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Татарстан Республикасы Әтнә район Советының 2017 елның 24 июлендәге 72
номерлы карары белән расланган “Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районында муниципаль хезмәт турында”гы Нигезләмәгә
үзгәрешләр кертү хакында
«Коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнарын
камилләштерү максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 16 декабрендәге 432-ФЗ номерлы
Федераль
закон
нигезендә,
Татарстан
Республикасы
Әтнә
районы
прокуратурасының 30.12.2019 елдагы 02-08-02-2019 номерлы протесты нигезендә,
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Әтнә район Советының 2017 елның 24 июлендәге
72 номерлы карары белән расланган “Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль
районында муниципаль хезмәт турында” Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1. Нигезләмәнең 6 статьясын яңа редакциядә бәян итәргә:
«6. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛӘҮ ӨЧЕН
КВАЛИФИКАЦИЯ ТАЛӘПЛӘРЕ»
6.1. Муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен һөнәри белем дәрәҗәсенә,
муниципаль хезмәт стажына яки белгечлек, әзерлек юнәлеше, белем һәм
күнекмәләргә, шулай ук эш бирүче (эш бирүче) вәкиленең тиешле карары булган
очракта – белгечлек, әзерлек юнәлешенә туры килү таләп ителә.
6.2. Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен түбәндәге
типлаштырылган квалификация таләпләре билгеләнә::
1) һөнәри белем дәрәҗәсенә: югары, төп һәм әйдәп баручы вазыйфалар
төркеме өчен югары белем булу; югары белем яисә урта һөнәри белемвазыйфаларның өлкән һәм кече төркеме өчен;
2) муниципаль хезмәт стажына яисә белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш
стажына;:
муниципаль хезмәтнең югары вазыйфалары буенча-муниципаль хезмәт
стажы кимендә ике ел яисә белгечлек, юнәлеш буенча эш стажы дүрт елдан да ким
булмаган;

муниципаль хезмәтнең төп вазифалары буенча-бер елдан да ким булмаган
муниципаль хезмәт стажы яки белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан да ким
булмаган эш стажы.
6.3. Муниципаль хезмәт стажына яисә әйдәп баручы, өлкән һәм кече
төркемнәргә муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү юнәлеше буенча эш стажына
квалификация таләпләре билгеләнми.
2. Нигезләмәнең 11 статьясын яңа редакциядә бәян итәргә:
«11. «МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ БЕЛӘН БӘЙЛЕ ЧИКЛӘҮЛӘР ҺӘМ
ТЫЮЛАР»
«11.1. Граждан муниципаль хезмәткә кабул ителә алмый, ә муниципаль
хезмәткәр муниципаль хезмәттә була алмый.:
1) аны закон көченә кергән судның эшкә сәләтсез яисә чикләнгән эшкә
сәләтсез карары белән тану;;
2) аны закон көченә кергән суд карары буенча муниципаль хезмәт вазыйфасы
буенча вазыйфаи бурычларны үтәү мөмкинлеген юкка чыгара торган җәзага тарту.;
3) дәүләт һәм федераль законнар тарафыннан саклана торган башка серләрне
тәшкил итүче белешмәләргә керүне рәсмиләштерү процедурасын узудан баш
тарту, әгәр дә граждан дәүләт вазыйфасын биләүгә дәгъва кыла торган муниципаль
хезмәт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны үтәү яисә муниципаль хезмәт
вазыйфасы буенча муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча муниципаль хезмәт
вазыйфасы буенча мондый белешмәләрне куллануга бәйле булса;
4) "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль закон
нигезендә муниципаль хезмәткә керүгә яисә аны узуга комачаулаучы һәм медицина
оешмасы бәяләмәсе белән расланган авыру булу”;
5) әгәр муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү әлеге вазыйфаи затка турыдантуры буйсынуга яисә аңа буйсынуга бәйле булса, яисә муниципаль хезмәткәр
белән, әгәр муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү турыдан-туры буйсынуга яисә
аңа буйсынуга бәйле булса, җирле администрацияне җитәкли торган муниципаль
берәмлек башлыгы белән яисә муниципаль хезмәткәр белән, әгәр муниципаль
хезмәт вазыйфасын биләүгә турыдан-туры буйсынуга яисә аларның берсенә
буйсынуга яисә аларның контроленә бәйле булса, Муниципаль хезмәт;
6) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, чит ил гражданлыгын туктату
- Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы булмаган чит ил
гражданы муниципаль хезмәттә булырга, аларга чит ил гражданлыгын алырга йә
Россия Федерациясе гражданының чит ил дәүләте территориясендә даими яшәү
хокукын раслаучы, Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы
булмаган чит ил гражданының чит ил гражданына даими яшәү хокукын раслаучы
башка документ алу хокукына ия, аның нигезендә чит ил гражданы булган Россия
Федерациясе гражданы чит ил гражданы, муниципаль хезмәттә булырга хокуклы;
7) муниципаль хезмәткәр чит ил гражданы булган Россия Федерациясе
халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданы булган очраклардан тыш,
чит ил гражданы муниципаль хезмәттә булырга хокуклы;
8) муниципаль хезмәткә кергәндә ялган документлар яки белә торып ялган
белешмәләр бирү;;

9) "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль законда,
2008 елның 25 декабрендәге "Коррупциягә каршы тору турында" 273-ФЭ номерлы
Федераль законда (алга таба - "коррупциягә каршы тору турында" Федераль закон)
һәм башка федераль законнарда каралган белешмәләр яки муниципаль хезмәткә
кергәндә белә торып дөрес булмаган яки тулы булмаган белешмәләр тапшырмау;;
9.1) әлеге Нигезләмәнең 15 бүлегендә каралган мәгълүматларны тапшырмау;
10) чакырылыш буенча хәрби хезмәтне узмаган дип тану, законлы нигезләр
булмаса, чакыру комиссиясе бәяләмәсе нигезендә (контракт буенча хәрби хезмәт
узган гражданнардан тыш) - күрсәтелгән бәяләмәгә карата Россия Федерациясенең
тиешле субъектының чакыру комиссиясенә шикаять бирү өчен билгеләнгән срок
чыкканнан соң 10 ел эчендә, ә әгәр күрсәтелгән бәяләмә һәм (яисә) Россия
Федерациясе тиешле субъектының чакыру комиссиясе карары күрсәтелгән
бәяләмәгә граждан шикаяте буенча Россия Федерациясе тиешле субъектының
чакыру комиссиясе карары судка шикаять бирелде., - суд карары законлы көченә
кергән көннән соң 10 ел дәвамында әлеге бәяләмә һәм (яисә) Россия Федерациясе
тиешле субъектының чакыру комиссиясе карарын чыгарганда гражданның әлеге
бәяләмәгә шикаяте буенча хокуклары бозылмады дип танылды.
11.1.1. Граждан контракт буенча җирле администрация башлыгы
вазыйфасына билгеләнә алмый, ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык яки
үзлекләре (ата-аналар, ир белән хатын, балалары, бертуган апалары, шулай ук
бертуганнары, апалары, ата-аналары, ир белән хатын һәм балаларының балалары)
очрагында контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын били
алмый.
11.1.2. Граждан муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен билгеләнгән чик
яше - 65 яшькә җиткәннән соң муниципаль хезмәткә кабул ителә алмый.
11.1.3. Граждан муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе
урынбасары һәм аудиторы вазыйфасында билгеләнә алмый, ә муниципаль
хезмәткәр якын туганлык яки үзлекләре (ата-аналар, ир белән хатын, балалары,
бертуганнары, апалары, шулай ук бертуганнары, апалары, ир белән хатын, ир белән
хатын, муниципаль берәмлек башлыгы, җирле администрация башлыгы) белән
муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы рәисе, муниципаль берәмлек
башлыгы, муниципаль берәмлек башлыгы, җирле администрация башлыгы,
муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе урынбасары һәм аудиторы
вазыйфаларын били алмый., тиешле муниципаль берәмлек территориясендә
урнашкан суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре.
11.1.4. Җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе аппаратында мәнфәгатьләр каршылыгын бетерү максатларында әлеге
җирле үзидарәнең сайланулы профсоюз органында, муниципаль берәмлекнең
сайлау комиссиясе Аппаратында ул күрсәтелгән вазыйфаны биләгән чорда
муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен яклый алмый.
11.2. Муниципаль хезмәт үтү белән бәйле рәвештә, муниципаль хезмәткәргә
тыела:
1) муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү;:

а) Россия Федерациясе дәүләт вазыйфасына йә Россия Федерациясе субъекты
дәүләт вазыйфасына сайлану яисә билгеләү, шулай ук дәүләт хезмәте вазыйфасына
билгеләнгән очракта;
б) муниципаль вазыйфага сайлау яисә билгеләү;
в) һөнәр берлеге органында, шул исәптән җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайлау органында, һөнәр берлеге органында, түләүле
сайлау вазыйфасына сайлау;
2) эшкуарлык эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша
шөгыльләнергә, коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә яки
коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия белән идарә итүдә
катнашудан тыш), һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайлау органы белән идарә итүдә катнашудан тыш)
катнашырга; ; съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый оешманың, торак,
торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр
ширкәтенең гомуми җыелышында катнашу; күрсәтелгән коммерцияле булмаган
оешмалар (сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән җирле
үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) Бердәм
башкарма орган сыйфатында яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына
яллаучы (эш бирүче) вәкиле рөхсәте белән керүдән тыш, әлеге коммерцияле
булмаган оешмалар белән идарә итүдә катнашу (муниципаль хокукый акт белән
билгеләнгән тәртиптә алынган)), муниципаль берәмлек муниципаль берәмлек
исеменнән муниципаль милектә булган акцияләрне (устав капиталында катнашу
өлешләре) гамәлгә куючы яисә аның белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә ашыру
тәртибен билгеләүче муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль
берәмлекнең идарә органнарында һәм Ревизия комиссиясендә, гамәлгә куючы
(акционер) булган оешманы гамәлгә куючы (акционер) мәнфәгатьләрен
тапшырудан тыш; федераль законнарда каралган башка очракларда;
3) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, Муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләп торган яисә аңа турыдан-туры буйсынган яисә аңа буйсынган
өченче затлар эшләре буенча җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең
сайлау комиссиясендә ышанычлы яисә вәкил булырга;
4) вазыйфаи хәлгә бәйле рәвештә яисә физик һәм юридик затлардан
(бүләкләр, акчалата бүләк, ссудалар, хезмәт күрсәтүләр, күңел ачу, ял итү,
транспорт чыгымнары һәм башка бүләкләүләр) вазыйфаи бурычларын үтәүгә бәйле
рәвештә алырга. Беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми
чаралар белән бәйле рәвештә муниципаль хезмәткәрләргә алынган бүләкләр
муниципаль милек дип таныла һәм муниципаль хезмәткәрләргә акт буенча җирле
үзидарә органына, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясенә, муниципаль
хезмәт вазыйфасын биләгән очраклардан тыш, Россия Федерациясе Граждан
кодексы белән билгеләнгән очраклардан тыш, беркетмә чарасына бәйле рәвештә
бүләк тапшырган муниципаль хезмәткәр тапшырыла., хезмәт командировкасы яисә

башка рәсми чара белән аны Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белән
билгеләнә торган тәртиптә сатып алырга мөмкин;
5) физик һәм юридик затлар акчасы хисабына командировкага чыгарга,
моннан тыш: җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе җирле үзидарә органнары, башка муниципаль берәмлекләрнең сайлау
комиссияләре белән, шулай ук чит дәүләтләрнең дәүләт хакимияте органнары һәм
җирле үзидарә органнары, халыкара һәм чит ил коммерциячел булмаган
оешмалары белән үзара килешү нигезендә гамәлгә ашырыла торган
командировкалардан тыш;
6) вазыйфаи бурычларны үтәүгә бәйле булмаган максатларда матди-техник,
финанс һәм башка тәэмин итү чараларын, башка муниципаль мөлкәтне
файдаланырга;
7) муниципаль хезмәт белән бәйле булмаган максатларда, федераль законнар
нигезендә
конфиденциаль
характердагы
мәгълүматларга
кертелгән
мәгълүматларны яисә вазыйфаи бурычларны үтәү белән бәйле рәвештә аңа билгеле
булган хезмәт мәгълүматын таратырга яисә кулланырга;
8) әгәр бу вазыйфага кермәсә, җирле үзидарә органы, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе һәм аларның җитәкчеләре эшчәнлегенә карата,
шул исәптән массакүләм мәгълүмат чараларында, ачыктан-ачык әйтүләргә,
фикерләргә һәм бәяләүләргә юл куярга;;
9) муниципаль берәмлек башлыгының язма рөхсәтеннән башка, әгәр аның
вазыйфаи вазыйфасына әлеге оешмалар һәм берләшмәләр белән хезмәттәшлек
керсә, мактаулы һәм махсус исемнәр (фәнни) чит дәүләтләрдән, халыкара
оешмалардан, шулай ук сәяси партияләрдән, башка иҗтимагый берләшмәләрдән
һәм дини берләшмәләрдән тыш) кабул итәргә;
10) сайлау алды агитациясе өчен, шулай ук референдум мәсьәләләре буенча
агитация өчен вазифаи нигезләмә өстенлекләреннән файдаланырга;
11) үз вазыйфаларын сәяси партияләр, дини һәм башка иҗтимагый
берләшмәләр мәнфәгатьләрендә файдаланырга, шулай ук күрсәтелгән
берләшмәләргә муниципаль хезмәткәр сыйфатында мөнәсәбәтне гавами
белдерергә;
12) җирле үзидарә органнарында, башка муниципаль органнарда сәяси
партияләр, дини һәм башка иҗтимагый берләшмәләр структураларын (һөнәр
берлекләреннән тыш, шулай ук ветераннар һәм башка иҗтимагый үзешчәнлек
органнарыннан тыш) әлеге структураларны булдыруга ярдәм итәләр;
13) хезмәт бәхәсләрен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны
үтәүне туктату;
14) Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе
законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары, Попечительләр һәм
күзәтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендә эшләүче чит ил
коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларының һәм аларның
структур бүлекчәләренең башка органнары составына керергә.;
15) яллаучы (эш бирүче) вәкиленең язма рөхсәтеннән башка бары тик чит ил
дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм
гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына финанслана торган түләүле

эшчәнлек белән, әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия
Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса, шөгыльләнергә.
11.2.1. Коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
катнашу, түбәндәге очраклардан тыш:
а) сәяси партия, һөнәр берлеге органы, шул исәптән җирле үзидарә
органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән
беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан түләүсез Идарәдә
катнашу, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж
кооперативларының, күчемсез милек милек милекчеләр ширкәтенең гомуми
җыелышында (конференция) катнашу;;
б) коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә (сәяси партия, һөнәри
берлек органы, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль берәмлекнең
сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау
органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж
кооперативларының, күчемсез милек милекчеләр ширкәтенең гомуми
җыелышында катнашу (конференция), яллаучы вәкиле рөхсәте белән түләүсез
идарә итүдә катнашу., Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнгән;
в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берәмлекләре советында,
башка муниципаль берәмлекләрнең берләшмәләрендә, шулай ук аларның идарә
органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә тәкъдим
итү;
г) муниципаль берәмлек исеменнән оешманы гамәлгә куючы вәкаләтләрен
гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган акцияләр (устав
капиталындагы өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль
хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлекнең идарә органнарында һәм
Ревизия комиссиясендә, гамәлгә куючы (акционер) булган оешманы гамәлгә
куючы (акционер) мәнфәгатьләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә
куючы вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен яисә муниципаль милектә булган
акцияләр (устав капиталында өлешләр) белән идарә итү тәртибен билгели торган
муниципаль хокукый актлар нигезендә муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен);
д) федераль законнарда каралган башка очраклар».
11.2.2. Граждан муниципаль хезмәттән азат ителгәннән соң оешма яки физик
затлар мәнфәгатьләрендә конфиденциаль характердагы мәгълүматларны яисә
вазыйфаи бурычларны үтәү белән бәйле рәвештә аңа билгеле булган хезмәт
мәгълүматын игълан итәргә яки кулланырга хокуклы түгел.
11.2.3. Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнгән
вазыйфалар исемлегенә кертелгән муниципаль хезмәт вазыйфасын биләгән
граждан, муниципаль хезмәттән эштән киткәннән соң ике ел дәвамында, федераль
законнарда каралган очракларда, әлеге оешма белән муниципаль (административ)
идарә итүнең аерым функцияләре муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи, (хезмәт)
вазыйфаларына керсә, граждан-хокукый шартнамәсе шартларында эшне даими
рәвештә башкарырга хокуклы түгел., муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт
тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу
буенча тиешле комиссия ризалыгыннан башка, ул Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары белән билгеләнә торган тәртиптә бирелә".

3. Нигезләмәнең 17 статьясын яңа редакциядә бәян итәргә:
«17. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛӘҮГӘ
КОНКУРС»
17.1. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында,
муниципаль хокукый актларда каралган очракларда, вакантлы вазыйфаларны
биләү конкурс нигезендә гамәлгә ашырылырга мөмкин.
17.2.Муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүгә Конкурс анда катнашу өчен
гариза биргән гражданнар арасында, муниципаль хезмәткә керүчеләргә куелган
таләпләрне үтәгәндә үткәрелә.
Муниципаль хезмәткәрләр, аны үткәргән вакытта нинди вазыйфалар
биләүләренә карамастан, конкурста катнаша алалар.
17.3. Конкурсны үткәрү җирле үзидарә органнары, муниципаль орган
тарафыннан төзелә торган конкурс комиссияләренә йөкләнә.
17.4.Конкурсны үткәрү датасы, урыны һәм шартлары турында мәгълүмат
(хәбәр) рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш.
17.5.Конкурсны үткәрү тәртибе һәм шартлары Татарстан Республикасы Әтнә
район Советы карары белән Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы
законнары нигезендә билгеләнә.
17.6.Җирле хакимиятнең территориаль органы җитәкчесе вазыйфасын
биләүгә конкурс үткәрү очракларында, җирлектә, шәһәр округында яки авылара
территориядә урнашкан авыл торак пунктларында җирле администрация
вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру йөкләнә, муниципаль берәмлектә
конкурс комиссиясен булдыру тәртибе әлеге авыл торак пунктларының
һәркайсында гражданнар җыенында күрсәтелгән кандидатураларны аның
әгъзалары арасында кертүне күздә тотарга тиеш.
4. Нигезләмәнең 24 статьясын яңа редакциядә бәян итәргә:
«24.МУНИЦИПАЛЬ
ХЕЗМӘТКӘРНЕ
ҺӘМ
АНЫҢ
ГАИЛӘ
ӘГЪЗАЛАРЫН ПЕНСИЯ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ»
24.1.Пенсия белән тәэмин итү өлкәсендә муниципаль хезмәткәргә дәүләт
граждан хезмәткәренең федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары
белән билгеләнгән хокуклары тулысынча тарала.
24.2.Муниципаль хезмәткәрнең дәүләт пенсиясе күләмен билгеләү Татарстан
Республикасы Законында билгеләнгән муниципаль хезмәт вазыйфалары һәм
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары нисбәте нигезендә
гамәлгә ашырыла. Муниципаль хезмәткәрнең дәүләт пенсиясенең максималь
күләме Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренең Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең тиешле вазыйфасы буенча дәүләт
пенсиясенең максималь күләменнән артмаска тиеш.
24.3.Муниципаль хезмәткәрнең үз вазыйфаи бурычларын үтәүгә бәйле, шул
исәптән аны муниципаль хезмәттән азат иткәннән соң килеп туган очракта, вафат
булган гаилә әгъзалары федераль законнар белән билгеләнә торган тәртиптә
туендыручысын югалткан очракта пенсия алу хокукына ия.

24.4.Айлык акчалата керем составына тиешле еллар эшләгән өчен пенсия
исәпләнә һәм билгеләнә, бары тик вазыйфаи оклад һәм сыйныф чины өчен
вазыйфаи окладка айлык өстәмә генә кертелә.
5. Нигезләмәнең 25 статьясын яңа редакциядә бәян итәргә:
«25. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ СТАЖЫ»
25.1. Муниципаль хезмәт стажына (гомуми озынлыкка) биләү чорлары
кертелә:
1) муниципаль хезмәт вазыйфалары;
2) муниципаль вазыйфалар;
3) Россия Федерациясе дәүләт вазыйфалары һәм Татарстан Республикасы
дәүләт вазыйфалары;
4) дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары, хәрби вазыйфалар һәм федераль
дәүләт хезмәтенең башка төрләре вазыйфалары;
5) федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә
башка вазыйфалар.
25.2. Муниципаль хезмәткәрнең муниципаль хезмәт стажы дәүләт граждан
хезмәткәренең дәүләт граждан хезмәте стажына тиңләштерелә.
25.2.1. Муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан
муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен кирәк булган белгечлек, әзерлек
юнәлеше буенча квалификация таләпләре каралса, белгечлек, юнәлеш буенча эш
стажын исәпләгәндә әлеге белгечлек, бу юнәлеш буенча граждан (муниципаль
хезмәткәр) белем алу документын һәм (яисә) әлеге белгечлек, әзерлек юнәлеше
буенча квалификация алудан соң әлеге белгечлек буенча эш чоры кертелә.
25.2.2. Әгәр муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе белгечлеге,
әзерлек юнәлеше буенча квалификация таләпләре каралмаган булса, белгечлек,
юнәлеш буенча эш стажын исәпләгәндә күрсәтелгән стажга граждан (муниципаль
хезмәткәр) эш чоры кертелә, аны үтәгәндә муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча
вазыйфаи бурычларны үтәү өчен кирәкле белемнәр һәм күнекмәләр, аларга югары
дәрәҗәдәге һөнәри белем турында документ алганнан соң, муниципаль
хезмәткәрнең (муниципаль хезмәткәр) эш вакыты кертелә., ул муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләү өчен квалификация таләпләренә туры килә.
25.3. Муниципаль хезмәт стажын исәпләү тәртибе Татарстан Республикасы
законы белән билгеләнә.
6. Нигезләмәнең 27 статьясын яңа редакциядә бәян итәргә:
«27.
МУНИЦИПАЛЬ
ХЕЗМӘТКӘРНЕҢ
ДИСЦИПЛИНАР
ҖАВАПЛЫЛЫГЫ»
27.1. Муниципаль хезмәткәрнең үз гаебе белән үзенә йөкләнгән хезмәт
бурычларын үтәмәве яки тиешенчә үтәмәве өчен яллаучы (эш бирүче) вәкиле
түбәндәге дисциплинар җәза кулланырга хокуклы:
1) кисәтү;
2) шелтә;
3) тиешле нигезләр буенча муниципаль хезмәттән азат итү.

27.2.Дисциплинар җинаятькә юл куйган муниципаль хезмәткәр, аның
дисциплинар җаваплылыгы турындагы мәсьәләне хәл итүгә кадәр, акчалата
эчтәлеген саклап, вазыйфаи бурычларны үтәүдән читләштерелергә мөмкин.
Муниципаль хезмәткәрне вазыйфаи бурычларны үтәүдән читләштерү бу очракта
муниципаль хокукый акт тарафыннан башкарыла.
27.3 дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе, «Россия
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында»2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмәт законнары белән
билгеләнә.
7. Нигезләмәнең 28 статьясын яңа редакциядә бәян итәргә:
«28. МӘНФӘГАТЬЛӘР КОНФЛИКТЫН БУЛДЫРМАУ ЯКИ ҖАЙГА
САЛУ ТУРЫНДАГЫ ТАЛӘПЛӘРНЕ, ЧИКЛӘҮЛӘРНЕ ҺӘМ ТЫЮЛАРНЫ
ҮТӘМӘГӘН ҺӘМ КОРРУПЦИЯГӘ КАРШЫ ТОРУ МАКСАТЛАРЫНДА
БИЛГЕЛӘНГӘН БУРЫЧЛАРНЫ ҮТӘМӘГӘН ӨЧЕН ТҮЛӘТҮЛӘР»
28.1. Муниципаль хезмәткәрләргә мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яисә
җайга салу турында таләпләр һәм «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт
турында» Федераль законда, «коррупциягә каршы тору турында» Федераль
законда һәм башка федераль законнарда билгеләнгән бурычларны үтәмәгән өчен
әлеге Нигезләмәнең 26 статьясында каралган түләтүләр йөкләнә.
28.2.Муниципаль хезмәткәргә ышаныч югалуга бәйле рәвештә эштән азат итү
рәвешендәге түләтүне куллану турындагы белешмәләр җирле үзидарә органы
тарафыннан, «Коррупциягә каршы тору турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясында каралган ышаныч югалу сәбәпле,
муниципаль хезмәт узган затлар реестрына кертелә.
28.3. Әлеге Нигезләмәнең 12 статьясында каралган түләтүләр яллаучының
вәкиле (эш бирүче) тарафыннан кулланыла.:
1) коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле
муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе тарафыннан үткәрелгән тикшерү
нәтиҗәләре турында доклад (алга таба-хокук бозуларны профилактикалау буенча
кадрлар хезмәте бүлекчәсе));
2) тикшерү нәтиҗәләре турында доклад комиссиягә җибәрелгән очракта,
муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр
конфликтын җайга салу буенча комиссия тәкъдимнәре;
2.1) коррупцион хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмәте
бүлекчәсе доклады, анда аны башкаруның факттагы шартлары һәм муниципаль
хезмәткәрнең ризалыгы белән генә һәм коррупцион хокук бозу фактын тану шарты
белән (ышаныч югалтуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендәге түләтүне
кулланудан тыш).
28.4. « Муниципаль хезмәт турында» Федераль законның 14.1, 15 һәм 27
статьяларында каралган түләтүләр, муниципаль хезмәткәрнең вакытлыча эшкә
сәләтсезлек, ялында булу чорларын санамыйча, муниципаль хезмәткәр тарафыннан
коррупцион хокук бозу кылу турында мәгълүмат кергән көннән алып алты айдан
да соңга калмыйча һәм коррупцион хокук бозу кылган көннән өч елдан да соңга

калмыйча кулланыла. Күрсәтелгән вакытка җинаять эше буенча җитештерү вакыты
кертелми".
8. Нигезләмәнең 36 статьясын яңа редакциядә бәян итәргә:
«36. ЙОМГАКЛАУ ҺӘМ КҮЧМӘ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР»
36.1. 2020 елның 1 октябренә кадәр авыл җирлеге башкарма комитеты
җитәкчесе урынбасары (сәркәтибе) вазыйфасын биләү өчен муниципаль хокукый
актлар белән һөнәри белем дәрәҗәсенә карата квалификация таләпләре Урта
һөнәри белем һәм муниципаль хезмәт стажына яисә белгечлек, юнәлеш буенча ике
елдан да ким булмаган яки өч елдан да ким булмаган эш стажына карата булырга
мөмкин. 2020 елның 1 октябреннән соң күрсәтелгән вазыйфаны биләү өчен 6.2
пунктының 1 өлешендә каралган квалификация таләпләре. әлеге Нигезләмәнең 6
пункты нигезендә муниципаль хезмәткәрләргә 2020 елның 1 октябренә кадәр
билгеләнгән һәм муниципаль хезмәт турында 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы кодексының 42 статьясындагы 4 өлеше
нигезендә кабул ителгән муниципаль хокукый актларда каралган муниципаль
хокукый актларда каралган тиешле квалификация таләпләренә туры килә торган
муниципаль хезмәткәрләргә карата кулланылмый.;
36.2. 2022 елның 1 гыйнварына кадәр муниципаль хокукый актларда
муниципаль хезмәт вазыйфаларының өлкән һәм (яки) кече төркемнәре
вазыйфаларын һөнәри белем дәрәҗәсенә карата квалификация таләпләре
күрсәтелмәгән (урта гомуми белем булганда), муниципаль хезмәтнең тиешле
вазыйфасы буенча вазыйфаи вазыйфаларына «Татарстан Республикасында тәртип
саклау буенча җәмәгать пунктлары турында»2015 елның 25 апрелендәге 33-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә җәмәгать тәртибен тәэмин
итүдә катнашу кергән шартта, муниципаль хезмәт вазыйфаларының өлкән һәм
(яисә) кече төркеме вазыйфаларын биләү өчен квалификация таләпләре куелмаска
мөмкин.
9. Әлеге карарны ТР хокукый мәгълүматының (pravo.tatarstan.ru) рәсми
порталында һәм Әтнә муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыру юлы
белән бастырып чыгарырга.
10. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Муниципаль район башлыгыРайон Советы рәисе

Г.Г.Хәкимов

