турында» 2013 елның 7
маендагы 79-ФЗ номерлы федераль закон белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр, тыюлар,
бурычларны үтҽмҽү фактларын ҽлеге Федераль закон ачыклаганда,
Татарстан
Республикасының югары вазыйфаи заты (Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең
югары башкарма органы җитҽкчесе) Башкарма комитет җитҽкчесе вазыйфасын контракт
буенча билҽгҽн затның вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату яки аның башка
дисциплинар түлҽтүенҽ карата җирле үзидарҽ органына тиешле карар кабул итҽргҽ
вҽкалҽтле зат яки судка гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ.
Бүлек 22. «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә мәгълүмат
урнаштыру турында мәгълүмат тапшыру.
22.1. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге сайтлар адреслары һҽм
(яки) сайт битлҽре турында мҽгълүмат, аларда муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ
дҽгъва итүче граждан һҽркем ҿчен ачык мҽгълүмат урнаштырган, шулай ук аларны
идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирүче мҽгълүматлар яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең
кадрлар хезмҽтенҽ эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиленҽ тҽкъдим итҽ:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы граждан-муниципаль
хезмҽткҽ алдагы елда ҿч календарь ел эчендҽ эшкҽ кергҽндҽ;
2) муниципаль хезмҽткҽр-күрсҽтелгҽн мҽгълүмат тапшыру елына кадҽрге календарь
ел эчендҽ, муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын үтҽү кысаларында һҽркем
ҿчен мҿмкин булган мҽгълүмат урнаштыру очракларыннан тыш, ел саен.
22. 2. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 19.1.1.п. күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр, муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар тарафыннан муниципаль хезмҽткҽ

кергҽндҽ, ҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хисаплардан соң килүче елның 1
апреленнҽн дҽ соңга калмыйча тапшырыла. Ҽлеге нигезлҽмҽлҽрдҽге 19.1.1. п. күрсҽтелгҽн
мҽгълүматлар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча
тапшырыла.
22.3.Яллаучы вҽкиле карары буенча вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва кылучылар һҽм «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан урнаштырылган
һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүмат эшкҽртүне, шулай ук нигезлҽмҽнең 19.1.1.
пунктында каралган мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерүне гамҽлгҽ
ашыралар.
23 нче бүлек. Муниципаль хезмәткәргә бирелә торган гарантияләр
23.1 Муниципаль хезмҽткҽргҽ түбҽндҽгелҽр гарантиялҽнҽ:
1) вазыйфаи инструкция нигезендҽ аның вазыйфаи бурычларын үтҽвен тҽэмин
итҽрлек эш шартлары;
2) акчалата вазыйфаи тулы керемне вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ алу хокукы;
3) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм эш
кҿннҽре булмаган бҽйрҽм кҿннҽре, шулай ук еллык түлҽүле отпуск бирү юлы белҽн
тҽэмин ителҽ торган ял;
4) муниципаль хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына, шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽткҽр пенсиягҽ чыкканнан соң да, медицина хезмҽте күрсҽтү;
5) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен һҽм инвалидлыкка бҽйле рҽвештҽ пенсия тҽэминаты,
шулай ук, муниципаль хезмҽткҽр вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ вафат булган очракта,
муниципаль хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларына пенсия тҽэминаты;
6) вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽрнең сҽламҽтлегенҽ һҽм
мҿлкҽтенҽ зыян килү очрагына мҽҗбүри дҽүлҽт иминлҽштерүе;

7) муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт узган чорда яисҽ муниципаль
хезмҽттҽн киткҽннҽн соң, ҽмма вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ авырган яисҽ
хезмҽткҽ сҽлҽтен югалткан очракка мҽҗбүри дҽүлҽт социаль иминлҽштерүе;
8) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын муниципаль хезмҽткҽрнең
вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ кҿч кулланулардан, янаулардан һҽм хокукка
каршы башка гамҽллҽрдҽн федераль законнарда билгелҽнгҽн очракларда, тҽртиптҽ һҽм
шартларда яклау.
23.2. Җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе бетүгҽ йҽ
җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппараты
хезмҽткҽрлҽре штатын кыскартуга бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт
шартнамҽсен ҿзгҽндҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ оешма ябылуга йҽ оешманың
хезмҽткҽрлҽр штаты кыскартуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн җибҽрү очрагында хезмҽткҽрлҽр
ҿчен хезмҽт законнарында билгелҽнгҽн гарантиялҽр бирелҽ.
24 нче бүлек. Муниципаль хезмәт стажы, стажны исәпләү һәм билгеләү тәртибе
24.1. Муниципаль хезмҽт стажына (гомуми озынлыгы) кертелҽ торган эш чорлары,
шулай ук муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽү һҽм билгелҽү тҽртибе муниципаль хезмҽт
турында 25.06.2013 № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексының 29 һҽм 30 статьялары
белҽн җайга салына.
25 нче бүлек. Муниципаль хезмәткәрләр белән хезмәт килешүен өзү өчен
нигезләр

25.1 Хезмҽт шартнамҽсен ҿзү ҿчен Россия Федерациясе Хезмҽт кодексында каралган нигезлҽрдҽн
тыш, муниципаль хезмҽткҽр белҽн хезмҽт шартнамҽсе түбҽндҽге очракларда шулай ук эшкҽ яллаучы вҽкиле
(эш бирүче) тҽкъдиме белҽн дҽ ҿзелергҽ мҿмкин:

1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн иң чик яшькҽ җитү;
2) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит дҽүлҽт гражданына муниципаль
хезмҽттҽ булу хокукы бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнаша
торган чит дҽүлҽт гражданлыгын туктату, муниципаль хезмҽткҽрнең чит дҽүлҽт
гражданлыгын алуы яки чит дҽүлҽт гражданлыгына ия Россия Федерациясе гражданына
муниципаль хезмҽттҽ булу хокукы бирҽ торган Россия Федерациясе халыкара
шартнамҽсендҽ катнашмый торган чит дҽүлҽт территориясендҽ Россия Федерациясе
гражданының яшҽүгҽ рҿхсҽт яисҽ даими яшҽү хокукын раслый торган башка документ
алуы;
3) муниципаль хезмҽткҽ бҽйле һҽм «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында» Федераль законның 13, 14, 14.1. һҽм 15 статьяларында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне
һҽм тыюларны үтҽмҽү;
4) дисквалификациялҽү рҽвешендҽ административ җҽза кулланылу.
25.2. Муниципаль хезмҽт үтү белҽн бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ тыела:
1) түбҽндҽге очракларда муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽп торырга:
а) Россия Федерациясенең дҽүлҽт вазыйфасына йҽ Россия Федерациясе субъектының
дҽүлҽт вазыйфасына сайланса яисҽ билгелҽп куелса, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте
вазыйфасына билгелҽп куелса;
б) муниципаль вазыйфага сайланса яисҽ билгелҽп куелса;
в) һҿнҽр берлеге органында, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн башлангыч һҿнҽр берлеге
оешмасының сайланулы органында түлҽүле сайланулы вазыйфага сайланса;
2) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шҿгыльлҽнергҽ,
коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашырга
(сҽяси партия белҽн идарҽ итүдҽ катнашудан тыш; түлҽүсез нигездҽ һҿнҽри Союз органы,
шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы белҽн идарҽ итүдҽ
катнашу; съездда (конференциядҽ) яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-тҿзелеш,
гараж кооперативлары, күчемсез милекчелҽр ширкҽтлҽренең гомуми җыелышында
катнашу; күрсҽтелгҽн коммерциячел булмаган оешмалар белҽн идарҽ итүдҽ (сҽяси
партиядҽн һҽм һҿнҽри Союз органыннан, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында,
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз
оешмасының сайлап алу органыннан тыш) бертҿрле башкарма орган буларак яисҽ
аларның коллегиаль идарҽ итү органнары составына эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиле
рҿхсҽте белҽн кергҽн буларак түлҽүсез нигездҽ катнашу (муниципаль хокукый акт белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган), муниципаль берҽмлек идарҽ һҽм ревизия комиссиясе
органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен, гамҽлгҽ куючы (акционер) түлҽүсез
нигездҽ тҽкъдим итүдҽн тыш, муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль милектҽ
булган оешмалар яки идарҽ итүне гамҽлгҽ куючы вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен
билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ (устав капиталында катнашу
ҿлешлҽре); федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) үзе муниципаль хезмҽт вазыйфасын били торган йҽ аңа турыдан-туры буйсынган
яисҽ аның контрольлегендҽ булган җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең
сайлау комиссиясендҽ ҿченче затлар эшлҽре буенча ышанычлы зат яисҽ вҽкил булырга,
ҽгҽр федераль законнарда башкасы каралмаган булса;
4 физик һҽм юридик затлардан вазыйфаи дҽрҽҗҽгҽ бҽйле рҽвештҽ яисҽ вазыйфаи
бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ бүлҽклҽүлҽр (бүлҽклҽр, акчалата кызыксындыру,
ссудалар, хезмҽт күрсҽтүлҽр, күңел ачулар, ял итү, транспорт чыгымнары ҿчен түлҽү һҽм
башка бүлҽклҽр) алырга. Муниципаль хезмҽткҽрнең протокол чараларына, хезмҽт
командировкаларына һҽм башка рҽсми чараларга бҽйле алынган бүлҽклҽре муниципаль

милек булып таныла һҽм, Россия Федерациясенең Гражданлык кодексында билгелҽнгҽн
очраклардан тыш, үзе муниципаль хезмҽт вазыйфасын били торган җирле үзидарҽ
органына, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенҽ акт буенча тапшырыла.
Беркетмҽ чарасы, хезмҽт командировкасы яки башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ
алынган бүлҽк тапшырган муниципаль хезмҽткҽр аны Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ сатып алырга мҿмкин;
5) физик һҽм юридик затларның акчалары исҽбеннҽн командировкаларга йҿрергҽ,
җирле үзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенең башка
муниципаль берҽмлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары, сайлау комиссиялҽре белҽн,
шулай ук чит иллҽрнең дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары,
халыкара һҽм чит дҽүлҽтлҽрнең коммерциячел булмаган оешмалары белҽн үзара килешүе
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган командировкалардан тыш;
6) вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле булмаган максатларда матди-техник, финанс
һҽм башкалар белҽн тҽэмин итү чараларыннан, башка муниципаль мҿлкҽттҽн
файдаланырга;
7) үзенҽ вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ мҽгълүм булган федераль
законнар нигезендҽ конфиденциаль характердагы белешмҽлҽргҽ караган белешмҽлҽрне
яисҽ хезмҽт мҽгълүматын фаш итҽргҽ яисҽ муниципаль хезмҽткҽ бҽйле булмаган
максатларда файдаланырга;
8) үзенҽ вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ мҽгълүм булган федераль
законнар нигезендҽ конфиденциаль характердагы белешмҽлҽргҽ караган белешмҽлҽрне
яисҽ хезмҽт мҽгълүматын фаш итҽргҽ яисҽ муниципаль хезмҽткҽ бҽйле булмаган
максатларда файдаланырга;
9) муниципаль берҽмлек башлыгының язмача рҿхсҽтеннҽн башка чит иллҽрнең,
халыкара оешмаларның, шулай ук сҽяси партиялҽрнең, башка иҗтимагый һҽм дини
берлҽшмҽлҽрнең бүлҽклҽрен, мактаулы һҽм махсус дҽрҽҗҽлҽрен (фҽнни дҽрҽҗҽлҽрдҽн
тыш) алырга, ҽгҽр күрсҽтелгҽн оешмалар һҽм берлҽшмҽлҽр белҽн үзара эшлҽү аның
вазыйфаи бурычларына керсҽ;
10) сайлау алды агитациясендҽ, шулай ук референдум мҽсьҽлҽлҽрен агитациялҽгҽндҽ
вазыйфаи дҽрҽҗҽсенең ҿстенлеклҽреннҽн файдаланырга;
11) вазыйфаи дҽрҽҗҽсен сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр
мҽнфҽгатьлҽрендҽ файдаланырга, шулай ук халык алдында күрсҽтелгҽн берлҽшмҽлҽргҽ
үзенең мҿнҽсҽбҽтен муниципаль хезмҽткҽр буларак белдерергҽ;
12) җирле үзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси партиялҽр,
дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр структураларын (һҿнҽр берлеклҽре, шулай ук
ветераннар һҽм иҗтимагый үзешчҽн сҽнгатьнең башка органнарыннан тыш) тҿзергҽ яисҽ
күрсҽтелгҽн структураларны тҿзүдҽ ярдҽм итҽргҽ;
13) хезмҽткҽ кагылышлы бҽхҽслҽрне җайга салу максатларында вазыйфаи
бурычларын үтҽүне туктатырга;
14) идарҽ органнары, попечительлек яисҽ күзҽтү советлары, чит дҽүлҽтлҽрнең
хҿкүмҽткҽ карамаган коммерциячел булмаган оешмаларының бүтҽн органнары һҽм
аларның Россия Федерациясе территориясендҽ эш йҿртүче структур бүлекчҽлҽре
составына керергҽ, ҽгҽр Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия
Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса;
15) яллаучы вҽкиленең (эш бирүченең) язмача рҿхсҽтеннҽн башка бары тик чит
дҽүлҽтлҽр, халыкара һҽм чит дҽүлҽт оешмалары, чит дҽүлҽт гражданнары һҽм
гражданлыгы булмаган затларның акчалары исҽбеннҽн финанслана торган түлҽүле
эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ, ҽгҽр Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ
Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса.
25.3. Җирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт буенча билҽүче
муниципаль хезмҽткҽр, мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка иҗат эшчҽнлегеннҽн гайре,
түлҽүле бүтҽн эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ хокуксыз. Мҿгаллимлек, фҽнни һҽм башка

иҗат эшчҽнлеге, Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия Федерациясе
законнарында башкасы каралмаган булса, бары тик чит дҽүлҽтлҽр, халыкара һҽм чит
дҽүлҽт оешмалары, чит дҽүлҽт гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затларның
акчалары исҽбеннҽн генҽ финанслана алмый. Җирле администрация башлыгы
вазыйфасын контракт буенча билҽүче муниципаль хезмҽткҽр, Россия Федерациясе
халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган
булса, идарҽ органнары, попечительлек яисҽ күзҽтү советлары, чит дҽүлҽтлҽрнең
хҿкүмҽткҽ карамаган коммерциячел булмаган оешмаларының бүтҽн органнары һҽм
аларның Россия Федерациясе территориясендҽ эш йҿртүче структур бүлекчҽлҽре
составына керергҽ хокуксыз.
25.4. Граждан, муниципаль хезмҽттҽн җибҽрелгҽч, үзенҽ вазыйфаи бурычларын
үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ мҽгълүм булган конфиденциаль характердагы белешмҽлҽрне яисҽ
хезмҽт мҽгълүматын фаш итҽргҽ яисҽ оешмалар йҽ физик затлар мҽнфҽгатьлҽрендҽ
файдаланырга хокуксыз.
25.5. Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн
муниципаль хезмҽт вазыйфалары исемлегенҽ кертелгҽн вазыйфаны билҽгҽн граждан, бу
муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына оешмага муниципаль
(административ) идарҽ итүнең аерым функциялҽре кергҽн булса, муниципаль хезмҽттҽн
җибҽрелгҽннҽн соң ике ел дҽвамында муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт урынында үзүзлҽрен тоту талҽплҽрен үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча тиешле
комиссиянең Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгелҽнҽ торган
тҽртиптҽ бирелгҽн ризалыгыннан башка ҽлеге оешмада хезмҽт шартнамҽсе шартларында
вазыйфалар билҽргҽ һҽм (яисҽ) федераль законнарда каралган очракларда граждан-хокук
шартнамҽсе шартларында эш башкарырга хокуксыз.
25.6. Муниципаль хезмҽттҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн
иң чик яшькҽ җиткҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең урнашу вакытын озайту рҿхсҽт ителҽ.
Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽтендҽ булу вакытын бер тапкыр озайту бер
елга рҿхсҽт ителми.
Айлык акчалата керемгҽ, аннан чыгып, тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен пенсия
билгелҽнҽ һҽм исҽплҽнҽ, вазыйфаи оклад һҽм класс чины ҿчен хезмҽт окладына айлык
ҿстҽмҽ кертелҽ.
26 нчы бүлек. Муниципаль хезмәткәрнең дисциплинар җаваплылыгы
26.1. Муниципаль хезмҽткҽр дисциплинар гамҽл кылган – үзенҽ йҿклҽнгҽн хезмҽт
бурычларын үз гаебе белҽн үтҽмҽгҽн яисҽ тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен эшкҽ яллаучы вҽкиле
(эш бирүче) түбҽндҽге дисциплинар җҽза чараларын кулланырга хокуклы:
1) кисҽтү;
2) шелтҽ ясау;
3) тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн азат итү.
26.2. Дисциплинар гамҽл кылган муниципаль хезмҽткҽр вазыйфаи бурычларны
үтҽүдҽн, аның дисциплинар җаваплылыгы турындагы мҽсьҽлҽ хҽл ителгҽнче, вакытлыча
(ҽмма бер айдан да озагракка түгел) акчалата хезмҽт хакы сакланып, читлҽштерелергҽ
мҿмкин. Бу очракта муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаи бурычларны үтҽүдҽн читлҽштерү
муниципаль хокукый акт нигезендҽ башкарыла.
26.3. Дисциплинар җҽзаларны куллану һҽм кире алу тҽртибе хезмҽт турындагы
законнарда билгелҽнҽ.

27 нче бүлек. Чикләүләрне һәм тыюларны, мәнфәгатьләр конфликтын
булдырмый калу яисә җайга салу турындагы таләпләрне
үтәмәгән һәм коррупциягә каршы көрәш максатларында
билгеләнгән бурычларны үтәмәгән өчен җәзалар
27.1. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 2008
елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм башка федераль законнар
белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу һҽм
коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн ҿчен
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге Нигезлҽмҽнең 23.1 статьясында каралган җҽзалар
карала.
27.2. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законның 14.1
һҽм 15статьяларында, муниципаль хезмҽт турында 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ
номеры белҽн расланган Татарстан Республикасы кодексының 17 һҽм 18 статьялары белҽн
каралган хокук бозулар очракларында муниципаль хезмҽткҽр ышаныч югалтуга бҽйле
рҽвештҽ муниципаль хезмҽттҽн азат ителергҽ тиеш.
27.3. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында " 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның14.1. һҽм 15 статьяларында муниципаль
хезмҽт турында 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
кодексының 17 һҽм 18 статьялары һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽнең 23.1 пункты нигезендҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында һҽм (яисҽ) муниципаль норматив
хокукый актларда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ каралган түлҽттерү яллаучы (эш бирүче) вҽкиле
тарафыннан кулланыла:
1) тиешле муниципаль органның коррупциячел һҽм башка хокук бозуларны
профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе уздырган тикшерү нҽтиҗҽлҽре
турындагы доклад;
2) ҽгҽр тикшерү нҽтиҗҽлҽре турындагы доклад муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт
тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу
комиссиясенҽ җибҽрелсҽ, комиссия күрсҽтмҽсе;
2.1) коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле
муниципаль органның кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе докладының коррупциячел һҽм башка
хокук бозуларны профилактикалау турында нотыгы, анда аны башкаруның факттагы
шартлары һҽм муниципаль хезмҽткҽрне бары тик аның ризалыгы белҽн генҽ язмача
аңлатуы һҽм коррупцион хокук бозу фактын тану шарты белҽн генҽ (ышанычны югалтуга
бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү рҽвешендҽ түлҽтүдҽн тыш);
3) муниципаль хезмҽткҽрнең аңлатмалары;
4) башка материаллар.
27.4. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 14.1
һҽм 15 статьяларында,
“Муниципаль хезмҽт турында” 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы кодексының 17 һҽм 18 статьялары каралган түлҽтүлҽр кулланганда һҽм
ҽлеге Нигезлҽмҽнең 23.1 пункты белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ кылынган коррупцион
хокук бозу характеры, аның авырлыгы, шартлары алар булганда муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн башка чиклҽүлҽр
һҽм тыюлар, мҽнфҽгатьлҽр каршылыгын булдырмый калу яисҽ аның бурычларын үтҽү,
шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз вазифаларын башкаруның алдагы
нҽтиҗҽлҽреисҽпкҽ алына.
27.5. Муниципаль хезмҽткҽргҽ җҽза бирү турындагы актта җҽза куллану нигезлҽре
буларак, аларга коррупцион хокук бозулар кылган очракта, «Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында” 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль
законның 27.1 ст. 1 һҽм 2 пунктлары күрсҽтелҽ.

27.6. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 14.1. һҽм 15 статьяларында, муниципаль
хезмҽт турында 25.06.2013 № 50-ТРЗ Татарстан Республикасы кодексының 17 һҽм 18
статьялары һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽнең 23.1 пункты белҽн «Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары һҽм (яисҽ) муниципаль норматив
хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда каралган түлҽттерү кулланыла.
28 нче бүлек. Муниципаль хезмәткәрне бүләкләү
28.1. Муниципаль хезмҽткҽр үзенең вазыйфаи бурычларын намуслы һҽм нҽтиҗҽле
үтҽгҽн, мактауга лаек булып хезмҽт узган, аеруча мҿһим һҽм катлаулы йҿклҽмҽлҽрне
үтҽгҽн ҿчен, аңа карата түбҽндҽге кызыксындыру тҿрлҽре кулланылырга мҿмкин:
1) рҽхмҽт белдерү;
2) бер мҽртҽбҽ бирелҽ торган акчалата кызыксындыру түлҽү;
3) кыйммҽтле бүлҽк белҽн бүлҽклҽү;
4) мактаулы грамота белҽн яисҽ җирле үзидарҽ органнары билгелҽгҽн бүлҽклҽрнең
башка тҿрлҽре белҽн бүлҽклҽү;
5) законнар нигезендҽ дҽүлҽт бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү;
6) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ муниципаль
берҽмлек уставында һҽм башка муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн бүтҽн
кызыксындыру тҿрлҽре.
28.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне бүлҽклҽү ҿчен нигез булып тора:
- муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи вҽкалҽтлҽрне үрнҽк итеп үтҽү;
- озакка сузылган һҽм мактауга лаеклы хезмҽт;
- аерым мҿһимлеге һҽм катлаулылыгы биремнҽрен үтҽү;
- юбилей кҿннҽре;
- хезмҽт буенча башка казанышлар.
Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазифаи вҽкалҽтлҽрне үрнҽк итеп башкару аларның
сыйфатлы һҽм вакытында башкарылуын, иҗади якын килүне һҽм районның җирле
үзидарҽ органнары эшенең нҽтиҗҽлелеген тҽэмин итүче инициативаны күрсҽтүне аңлата.
Хезмҽтнең мактауга лаек булуы бүлҽклҽү датасына дисциплинар җҽза булмавы
белҽн билгелҽнҽ.
Һҽр конкрет очракта биремнең ҽһҽмияте һҽм катлаулылыгы ҽлеге мҽсьҽлҽне хҽл итү
компетенциясенҽ кергҽн орган җитҽкчесе тарафыннан, алынган нҽтиҗҽне исҽпкҽ алып
билгелҽнҽ.
Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү турындагы мҽсьҽлҽ Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы башлыгы, җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан
карала, шулай ук Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы башлыгы
урынбасарлары, муниципаль хезмҽткҽр аның буйсынуында булган җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе үтенече буенча карала.
Бүлҽклҽүне куллану турындагы үтенечнамҽ мотивлаштырылган булырга,
хезмҽткҽрнең җирле үзидарҽ органнары алдында торган бурычларны хҽл итүдҽ катнашу
дҽрҽҗҽсен, хезмҽткҽрдҽ һҿнҽри осталык һҽм оештыру сҽлҽте булуны чагылдырырга тиеш.
Үтенечнамҽ турыдан-туры муниципаль хезмҽткҽр буйсынган җитҽкче белҽн
килештерелҽ.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ шулай ук ТР Нурлат муниципаль районы башлыгы
урынбасарлары, муниципаль хезмҽткҽр аның буйсынуында булган җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе дҽ рҽхмҽт белдерү хокукына ия.
Бүлҽклҽү хокукый акт белҽн игълан ителҽ, хезмҽткҽр белешмҽсенҽ кадҽр җиткерелҽ
һҽм хезмҽт кенҽгҽсенҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшенҽ кертелҽ (акчалата
бүлҽклҽрдҽн тыш).

Хокукый актта муниципаль хезмҽткҽрнең нинди хезмҽтлҽре ҿчен бүлҽклҽнүе һҽм
нинди кызыксындыру чаралары кулланылуы турында мҽгълүматлар булырга тиеш.
Бүлҽклҽр һҽм бер тапкыр бирелҽ торган акчалата түлҽү хезмҽт ҿчен түлҽү фонды
хисабына башкарыла.
Муниципаль хезмҽткҽрне Мактау грамотасы белҽн бүлҽклҽү ҿчен материаллар ТР
Нурлат муниципаль районы башлыгына, җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ, юбилейга
бер ай кала сайлау комиссиясе рҽисенҽ, башка тҿр бүлҽклҽргҽ - тиешле вакыйга
башланганчы 2 атнадан да соңга калмыйча тапшырыла.
29 нчы бүлек. Районда муниципаль хезмәткәрләр реестры
29.1.Районда муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры алып барыла.
29.2. Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽн муниципаль хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽн
кҿнне муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан тҿшереп калдырыла.
29.3.Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган (һҽлак булган) очракта йҽ муниципаль
хезмҽткҽрне законлы кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн вафат булган дип таныган яисҽ
игълан иткҽн очракта, муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан үлем (һҽлак булган) кҿне
яки суд карарының законлы кҿченҽ керү кҿне артыннан килгҽн кҿнне тҿшереп калдырыла.
29.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару тҽртибе муниципаль хокукый
акт белҽн раслана.
30 нчы бүлек. Муниципаль хезмәтне финанслау
30.1. Муниципаль хезмҽтне финанслау, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт ҿчен
түлҽү чыгымнарын, пенсия белҽн тҽэмин итүне, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ
торган гарантиялҽрне тҽэмин итүгҽ бҽйле башка чыгымнарны да кертеп, ҽгҽр федераль
закон яисҽ Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽт турында 2013 елның 25
июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы белҽн башкача
билгелҽнмҽгҽн булса, район бюджеты акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла.

31 нче бүлек. Эш (хезмәт) вакыты һәм ял вакыты.
31.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш (хезмҽт) вакыты Россия Федерациясенең
хезмҽт законнары нигезендҽ җайга салына.
31.2. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ел саен муниципаль хезмҽт вазыйфасын һҽм акчалата
эчтҽлекне саклап калу белҽн җибҽрелҽ, аның күлҽме уртача хезмҽт хакын исҽплҽү ҿчен
Россия Федерациясе Хезмҽт законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ.
31.3. Муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан еллык түлҽүле ял тҿп түлҽүле отпусктан
һҽм ҿстҽмҽ түлҽүле яллардан тора.
31.4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ 30 календарь кҿн дҽвамлылыгында еллык тҿп түлҽүле
ял бирелҽ.
31.5 Ел саен ҿстҽмҽ түлҽүле отпусклар муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен (дҽвамлылыгы 10 календарь кҿннҽн дҽ артмый), шулай ук 2013 елның 25
июнендҽге 50-ТРЗ номерлы муниципаль хезмҽт турында федераль законнарда һҽм ТР
Кодексында каралган очракларда бирелҽ.
31.6. Муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык түлҽүле ҿстҽмҽ ял
бирү тҽртибе һҽм шартлары муниципаль хезмҽт турында 2013 елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы кодексы белҽн билгелҽнҽ.

31.7. Эш кҿне билгелҽнмҽгҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ хезмҽт кҿне
нормалаштырылмаган ҿч календарь кҿн дҽвамлылыгы ҿчен ел саен ҿстҽмҽ түлҽүле ял
бирелҽ.
31.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язма гаризасы буенча яллаучы (эш бирүче)
вҽкиле карары белҽн хезмҽт хакын саклап калудан башка бер елдан да артмаска мҿмкин.
31.9. Муниципаль хезмҽткҽргҽ Россия Федерациясе Федераль законнарында
каралган очракларда акчалата эчтҽлекне саклап калмыйча гына отпуск бирелҽ.
32 нче бүлек. Муниципаль хезмәттән эштән киткәннән соң ике ел дәвамында
граждан хезмәт килешүе шартларында оешмада вазыйфаларны биләп торырга һәм
(яки) әлеге оешмада граждан-хокукый шартнамә шартларында аерым очракларда
эшне башкарырга хокуклы булмаган муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеге
32.1. 25-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы һҽм 273-ФЗ номерлы
Федераль законның 12 статьясындагы 1 пункты нигезендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽгҽндҽ гражданнар һҽм аларны билҽгҽндҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр
үзлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр, шулай ук үз хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының
керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр
тапшырырга тиешле Россия Федерациясе гражданы муниципаль хезмҽттҽн ике ел эчендҽ
эштҽн азат ителҽ:
1) ҽгҽр муниципаль идарҽ буенча аерым функциялҽр муниципаль хезмҽткҽрнең
вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу комиссиясе
ризалыгы белҽн комиссия турында нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелҽ торган
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу комиссиясе ризалыгы белҽн кергҽн булса,
коммерциячел һҽм коммерцияле оешмаларда граждан-хокукый шартнамҽ шартларында
вазыйфаларны билҽү һҽм эшне башкару хокукына ия;
2)ҽгҽр муниципаль идарҽ буенча аерым функциялҽр муниципаль хезмҽткҽрнең
вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу комиссиясе
ризалыгы белҽн комиссия турында нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелҽ торган
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу комиссиясе ризалыгы белҽн кергҽн булса,
коммерциячел һҽм коммерцияле оешмаларда граждан-хокукый шартнамҽ шартларында
вазыйфаларны билҽү һҽм эшне башкару хокукына ия.
33 нче бүлек. Муниципаль хезмәт вазыйфасын биләгән гражданга хәбәр итү
тәртибе, әлеге Нигезләмәнең 32 бүлеге белән билгеләнгән муниципаль
хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын
җайга салу буенча комиссия.
33.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 32 нче бүлеге тарафыннан күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽгҽн граждан, муниципаль хезмҽт эштҽн киткҽннҽн соң ике ел дҽвамында
хезмҽт килешүе шартларында граждан-хокукый шартнамҽ (граждан-хокукый килешүлҽр)
шартларында бер ай дҽвамында, ҽгҽр ҽлеге оешма белҽн идарҽ итүнең аерым функциялҽре
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына керсҽ, хезмҽт
килешүе шартларында муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен үтҽү һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссия ризалыгы белҽн йҿз мең сумнан
артык хезмҽт килешүе шартларында бер ай эчендҽ билҽп торырга хокуклы.
33.2. Комиссия Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гражданның хезмҽт килешүе шартларында ҽлеге оешмада эшлҽрне башкаруга
(ҽлеге оешмада хезмҽт күрсҽтүгҽ) ризалык бирү турындагы язма мҿрҽҗҽгатен карарга,

ҽгҽр ҽлеге оешма белҽн дҽүлҽт, муниципаль (административ) идарҽ итүнең аерым
функциялҽре аның вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына керсҽ, шулай ук гражданга кабул
ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
33.3. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 23 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽгҽн граждан, муниципаль хезмҽттҽн эштҽн киткҽннҽн соң ике ел
дҽвамында ҽлеге бүлекнең 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн эшлҽрне башкаруга (хезмҽт күрсҽтүгҽ)
хезмҽт яисҽ граждан-хокукый килешүлҽр тҿзегҽндҽ, эш бирүчегҽ үз хезмҽтенең соңгы
урыны турында белешмҽлҽр бирергҽ тиеш.

34 нче бүлек. Әлеге Нигезләмәнең 32 нче бүлегендә күрсәтелгән муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләгән гражданың әгәр әлеге оешма белән муниципаль идарәнең
аерым функцияләре муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи (хезмәт) бурычларына
керсә, әлеге оешмада эшләрне (әлеге оешмада хезмәт күрсәтү) башкаруга
(гражданлык-хокукый килешү шартларында) хезмәт килешүе шартларында хезмәт
шартнамәсе үтәлешен тикшерү тәртибендә хезмәт вазыйфасын башкаруны тыю
34.1. Ҽлеге бүлек тарафыннан ҽлеге Нигезлҽмҽнең 32 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн граждан тарафыннан үтҽүне тикшерүне гамҽлгҽ
ашыру тҽртибе билгелҽнҽ (алга таба-ҽлеге Нигезлҽмҽ) – граждан), муниципаль хезмҽттҽн
киткҽннҽн соң 2 ел дҽвамында оешма һҽм (яки) ҽлеге оешмада эшлҽр башкаруга (ҽлеге
оешмада хезмҽт күрсҽтүне) хезмҽт килешүе шартларында граждан-хокукый шартнамҽ
(граждан-хокукый килешүлҽр) шартларында хезмҽт шартнамҽсе шартларында хезмҽт
шартнамҽсе шартларында хезмҽт шартнамҽсе шартларында хезмҽт вазыйфасын билҽп
алуны тыю (хезмҽт күрсҽтүне) бҽясе 100 мең сумнан артып киткҽн, ҽгҽр ҽлеге оешма
белҽн муниципаль идарҽнең аерым функциялҽре муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт
тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча
комиссия ризалыгыннан башка муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи (хезмҽт)
бурычларына керсҽ.
34.2. Тикшерүне гамҽлгҽ ашыру ҿчен нигез булып тора:
а) ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 пунктында күрсҽтелгҽн хезмҽт яисҽ гражданлык-хокукый
килешү тҿзегҽн эш бирүчедҽн кергҽн язма мҽгълүмат (алга таба - эш бирүче) граждан
белҽн «Эш бирүче тарафыннан граждан белҽн хезмҽт килешүе тҿзегҽндҽ хҽбҽр итү
тҽртибе турында» 2010 елның 8 сентябрендҽге 700 номерлы РФ Хҿкүмҽте карары белҽн
каралган тҽртиптҽ, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ
торган дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽгҽн затларга, дҽүлҽт яки
муниципаль хезмҽттҽн эштҽн киткҽннҽн соң 2 ел дҽвамында дҽүлҽт яки муниципаль
хезмҽткҽрне хезмҽт итүнең соңгы урыны буенча эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиленҽ
мондый шартнамҽ тҿзү турында»;
б) хокук саклау органнары, башка дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары,
аларның вазыйфаи затлары, оешмалар һҽм гражданнар тарафыннан тҽкъдим ителгҽн язма
мҽгълүмат.
34.3. Аноним характердагы мҽгълүмат тикшерү ҿчен нигез була алмый.
34.4. Тикшерү яллаучы вҽкиле (җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе) яки мондый
вҽкалҽтлҽр яллаучы вҽкиле (җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе) тарафыннан бирелгҽн
вазыйфаи зат карары буенча кадрлар хезмҽте тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
34.5. Тикшерү үткҽрү вакыты тикшерү үткҽрү турында Карар кабул ителгҽннҽн соң
ун эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш.
34.6. Тикшерү барышында кадрлар хезмҽте граждан эшендҽ гражданга хезмҽт

килешүе шартларында оешмада вазыйфа билҽп торуга рҿхсҽт бирү турындагы карар белҽн
комиссия утырышы беркетмҽсенең (аннан ҿземтҽ) күчермҽлҽрен һҽм (яисҽ) ҽлеге оешмада
эшне башкару (ҽлеге оешмада хезмҽт күрсҽтү) турындагы карар белҽн граждан-хокукый
килешү (граждан-хокукый килешүлҽр) шартларында ҽгҽр ҽлеге оешма муниципаль
идарҽсенең аерым функциялҽре муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи (хезмҽт)
бурычларына кергҽн булса бер ай эчендҽ 100 мең сумнан артык бҽялҽнгҽн күчермҽлҽрен
тикшерҽ.
34.7. Кирҽк булган очракта, кадрлар хезмҽте тикшерү уздырган вакытта, ҽлеге
Нигезлҽмҽнең 1 пунктында күрсҽтелгҽн эшлҽр башкаруга (хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ)
муниципаль хезмҽт, хезмҽт яисҽ граждан – хокукый шартнамҽ тҿзү турында мҽгълүмат
алу максатында, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ предприятиегҽ, учреждениелҽргҽ һҽм оешмаларга
(алга таба-оешмаларга) запрослар җибҽрергҽ хокуклы.
34.8. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 7 пунктында каралган гарызнамҽдҽ күрсҽтелҽ:
а) сорау җибҽрелҽ оешма җитҽкчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме;
б) аның нигезендҽ запрос җибҽрелҽ торган норматив хокукый акт;
в) тикшерү үткҽрелҽ торган гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме, туу
датасы һҽм урыны, теркҽлү урыны, яшҽү урыны һҽм (яки) булу урыны;
г) запрос ҽзерлҽгҽн муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе, инициаллары һҽм телефон
номеры;
е) башка кирҽкле мҽгълүматлар.
34.9. Тикшерү тҽмамланганнан соң, кадрлар хезмҽте гражданга хезмҽт килешүе
шартларында оешма вазыйфасын билҽүгҽ һҽм (яисҽ) ҽлеге оешмада эшлҽрне башкаруга
(ҽлеге оешмада хезмҽт күрсҽтү) рҿхсҽт бирү фактын (фактның булмавы) билгелҽү
турында язма бҽялҽмҽ (доклад) ҽзерли, ҽгҽр ҽлеге оешма белҽн муниципаль идарҽнең
аерым функциялҽре 100 мең сумнан артык булса, бер ай эчендҽ муниципаль хезмҽткҽрнең
вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына (алга таба-бҽялҽмҽ) керҽ.
Йомгаклау сүзе кадрлар хезмҽте тарафыннан имзалана. Нҽтиҗҽ кул куелган кҿннҽн
соң икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча тикшерү үткҽрү турында Карар кабул иткҽн
затка кадрлар хезмҽте тарафыннан җибҽрелҽ.
34.10. Ҽлеге бүлекнең 2 пунктындагы «а» пунктчасында каралган язма мҽгълүмат
бирелгҽн очракта, тикшерү үткҽрү турында карар кабул иткҽн зат эш бирүчегҽ аның
нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ кергҽн кҿннҽн соң килүче бер эш кҿненнҽн дҽ соңга
калмыйча хҽбҽр итҽ.
Гражданга ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 пунктында күрсҽтелгҽн хезмҽт яисҽ гражданлыкхокукый килешү шартларында эш башкару (хезмҽт күрсҽтү) ҿчен комиссия тарафыннан
хезмҽт яисҽ гражданлык-хокукый килешү шартларында билҽү фактын билгелҽү турында
бҽялҽмҽ булган очракта, эш бирүченең хаты һҽм бҽялҽмҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын
билҽгҽн гражданның шҽхси эшенҽ беркетелҽ.
Гражданга ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 пунктында күрсҽтелгҽн эшлҽр башкаруга
(хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ) комиссия тарафыннан хезмҽт яисҽ граждан-хокукый шартнамҽ
шартларында билҽү ҿчен ризалык бирү факты булмаган очракта, эш бирүче шулай ук
граждан белҽн күрсҽтелгҽн хезмҽт шартнамҽсен «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында»
2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 12 статьясындагы 3
ҿлеше нигезендҽ туктату мҽҗбүрилеге турында хҽбҽр итҽ (алга таба – Федераль закон).
Бер үк вакытта хокук саклау органнарына эш бирүче тарафыннан федераль закон
талҽплҽрен үтҽүне тикшереп тору ҿчен хҽбҽр ителҽ.
34.11.Ҽлеге бүлекнең 2 пунктындагы «б» пунктчасында каралган язма мҽгълүмат
бирелгҽн очракта, тикшерү үткҽрү турында карар кабул иткҽн зат тикшерү уздыру
турында карар кабул иткҽн зат тикшерү уздыру ҿчен нигез булып торган хокук саклау
органнарына, башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, аларның вазыйфаи
затларына, оешмалар һҽм гражданнарга тикшерү уздыру ҿчен нигез булып торган
мҽгълүматны биргҽн гражданнарга аның нҽтиҗҽлҽре турында, персональ мҽгълүматлар

һҽм дҽүлҽт сере турында Россия Федерациясе законнары үтҽлгҽннҽн соң килүче бер эш
кҿненнҽн (эш кҿненнҽн) соңга калмыйча хҽбҽр итҽ.
Гражданга ҽлеге башлыкның 1 пунктында күрсҽтелгҽн эшлҽр башкаруга (хезмҽтлҽр
күрсҽтүгҽ) комиссия тарафыннан хезмҽт яисҽ граждан-хокукый килешү шартларында
билҽү ҿчен килешү фактын билгелҽү турында бҽялҽмҽ булган очракта, тикшерү үткҽрү
ҿчен нигез булган хат һҽм бҽялҽмҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн гражданның
шҽхси эшенҽ теркҽлҽ.
Гражданга ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 пунктында күрсҽтелгҽн хезмҽт яисҽ гражданлыкхокукый килешү шартларында эш башкару (хезмҽт күрсҽтү) ҿчен комиссия белҽн килешү
тҿзү факты булмау турында бҽялҽмҽ булганда, бер үк вакытта эш бирүче һҽм кирҽк
булганда хокук саклау органнарына хҽбҽр ителҽ.
35 нче бүлек. Муниципаль берәмлек башлыгы вазыйфасын, муниципаль
вазыйфаны даими нигездә биләгән зат тарафыннан, беркетмә чаралары белән бәйле
рәвештә бүләк алу тәртибе
35.1. Муниципаль берҽмлек башлыгы, муниципаль вазыйфаны даими нигездҽ
билҽгҽн зат беркетмҽ чарасы, хезмҽт командировкасы яки башка рҽсми чара белҽн бҽйле
бүлҽк алган зат муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү
һҽм бүлҽк алганнан соң биш эш кҿне эчендҽ бүлҽк алу факты турында мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын җайга салу комиссиясенҽ хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
35.2. Муниципаль берҽмлек башлыгы вазыйфасын, даими нигездҽ билҽгҽн
муниципаль вазыйфа, беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкасы яки башка рҽсми
чаралар белҽн бҽйле бүлҽк алган зат ҽлеге бүлҽкне базар бҽясе буенча сатып алырга
мҿмкин.
35.3. Ҽлеге бүлҽкнең базар бҽясе муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ
карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссия
карары (беркетмҽ) белҽн билгелҽнҽ.

