Кушымта №1
к Советы карары Мюд авыл җирлеге, Аксубай
муниципаль районы
Татарстан № 115 нче 02.03.2020 г

Нигезләмә муниципаль хезмәт турында Мюдовском
авыл җирлегендә Аксубай муниципаль районы
Татарстан Республикасы
Башлыгы 1. Гомуми нигезләмәләр
1 Статья. Муниципаль хезмәте
1. Әлеге Нигезләмә муниципаль хезмәт турында Мюдовском авыл җирлегендә
Аксубай муниципаль районы, Татарстан Республикасы (алга таба – Җирлегендә)
мөнәсәбәтләрне җайга сала оештыру өлкәсендә муниципаль хезмәт Җирлегендә,
шулай ук Федераль законнар нигезендә билгели хезмәтен узу шартлары,
муниципаль хезмәтнең муниципаль хезмәткәрләр һәм хокукый хәле (статусы)
муниципаль хезмәткәрләрнең Җирлегендә.
2. Муниципаль хезмәте Мюдовском авыл җирлегендә (алга таба – Җирлегендә)
профессиональ эшчәнлеге, гражданнарның, ул даими нигездә гамәлгә ашырыла
вазыйфаларында хезмәт куя муниципаль хезмәт, замещаемых төзү юлы белән
хезмәт шартнамәсен (контрактын).
3. Нанимателем өчен муниципаль хезмәткәрнең булып тора муниципаль
берәмлеге исеменнән, аның вәкаләтләрен эшкә яллаучы гамәлгә ашыра, эшкә
яллаучы вәкиле (эш бирүче).
4. Эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче) булырга мөмкин авыл Җирлеге башлыгы,
Башкарма комитеты җитәкчесе Мюдовском авыл җирлеге башлыгы.
2 Статья. Муниципаль хезмәтнең хокукый нигезләре
1. Хокукый нигезен муниципаль хезмәт Җирлектә тәшкил итә Россия Федерациясе
Конституциясе, Федераль законына 2 март 2007 ел, №25-ФЗ номерлы федераль
закон муниципаль хезмәт ТУРЫНДА «Россия Федерациясе» (алга таба - Федераль
закон муниципаль хезмәт Турында «Россия Федерациясе») һәм башка федераль
законнар, башка норматив-хокукый актлары, Россия Федерациясе Конституциясе,
Татарстан Республикасы Кодексына һәм " муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы, Татарстан Республикасы законнарына, башка норматив-хокукый
актлары, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге Уставына «Мюдовское
авыл җирлеге» Аксубай муниципаль районы, Татарстан Республикасы, хәзерге

хәле, шулай ук карарлар кабул ителгән бу җыеннарда гражданнарның һәм башка
муниципаль хокукый актлар.
2. Муниципаль хезмәткәрләр тарала гамәлгә хезмәт законнарын үзенчәлекләре
белән, предусмотренными Турында «Федераль закон Россия Федерациясендә
муниципаль хезмәт».
Статья 3. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный керү, гражданнарның владеющих дәүләт телендә, Россия
Федерациясенең к муниципаль хезмәт һәм тигез шартлар аны узу бәйсез
рәвештә идән, расы, милләт, происхождения, мөлкәти һәм вазыйфаи
хәленә, яшәү урынына, караш, дин, карашлар, кирәк-яраклары к җәмәгать
оешмаларына, шулай ук башка шартларга бәйле булмаган профессиональ
һәм эшлекле качествами муниципаль хезмәткәрнең
3) профессиональлек һәм хәбәрдарлык, муниципаль хезмәткәрләр
4) тотрыклылык муниципаль хезмәт;
5) мәгълүмат алу эшчәнлеге турында муниципаль хезмәткәрләр;
6) белән үзара җәмәгать берләшмәләре һәм гражданнар;
7) бердәмлек төп таләпләр муниципаль хезмәт, шулай ук исәпкә алу, тарихи һәм
башка җирле традицияләрне каршындагы узганда муниципаль хезмәт;
8) хокукый һәм социаль защищенность муниципаль хезмәткәрләр;
9) җаваплылык каралган муниципаль хезмәткәр үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәве,
үз вазыйфаи бурычларын;
10) внепартийность муниципаль хезмәт.
4 Статья. Үзара элемтә урнаштырырга муниципаль хезмәтнең һәм Россия
Федерациясе дәүләт граждан хезмәте
Үзара элемтә урнаштырырга муниципаль хезмәтнең һәм Россия Федерациясе
дәүләт граждан хезмәте (алга таба - дәүләт граждан хезмәте) аша тәэмин ителә:
1) бердәмлек төп квалификация таләпләрен вазыйфаларын биләү өчен
муниципаль хезмәт һәм дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары;
2) бердәмлек чикләүләрне һәм йөкләмәләрне узган вакытта муниципаль хезмәт
һәм дәүләт граждан хезмәте;
3) бердәмлек таләпләрен кадрлар әзерләү өчен, муниципаль һәм граждан
хезмәте һәм өстәмә рәвештә һөнәри белем бирү;
4) стажын исәпкә алу һәм муниципаль хезмәт стажын исәпләгәндә дәүләт
граждан хезмәте стажын исәпкә алу дәүләт граждан хезмәте стажын исәпләгәндә
муниципаль хезмәт;
5) соотносительности төп шартлары, хезмәт өчен түләү һәм социаль гарантияләре,
муниципаль хезмәткәрләрне һәм дәүләт граждан хезмәткәрләрен;

6) соотносительности төп шартларның дәүләт гражданнарның пенсия белән
тәэмин ителеше, булып узган муниципаль хезмәткә һәм гражданнар булып узган
дәүләт граждан хезмәтенә, шулай ук аларның гаилә әгъзалары булган очракта,
югалту кормильца.
Хезмҽттҽшлек 5 Статья. Финанслау муниципаль хезмәт
Финанслау муниципаль хезмәт бюджеты акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла
Җирлеге, чыгымнарын да кертеп, хезмәт өчен түләүгә һәм муниципаль
хезмәткәрләр, пенсия белән тәэмин итүгә, башка чыгымнарга тәэмин итү белән
бәйле гарантияләр бирелә торган муниципаль хезмәткәрләргә билгеләнмәгән
булса, федераль законда яки Кодексы " муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы.
Башлыгы 2. Муниципаль хезмәт вазыйфасын
Статья 6. Муниципаль хезмәт вазыйфасын
1. Вазыйфасы муниципаль хезмәт - вазифасын җирле үзидарә органында, сайлау
комиссиясе аппаратында муниципаль берәмлеге, алар образуются нигезендә
муниципаль берәмлек уставы белән билгеләнгән әйләнә-тирәдә бурычларын
тәэмин итү буенча вәкаләтләрне башкару җирле үзидарә органы, сайлау
комиссиясе, муниципаль берәмлек яки зат замещающего муниципаль вазыйфа.
2. Вазыйфасы муниципаль хезмәт тарафыннан билгеләнә Советы карары Җирлеге
нигезендә компанияләр реестры белән муниципаль хезмәт вазыйфалары,
Татарстан Республикасында.
7 Статья. Классификация муниципаль хезмәт вазыйфалары
Вазыйфасы муниципаль хезмәт подразделяются түбәндәге төркеме:
1) югары вазыйфасы муниципаль хезмәт;
2) төп вазыйфасы муниципаль хезмәт;
3) әйдәүче муниципаль хезмәт вазыйфасын;
4) өлкән вазыйфасы муниципаль хезмәт;
5) младшие вазыйфасы муниципаль хезмәт.
Статья 8. Квалификация таләпләре вазыйфасын биләү өчен муниципаль хезмәт
вазыйфалары
1. Вазыйфасын биләү өчен муниципаль хезмәт таләп ителә туры квалификация
таләпләренә туры дәрәҗәсенә һөнәри белем, муниципаль хезмәт стажына яки эш
буенча белгечлеге, әзерләү юнәлеше, белемгә һәм умениям, алар өчен кирәк
булган вазыйфаи бурычларын үтәү, шулай ук, булган очракта, тиешле карарлар
яллаучы вәкиленең (эш бирүченең) - к белгечлеге, әзерләү юнәлеше.
2. Вазыйфасын биләү өчен муниципаль хезмәт вазыйфалары белән билгеләнә
түбәндәге үрнәк квалификация таләпләре:

1) дәрәҗәсенә һөнәри белем булу, югары белем бирү өчен, югары, төп һәм әйдәп
баручы төркемнәре вазыйфалары; булу, югары белем яки урта профессиональ
мәгариф өчен " өлкән һәм кече төркемнәр вазыйфалары;
1 октябрьгә кадәр 2020 елга муниципаль хокукый актларда вазыйфасын биләү
өчен җитәкчесе урынбасары (секретаре), башкарма комитет, авыл җирлеге
башлыгы квалификация таләпләре дәрәҗәсенә һөнәри белем ала
предусматривать булу, урта һөнәри белем бирү һәм муниципаль хезмәт стажына
яки эш стажына, белгечлеге буенча - кимендә ике ел яки өч елдан да ким
булмаган димәк.
2) к муниципаль хезмәт стажына яки эш стажына буенча белгечлеге, әзерләү
юнәлеше:
буенча югары вазыйфалары муниципаль хезмәт - муниципаль хезмәт стажы ике
елдан да ким булмаган яки хезмәт стажы буенча белгечлеге, әзерләү юнәлеше
буенча кимендә биш ел;
1. буенча баш вазыйфалары муниципаль хезмәт - муниципаль хезмәт стажы бер
елдан да ким булмаган яки хезмәт стажы буенча белгечлеге, әзерләү юнәлеше
кимендә ике ел;
2. буенча әйдәп баручы вазыйфалары муниципаль хезмәт - муниципаль хезмәт
стажы бер елдан да ким булмаган яки хезмәт стажы буенча белгечлеге, әзерләү
юнәлеше кимендә ике ел.
3. Квалификация таләпләре муниципаль хезмәт стажына яки эш стажына буенча
белгечлеге, әзерләү юнәлеше вазыйфаларын биләү өчен муниципаль хезмәтнең
өлкән һәм кече төркемнәре билгеләнми.
4. Билгеләгәндә стаж муниципаль хезмәт максатларында, әлеге статьяның исәпкә
алына, шулай ук, эш стажы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларында һәм аларга
тиңләштерелгән урыннарда хәрби хезмәт һәм вазыйфалары, федераль дәүләт
хезмәтенең башка төрләре.
5. Ия затлар өчен дипломнар белгеч яки магистра кызыл диплом белән, өч ел
дәвамында көннән бирү диплом белән билгеләнә квалификация таләпләре
муниципаль хезмәт стажына яки эш стажына, белгечлеге буенча вазыйфасын
биләү өчен әйдәп баручы муниципаль хезмәт вазыйфалары - кимендә ярты ел
стаж муниципаль хезмәт яки бер ел эш стажына, белгечлеге буенча.
9 Статья. Класс чины муниципаль хезмәткәр
1. Класс чины бирелә, муниципаль хезмәткәрләргә һәм бертигез туры дәрәҗәдәге
һөнәри әзерлек муниципаль хезмәткәрләрнең квалификация таләпләренә туры
вазыйфаларын биләү өчен муниципаль хезмәт.
2. Муниципаль хезмәткәрләргә бирелә түбәндәге класслы чины:

нияте белән югары вазыйфасы муниципаль хезмәт - чын муниципалитет
киңәшчесе, 1, 2 яки 3 нче класслы;
нияте белән төп вазыйфасы муниципаль хезмәт - муниципаль киңәшчесе, 1, 2 яки
3 нче класслы;
нияте белән, әйдәүче вазыйфасын муниципаль хезмәт киңәшчесе муниципаль
хезмәт 1, 2 яки 3 нче класслы;
нияте белән өлкән вазыйфаларына муниципаль хезмәтнең муниципаль хезмәт
референты 1, 2 яки 3 нче класслы;
нияте белән младшие вазыйфасы муниципаль хезмәт секретаре, муниципаль
хезмәт 1, 2 яки 3 нче сыйныф.
3. Ассигнованиеләрне муниципаль хезмәт вазыйфалары к югарыда күрсәтелгән
төркемнәре нигезендә гамәлгә ашырыла компанияләр реестры муниципаль
хезмәт вазыйфалары
10 Статья. Тәртип класслы чиннарын бирү муниципаль хезмәткәрләргә һәм
аларны саклау каршындагы күчерү, муниципаль хезмәткәрләрнең башка
вазыйфаларны, муниципаль хезмәт һәм эштән азат итү белән муниципаль хезмәт
1. Класс чины бирелә муниципаль хезмәткәрләргә эзлекле нигезендә, биләгән
вазыйфасы муниципаль хезмәт чикләрендә төркем муниципаль хезмәт
вазыйфалары исәпкә алып билгеләнгән дәвамлылыгына булу узган классном
чине.
2. Сыйныф чин бәлки, беренче яки чираттагы.
3. Муниципаль хезмәткәрләргә, беренче тапкыр назначаемым вазыйфасына
муниципаль хезмәт билгеле бер төркем бирелә сыйныф чин 3 нче сыйныф.
4. Хезмәткә кергәндә граждан ия булган сыйныф чин федераль дәүләт граждан
хезмәте, дипломатический ранг, воинское яисә махсус исеме, сыйныф чин
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте яисә башка Россия Федерациясе
субъекты, квалификацион разряд муниципаль хезмәтенең беренче сыйныф чин
бирелә, аңа ярашлы рәвештә, биләгән вазыйфасы чикләрендә төркем
муниципаль хезмәт вазыйфалары.
5. Максатлары өчен бирү муниципаль хезмәткәргә класслы чин пунктчасы һәм 4
пунктындагы 9, әлеге законның Нигезләмәләре кулланыла билгеләнгән нисбәтен
квалификацион разрядлы һәм класслы чиннар муниципаль хезмәт, нисбәтен
Республикасында муниципаль хезмәт вазыйфалары һәм Татарстан Республикасы
дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларының Татарстан нисбәтен класслы чиннар
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте һәм класслы чиннар федераль
дәүләт граждан хезмәтенең, дәүләт граждан хезмәте яисә башка Россия
Федерациясе субъекты, шулай ук чагыштырмасын класслы чиннар федераль
дәүләт граждан хезмәте, дипломатик рангов, хәрби һәм махсус званий.

6. Әгәр дә исәпкә алып, каралган пунктчасы һәм 5 пунктының 9 Нигезләмәнең
соотношения вазыйфалары, класслы чиннар һәм квалификацион разрядлы
присваиваемый пунктчасы һәм 4 пункты Нигезләмәнең 9 сыйныф чин муниципаль
хезмәт түбәнрәк имеющегося у муниципаль хезмәткәрнең класслы чин федераль
дәүләт граждан хезмәте, дипломатик ранг, хәрби яисә махсус исем, класслы чин
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте яисә башка Россия Федерациясе
субъекты, квалификация разрядлы муниципаль хезмәт, муниципаль хезмәткәргә
бирелә сыйныф чин ким имеющегося у муниципаль хезмәткәрнең класслы чин
федераль дәүләт граждан хезмәте, дипломатик ранг, хәрби яисә махсус исем,
класслы чин Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте яисә башка Россия
Федерациясе субъекты, квалификация разрядлы муниципаль хезмәт да югарырак
класслы чин 1 нче сыйныф чикләрендә төркем муниципаль хезмәт вазыйфалары,
к, аның карый, замещаемая аларга вазыйфасы муниципаль хезмәт.
7. Шул исем бирү муниципаль хезмәткәргә алга таба чираттагы класслы чин
дәвамлылыгы исәпкә алына булу тиешле классном чине федераль дәүләт
граждан хезмәте, дипломатическом рангында, воинском яки махсус звании,
классном чине Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте яисә башка
Россия Федерациясе субъекты, квалификация разрядта муниципаль хезмәт.
8. Беренче сыйныф чин бирелә, муниципаль хезмәткәргә эшләре тәмамланганнан
соң сынаулар, әгәр сынау түгел билгеләнгәнчә, булса да иртәрәк булмаган өч
айдан соң билгеләнешендәге муниципаль хезмәткәрнең муниципаль хезмәт
вазыйфасына.
9. Минималь сроклары булу сыйныф чинах секретаре һәм референта муниципаль
хезмәт 2-нче һәм 3 нче сыйныф укучылары тәшкил итә, бер ел, киңәшчесе, "
муниципаль хезмәт һәм муниципаль киңәшчесе, 2-нче һәм 3 нче сыйныф - ике ел,
действительного муниципаль киңәшчесе, 2-нче һәм 3 нче сыйныф укучылары бер ел. Вакытлары булу сыйныф чинах секретаре, референта, киңәшчесе,
муниципаль хезмәт, муниципаль киңәшчесе һәм действительного муниципаль
киңәшчесе, 1 класслы түгел, билгеләнә. Күтәрү, бу сыйныф чинах күрсәтелгән
муниципаль хезмәткәрләрнең мөмкин шул аларны тәрҗемә вышестоящие
вазыйфаларына муниципаль хезмәтнең тиешле группа.
10. Вакыты булу присвоенном классном чине исчисляется көненнән аны бирү.
11. Көне дип класслы чин бирү көне дип санала турында карар кабул итү класслы
чин бирү. Әлеге очракта класслы чин бирү буенча квалификация имтиханы
нәтиҗәләре көне дип класслы чин бирү көне дип санала тапшыру муниципаль
хезмәткәрләргә квалификация имтиханы.
12. Чираттагы класс чин бирелә, муниципаль хезмәткәргә вакыты чыккач,
билгеләнгән үтү өчен муниципаль хезмәт узган классном чине, шул надлежащем
үтәлеше, муниципаль хезмәткәрләргә үзләренең хезмәт бурычларын һәм шарты

белән, ул замещает вазыйфасы муниципаль хезмәт өчен аның каралган сыйныф
чин, равный яки караганда югарырак сыйныф чин, присваиваемый муниципаль
хезмәткәргә.
13. Чираттагы класс чин түгел бирелә муниципаль хезмәткәрләргә булган
дисциплинарные түләтү, шулай ук, муниципаль хезмәткәрләргә карата булган
үткәрелә тикшерњ яки җинаять эше кузгатылган.
14. Сыйфатында, кызыксындыру чаралары өчен аерым тамгасын муниципаль
хезмәткә сыйныф чин муниципаль хезмәткәргә мөмкин бирелде:
1) вакыты чыкканга кадәр билгеләнгән срок пунктчасы 9 9 пунктының
Нигезләмәнең үтү өчен муниципаль хезмәт тиешле классном чине дә иртәрәк
алты айдан соң булу элегрәк присвоенном классном чине, - да югарырак
чираттагы класслы чин, тиешле әлеге төркемдә муниципаль хезмәт вазыйфалары;
2) бер менде югарырак үтәмичә последовательности класслы чиннар чикләрендә
төркем муниципаль хезмәт вазыйфалары, к, аның карый, замещаемая вазыйфага
- 1 нче класслы муниципаль хезмәткәргә, имеющему сыйныф чин 3 сыйныфтан да
иртәрәк вакыты чыккач, билгеләнгән пунктчасы 9 9 пунктының Нигезләмәнең үтү
өчен муниципаль хезмәт тиешле классном чине 3 нче сыйныф.
15. Билгеләгәндә муниципаль хезмәткәр өчен артык югары вазыйфага
муниципаль хезмәт чикләрендә, элеккеге төркем вазыйфалары аңа мөмкин
бирелде чираттагы класс чин, әгәр дә срогы аны булу узган классном чине,
билгеләнгән пунктчасы 9 9 пунктының Нигезләмәнең.
16. Билгеләгәндә муниципаль хезмәткәр вазифасына муниципаль хезмәт, ул
карый артык югары төркемендә муниципаль хезмәт вазыйфалары караганда
замещаемая аларга элегрәк, күрсәтелгән служащему бирелә сыйныф чин булган
пункты нигезендә 9 Нигезләмәнең беренче булып өчен әлеге төркем муниципаль
хезмәт вазыйфалары, әгәр бу класс чин югарырак класслы чин ия муниципаль
хезмәткәр. Күрсәтелгән очракта сыйныф чин бирелә үтәмичә последовательности
һәм исәпкә алмыйча булу узган классном чине.
17. Муниципаль хезмәткәрләргә, нияте биләүче муниципаль хезмәте билгеле бер
вәкаләтләре очраклардан тыш, муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаларны
биләүче муниципаль хезмәт, караучы вазыйфаларының югары төркеменә
муниципаль хезмәтнең класс чины квалификация имтиханы нәтиҗәләре буенча
бирелә. Квалификация имтиханы уздырыла өчен билгеләнгән тәртиптә имтихан
тапшыру дәүләт гражданский хезмәткәрләр.
18. Класс чины муниципаль хезмәткәрләргә бирелә органы һәм (яисә) вазыйфаи
зат тарафыннан-җирле үзидарә вәкаләтле булса, муниципаль берәмлек
уставында яки башка муниципаль хокук акты буенча тәкъдим иткән көнгә
җитәкчесенең муниципаль хезмәткәрнең.

19. Кертү тәртибен тәкъдим исем бирү турында, муниципаль хезмәткәргә класслы
чин исемлеге аңа өстәлеп документлар муниципаль хокукый актлары белән
билгеләнә.
20. Карар бирү турында, муниципаль хезмәткәргә класслы чин очраклардан тыш,
күрсәтелгән подпункте 13 пунктындагы 9 Нигезләмәнең кабул ителергә тиеш бу
срок бер айдан да соңга калмыйча:
1) көннән уздыру, квалификация имтиханын;
2) көннән кертү тамаша класслы чин бирү турында барлык кирәкле документлар
әлеге органга яки вазифаи затка җирле үзидарә вәкаләтле присваивать класс
чины, шул класслы чин бирү башка имтихан.
21. Шул күчерү, муниципаль хезмәткәрләрнең башка муниципаль хезмәт
вазыйфасын, шулай ук эштән азат итү белән муниципаль хезмәт присвоенный
муниципаль хезмәткәргә класс чин сакланып кала. Билгеләгәндә муниципаль
хезмәткәр икенче вазыйфасы муниципаль хезмәт присвоенный аңа класс чин
сакланып кадәр бирү, билгеләнгән тәртиптә чираттагы класслы чин.
22. Белешмәләр бирү турында, муниципаль хезмәткәргә класслы чин кертелә
шәхси эше һәм хезмәт книжку муниципаль хезмәткәрнең.
11 Статья. Саклап калу һәм иректђн класслы чин муниципаль хезмәт
1. Присвоенный сыйныф чин сакланып өчен муниципаль хезмәткәрләргә
каршындагы азат итү от биләгән муниципаль хезмәт һәм эштән китү белән,
муниципаль хезмәт (шул исәптән пенсиягә чыгу), шулай ук хезмәткә
кергәндә кабат.
2. Билгеләгәндә муниципаль хезмәткәр икенче вазыйфасы муниципаль
хезмәт присвоенный аңа класс чин сакланып кадәр бирү, билгеләнгән
тәртиптә чираттагы класслы чин.
3. Иректђн присвоенного класслы чин бәлки, суд карары нигезендә, федераль
закон нигезендә.
4. Республика башлыгы 3. Хокукый хәле (статусы) муниципаль хезмәткәрнең
Статья 12. Муниципаль хезмәткәр
1. Муниципаль хезмәткәрләргә булып, гражданин, башкаручы билгеләнгән
тәртиптә муниципаль хокукый актлар нигезендә федераль законнар һәм
Татарстан Республикасы законнары башкаручы вазыйфасы буенча
муниципаль хезмәт өчен акчалата тотуга, выплачиваемое җирле бюджет
хисабына Җирлеге.
2. Зат исполняющие вазыйфаларын буенча техник эшчәнлеген тәэмин итү
җирле үзидарә органнары, сайлау комиссияләре, муниципаль
берәмлекләрнең, түгел замещают вазыйфасы " муниципаль хезмәт һәм
булып муниципаль хезмәткәрләр.

13 Статья. Муниципаль хезмәткәрнең төп хокуклары
1. Муниципаль хезмәткәр хокуклы:
1) танышу, документлар белән, устанавливающими аның хокуклары һәм
бурычлары буенча биләгән муниципаль хезмәт, критериями сыйфатын бәяләү
вазыйфаи бурычларын үтәү һәм шартлары алга таба мавыктыру буенча хезмәт;
2) тәэмин итү, оештыру-техник шартлар өчен кирәкле булган вазыйфаи
бурычларын үтәү;
3) хезмәт өчен түләү һәм башка түләүләр нигезендә хезмәт законнары законнары,
муниципаль хезмәт турында һәм хезмәт килешүендә (контракты);
4) ял обеспечиваемый билгеләү нормальной дәвамлылыгына эш (хезмәт) вакыты,
сорап, ял көннәрен һәм эшләми торган бәйрәм көннәре, шулай ук еллык
оплачиваемого отпуск;
5) алу билгеләнгән тәртиптә мәгълүмат һәм материаллар, тиешле вазыйфаи
бурычларын үтәү өчен, шулай ук тәкъдимнәр кертү эшчәнлеген камилләштерү
турында җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе муниципаль берәмлеге;
6) катнаша, үз инициативасы буенча әлеге конкурс вакантлы муниципаль хезмәт;
7) алу өчен өстәмә һөнәри белем бирү нигезендә муниципаль хокукый акты белән
җирле бюджет хисабына
8) яклап, үз шәхси мәгълүматларны;
9) танышу, барлык материаллар үзенең шәхси эше белән отзывами һөнәри
эшчәнлеге һәм башка документлар кадәр кертү, аларны аның шәхси эше, шулай
ук приобщение к шәхси эш, аны язмача аңлатма бирегез;
10) хокукын да кертеп, берләшергә, һөнәр берлекләре төзү, үз хокукларын яклау
өчен, социаль-икътисадый һәм һөнәри мәнфәгатьләрен;
11) карау, индивидуаль хезмәт бәхәсләрен нигезендә, хезмәт законнары, яклауга
үз хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен муниципаль хезмәттә дә кертеп,
обжалование судка аларны бозу;
12) пенсия белән тәэмин итү нигезендә, Россия Федерациясе законнары.
2. Муниципаль хезмәткәр очраклардан тыш, муниципаль хезмәткәрнең,
замещающего вазыйфасына Башкарма комитеты җитәкчесе контракт буенча
хокуклы белән алдан язмача уведомлением яллаучы вәкиленең (эш бирүче)
үтәргә бүтән оплачиваемую эшен, әгәр бу повлечет артыннан конфликт
мәнфәгатьләрен һәм әгәр дә башкасы Федераль законда, муниципаль хезмәт
Турында «Россия Федерациясе».
Ҿлкҽсендҽ хезмҽттҽшлек 14 Статья. Төп бурычлары муниципаль хезмәткәрнең
1. Муниципаль хезмәткәр бурычлы:
1) сакларга, Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел
законнарга, федераль законнарга, башка норматив-хокукый актлары, Россия
Федерациясе Конституциясенә, Татарстан Республикасы законнарына һәм башка

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге
уставына, башка муниципаль хокукый актлар һәм аларның үтәлешен тәэмин
итәргә;
2) вазыйфа йөкләмәләрен нигезендә должностной инструкцией;
3) үтәргә үтәгәндә вазыйфаи бурычларын хокукларын, иреген һәм законлы
мәнфәгатьләрен, кеше һәм гражданинның бәйсез рәвештә расы, милләт, тел,
караш, дин һәм башка шартлар, шулай ук хокук һәм законлы мәнфәгатьләрен
оешмалары;
4) үтәргә билгеләнгән җирле үзидарә органында, сайлау комиссиясе аппаратында
муниципаль берәмлеге кагыйдәләре эчке хезмәт тәртип, должностную
инструкцию, эш тәртибе белән хезмәт мәгълүмат;
5) ярдәм итәргә дәрәҗәсе, квалификация өчен кирәкле вазыйфаи бурычларын
тиешенчә үтәү;
6) түгел разглашать мәгълүматлар, куркынычсызлыкның дәүләт һәм бүтән
охраняемую федераль законнар хәбәрләшү, шулай ук мәгълүматлар рәвешенә
әйләнгән, аңа күренекле үтәүгә бәйле рәвештә вазыйфа, шул исәптән
мәгълүматлар кагылышлы шәхси тормышы һәм гражданнарның сәламәтлеген яки
затрагивающие аларның намусына;
7) сакларга, дәүләт һәм муниципаль милек, шул исәптән предоставленное аңа
вазыйфаи бурычларын үтәү өчен;
8) тәкъдим билгеләнгән тәртиптә каралган Россия Федерациясе законнары
турында мәгълүматлар үзенә һәм әгъзалары үз гаиләсе;
9) хәбәр яллаучы вәкиленә (эш бирүчегә) турында катнашмасыннан Россия
Федерациясе гражданлыгы көнендә чыгу Россия Федерациясе гражданлыгы яки
сатып алу турында гражданлыгы ил дәүләте көндә гражданлыгы алу, чит ил
дәүләте;
10) үтәргә чикләүләр, йөкләмәләр үтәргә, бозмаска, тыюлар, алар урнаштырылган
Турында «Федераль закон Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт» һәм
башка федераль законнар;
11) уведомлять язма рәвештә эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче) турында шәхси
кызыксыну үтәгәндә вазыйфаи бурычларын, ул китерергә мөмкин конфликту
мәнфәгатьләрен, һәм чаралар күрү һәм булдырмау буенча мондый конфликт.
2. Муниципаль хезмәткәр хокуклы түгел башкара әлеге аңа хокукка каршы кушты.
Алган вакытта нче тиешле җитәкчесе кушуы булган, аның фикеренчә, муниципаль
хезмәткәрнең, неправомерным, муниципаль хезмәткәр тәкъдим итәргә тиеш
җитәкчесе, давшему йөкләмә, язма рәвештә нигезләү неправомерности әлеге
йөкләмәсен күрсәтеп нигезләмәләренең федераль законнар һәм башка норматив
хокукый актларын, Россия Федерациясе законнары һәм башка норматив хокукый
актларының, Татарстан Республикасы, муниципаль хокукый актларны ала торган

бозылган башкарганда әлеге йөкләмәсен. Бу очракта исбатлау җитәкчесе әлеге
йөкләмә язма рәвештә муниципаль хезмәткәр бурычлы баш тартырга, аны үтәү.
Бу очракта үтәү неправомерного йөкләмәсен муниципаль хезмәткәр һәм давший
бу йөкләмә җитәкчесе җаваплы җаваплылык Россия Федерациясе законнары
нигезендә.
Статья 15. Чикләү белән бәйле муниципаль хезмәте
1. Гражданин түгел, бәлки кабул муниципаль хезмәткә, ә муниципаль хезмәткәр
алмый булу, хезмәттә очракта:
1) тану, аның недееспособным яки чикләнгән дееспособным суд карары белән
кергән закон көченә кергән;
2) осуждения аны җәзага, исключающему мөмкинлеге вазыйфаи бурычларын
үтәү буенча муниципаль хезмәт вазыйфасын, суд карары буенча, вступившему
закон көченә кергән;
3) баш тарту процедурасын узу рәсмиләштерү рөхсәт белешмәләрдән,
составляющим дәүләт һәм бүтән охраняемую федераль законнар хәбәрләшү, әгәр
үтәү вазыйфа буенча биләүче муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүгә аның
дәгъвалый гражданин, яисә биләгән муниципаль хезмәткәрләргә вазыйфасы
муниципаль хезмәт белән бәйле кулланып, мондый мәгълүматларны;
4) булу комачаулый торган авыруларның булуы муниципаль хезмәткә кабул ителү
яки аны узуга һәм подтвержденного медицина оешмасы карары нигезендә,
Федераль закон, муниципаль хезмәт Турында «Россия Федерациясе»;
5) якын туганлык яки үзлекләре (әти-әнисе, хатыны, балалары, абыйлары,
апалары, шулай ук абыйлары, апалары, әти-әниләре, балалар-хатынлы һәм
хатынының бала) белән муниципаль берәмлек башлыгы җитәкли җирле
администрациягә тапшырыла, әгәр биләүгә муниципаль хезмәт белән бәйле
непосредственной подчиненностью яки подконтрольностью моңа вазифаи затка
яки муниципаль хезмәткәргә, әгәр биләүгә муниципаль хезмәт белән бәйле
непосредственной подчиненностью яки подконтрольностью берсен икенчесенә;
6) туктату гражданлыгы Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил,
дәүләт - катнашучы халыкара килешү Россия Федерациясенең алар нигезендә чит
ил гражданины хокукына ия булу, хезмәттә, сатып алу, аларга чит ил гражданлыгы
йә дәүләт алу, аларга төре, тору кәгазен яки башка раслаучы документны хокукы
даими яшәү гражданы Россия Федерациясе территориясендә, чит ил дәүләте
түгел булып саналган катнашкан халыкара килешү Россия Федерациясенең алар
нигезендә Россия Федерациясе гражданы булган, гражданлыгы, чит ил дәүләте,
хокукына ия булу, муниципаль хезмәттә;
7) булу гражданлыгы чит дәүләт (чит дәүләтләрнең), очраклардан тыш,
муниципаль хезмәткәр чит ил гражданы да булып тора, дәүләт - катнашучы

халыкара килешү Россия Федерациясенең алар нигезендә чит ил гражданины
хокукына ия булу, муниципаль хезмәттә;
8) тапшыру ялган документлар яки заведомо ложных мәгълүматларны хезмәткә
кергәндә;
9) непредставления «Федераль законда каралган муниципаль хезмәт Турында»
Россия Федерациясе Федераль закон нигезендә, 25 декабрь, 2008 ел, № 273-ФЗ
номерлы федераль закон "коррупциягә каршы тору Турында" (алга таба Федераль закон "коррупциягә каршы тору Турында") һәм башка федераль
законнар белешмәләрне яки тапшыру заведомо недостоверных яки тулы
булмаган белешмәләр хезмәткә кергәндә;
9.1) непредставления мәгълүматларны статьясында каралган 15.1 Турында
«Федераль закон Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт»;
10) тану түгел, аны үткән призыв буенча түгел, була торып, ягъни законлы нигез
нигезендә хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе карары (кала, гражданнар, узган
хәрби хезмәткә контракт буенча) - 10 ел дәвамында көннән срогы чыккач,
билгеләнгән шикаять бирү өчен, күрсәтелгән бәяләмә чакырылыш комиссиясен
Россия Федерациясенең тиешле субъекты, әгәр күрсәтелгән бәяләмә һәм (яки)
карар хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе һәм Россия Федерациясенең тиешле
субъекты шикаяте буенча әлеге бәяләмә иде обжалованы судка, - 10 ел
дәвамында кергән көннән үз көченә кергән суд, алар танылды, дип хокукы
гражданның чыгарганда күрсәтелгән бәяләмә һәм (яки) хәл итү хәрби хезмәткә
чакыру комиссиясе һәм Россия Федерациясенең тиешле субъекты шикаяте буенча
әлеге бәяләмәсе түгел иде бозылган.
Әлеге кисәге нигезләмәләре пункттагы барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә
таратыла 1 гыйнварыннан 2014 ел.
1.1. Гражданин алмый итеп билгеләнде җирле администрация башлыгы, ә
муниципаль хезмәткәр алмый бетерергә җирле администрация башлыгы
вазыйфасына контракт буенча очракта, якын туганлык яки үзлекләре (әти-әнисе,
хатыны, балалары, абыйлары, апалары, шулай ук абыйлары, апалары, әтиәниләре, балалар-хатынлы һәм хатынының бала) муниципаль берәмлек башлыгы
белән
1.2. Гражданин алмый итеп вазыйфаларына рәисе, рәисе урынбасары һәм
аудитора контроль-счетного органы муниципаль берәмлеге, ә муниципаль
хезмәткәр алмый бетерергә вазыйфасын рәисе, рәисе урынбасары һәм аудитора
контроль-счетного органы муниципаль берәмлек очракта, якын туганлык яки
үзлекләре (әти-әнисе, хатыны, балалары, абыйлары, апалары, шулай ук
абыйлары, апалары, әти-әниләре, балалар-хатынлы һәм хатынының бала) рәисе
муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы, муниципаль берәмлек башлыгы,

җирле администрация башлыгы, җитәкчеләре, суд һәм хокук саклау органнары
территориясендә урнашкан тиешле муниципаль берәмлек
2. Гражданин түгел, бәлки кабул хезмәткә соң ирешү аларга яшьтәге 65 ел - чик
яшенә билгеләнгән вазыйфасын биләү өчен муниципаль хезмәт.
3. Муниципаль хезмәткәр булган җитәкчесе максатларында, төшереп калдыру
мәнфәгатьләр җирле үзидарә органында, сайлау комиссиясе аппаратында
муниципаль
берәмлеге
алмый
мәнфәгатьләрен
яклау,
муниципаль
хезмәткәрләрнең выборном профсоюзном органында әлеге җирле үзидарә
органы аппараты, сайлау комиссиясе, муниципаль берәмлек чорында
вазыйфасын биләү аларга күрсәтелгән вазыйфаларны
Мәкалә 16. Тыюлар белән бәйле муниципаль хезмәте
1. Шул сәбәпле барышы муниципаль хезмәт, муниципаль хезмәткәргә
түбәндәгеләр тыела:
1) бетерергә вазыйфасы муниципаль хезмәт очракта:
ә) сайлау яки билгеләү дәүләт вазыйфасына Россия Федерациясе йә дәүләт
вазыйфасына Россия Федерациясе субъекты очракта, шулай ук вазыйфага дәүләт
хезмәте;
б) сайлау яки билгеләү муниципаль вазыйфа;
в) сайлау өчен оплачиваемую сайлау вазыйфасына органында һөнәри берлеге,
шул исәптән выборном органында беренчел профсоюз оешмасы төзелгән җирле
үзидарә органында, сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль берәмлеге;
2) катнашырга идарәсендә коммерция яки коммерцияле булмаган оешма кала,
түбәндәге очраклар:
ә) катнашу түләүсез нигездә идарәсендә сәяси партиясе органы һөнәри берлеге,
шул исәптән органының сайлана торган вәкаләтле органы беренчел профсоюз
оешмасы төзелгән җирле үзидарә органында, сайлау комиссиясе аппаратында
муниципаль берәмлек катнашкан съезд (конференция) яки гомуми җыелышта
башка иҗтимагый оешмалар, торак, торак-төзелеш, гаражного кооперативлары,
ширкәт хуҗалары күчемсез милек;
б) катнашу түләүсез нигездә идарәсендә коммерцияле булмаган оешма
(катнашудан тыш идарәсендә сәяси партиясе органы һөнәри берлеге, шул
исәптән органының сайлана торган вәкаләтле органы беренчел профсоюз
оешмасы төзелгән җирле үзидарә органында, сайлау комиссиясе аппаратында
муниципаль берәмлекнең катнашу съезд (конференция) яки гомуми җыелышта
башка иҗтимагый оешмалар, торак, торак-төзелеш, гаражного кооперативлары,
ширкәт күчемсез милек хуҗалары) рөхсәте белән яллаучы вәкиленең, ул алынган
законда билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе субъекты;

в) тамаша түләүсез нигездә мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлеге муниципаль
берәмлекләр советында Россия Федерациясе субъекты, башка берләшмәләр,
муниципаль берәмлекләрнең, шулай ук аларның органнарында идарә итү;
г) тамаша түләүсез нигездә мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек идарә
органнарында һәм ревизия комиссиясе оештыру, гамәлгә куючы (акционер
катнашкан), анда булып тора муниципаль берәмлеге нигезендә муниципаль
хокукый актлары, определяющими тәртибе муниципаль берәмлек исеменнән
муниципаль вәкаләтләрен гамәлгә куючы оешма яки идарә итү тәртибе
находящимися муниципаль милектәге итүне (долями устав капиталында);
д) башка очраклары да каралган федераль законнар;";
3) булырга поверенным яки вәкиле өченче затлар эшләре буенча җирле үзидарә
органында, сайлау комиссиясе, муниципаль берәмлек, аларда ул замещает
муниципаль хезмәт вазыйфасына йә алар турыдан-туры подчинены яки
подконтрольны аңа, әгәр дә башкасы федераль законнар;
4) алырга белән бәйле вазифаи хәле яки үтәүгә бәйле рәвештә вазыйфа акчалата
түләү нче физик һәм юридик затлар (бүләкләр, акчалата бүләк, ссуды, хезмәтләр
күрсәтүгә түләү өчен күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары һәм башка акчалата
түләү). Бүләкләр алган муниципаль хезмәткәрләргә бәйле рәвештә
протокольными чаралар белән служебными командировками һәм башка рәсми
чаралар, таныла муниципаль милек һәм тапшырыла муниципаль хезмәткәрләргә
буенча акту татарстанда җирле үзидарә органына, сайлау комиссиясенә
муниципаль берәмлек бар, аларда ул замещает вазыйфасы муниципаль хезмәт
очраклардан тыш, билгеләнгән, Россия Федерациясенең Гражданлык кодексы.
Муниципаль хезмәткәр, сдавший бүләк, " әлеге юнәлештә алынган, аларга бәйле
рәвештә протокольным чарасы белән хезмәт командировкой яки башка рәсми
чарасы, бәлки, аның итеп сатып алырга тәртиптә устанавливаемом Россия
Федерациясе норматив хокукый актлары;
5) выезжать бу командировкалар љчен акчалары исәбеннән физик һәм юридик
затларның гайре командировок тормышка ашырылучы бу үзара нигезендә
килешенеп, җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе, муниципаль берәмлек
органнары белән җирле үзидарә органнары, сайлау комиссияләре, башка
муниципаль берәмлекләр, шулай ук дәүләт хакимияте органнары һәм җирле
үзидарә органнары, чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил коммерциячел
булмаган оешмалар;
6) куллану максатында белән бәйле булмаган үтәлешен, вазыйфаи бурычларын,
акча, матди-техник, финанс һәм башка тәэмин итү, башка муниципаль милек;
7) разглашать яки кулланырга максатларында белән бәйле булмаган муниципаль
хезмәте,
белешмәләр,
отнесенные
федераль
законнар
нигезендә

белешмәләрдән конфиденциального характердагы, яки служебную мәгълүматны
рәвешенә әйләнгән, аңа күренекле үтәүгә бәйле рәвештә вазыйфа;
8) юл куярга ачык высказывания, фикерләр һәм бәя бирү, шул исәптән
массакүләм мәгълүмат чараларында карата җирле үзидарә органы эшчәнлеге,
сайлау комиссиясе, муниципаль берәмлек һәм аларның җитәкчеләрен, әгәр дә ул
керми һәм аның бүлә.
9) кабул итмичә язма рөхсәт муниципаль берәмлеге башлыгының бүләкләрен,
мактаулы һәм махсус исем (кала, фәнни), чит ил дәүләтләре, халыкара оешмалар,
шулай ук сәяси партияләр, башка иҗтимагый берләшмәләр һәм дини
берләшмәләрнең, әгәр аны хезмәт вазыйфаларын керә белән үзара бәйләнештә,
әлеге оешмалар һәм берләшмәләр;
10) өстенлеген файдаланырга вазыйфаи хәлен өчен сайлау алды агитациясе өчен,
шулай ук агитации мәсьәләләре буенча референдум;
11) кулланырга, үз вазыйфаи нигезләмә мәнфәгатьләрендә сәяси партияләр, дини
һәм башка иҗтимагый берләшмәләр, шулай ук ачыктан-ачык выражать
мөнәсәбәт күрсәтелгән берләшмәләренә сыйфатында муниципаль хезмәткәрнең;
12) булдырырга җирле үзидарә органнарында, башка муниципаль органнарда
структурасын сәяси партияләр, дини һәм башка иҗтимагый берләшмәләр (кала,
һөнәри берлекләре, шулай ук ветераннар һәм башка органнары, иҗтимагый
үзешчән сәнгать) яки этәргеч булдыру, күрсәтелгән структуралары;
13) туктатырга вазыйфаи бурычларын үтәү максатыннан чыгып, җайга салу,
хезмәт бәхәс;
14) керә составына идарә органнары, попечительлек яисә наблюдательных
советлары, бүтән органнары һәм чит ил коммерциячел булмаган хөкүмәтнеке
булмаган оешмаларының һәм гамәлдәге Россия Федерациясе территориясендә
аларның структур бүлекчәләре каралмаган булса, Россия Федерациясенең
халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе законнары;
15) шөгыльләнергә башка язма рөхсәт яллаучы вәкиленең (эш бирүченең)
оплачиваемой эшчәнлеге финанслана бары тик акчалары исәбеннән чит ил
дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнарын һәм
гражданлыгы булмаган затларны, әгәр дә башкасы Россия Федерациясенең
халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе законнары.
2. Муниципаль хезмәткәр, замещающий җирле администрация башлыгы
вазыйфасына контракт буенча хокуклы түгел шөгыльләнергә башка оплачиваемой
эшчәнлеге кала, мөгаллимлек, фәнни һәм бүтән иҗат эшчәнлеге. Шул ук вакытта
преподавательская, фәнни һәм бүтән иҗат эшчәнлеге алмый финансироваться
бары тик акчалары исәбеннән чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил
оешмалары, чит ил гражданнарын һәм гражданлыгы булмаган затларны, әгәр дә
башкасы Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе

законнары. Муниципаль хезмәткәр, замещающий җирле администрация
башлыгы вазыйфасына контракт буенча хокуклы түгел керә составына идарә
органнары, попечительлек яисә наблюдательных советлары, бүтән органнары
һәм чит ил коммерциячел булмаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларының һәм
гамәлдәге Россия Федерациясе территориясендә аларның структур бүлекчәләре
каралмаган булса, Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия
Федерациясе законнары.
3. Гражданин азат ителгәннән соң муниципаль хезмәт хокуклы түгел разглашать
яки кулланырга мәнфәгатьләрендә оешмалар йә физик затларның мәгълүматлар
конфиденциального характердагы яки служебную мәгълүматны рәвешенә
әйләнгән, аңа күренекле үтәүгә бәйле рәвештә вазыйфа.
4. Гражданин, замещавший вазыйфасы муниципаль хезмәт, включенную
вазыйфалары исемлегенә, билгеләнгән Россия Федерациясе норматив хокукый
актлары, ике ел дәвамында азат ителгәннән соң муниципаль хезмәт хокуклы
түгел бетерергә хезмәт килешүе шартларында вазыйфасында оештыру һәм (яки)
башкарырга, әлеге оешманың эшен шартларында гражданлык-хокукый шартнамә
белән каралган очракларда федераль законнар, әгәр аерым функцияләре
муниципаль (административ) идарәсенең әлеге оешма входили үз вазыйфаи
(хезмәт) бурычлары, муниципаль хезмәткәрнең, ризалыгыннан башка тиешле
комиссия буенча хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм муниципаль
хезмәткәрләрнең һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу, ул бирелә тәртиптә
устанавливаемом Россия Федерациясе норматив хокукый актлары.
2.1. Эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнү шәхсән яки аша доверенных
затларга.
17 Статья. Мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу муниципаль хезмәттә
1. Астында конфликтом мәнфәгатьләрен күздә тотыла хәл иткәндә, аның шәхси
кызыксыну (туры яки косвенная) зат замещающего вазыйфасы, вакантлы, аның
күз алдында тота бурычы буенча чаралар күрү һәм булдырмау һәм мәнфәгатьләр
конфликтын җайга салу, тәэсир итә яки йогынты ясарга мөмкин тиешле,
вакыйгаларны объектив һәм беспристрастное үтәү, аларга вазыйфаи (хезмәт)
бурычларын (вәкаләтләрен гамәлгә ашыру).
2. Астында шәхси заинтересованностью күздә тотыла алу мөмкинлеге керемнәре
рәвешендә акча, башка мөлкәт, шул исәптән мөлкәт хокуклары, хезмәт мөлкәти
характердагы нәтиҗәләргә башкарылган эшләргә яки нинди дә булса выгод
(өстенлекләр) зат тарафыннан күрсәтелгән подпункте 1 16 пунктындагы әлеге
законның Нигезләмәләре һәм (яки) состоящими аның белән якын чиста
карендәшлек яки свойстве затлар (ата-аналар, супругами, балалары, абыйлары,
сестрами, шулай ук, абыйлары, сестрами, ата-аналар, балалар-хатынлы һәм
супругами бала), гражданнар яки оешмалар, алар белән йөзе, күрсәтелгән бу

подпункте 1 16 пунктындагы әлеге законның Нигезләмәләре һәм (яки) зат,
состоящие аның белән якын чиста карендәшлек яки свойстве бәйле
имущественными, корпоративными яки башка якыннары отношениями.
3. Булдырмау яисә мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу мөмкин тору үзгәртү,
вазыйфаи яисә хезмәт вазифасыннан муниципаль хезмәткәрнең булган читләтеп
мәнфәгатьләр чыкканчыга кадәр аны үтәүдән азат итү вазыйфаи (хезмәт)
бурычларын билгеләнгән тәртиптә һәм (яки) аның баш тарту файда, явившейся
сәбәбе булган мәнфәгатьләр конфликты.
4. Әгәр владение зат вазыйфаларын башкаручы вазыйфасына муниципаль хезмәт,
кыйммәтле кәгазьләрне (долями катнашу, кишәрлекләренең хуҗалары кулында
булмавы устав (складочных) ярдәм күрсәтте оешма) китерә, яисә китерергә
мөмкин конфликту мәнфәгатьләрен, күрсәтелгән зат качак тапшырырга
принадлежащие аңа кыйммәтле кәгазьләр (катнашу өлешен, паи устав
(складочных) ярдәм күрсәтте оешма) өлкәләрендәге нигезендә Россия
Федерациясе гражданлык законнарында.
5. Непринятие муниципаль хезмәткәрләргә, являющимся читләтеп мәнфәгатьләр
каршылыгын булдырмау буенча чаралар яисә мәнфәгатьләр конфликтын җайга
салу булып тора правонарушением, влекущим увольнение муниципаль
хезмәткәрнең белән муниципаль хезмәт.
6. Эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче), аның нигезендә билгеле булды турында әгәр
у муниципаль хезмәткәрнең шәхси кызыксыну, китерә торган яисә китерергә
мөмкин конфликту мәнфәгатьләрен, бурычлы буенча чаралар күрергә булдырмау
яисә җайга салу мәнфәгатьләр эшләреннән бу муниципаль хезмәткәрнең ел
биләгән муниципаль хезмәт чорында җайга салу мәнфәгатьләр саклау белән өчен
аларга акчалата керем вакыт азат итү от биләгән муниципаль хезмәт.
7. Непринятие муниципаль хезмәткәрләргә, являющимся эшкә яллаучы вәкиле,
аңа билгеле булды турында әгәр у подчиненного аңа муниципаль хезмәткәрнең
шәхси кызыксыну, китерә торган яисә китерергә мөмкин конфликту
мәнфәгатьләрен, булдырмау буенча чаралар яисә мәнфәгатьләр конфликтын
җайга салу булып тора правонарушением, влекущим увольнение муниципаль
хезмәткәрнең булган яллаучы вәкиле белән муниципаль хезмәт.
8. Өчен саклауны тәэмин итү муниципаль хезмәткәрләр гомуми принциплары
хезмәт тәртибен һәм кызыксынулар җирле үзидарә органында, сайлау
комиссиясе аппаратында муниципаль берәмлеге билгеләнә торган тәртиптә әлеге
Кодекста һәм муниципаль хокукый акты ала образовываться буенча комиссиянең,
вазифа тәртибе таләпләрен үтәү һәм муниципаль хезмәткәрләрнең һәм
мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу (алга таба - Комиссия).
9. Комиссия формалаштырыла бу непостоянной нигезендә хокукый акты белән
җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе, муниципаль берәмлек. Күрсәтелгән

акты белән билгеләнә численный һәм персональ Комиссия составы, вакыты һәм
тәртибе, аның эш.
10. Комиссия составына кушылалар эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче) һәм (яисә)
вәкаләтле аларга муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук вәкилләре, фәнни, белем
бирү һәм (яки) башка оешмаларның, приглашаемых башка күрсәтмәләр
персональ сыйфатында бәйсез экспертлар-белгечләр белән бәйле мәсьәләләр
буенча муниципаль хезмәте. Саны бәйсез экспертлар дә ким булмаска тиеш, бер
чирек Комиссия әгъзаларының гомуми саныннан.
11. Комиссия составы формалаша, шулай итеп, алсын иде төшереп калдырылды
мөмкинлеге барлыкка килгән мәнфәгатьләр каршылыгын алырлык йогынты ясый
Комиссия тарафыннан кабул ителә торган карарлар.
18 Статья. Таләпләр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи үз-үзен тотыш
1. Муниципаль хезмәткәр бурычлы:
1) вазыйфа йөкләмәләрен намус белән, югары профессиональ дәрәҗәдә;
2) тәэмин итәргә равное, беспристрастное мөнәсәбәт барысына да физик һәм
юридик затларга һәм оешмаларга да күрсәтергә өстенлек нинди дә булса
иҗтимагый яки дини оешмаларына, һөнәри яки социаль төркемнәре,
гражданнарга һәм оешмаларга һәм юл куймаска предвзятости карата мондый
берләшмә, төркем, оешмалар һәм гражданнар;
3) түгел гамәлләр кылу белән бәйле йогынтысы нинди дә булса шәхси, мөлкәти
(финанс) һәм бүтән мәнфәгатьләр комачаулаучы добросовестному вазыйфаи
бурычларын үтәү;
4) үтәргә нейтральность, исключающую мөмкинлеге йогынты үз һөнәри
служебную эшчәнлеге карарлар сәяси партияләр, башка иҗтимагый һәм дини
берләшмәләр һәм башка оешмалар;
5) күрсәтергә корректность белән эш итүдә гражданнар;
6) хөрмәт күрсәтергә, әхлакый гореф-гадәтләренә һәм традицияләренә, Россия
Федерациясе халыкларының;
7) исәпкә алырга мәдәни һәм башка үзенчәлекләре, төрле этник һәм социаль
төркемнәрнең, шулай ук конфессияләрнең;
8) ярдәм межнациональному һәм межконфессиональному согласию;
9) юл куймаска конфликтлы ситуацияләрне, сәләтле нанести зыян аның
репутации яки авторитету муниципаль органы.
2. Муниципаль хезмәткәр булган җитәкчесе, бурычлы юл куймаска очраклары
принуждения муниципаль хезмәткәрләрне катнашырга эшчәнлегенә сәяси
партияләр, башка иҗтимагый һәм дини берләшмәләр.
19 Статья. Тамаша турындагы мәгълүматларны керемнәре, чыгымнары турында,
мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы

1. Гражданнар дәгъва кылучы вакантлы муниципаль хезмәт вазыйфалары
кертелгән тиешле исемлеге, муниципаль хезмәткәрләр, алмаштыручы
күрсәтелгән вазыйфаларны, бурычлы данын яллаучы вәкиленә (эш бирүчегә)
турында мәгълүматлар, үз керемнәре, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре, шулай ук мәгълүматлар керемнәре турында, мөлкәтләре һәм
мөлкәти характердагы йөкләмәләре, хатынының (ире) һәм балигъ булмаган
балаларының. Күрсәтелгән белешмәләр тапшырыла тәртибе, вакыты һәм
формасы буенча, алар, билгеләнгән тапшыру өчен йөкләмәләре хакында
белешмәләр бирү турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
дәүләт гражданский хезмәткәрләр Татарстан Республикасы.
2. Муниципаль хезмәткәр, замещающий вазыйфасы муниципаль хезмәт,
включенную тиешле исемлеге, бурычлы белешмәләр бирергә турында үз
чыгымнары турында, шулай ук үз хатынының (ире) һәм балигъ булмаган
балаларының тәртиптә һәм форма буенча, алар, билгеләнгән тәкъдим итү өчен
белешмәләр бирү турында керемнәре, чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм
мөлкәти характердагы йөкләмәләре дәүләт гражданский хезмәткәрләр Татарстан
Республикасы.
3. Контрольдә тоту чыгымнары керемнәренә муниципаль хезмәткәрнең, аның
хатынының (ире) һәм балигъ булмаган балалар, аларның керемнәре башкарыла
каралган тәртиптә Федераль закон, «коррупциягә каршы тору Турында» Федераль
закон нигезендә ел, 3 декабрь, 2012 ел, № 230-ФЗ «ТУРЫНДА участоклары дәүләт
вазыйфаларын биләүче затларның, һәм башка затларның, аларның керемнәре,»
норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе Президенты, әлеге Кодекста,
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Президенты, муниципаль
хокукый актларда.
4. Турында мәгълүматлар керемнәре, чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм
мөлкәти характердагы представляемые муниципаль хезмәткәрләргә әлеге статья
нигезендә, мәгълүматка ия булып конфиденциального характердагы, әгәр
федераль законнар һәм алар отнесены белешмәләрдән, составляющим дәүләт
һәм бүтән охраняемую федераль законнар серен.
5. Куллану рөхсәт ителми йөкләмәләре хакында белешмәләр бирү турында,
чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
билгеләү өчен, яки билгеләү платежеспособности муниципаль хезмәткәрнең,
аның хатынының (ире) һәм балигъ булмаган балаларының җыю өчен бу турыдантуры яки косвенной формада иганә (взнос) фондларына дини яисә бүтән
иҗтимагый берләшмәләрнең, башка оешмаларның, шулай ук физик затларга.
6. Зат, гаеплеләр бу разглашении йөкләмәләре хакында белешмәләр бирү
турында, чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре муниципаль хезмәткәрләрнең яки куллануда әлеге мәгълүматларны

законнарда каралмаган максатларда, Россия Федерациясе җаваплы җаваплылык
Россия Федерациясе законнары нигезендә.
7. Тапшырмаган муниципаль хезмәткәрләргә турындагы мәгълүматларны үз
керемнәре, чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре турында, шулай ук керемнәре, чыгымнары турында, мөлкәтләре
һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре, хатынының (ире) һәм балигъ булмаган
балаларының очракта, тамаша, мондый белешмәләр бирү мәҗбүри, йә тамаша
заведомо недостоверных яки тулы булмаган мәгълүмат булып тора
правонарушением, влекущим увольнение муниципаль хезмәткәрнең белән
муниципаль хезмәт.
8. Тикшерү дөреслеген һәм тулылыгын керемнәре турында, мөлкәтләре һәм
мөлкәти характердагы йөкләмәләре бирелә торган гражданнар претендующими
вакантлы муниципаль хезмәт вазыйфалары кертелгән тиешле исемлеге турында
мәгълүматларның тулылыгы һәм дөреслеген керемнәре, чыгымнары турында,
мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре бирелә торган муниципаль
хезмәткәрләр, замещающими күрсәтелгән вазыйфаларны, дөреслеген һәм
тулылыгын, бирелә торган гражданнар хезмәткә кергәндә нигезендә Россия
Федерациясе норматив хокукый актлары, саклау муниципаль хезмәткәрләр
чикләүләр һәм тыюлар, таләпләрнең турында кисәтү яки турында урегулировании
мәнфәгатьләр үтәү алар бурычларын, Федераль законда билгеләнгән
"коррупциягә каршы тору Турында" һәм башка норматив хокукый актлары, Россия
Федерациясе гамәлгә ашырыла белән билгеләнгән тәртиптә норматив хокукый
актлары, Татарстан Республикасы Президенты.
9. Запрослары тәкъдим итү турында мәгълүматлар билгеләрнең банковскую,
салым яки бүтән охраняемую закон белән хәбәрләшү, запрослары хокук саклау
органнарына үткәрү турында оператив-эзләү чараларын карата гражданнар
дәгъва вакантлы муниципаль хезмәт вазыйфалары кертелгән тиешле исемлеге,
муниципаль
хезмәткәрләрнең
вазыйфаларын
биләүче
күрсәтелгән
вазыйфаларны, ире (ир белән хатынга) һәм балигъ булмаган мондый
гражданнарның һәм муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрендә
муниципаль органнары җибәрелә Татарстан Республикасы Президенты
билгеләгән тәртиптә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары.
10. Гражданнар дәгъва кылучы биләүгә җирле администрация башлыгы һәм зат
замещающее күрсәтелгән вазыйфа, коммунистлар турында мәгълүматлар
үзләренең керемнәре, чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти
характердагы йөкләмәләре, шулай ук керемнәре турында белешмәләр,
чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре үз ире
(ир белән хатынга) һәм балигъ булмаган балаларының Татарстан Республикасы
Президентына билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы законы белән.

11. Турында мәгълүматлар керемнәре, чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм
мөлкәти характердагы тәкъдим ителгән зат нияте белән җирле администрация
башлыгы вазыйфасына контракт буенча рәсми сайтында урнаштырыла, җирле
үзидарә органы мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә "Интернет" һәм (яки)
бирелә бастырып чыгару өчен массакүләм мәгълүмат чараларына билгеләнә
торган тәртиптә муниципаль хокукый актларда.
12. Тикшерү турында мәгълүматларның тулылыгы һәм дөреслеген керемнәре,
чыгымнары турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
бирелә торган пунктчасы һәм 10 пунктының 18 Нигезләмәнең башкарыла
Президенты карары буенча Татарстан Республикасы законында билгеләнгән
тәртиптә Татарстан Республикасы.
14. При выявлении тикшерү нәтиҗәсендә, осуществленной пунктчасы 12 пункты
18 Нигезләмәнең очрак үтәмәү зат нияте белән җирле администрация башлыгы
вазыйфасына контракт буенча чикләүләр, тыюларны, бурычларын үтәмәгән, алар
гы Федераль законда билгеләнгән "муниципаль хезмәт Турында Россия
Федерациясе", Федераль закон тарафыннан ел, 3 декабрь, 2012 ел, № 230-ФЗ
номерлы федераль закон "Турында участоклары дәүләт вазыйфаларын биләүче
затларның, һәм башка затларның, аларның керемнәре,", 7 маендагы федераль
закон 2013 ел, № 79-ФЗ номерлы федераль закон "тыю Турында аерым
категорияләренә затлар ачарга һәм ия счетлар (вклады), сакларга кулдагы
акчалар һәм кыйммәтләрне чит ил банкларында урнашкан читтә Россия
Федерациясе территориясендә, ия булу һәм (яки) файдаланырга чит ил финанс
инструментлар", Татарстан Республикасы Президенты гариза белән мөрәҗәгать
итә вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында затлар замещающего җирле
администрация башлыгы вазыйфасына контракт буенча, яки куллану карата аның
башка дисциплинар җәза органына, җирле үзидарә вәкаләтле вәкил кабул итәргә
тиешле карар, яки судка.
Мәкалә 19.1. Тамаша мәгълүматларны урнаштыру турында мәгълүмат "
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә "Интернет"
1. Турында мәгълүматлар адресах сайтлар һәм (яки) биттән сайтларының
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә "Интернет", аларда гражданин,
претендующий биләүгә муниципаль хезмәт, муниципаль хезмәткәр размещали
общедоступную мәгълүмат, шулай ук әлеге мөмкинлек бирә торган, аларны
идентифицировать, яллаучы вәкиленә тапшыралар:
1) гражданин, претендующий биләүгә муниципаль хезмәт - укырга кергәндә
хәрби хезмәткә өч календарь ел елда елда керү хезмәткә;
2) муниципаль хезмәткәр ел саен өчен календарь елга, алдагы елда тапшыру
күрсәтелгән мәгълүмат очраклардан тыш, урнаштыру общедоступной мәгълүмат
үтәү кысаларында вазыйфа муниципаль хезмәткәрнең.

2. Мәгълүматлар күрсәтелгән подпункте 1 пунктының 18.1 Нигезләмәнең
тапшырыла гражданнар претендующими биләүгә муниципаль хезмәт, хезмәткә
кергәндә, шулай да муниципаль хезмәткәрләр - дә соңга калмыйча, киләсе елның
1 апреленнән өчен хисап. Мәгълүматлар күрсәтелгән подпункте 1 пунктының 18.1
Нигезләмәнең тапшырыла форма буенча, билгеләнгән Россия Федерациясе
Хөкүмәте.
3. Хәл итү буенча яллаучы вәкиленең вәкаләтле аларга муниципаль хезмәткәрләр
башкара эшкәртүне общедоступной мәгълүмат урнашкан претендентами
вакантлы вазыйфасы " муниципаль хезмәт һәм муниципаль хезмәткәрләр
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә "Интернет", шулай ук тикшерү
дөреслеген һәм тулылыгын каралган пунктчасы 1 пунктының 18.1 Нигезләмәнең.
Башлыгы 4. Тәртипкә керү муниципаль хезмәткә, аны үтү һәм туктату
20 Статья. Муниципаль хезмәткә керү
1. Муниципаль хезмәткә керергә хокуклы гражданнар, 18 яшькә җиткән,
белүче дәүләт телендә, Россия Федерациясенең һәм тиешле квалификация
белән билгеләнгән таләпләргә ярашлы рәвештә, Федераль закон
"муниципаль хезмәт Турында Россия Федерациясе" һәм әлеге Кодекста
вазыйфаларын биләү өчен муниципаль хезмәт булмаганда хәлләрне
статьясында күрсәтелгән Федераль законның 13 "муниципаль хезмәт
Турында Россия Федерациясе" буларак, чикләүләр белән бәйле
муниципаль хезмәте
2. Хезмәткә кергәндә, шулай ук аны узганда рөхсәт ителми билгеләүне нинди
булмасын, турыдан-туры яки косвенных чикләүләр яки өстенлекләр карап,
идән, расы, милләт, происхождения, мөлкәти һәм вазыйфаи хәленә, яшәү
урынына, караш, дин, карашлар, кирәк-яраклары к җәмәгать оешмаларына,
шулай ук башка шартларга бәйле булмаган профессиональ һәм эшлекле
качествами муниципаль хезмәткәрнең.
3. Хезмәткә кергәндә граждан тәкъдим итә:
1) гариза сорап килүе турында хезмәткә һәм замещении вазыйфасы
муниципаль хезмәт;
2) собственноручно заполненную һәм подписанную анкета формасы
буенча, билгеләнгән вәкаләтле вәкилнең Россия Федерациясе Хөкүмәте
тарафыннан федераль башкарма хакимият органы тарафыннан;
3) паспорты;
4) хезмәт книжку, очраклардан тыш, хезмәт шартнамәсе (контракт) төзелә
беренче тапкыр;
5) документ мәгариф турында;

6) мәҗбүри пенсия иминләштерүе иминият таныклыгы, очраклардан тыш,
хезмәт шартнамәсе (контракт) төзелә беренче тапкыр;
7) турында таныклык физик затның салым органында исәпкә яшәү урыны
буенча Россия Федерациясе территориясендә;
8) хәрби исәпкә алу документлары өчен, запастагы гражданнарны
затларның армиягә чакырылырга тиешле гражданнарны хәрби хезмәткә;
9) медицина оешмасы бәяләмәсе булмавы турында комачаулый торган
авыруларның булуы хезмәткә;
10) керемнәре турында белешмәләр ел эчендә, алдагы елда керү хезмәткә
турында, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре;
10. мәгълүматлар урнаштыру турында мәгълүмат " мәгълүмат-телекоммуникация
«Интернет» челтәрендә статьясында каралган 15.1 Турында «Федераль закон
Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт»;
11. башка документлар каралган федераль законнар, Россия Федерациясе
Президентының май указлары һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары.
. Мәгълүматлар тәкъдим ителгән Федераль закон нигезендә «муниципаль хезмәт
Турында» Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Кодексы муниципаль
хезмәт турында гражданин хезмәткә кергәндә, мөмкин подвергаться тикшерү
билгеләнгән федераль законнар тәртибе. Аерым муниципаль берәмлекләрдә
федераль законнар белән өстәмә таләпләр билгеләнергә мөмкин тикшерү һәм
белешмәләр бирелә торган гражданин хезмәткә кергәндә.
5. Бу очракта билгеләү һәм тикшерү барышында, предусмотренной пунктчасы һәм
4 пункты 19 Нигезләмәнең хәлләрне комачаулаучы поступлению гражданның
муниципаль хезмәткә, гражданин күрсәтелгән белешмәләр бирелә язма рәвештә
сәбәпләре турында баш тарту укырга хезмәткә.
6. Керү гражданның муниципаль хезмәткә башкарыла нәтиҗәдә вазыйфага
муниципаль хезмәт шартларында хезмәт килешүе нигезендә хезмәт законнары
үзенчәлекләрен исәпкә алып, Федераль законда каралган "муниципаль хезмәт
Турында Россия Федерациясе".
7. Керү гражданның муниципаль хезмәткә акты белән рәсмиләштерелә яллаучы
вәкиленең (эш бирүченең) вазыйфасына муниципаль хезмәт.
8. Яклар хезмәт килешүе хезмәткә кергәндә булып эшкә яллаучы вәкиле (эш
бирүче) һәм муниципаль хезмәткәр.
9. Соң вазыйфага муниципаль хезмәт, муниципаль хезмәткәргә бирелә эш
таныклыгын. Бирү тәртибе һәм формасы хезмәт таныклыгын муниципаль
хезмәткәрнең раслана муниципаль берәмлеге башлыгы.
21 Статья. Конкурс вакантлы муниципаль хезмәт вазыйфасын
1.
Шул замещении вазыйфаларны, муниципаль хезмәтнең муниципаль
берәмлектә бәяләмәсе хезмәт килешүе мөмкин предшествовать конкурсы, аның

барышында башкарыла бәяләү һөнәри дәрәҗәсен дәгъва биләүгә муниципаль
хезмәт, туры килү-килмәү билгеләнгән квалификация таләпләренә туры к
вазыйфасы муниципаль хезмәт.
2. Конкурсны үткәрү тәртибе биләүгә муниципаль хезмәт билгеләнә карары белән
авыл Җирлеге Советы. Конкурсны үткәрү тәртибе тиеш предусматривать
бастырып чыгару, аның шартлары хакында белешмәләр бирү көне, вакыты һәм
урыны, аны уздыру, шулай ук проектның хезмәт килешүе дә соңга калмыйча, 20
көн конкурсны үткәрү. Гомуми саны конкурс комиссиясе әгъзаларының
муниципаль берәмлегендә һәм аны формалаштыру тәртибе билгеләнә карары
белән авыл Җирлеге Советы.
3. Эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче) төзи хезмәт килешүе һәм вазыйфага билгели
хезмәтнең бер кандидатлар сайлап алынган конкурс комиссиясе тарафыннан
конкурс нәтиҗәләре буенча, вакантлы вазыйфасы муниципаль хезмәт.
22 Статья. Муниципаль хезмәткәрләрнең аттестациясе
1.
Аттестация муниципаль хезмәткәрнең үткәрелә билгеләү максатларында,
аның килүен биләгән муниципаль хезмәт. Аттестация муниципаль хезмәткәрнең
үткәрелә һәм өч елга бер тапкыр билгеләнә торган тәртиптә үткәрү турында
Нигезләмә муниципаль хезмәткәрләрне аттестацияләү Мюд авыл җирлеге
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының.
23 Статья. Должностная инструкция муниципаль хезмәткәрнең
1. Һөнәри хезмәт эшчәнлеге, муниципаль хезмәткәрнең нигезендә гамәлгә
ашырыла должностной инструкцией, утверждаемой җитәкчесе җирле үзидарә
органы.
2. Бу должностную инструкцию муниципаль хезмәткәрнең кушылалар:
1) квалификация таләпләре дәрәҗәсенә һөнәри белем, муниципаль хезмәт
стажына яки эш стажына буенча белгечлеге, әзерләү юнәлеше, белемгә һәм
умениям, алар өчен кирәк булган вазыйфаи бурычларын үтәү, шулай ук
белгечлеге, әзерләү юнәлеше - булганда хәл итү яллаучы вәкиленең (эш бирүче)
булуын вазыйфасын биләү өчен татарстан республикасының тиешле дәүләт
вазыйфасы муниципаль хезмәт таләп ителә туры квалификация таләпләренә туры
к белгечлеге, әзерләү юнәлеше;
2) вазыйфаи бурычлары, хокуклары һәм җаваплылыгы муниципаль хезмәткәр
үтәмәгән (тиешенчә үтәмәве) вазыйфаи бурычларын нигезендә акты,
регулирующим эшчәнлеге җирле үзидарә органы аппараты, сайлау комиссиясе
муниципаль берәмлек бурычлары һәм функцияләре структур бүлекчәләре җирле
үзидарә органы аппараты, сайлау комиссиясе, муниципаль берәмлек
функциональными үзенчәлекләре биләгән муниципаль хезмәт анда;

3) мәсьәләләр исемлеге, алар буенча муниципаль хезмәткәр хокуклы яисә
бурычлы мөстәкыйль рәвештә кабул итү, идарә итү һәм башка карарлар;
4) мәсьәләләр исемлеге, алар буенча муниципаль хезмәткәр хокуклы яисә
бурычлы катнашырга проектларын әзерләгәндә норматив хокукый акт һәм (яки)
проект идарә һәм башка карарларны;
5) вакытын һәм процедурасын әзерләү, карау, килештерү тәртибе һәм кабул
ителгән проектлар буенча карарлар биләгән муниципаль хезмәт;
6) процедурасын хезмәт хезмәттәшлек муниципаль хезмәткәрнең үтәүгә бәйле
рәвештә, аларга вазыйфаи бурычларын муниципаль хезмәткәрләр белән шул ук
җирле үзидарә органы аппараты, сайлау комиссиясе, муниципаль берәмлек,
муниципаль хезмәткәрләр, башка җирле үзидарә органнары, гражданнар һәм
оешмалар.
3. Нигезләмәнең должностной инструкциясен исәпкә алына үткәргәндә конкурс
вакантлы муниципаль хезмәт, аттестация, планлаштыру, профессиональ хезмәт
эшчәнлегенең муниципаль хезмәткәрнең.
4. Үтәү нәтиҗәләре муниципаль хезмәткәрләргә должностной инструкциясен
исәпкә алына үткәргәндә конкурс муниципаль хезмәт яки бер категориядән
икенче категориягә күчерү муниципаль хезмәткәрен кадрлар резервына, бәяләү,
аның һөнәри хезмәт эшчәнлеген аттестацияләү үткәрүдә йә бүләкләү муниципаль
хезмәткәрнең.
24 Статья. Нигез өчен өзү хезмәт килешүе белән муниципаль хезмәткәрләргә
1. Тыш өзү өчен нигез хезмәт килешүе, Хезмәт кодексында каралган Россия
Федерациясе хезмәт килешүе белән муниципаль хезмәткәрләргә булырга
мөмкин, шулай ук, расторгнут инициативасы буенча эшкә яллаучы вәкиле (эш
бирүче) булган очракта:
1) ирешү чик яшенә билгеләнгән вазыйфасын биләү өчен муниципаль хезмәт;
2) туктату гражданлыгы Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил,
дәүләт - катнашучы халыкара килешү Россия Федерациясенең алар нигезендә чит
ил гражданины хокукына ия булу, хезмәттә, сатып алу, аларга чит ил гражданлыгы
йә дәүләт алу, аларга төре, тору кәгазен яки башка раслаучы документны хокукы
даими яшәү гражданы Россия Федерациясе территориясендә, чит ил дәүләте
түгел булып саналган катнашкан халыкара килешү Россия Федерациясенең алар
нигезендә Россия Федерациясе гражданы булган, гражданлыгы, чит ил дәүләте,
хокукына ия булу, муниципаль хезмәттә;
3) үтәмәү һәм чикләүләр белән бәйле муниципаль хезмәт һәм статьялары белән
билгеләнгән 13, 14, 14.1, 15 Федераль закон "муниципаль хезмәт Турында Россия
Федерациясе";
4) куллану рәвешендә административ җәза бирү дисквалификации.

2. Рөхсәт ителә озайту срогын табылу муниципаль хезмәттә муниципаль
хезмәткәрләрнең тулган чик яшенә билгеләнгән вазыйфасын биләү өчен
муниципаль хезмәт. Однократное озайту срогын табылу муниципаль хезмәттә
муниципаль хезмәткәрнең рөхсәт ителә түгел, артык бер елга.
Башлыгы 5. Эшче (эш) вакытында, вакыт һәм ял
Мәкалә 25. Эшче (эш) вакытында
Эшче (эш) вакыты муниципаль хезмәткәрләрнең җайга салына нигезендә хезмәт
законнары.
Мәкалә 26. Ялга муниципаль хезмәткәрнең
1. Муниципаль хезмәткәргә бирелә торган отпуск саклау белән биләгән
муниципаль хезмәт һәм акчалата керем күләме, аның билгеләнә,
билгеләнгән тәртиптә хезмәт законнары исәпләү өчен уртача хезмәт
хакының.
2. Отпуск муниципаль хезмәткәрнең тора, төп оплачиваемого ял һәм өстәмә
түләүле яллар.
3. Ел саен үткәрелә торган төп оплачиваемый отпуск бирелә, муниципаль
хезмәткәргә барачак 30 календарь көн.
4. Еллык өстәмә оплачиваемые отпуск бирелә, муниципаль хезмәткәргә тиешле
еллар эшләгән өчен, шулай ук законда каралган очракларда федераль законнар
һәм Татарстан Республикасы Кодексы муниципаль хезмәт турында.
Озынлыгы еллык өстәмә оплачиваемого ял муниципаль хезмәткәргә тиешле
еллар эшләгән өчен исчисляется исәбеннән бер календарь көне өчен ел саен
муниципаль хезмәт.
Гомуми озынлыгы ел саен үткәрелә торган төп оплачиваемого ял һәм еллык
өстәмә оплачиваемого отпуск тиешле еллар эшләгән өчен артмаска тиеш 40
календарь көн.
Муниципаль хезмәткәргә аның өчен билгеләнгән нормага салынмаган хезмәт
урыны көне, ел саен бирелә өстәмә оплачиваемый ялга өчен нормага салынмаган
хезмәт урыны көн озынлыгын өч календарь көн.
Ел саен өстәмә оплачиваемый ялга өчен нормага салынмаган хезмәт урыны, көне,
шулай ук еллык өстәмә оплачиваемые отпуск бирелә торган бүтән федераль
законда каралган очракларда бирелә сверх предусмотренной чын пункты гомуми
дәвамлылыгына еллык төп оплачиваемого ял һәм еллык өстәмә оплачиваемого
отпуск тиешле еллар эшләгән өчен.
5. Гаризасы буенча муниципаль хезмәткәрнең отпуск бирелергә мөмкин
өлешләп, шул ук вакытта озынлыгы бер өлешендә ял булырга тиеш түгел кимендә

14 календарь көн. Белән килештереп, эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче)
муниципаль хезмәткәргә бирелергә мөмкин өлеш ялның башка дәвамлылыгына.
6. Муниципаль хезмәткәргә аның язмача гаризасы карары белән яллаучы
вәкиленең (эш бирүченең) бирелергә мөмкин ялга алмыйча саклау акчалата
керем озынлыгын да артык, бер елдан.
7. Муниципаль хезмәткәргә бирелә ялга алмыйча саклау акча тоту каралган
очракларда федераль законнар.
Башлыгы 6. Хезмәт өчен түләү муниципаль хезмәткәрнең, гарантияләр бирелә
торган муниципаль хезмәткәргә, муниципаль хезмәт стажы
Мәкалә 27. Хезмәт өчен түләү муниципаль хезмәткәрнең
1. Хезмәт өчен түләү муниципаль хезмәткәрнең җитештерелә рәвешендә
акчалата керем, ул тора вазыйфаи оклад муниципаль хезмәткәрнең нигезендә
биләгән аларга вазыйфасы муниципаль хезмәт (алга таба - должностной оклад),
шулай ук айлык һәм башка өстәмә түләүләр, определяемых Кодексы "
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы (алга таба - өстәмә
түләүләр).
2. К өстәмә выплатам түбәндәгеләр керә:
1) айлык өстәмәләр к вазифаи окладу тиешле еллар эшләгән өчен;
2) айлык өстәмәләр к вазифаи окладу өчен махсус шартлар муниципаль хезмәт;
3) премиясе үтәү өчен аеруча мөһим һәм катлаулы биремнәр, түләү тәртибе,
аларның билгеләнә эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче) исәпкә алып тәэмин итү
бурычларын һәм функцияләрен муниципаль органы, үтәү должностной
инструкциясен;
4) айлык акчалата бүләкләү формасында;
5) ай саен өчен өстәмәләр сыйныф чин;
6) единовременная түләү күрсәткәндә еллык оплачиваемого отпуск;
7) матди ярдәм.
3. Муниципаль-хокукый актларда билгеләнгән таләпләрне үтәгән килеш, Россия
Федерациясе Бюджет кодексы ала, шулай ук предусматриваться түбәндәге
өстәмә түләүләр:
1) айлык компенсационная түләү, муниципаль хезмәткәргә эш өчен шартларында
ненормированного хезмәт көне;
2) ай саен өстәмә түләү, муниципаль хезмәткәрләргә, төп хезмәт вазыйфаларын
алар керә хокукый экспертиза үткәрү хокукый актларга һәм хокукый актлар
проектларын әзерләү һәм проектларны үзгәртү хокукый актларга һәм аларның
визирование сыйфатында юрист яисә башкаручы булган, югары юридик белеме
(өстәмәләр өчен юридик эш);

3) айлык өстәмәләр муниципаль хезмәткәрләргә карата вазифаи окладу өчен
профильную ученую дәрәҗәсе фәннәр кандидаты, ученую дәрәҗәсе фәннәр
докторы;
4) айлык өстәмәләр муниципаль хезмәткәрләргә карата вазифаи окладу өчен
мактаулы исеме-Татарстан Республикасы.
4. Муниципаль хезмәткәргә билгеләнә айлык өстәмәләр к вазифаи окладу эшкә
белән мәгълүматка ия, составляющими дәүләт серен тәшкил иткән очракларда,
күләмдә һәм тәртиптә Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән.
5. Җирле үзидарә органнары мөстәкыйль рәвештә билгели күләме һәм түләү
шартлары муниципаль хезмәткәрләрнең. Күләме вазыйфаи оклад, шулай ук
күләме, айлык һәм башка өстәмә түләүләр һәм аларны тормышка ашыру тәртибе
билгеләнә муниципаль хокукый актлары, издаваемыми вәкиллекле органы,
муниципаль берәмлекнең һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә һәм
Татарстан Республикасы законнары белән.
28 Статья. Гарантия бирелә торган муниципаль хезмәткәргә
1. Муниципаль хезмәткәргә гарантируются:
1) эш шартлары тәэмин итә алырлык үтәү, аларга вазыйфаи бурычларын
нигезендә должностной инструкцией;
2) хокукын үз вакытында һәм тулы күләмдә алу акчалата керем;
3) ял итү, обеспечиваемый билгеләү нормальной дәвамлылыгына эш (хезмәт)
вакыты, сорап, ял көннәрен һәм эшләми торган бәйрәм көннәре, шулай ук еллык
оплачиваемого отпуск;
4) медицина хезмәте, муниципаль хезмәткәренең һәм аның гаилә әгъзаларына,
шул исәптән чыкканнан соң муниципаль хезмәткәр пенсиягә;
5) пенсия белән тәэмин итү тиешле еллар эшләгән өчен һәм элемтә инвалидлыгы
булган, шулай ук пенсия белән тәэмин итү, гаилә әгъзаларына, муниципаль
хезмәткәрнең очракта, аны үлем, наступившей үтәүгә бәйле рәвештә, аларга
вазыйфаи бурычларын башкару;
6) мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе бу очрак зыян китерүне сәламәтлегенә һәм
мөлкәтенә муниципаль хезмәткәрнең үтәүгә бәйле рәвештә, аларга вазыйфаи
бурычларын башкару;
7) мәҗбүри дәүләт социаль иминияте бу очрак авыруның яки уртаклаша
трудоспособности чорында узу муниципаль хезмәткәрләргә муниципаль
хезмәтнең яки соң, аны туктату, әмма наступивших үтәүгә бәйле рәвештә, аларга
вазыйфаи бурычларын башкару;
8) яклау, муниципаль хезмәткәренең һәм аның гаилә әгъзаларының нче көч,
янаулар һәм башка неправомерных гамәлләр үтәүгә бәйле рәвештә, аларга

вазыйфаи бурычларын очракларда, тәртиптә һәм шартларда билгеләнгән
федераль законнар.
2. Хезмәт килешүен өзгән вакытта белән муниципаль хезмәткәрләргә бетерү
белән бәйле җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе, муниципаль берәмлек
яки штат кыскарту хезмәткәрләре җирле үзидарә органы аппараты, сайлау
комиссиясе, муниципаль берәмлек, муниципаль хезмәткәргә бирелә гарантияләр
билгеләнгән хезмәт законнары хезмәткәрләре өчен очракта, аларны эштән бетерү
белән бәйле оештыру йә кыскарту хезмәткәрләренең штаты оештыру.
29 Статья. Пенсия белән тәэмин итү, муниципаль хезмәткәренең һәм аның
гаилә әгъзаларының
1. Муниципаль хезмәткәрләр тулысынча ия хокуклары өлкәсендә пенсия белән
тәэмин итү чыгып китүне федераль законнар һәм Татарстан Республикасы
законнары.
2. Билгеләмә дәүләт пенсиясе күләмен муниципаль хезмәткәрнең нигезендә
гамәлгә ашырыла билгеләнгән Татарстан Республикасы законы белән
соотношением муниципаль хезмәт вазыйфалары һәм дәүләт гражданлык хезмәте
вазыйфаларының Россия Федерациясе субъекты. Максималь күләме, дәүләт
пенсия муниципаль хезмәткәрнең артмаска тиеш максималь күләме, дәүләт
пенсияне дәүләт граждан хезмәткәренең Татарстан Республикасы буенча
татарстан республикасының тиешле дәүләт вазыйфасы Татарстан Республикасы
дәүләт граждан хезмәте.
3. Бу очракта үлем муниципаль хезмәткәрнең белән бәйле үтәлешен, аларга
вазыйфаи бурычларын, шул исәптән наступившей азат ителгәннән соң, аның белән
муниципаль хезмәт, гаилә әгъзалары умершего алуга хокуклы пенсия туендыручысын
билгеләгән тәртиптә федераль законнар.
Мәкалә 29.1. Мәгълүмати тәэмин итүне билгеләү һәм түләү өчен пенсия, тиешле
еллар эшләгән
Турында мәгълүмат билгеләү һәм түләү нигезендә әлеге Кодекста тиешле еллар
эшләгән өчен пенсия урнаштырыла Бердәм дәүләт мәгълүмат системасында социаль
тәэмин итү. Урнаштыру (алу) күрсәтелгән мәгълүмат Бердәм дәүләт мәгълүмат
системасында социаль тәэмин итү гамәлгә ашырыла Федераль закон нигезендә ел, 17
июль, 1999 ел, № 178-ФЗ номерлы федераль закон "дәүләт социаль ярдәме Турында".
30 Статья. Муниципаль хезмәт стажы
1. Бу стажы (гомуми озынлыгы) муниципаль хезмәт пенсия билгеләү өчен,
тиешле еллар эшләгән өчен кушылалар чорында эш даими (штат) нигездә бу:
1) муниципаль вазыйфаларда хезмәт (муниципаль вазыйфалары муниципаль хезмәт).
Шул ук вакытта 1 гыйнвардан 2006 елның стажы муниципаль хезмәт кушылалар
чорында эшләр органнарында, җирле үзидарә органнарының һәм " Татарстан
Республикасы дәүләт вазыйфалары компанияләр реестры белән каралган муниципаль
хезмәт вазыйфалары, Татарстан Республикасында, шулай кадәр аны раслау муниципаль хезметенеп муниципаль Татарстан Республикасында;
2) муниципаль вазыйфаларда;

3) Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары һәм дәүләт граждан хезмәте
вазыйфаларында һәм Татарстан Республикасының башка дәүләт вазыйфалары
дәүләт органнарында Татарстан Республикасы (татарстан АССР) 2 өлеше нигезендә
29 статьясының Татарстан Республикасы Кодексының турында муниципаль хезмәт;

4) дәүләт вазыйфалары Россия Федерациясе граждан хезмәте федераль дәүләт
граждан хезмәте дәүләт вазыйфалары һәм дәүләт граждан хезмәте
вазыйфаларында, Россия Федерациясе субъектларының вазыйфаларда дәүләт
органнары, СССР, союз һәм автоном республикалар, крайлар, өлкәләр,
автономияле өлкәләр һәм автономияле округлары, район, шәһәр, район,
шәһәрләрдә, бистә һәм авыл Советлары халык депутатларын һәм аларның
башкарма комитетлары, шул исәптән сайланулы, даими шарты белән, бу вакытта
эш (хезмәт) күрсәтелгән вазыйфаларда исәпкә алына исәпләгәндә стажына
федераль дәүләт граждан хезмәтенең, хокукын бирә торган яшькә алу, тиешле
елларны эшләгән өчен пенсия, федераль законнар нигезендә;
5) вазыйфаларда (хәрби вазыйфаларда), узу хезмәт (хәрби хезмәт) аларда
засчитывается законнар нигезендә Россия Федерациясенең тиешле еллар
эшләгән өчен пенсия билгеләү өчен, тиешле еллар эшләгән затларга,
проходившим хәрби хезмәткә, хәрби, эчке эшләр органнарында, Дәүләт янгынга
каршы хезмәте, учреждениеләрендә һәм органнарында, җинаять-башкарма
системасы;
6) хезмәткәрләре вазыйфалары, федераль органнарның салым полициясе
органнары һәм әйләнешен контрольдә тоту буенча наркотик һәм психотроп
матдәләр, определяемых исемлеге нигезендә вазыйфалар утверждаемым
билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе законнары;
7) вазыйфаларда хезмәткәрләре таможня органнары, Россия Федерациясе
определяемых федераль закон нигезендә;
8) вазыйфаларда прокуратура хезмәткәрләре эшчеләрнең определяемых
федераль закон нигезендә;
9) вазыйфаларда һөнәр берлекләре органнарында, занимаемых хезмәткәрләре,
освобожденными нче вазыйфалары дәүләт органнарында яки җирле үзидарә
органнарында нәтиҗәсендә сайлау (делегирования) бүген профсоюз
органнарына, шул исәптән биләп, занимаемые освобожденными профсоюз
хезмәткәрләре, министрлыкта (делегированными) органына беренчел профсоюз
оешмасы төзелгән дәүләт органында яки җирле үзидарә органында, федераль
закон нигезендә;
10) вазыйфаларда
вазыйфаларда:

җитәкчеләре,

белгечләре,

хезмәткәрләре,

сайланулы

а) үзәк, республика, өлкә һәм район (шәһәр), КПСС органнарында, шулай ук
парткомах предприятиеләрендә, оешмаларында белән район комитетлары
хокуклары кадәр 6 ноябрь 1991 елның кадәр;
б) аппаратында да, республика һәм җирле һөнәр берлекләре органнары кадәр, 26
октябрь, 1990 елның кадәр;
11) вазыйфаларда җитәкчеләре, белгечләр Россия Федерациясе Пенсия фонды
Бүлекчәсе, Татарстан Республикасы буенча идарәләре Россия Федерациясе
Пенсия фондының районнардагы һәм шәһәрләрдәге Татарстан Республикасы 1
гыйнварыннан 2001 ел, 31 март, 2013 елны да кертеп;
12) бүтән вазыйфалары федераль законнар нигезендә.
2. Чорында вазыйфасын биләү дәүләт вазыйфалары һәм Татарстан Республикасы
дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары, Татарстан Республикасының бүтән дәүләт
вазыйфалары дәүләт органнарында Татарстан Республикасы (татарстан АССР)
кушылалар аерым муниципаль хезмәт стажы өчен пенсия билгеләү өчен, тиешле
еллар эшләгән киләсе тәртибе:
1) чорында эш (хезмәт) Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары һәм дәүләт
вазыйфалары хезмәте каралган Җыелма исемлеге Татарстан Республикасы
дәүләт вазыйфаларының һәм компанияләр реестры дәүләт граждан хезмәте
вазыйфаларының Татарстан Республикасы, шулай ук вазыйфаларда дәүләт
органнарында да кертелгән дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары Реестрына,
Татарстан Республикасы, расланганнан соң, күрсәтелгән Реестрын, очракларда
аннан күбрәк кертү әлеге вазыйфаларының тиешле дәүләт граждан хезмәткәрләр
исемлеге;
2) чорында эш (хезмәт), 26 нчы май көнне 1995 елның расланганчы Республикасы
дәүләт вазыйфаларының Җыелма исемлеген һәм Татарстан Реестрын дәүләт
граждан хезмәте вазыйфалары Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары
каралган компанияләр реестры дәүләт вазыйфаларының Татарстан Республикасы
дәүләт хезмәткәрләре, шулай ук вазыйфалары булмаган компанияләр реестры
белән каралган дәүләт вазыйфаларының Татарстан Республикасы дәүләт
хезмәткәрләре, очракларда аннан күбрәк кертү әлеге вазыйфаларының тиешле
исемлегенә дәүләт вазыйфаларының яисә дәүләт хезмәте вазыйфалары;
3) чорында вазыйфалары җитәкчеләре, белгечләре, хезмәткәрләре, сайланулы
вазыйфалары кадәр, 26 нчы май көнне 1995 елдан:
а) Татарстан Республикасы Президенты Аппаратында;

б) Татарстан Республикасы Дәүләт Советында һәм аның Аппаратында, Дәүләт
(парламент) контроль комитеты, Татарстан Республикасы һәм аның аппаратында;
в) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында һәм аның Аппаратында;
г) министрлыкларда, дәүләт комитетлары, бүтән дәүләт идарәсе органнарында,
Татарстан Республикасы дәүләт идарәсе органнарында (идарә органнарында)
Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты каршындагы;
д) Татарстан Республикасы вәкиллекләре;
е) җирле органнары дәүләт хакимияте һәм идарәсе (район, шәһәр, район,
шәһәрләрдә Советлары халык депутатларының, администрациях районнары һәм
республика әһәмиятендәге шәһәрләре, район, шәһәрләрдә) һәм аларның
аппаратларында;
ж) Комитетында конституциячел күзәтү; Татарстан Республикасы
з) Үзәк сайлау комиссиясе сайлаулар буенча халык депутатларының Татарстан
Республикасы;
4) чорында вазыйфалары җитәкчеләре, белгечләре, хезмәткәрләре, сайланулы
вазыйфалары шул:
а) Югары Советында Татарстан Республикасы Югары Советында татарстан АССР)
һәм Президиумы татарстан АССР Югары Советы, район, шәһәр, район,
шәһәрләрдә, бистә, авыл Советлары халык депутатларын һәм аларның
аппаратларында;
б) Министрлар Советы татарстан АССР (Министрлар кабинеты, татарстан АССР)
һәм аның аппараты, башкарма комитетлары, район, шәһәр, район, шәһәрләрдә,
бистә һәм авыл Советлары халык депутатларының;
в) дәүләт идарәсе органнарында татарстан АССР Министрлар Советы, дәүләт
идарәсе органнарында Министрлар Советы каршындагы татарстан АССР
министрлыкларында һәм ведомстволарында, татарстан АССР.
3. Әлеге муниципаль хезмәт стажы өчен пенсия билгеләү өчен, тиешле еллар
эшләгән кушылалар вакытта алу муниципаль хезмәткәрләргә өстәмә һөнәри
белем бирү нигезендә әлеге Кодекста, шулай ук башка чорында, ел дәвамында
алар өчен муниципаль хезмәткәрләргә федераль законнар нигезендә сакланды
муниципаль хезмәт вазыйфасын
Башлыгы 7. Бүләкләр тапшыру каралган муниципаль хезмәткәр,
дисциплинарная җаваплылык муниципаль хезмәткәрнең

Мәкалә 31. Бүләкләр тапшыру каралган муниципаль хезмәткәр
1. Намуслы һәм нәтиҗәле үтәү муниципаль хезмәткәрләргә үзләренең вазыйфаи
бурычларын мактауга лаеклы хезмәте, биремнәр үтәү махсус мөһимлеге һәм
катлаулылыгы, аның янына кулланыла ала түбәндәге төрләрен поощрений:
1) рәхмәт белдерү;
2) түләү бер тапкыр акчалата кызыксындыру;
3) бүләкләү кыйммәтле бүләк;
4) бүләкләү министрлыгының мактау грамотасы белән яки башка төрле
бүләкләр, чыгып китүне җирле үзидарә органнары;
5) дәүләт бүләкләре белән бүләкләү законнар нигезендә;
6) башка төрләрен кызыксындыру, билгеләнгән муниципаль берәмлек
уставы һәм башка муниципаль хокукый актлар нигезендә федераль
законнар һәм Татарстан Республикасы законнары.
32 Статья. Дисциплинарная җаваплылык муниципаль хезмәткәрнең
1. Хокук бозулар өчен дисциплинар проступка - үтәмәве яки тиешенчә үтәмәве
муниципаль хезмәткәрләргә аның гаебе белән йөкләнгән аңа хезмәт бурычларын
эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче) хокуклы кулланырга түбәндәге
дисциплинарные түләтү:
1) кисәтү ясый;
2) каты шелтә белдерелде;
3) увольнение белән муниципаль хезмәт буенча тиешле нигезләр.
2. Муниципаль хезмәткәр, допустивший дисциплинар проступок, бәлки,
вакытлыча (әмма артык бер-аена кадәр мәсьәләне хәл итү турында, аны
дисциплинар җаваплылыкка, отстранен нче вазыйфаи бурычларын үтәү саклау
белән акчалата керем. Отстранение муниципаль хезмәткәрнең нче вазыйфаи
бурычларын үтәү мондый очракта җитештерелә муниципаль хокукый акты.
3. Куллану тәртибе һәм исәптән төшерү дисциплинарных взысканий билгеләнә
хезмәт законнарында каралган очраклардан тыш, Федераль закон тарафыннан
муниципаль хезмәт турында.".
33 Статья. Түләтү үтәмәгән өчен чикләүләр һәм тыюлар, таләпләрнең
турында кисәтү яки турында урегулировании мәнфәгатьләр һәм
бурычларын үтәмәгән билгеләнгән коррупциягә каршы көрәш
максатларында
1. Үтәмәгән өчен муниципаль хезмәткәрләргә чикләүләр һәм тыюлар,
таләпләрнең турында кисәтү яки турында урегулировании мәнфәгатьләр һәм
бурычларын үтәмәгән билгеләнгән коррупциягә каршы көрәш максатларында

Федераль закон "муниципаль хезмәт Турында Россия Федерациясе", Федераль
закон "коррупциягә каршы тору Турында" һәм башка федераль законнар,
налагаются түләтү каралган Кодексы " муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы.
2. Муниципаль хезмәткәр алынырга тиеш увольнению белән муниципаль хезмәт
белән бәйле утратой доверия очракларда кылу каралган хокук бозуларны
статьялары 17 һәм 18 Кодексының муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы.
3. Түләтү, статьяларында каралган 17, 18 һәм 32 Кодексының муниципаль хезмәт
турында Татарстан Республикасы кулланыла эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче)
карары нигезендә:
1) нәтиҗәләре турындагы нотык тикшерү бүлекләре кадрлар хезмәте тиешле
муниципаль органның буенча коррупцион һәм башка хокук (алга таба - кадрлар
хезмәте бүлекчәсе хокук бозуларны профилактикалау буенча);
2) тәкъдимнәр буенча комиссиянең, вазифа тәртибе таләпләрен үтәү һәм
муниципаль хезмәткәрләрнең һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу очракта
докладын тикшерү нәтиҗәләре турында направлялся комиссиясенә;
3) аңлатма бирегез муниципаль хезмәткәрнең;
4) башка материаллар;
5) доклад кадрлар хезмәте бүлекчәләре тиешле муниципаль органның буенча
коррупцион һәм башка хокук турында совершении коррупционного хокук
бозулар, анда излагаются хакыйкый обстоятельства аның кылу һәм язма
аңлатмалар муниципаль хезмәткәрнең бары тик аның ризалыгы белән һәм шарты
тану, аларга очрагы кылу коррупционного хокук бозулар гайре куллану түләтү
рәвешендә, эштән азат итү белән бәйле утратой доверия);
4. Нигез өчен, тикшерү бүлекләре кадрлар хезмәте хокук бозуларны
профилактикалау буенча булып тора достаточная мәгълүмат чыгыш ясаган
язмача:
1) хокук саклау органнары, башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары
һәм аларның урындагы затлары тарафыннан;
2) региональ яисә җирле бүлекләренең сәяси партияләр, шулай ук
зарегистрированными закон нигезендә региональ җәмәгать берләшмәләре түгел
генә булган сәяси партияләр;
3) җәмәгать советы тарафыннан ачылган һәм тиешле муниципаль берәмлектә;

4) массакүләм мәгълүмат чаралары.
5. Анонимные хәбәрләр өчен нигез була алмый, тикшерү бүлекләре кадрлар
хезмәте хокук бозуларны профилактикалау буенча.
6. Кадәр, тикшерү бүлеге кадрлар хезмәте хокук бозуларны профилактикалау
буенча тиеш затребовать нче муниципаль хезмәткәрнең аңлатма язма рәвештә.
Әгәр үткәннән соң ике эш көне күрсәтелгән аңлатма муниципаль хезмәткәрләргә
түгел, тәкъдим ителгән булса, төзелә, тиешле акт. Тапшырмаган муниципаль
хезмәткәрләргә аңлатмалар да булып тора каршылыкка өчен, тикшерү.
7. Кылган очракта муниципаль хезмәткәрләргә хокук бозулар каралган өлеше 5
яки 7 статьясындагы 17 Кодексының муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы, нәтиҗәләре турында доклад тикшерү, язма аңлатма муниципаль
хезмәткәрнең һәм башка материаллар тапшырыла бүлекләре кадрлар хезмәте
буенча хокук бозуларны профилактикалау буенча комиссиягә хезмәт тәртибенә
таләпләрне үтәү һәм муниципаль хезмәткәрләрнең һәм мәнфәгатьләр
конфликтын җайга салу, ул әзерли тәкъдимнәрне эшкә яллаучы вәкиленә (эш
бирүчегә) куллану буенча к муниципаль хезмәткәргә дисциплинар җәза.
Кылган очракта муниципаль хезмәткәрләргә башка хокук бозулар нәтиҗәләре
турында доклад тикшерү, язма аңлатма муниципаль хезмәткәрнең һәм башка
материаллар тапшырыла бүлекләре кадрлар хезмәте хокук бозуларны
профилактикалау буенча эшкә яллаучы вәкиленә (эш бирүчегә).
8. Кулланганда, взысканий статьяларда каралган 17, 18 һәм 32 Кодексының
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы исәпкә алына характерда
совершенного муниципаль хезмәткәрләргә коррупционного хокук бозулар, аның
авырлыгын, обстоятельства, шул аларда ул кылынган үтәүгә муниципаль
хезмәткәрләргә башка чикләүләр һәм тыюлар, таләпләрнең турында кисәтү яки
турында урегулировании мәнфәгатьләр һәм үтәү, аларга бурычларын билгеләнгән
коррупциягә каршы тору максатларында, шулай ук, кызганыч, соңгы үтәү
нәтиҗәләре муниципаль хезмәткәрләргә үзләренең вазыйфаи бурычларын.
9. Түләтү, статьяларында каралган 17, 18 һәм 32 Кодексының муниципаль хезмәт
турында Татарстан Республикасы, кулланыла, бер айдан да соңга калмыйча
көннән ачыкланган кылу муниципаль хезмәткәрләргә коррупционного хокук
бозулар исәпкә алмаганда чор вакытлы нетрудоспособности муниципаль
хезмәткәрнең, булу, аны ялда, башка очракта аның юклыгы хезмәттә мәгълүм
сәбәпләр аркасында, шулай ук вакыт, тикшерү бүлекләре кадрлар хезмәте хокук
бозуларны профилактикалау буенча карау һәм материаллар күрсәтелгән тикшерү
буенча комиссия тарафыннан хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм муниципаль

хезмәткәрләрнең һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу. Шул ук вакытта озак
түләнмәгән булырга тиеш применено дә соңга калмыйча көннән соң алты ай
эчендә кылган коррупционного хокук бозулар.
10. Актта куллану турында мөрәҗәгать муниципаль хезмәткәргә түләтү кылган
очракта аларга коррупционного хокук бозулар буларак нигез куллану түләтү
күрсәтелә өлеше 1 яки 2 статьясындагы 27.1 Федераль закон "муниципаль хезмәт
Турында Россия Федерациясе".
11. Күчермәсе акт куллану турында мөрәҗәгать муниципаль хезмәткәргә түләтү
күрсәтеп, хокук бозу һәм норматив хокукый актлар, нигезләмәләренә алар
исемендәге бозылган, яки баш тарту турында куллану к муниципаль хезмәткәргә
шундый җәза күрсәтеп, бизәкләр төшереп ясаган тапшырыла, муниципаль
хезмәткәргә астында расписку өч эш көненнән басмалар тиешле акт. Әгәр
муниципаль хезмәткәр отказывается бирергә күрсәтелгән расписку булса төзелә,
тиешле акт.
12. Озак түләнмәгән мөмкин обжаловано муниципаль хезмәткәрләргә, федераль
закон нигезендә.
13. Әгәр бер ел дәвамында көннән куллану түләтү муниципаль хезмәткәр түгел
иде көчәнешләргә дисциплинарному эзләтеп алу, предусмотренному пункты 1
яки 2 статьяның 1 өлешендә 32 Кодексының муниципаль хезмәт турында
Татарстан Республикасы, ул санала ия түгел түләтү.
14. Эшкә яллаучы вәкиле (эш бирүче) хокуклы төшерергә белән муниципаль
хезмәткәрнең дисциплинарное озак түләнмәгән, предусмотренное пункты 1 яки 2
статьяның 1 өлешендә 32 Кодексының муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы, вакыты чыкканга кадәр бер ел тулу куллану дисциплинар түләтү
буенча үз инициативасы буенча, язмача гаризасы муниципаль хезмәткәрнең яки
үтенече буенча аны иткән көнгә җитәкчесе.
15. Мәгълүматлар куллану турында мөрәҗәгать муниципаль хезмәткәргә түләтү
рәвешендә, эштән азат итү белән бәйле утратой доверия кушылалар җирле
үзидарә органы, анда муниципаль хезмәткәр узды муниципаль хезмәткә,
реестрына затлар, эштән җибәрелгән кешеләрнең белән бәйле утратой доверия,
статьяда 15 Федераль закон "коррупциягә каршы тору Турында".
34 Статья. Кадрлар эше муниципаль берәмлегендә
Кадрлар эше муниципаль берәмлектә үз эченә ала:
1) формалаштыру, кадрлар составын вазыйфасын биләү өчен муниципаль хезмәт
вазыйфалары;

2) әзерләү турында тәкъдимнәр нигезләмәләрен гамәлгә ашыру турындагы
законнарны, муниципаль хезмәт һәм кертү күрсәтелгән тәкъдимнәрне эшкә
яллаучы вәкиленә (эш бирүчегә);
15. Мәгълүматлар куллану турында мөрәҗәгать муниципаль хезмәткәргә түләтү
рәвешендә, эштән азат итү белән бәйле утратой доверия кушылалар җирле
үзидарә органы, анда муниципаль хезмәткәр узды муниципаль хезмәткә,
реестрына затлар, эштән җибәрелгән кешеләрнең белән бәйле утратой доверия,
статьяда 15 Федераль закон "коррупциягә каршы тору Турында".
34 Статья. Кадрлар эше муниципаль берәмлегендә
Кадрлар эше муниципаль берәмлектә үз эченә ала:
1) формалаштыру, кадрлар составын вазыйфасын биләү өчен муниципаль хезмәт
вазыйфалары;
2) әзерләү турында тәкъдимнәр нигезләмәләрен гамәлгә ашыру турындагы
законнарны, муниципаль хезмәт һәм кертү күрсәтелгән тәкъдимнәрне эшкә
яллаучы вәкиленә (эш бирүчегә);
12) оештыруны тикшерү йөкләмәләре хакында белешмәләр бирү турында,
мөлкәтләре
һәм
мөлкәти
характердагы
йөкләмәләре
муниципаль
хезмәткәрләрнең, шулай ук үтәү белән бәйле муниципаль хезмәт чикләүләр, алар
урнаштырылган статьясы нигезендә Федераль законның 13 "муниципаль хезмәт
Турында Россия Федерациясе" һәм башка федераль законнар;
13) консультация бирү буенча муниципаль хезмәткәрләрнең хокукый һәм бүтән
мәсьәләләр буенча муниципаль хезмәт;
14) мәсьәләләрне хәл итү кадрлар белән эшләү, определяемых хезмәт законнары
һәм Татарстан Республикасы Кодексы муниципаль хезмәт турында.
Мәкалә 34.1. Кадрлар әзерләү өчен муниципаль хезмәт мөнәсәбәтләрен
шартнамә нигезендә
1. Формалаштыру максатында югары квалификацияле кадрлар составы,
муниципаль хезмәте, җирле үзидарә органнары тикшерә ала оештыруга әзерлек,
гражданнар өчен муниципаль хезмәт мөнәсәбәтләрен шартнамә нигезендә
законнар нигезендә Россия Федерациясенең мәгариф турында һәм
нигезләмәләрен исәпкә алып, Федераль закон "муниципаль хезмәт Турында
Россия Федерациясе".
2. Килешү турында целевом укытуда белән обязательством аннан үтү,
муниципаль хезмәт (алга таба - шартнамә турында целевом укытуда) төзелә

арасында җирле үзидарә органы һәм гражданин күздә тота йөкләмәсен
гражданин буенча узуга муниципаль хезмәт күрсәтелгән җирле үзидарә
органында дәвамында билгеләнгән вакыт тәмамланганнан соң
3. Шартнамә төзү турында целевом укытуда башкарыла конкурс нигезендә.
4. Конкурс игълан ителә җирле үзидарә органы тарафыннан үткәрелә конкурс
комиссиясе тарафыннан, образуемой җирле үзидарә органында.
5. Мәгълүмат конкурс үткәрү турында шартнамә төзү турында целевом укытуда
алынырга тиеш опубликованию бу печатном средстве массакүләм мәгълүмат,
анда башкарыла рәсми бастырып чыгару, муниципаль хокукый актлар һәм
урнаштыру рәсми сайтында җирле үзидарә органы мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә "Интернет" дә соңга калмыйча бер айга кадәр даталар үткәрү
күрсәтелгән конкурсы.
6. Мәгълүмат конкурс үткәрү турында, предусмотренной әлеге статьяның 5
өлеше, указываются төркем муниципаль хезмәт вазыйфалары торган тиеш
вазыйфаларны биләү гражданнар тәмамлаганнан соң өйрәтү; квалификацион
таләпләр моның вазыйфалары; бирелә торган документлар исемлеге конкурска
өлеше нигезендә 8 статьяның; урын һәм вакыты, аларны кабул итү; вакыты,
вакыты чыкканга кадәр аны кабул ителә күрсәтелгән документларны; датасы,
урыны һәм конкурсны үткәрү тәртибе, шулай ук мөмкин содержаться башка
мәгълүмати материаллар.
7. Катнашу хокукын конкурста шартнамә төзү турында целевом укытуда ия
гражданнар белүче дәүләт телендә, Россия Федерациясенең һәм беренче тапкыр
получающие урта һөнәри яки югары белем көндезге уку рәвеше буенча
бюджетлар хисабына Россия Федерациясе бюджет системасының. Гражданин,
участвующий күрсәтелгән конкурста тиеш бу вакытта керү муниципаль хезмәткә,
шулай ук, бөтен срок дәвамында каралган өлеше 14 статьяның билгеләнгән
таләпләргә җавап бирергә Федераль закон "муниципаль хезмәт Турында Россия
Федерациясе" вазыйфаларын биләү өчен муниципаль хезмәт.
8. Гражданин, изъявивший теләге, катнашырга конкурста тәкъдим итә җирле
үзидарә органы:
1) шәхси гариза;
2) собственноручно заполненную һәм подписанную анкета формасы буенча
расланган федераль закон нигезендә тапшыру өчен җирле үзидарә органына
гражданин кергән муниципаль хезмәткә, приложениесе белән фотографияләр;
3) күчермәсен, паспорт (паспорты предъявляется шәхсән килгәч конкурска);

4) хезмәт кенәгәсе күчермәсе яки башка раслаучы документлар хезмәт
(служебную) гражданның эшчәнлеге (очраклардан тыш, хезмәт (хезмәт)
эшчәнлеге моңарчы да башкарылды);
5) медицина оешмасы бәяләмәсе булмавы турында, гражданның комачаулый
торган авыруларның булуы хезмәткә һәм аны узуга Федераль закон нигезендә
"муниципаль хезмәт Турында Россия Федерациясе";
6) белешмә белем бирү оешмасы, подтверждающую, гражданин беренче
мәртәбә ала торган урта һөнәри яки югары белеме булган, көндезге формадагы
белем бюджеты акчалары исәбеннән Россия Федерациясе бюджет
системасының, шулай ук содержащую турында мәгълүмат белем бирү
программасы, ул аны үзләштерә (күрсәтеп, исемен һөнәре, белгечлеге яки
юнәлешләрен әзерләү), нәтиҗәләре турындагы узу гражданин арадаш аттестаций
нигезендә укыту планы, үтәлеше турында аларга бурычларын каралган уставы
һәм кагыйдәләре нигезендә эчке тәртип белем бирү оешмасы.
9. Хәл итү буенча җитәкчесе җирле үзидарә органы бәлки, гамәлгә ашырылган
тикшерү дөреслеген һәм тулылыгын персональ мәгълүматларның һәм бүтән
белешмәләрнең кертелгән документлар тәкъдим ителгән гражданин өлеше
нигезендә 8 статьяның.
10. Конкурс комиссиясе бәяли дәгъва нигезендә, тәкъдим ителгән документлар
өлешендә күрсәтелгән 8 статьяның шулай ук нәтиҗәләре буенча конкурс
процедуралары. Конкурс процедурасын хәл итү буенча җирле үзидарә органы ала
предусматривать индивидуаль әңгәмә, анкета, тестлар, язма биремнәр һәм
башка процедуралар түгел противоречащие федераль законнар, законнар һәм
Татарстан Республикасының бүтән норматив хокукый актларга.
11. Конкурс комиссиясе утырыш уздыра һәм карар кабул итә шартнамәсен
төзегәндә турында целевом укытуда билгеләнгән тәртиптә муниципаль хокукый
актлары белән муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы үткәрү өчен конкурс
муниципаль хезмәт.
12. Гражданнарга, участвовавшим конкурсында, дип хәбәр ителә нәтиҗәләре
турында язма рәвештә бер ай эчендә көннән тәмамлау.
13. Бәйле чыгымнарны катнашында конкурсында (йөрү урынына конкурс уздыру
һәм киресенчә, наемга торак урыны, яшәү шартлары, хезмәтеннән файдаланган
элемтә чараларын һәм башкалар) гамәлгә ашырыла һәм гражданнар үз акчасы
хисабына.
14. Вакыты мәҗбүри муниципаль хезмәт үтү тәмамлангач, максатчан укыту
билгеләнә килешү турында целевом укытуда. Әлеге срок түгел, бәлки, кимрәк

срок дәвамында аның җирле үзидарә органы предоставлял социаль ярдәм
чаралары гражданга нигезендә килешү турында целевом укытуда, әмма биш
елдан артык.
15. Йөкләмәләр һәм җаваплылык якларның килешүе турында целевом укытуда
билгеләнә килешү турында целевом ватандашларыбызның Россия Федерациясе
законнары нигезендә.
16. Килешү турында целевом укытуда мөмкин белән төзелгән гражданин бер
тапкыр.
17. Финанс яктан тәэмин итүгә каралган чыгымнар турында килешү целевом
укытуда гамәлгә ашырыла җирле бюджет хисабына.

35 Статья торак кагылгысыз.. Шәхси мәгълүматлар муниципаль хезмәткәрнең
1. Шәхси мәгълүматлар муниципаль хезмәткәрнең - кирәкле мәгълүмат яллаучы
вәкиленә (эш бирүчегә) үтәүгә бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәрләргә
бурычларын буенча биләгән муниципаль хезмәт һәм касающаяся конкрет
муниципаль хезмәткәрнең.
2. Шәхси мәгълүматлар муниципаль хезмәткәрнең тиеш, эшкәртү нигезендә,
Россия Федерациясе законнары өлкәсендә персональ мәгълүматлар белән
үзенчәлекләре, предусмотренными башлыгы, 14 Россия Федерациясе Хезмәт
кодексының.
37 Статья. Реестры муниципаль хезмәткәрләрнең муниципаль
берәмлегендә
1. Җирлектә алып барыла реестры муниципаль хезмәткәрләрнең.
2. Муниципаль хезмәткәр, уволенный белән муниципаль хезмәт төшереп
калдырыла реестрыннан муниципаль хезмәткәрләр көнендә, эштән азат итү.
3. Бу очракта үлү (һәлак) муниципаль хезмәткәрнең йә тану муниципаль
хезмәткәрнең безвестно отсутствующим яки игъланнар аның умершим суд
карары белән кергән закон көченә кергән, муниципаль хезмәткәр реестрыннан
төшереп калдырыла муниципаль хезмәткәрләр көнендә, киләсе өчен көне үлү
(һәлак) яки көндез керү, үз көченә кергән суд.
4. Реестрын алып бару тәртибе муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан раслана
карары белән авыл Җирлеге Советы.

Мәкалә 38. Өстенлекле юнәлешләрен кадрлар составы булдыру,
муниципаль хезмәт
Өстенлекле юнәлешләре кадрлар составы булдыру, муниципаль хезмәт
булып тора:
1) билгеләү вазыйфаларына муниципаль хезмәтнең югары квалификацияле
белгечләр исәпкә алып, аларның профессиональ сыйфатларын һәм компетентлы;
2) таныту буенча хезмәт муниципаль хезмәткәрләр;
3) кадрлар әзерләү өчен, муниципаль хезмәт һәм өстәмә һөнәри белем бирү
муниципаль хезмәткәрләр;
4) кадрлар резервын булдыру һәм аны нәтиҗәле куллану;
5) эш нәтиҗәләрен бәяләү муниципаль хезмәткәрләр аша аттестация үткәрү;
6) куллану, заманча технологияләр кадрлар эзләү кергәндә, гражданнарның
хезмәткә һәм кадрлар белән эшләү булганда, аны узу.

