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Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы
Тойгуҗа авыл җирлегендә
муниципаль хезмәт турындагы
Нигезләмәне раслау хакында
"Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" 2007 елның 02 мартындагы 25ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Муниципаль хезмәт турында 2013 елның 25
июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Кодексы белән, Менделеевск
муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлеге Уставы белән Менделеевск муниципаль
районының Тойгуҗа авыл җирлеге Советы карар бирә:
1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының Тойгуҗа авыл
җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәне Кушымта нигезендә расларга.
2. Үз көчен югалткан дип танырга:
- Тойгуҗа авыл җирлеге Советының 2016 елның 30 сентябреннән 31 номерлы «Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлегендә муниципаль
хезмәт турындагы Нигезләмәне раслау хакында» карарын;
- Тойгуҗа авыл җирлеге Советының 2016 елның 18 ноябреннән 34 номерлы «Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлегендә муниципаль
хезмәт турындагы Нигезләмәне раслау хакында» карарын;
- Тойгуҗа авыл җирлеге Советының 2018 елның 14 ноябреннән 83 номерлы «Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлегендә муниципаль
хезмәт турындагы Нигезләмәне раслау хакында» карарын;
- Тойгуҗа авыл җирлеге Советының 2019 елның 22 ноябреннән 116 номерлы «Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районы Тойгуҗа авыл җирлегендә муниципаль
хезмәт турындагы Нигезләмәне раслау хакында» карарын.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат порталында
http://pravo.tatarstan.ru бастырып чыгарырга һәм Менделеевск муниципаль районының
рәсми сайтында www.mendelevsk.tatarstan.ru "Тойгуҗа авыл җирлеге" бүлегендә
урнаштырырга.
Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районының
Тойгуҗа авыл җирлеге Советы Рәисе

Р.А. Сафин

1 нче кушымта
Менделеевск муниципаль районы
Тойгуҗа авыл җирлеге Советының
2020 елның 10 сентябрендәге
137 номерлы карарына
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНДЕЛЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ «ТОЙГУҖА
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНДӘ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ ТУРЫНДА
НИГЕЗЛӘМӘ
1 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ
1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының
"Тойгуҗа авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә (алга таба - Нигезләмә) Татарстан
Республикасы Менделеевск муниципаль районының "Тойгуҗа авыл җирлеге"муниципаль
берәмлегендә (алга таба - Җирлек) муниципаль хезмәтне оештыру өлкәсендә
мөнәсәбәтләрне җайга сала.
2. Җирлектәге муниципаль хезмәт - хезмәт шартнамәсе (контракты) төзү юлы белән биләнә
торган муниципаль хезмәт вазыйфаларында даими нигездә гамәлгә ашырыла торган
гражданнарның һөнәри эшчәнлеге.
3. Җирлекнең муниципаль хезмәткәре өчен (алга таба - муниципаль хезмәткәр) яллаучы
булып "Менделеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге тора, аның исеменнән
эш бирүче вәкиле (эш бирүче) яллаучы вәкаләтләрен башкара.
4. Эшкә алучының (эш бирүче) вәкиле Җирлек башлыгы, җирле үзидарә органы җитәкчесе
яисә яллаучы вәкиленең (эш бирүченең) вазыйфаларын башкарырга вәкаләтле башка зат
булырга мөмкин.
2 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТНЕҢ ХОКУКЫЙ НИГЕЗЕ
1. Муниципаль хезмәт Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы
Конституциясе, "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль закон,
Татарстан Республикасы Муниципаль хезмәт турындагы кодексы, Россия Федерациясенең
һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, җирлек Уставы, әлеге
Нигезләмә белән, башка муниципаль хокукый актлар нигезендә гамәлгә ашырыла.
2. Муниципаль хезмәткәрләргә "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында"
Федераль законда каралган үзенчәлекләр белән хезмәт законнарының гамәлдә булуы
кагыла.
3 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ
1. Җирлектә муниципаль хезмәт вазыйфалары Татарстан Республикасы Законы белән
расланган Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт вазыйфалары реестры
нигезендә муниципаль хокукый актлар белән билгеләнә.
4 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛӘҮ БУЕНЧА
КВАЛИФИКАЦИЯ ТАЛӘПЛӘРЕ

1. Муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен һөнәри белем дәрәҗәсенә, муниципаль
хезмәт яисә белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш стажына, вазыйфаи бурычларны
башкару өчен кирәкле белемнәргә һәм күнекмәләргә, шулай ук яллаучы (эш бирүче)
вәкиленең тиешле карары булганда - белгечлеккә, әзерлек юнәлешенә карата
квалификация таләпләренә туры килү таләп ителә.
2. Муниципаль хезмәт Вазыйфаларын биләү өчен түбәндәге квалификация таләпләре
билгеләнә:
1) һөнәри белем дәрәҗәсенә: югары, төп һәм әйдәп баручы вазыйфалар төркеме өчен
югары белем булу; югары белем яисә урта һөнәри белем-вазыйфаларның 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.
3) муниципаль хезмәт стажына яисә әйдәп баручы, өлкән һәм кече төркемнәргә
муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен белгечлек, юнәлеш буенча эш стажына
квалификация таләпләре билгеләнми.
4) мәгълүмати-коммуникацион технологияләр өлкәсендә һөнәри белемнәргә һәм
күнекмәләргә карата:
- муниципаль хезмәт вазыйфаларының әйдәүче, өлкән һәм кече төркемнәре өчен
квалификация таләпләренең база дәрәҗәсе (Кушымта);
- муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары һәм төп төркемнәре өчен квалификация
таләпләренең киңәйтелгән дәрәҗәсе (Кушымта);
- функциональ бурычлары төрле программа продуктларын эшләү, гамәлгә кертү һәм
куллану, шулай ук аларның техник тәэмин ителеше һәм үсеше белән бәйле Муниципаль
хезмәткәрләр өчен квалификация таләпләренең махсус дәрәҗәсе (Кушымта).
3. Муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләү өчен кирәк булган белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча квалификация
таләпләре каралса, белгечлек, юнәлеш буенча эш стажын исәпләп чыгарганда әлеге
белгечлек, бу юнәлеш буенча граждан (муниципаль хезмәткәр) белем турында документ
һәм (яисә) күрсәтелгән белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча квалификация алудан соң
әлеге белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш чорлары кертелә.
4. Если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены
квалификационные требования по специальности, направлению подготовки, при
исчислении стажа работы по специальности, направлению в указанный стаж включается
период работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которого в стаж
работы включаются знания и навыки, необходимые для выполнения должностных
обязанностей по муниципальной службе, после получения им документа о высшем
профессиональном образовании, включается время работы муниципального служащего
(муниципального служащего). он соответствует квалификационным требованиям для
замещения должности муниципальной службы.
5. Белгеч яисә магистр дипломнары булган затлар өчен диплом бирелгән көннән өч ел
дәвамында муниципаль хезмәт стажына яисә белгечлек, юнәлеш буенча эш стажына
квалификация таләпләре билгеләнә - муниципаль хезмәтнең төп вазыйфаларын биләү
өчен әзерлек юнәлеше буенча-муниципаль хезмәтнең ярты елдан да ким булмаган стажы
яисә белгечлек, юнәлеш буенча бер ел эш стажы.
6. 2020 елның 1 октябренә кадәр авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе
урынбасары(сәркәтибе) вазыйфаларын биләү өчен урта һөнәри белем дәрәҗәсенә һәм
муниципаль хезмәт стажына яисә белгечлек, юнәлеш буенча ике елдан да ким булмаган
эш стажына карата квалификация таләпләре билгеләнә. 2020 елның 1 октябреннән соң
әлеге статьяның 2 пунктындагы 1 пунктчасында каралган әлеге вазыйфаны биләү өчен

квалификация таләпләре 2020 елның 1 октябренә кадәр вазыйфага билгеләнгән һәм әлеге
пунктта каралган квалификация таләпләренә туры килә торган муниципаль
хезмәткәрләргә кулланылмый.";
7. 2022 елның 1 гыйнварына кадәр муниципаль хезмәт вазыйфаларының өлкән һәм кече
төркемнәрендә вазыйфаларны биләү өчен һөнәри белем дәрәҗәсенә квалификация
таләпләре куелмый (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
шарты белән (урта гомуми белем булганда).
5 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРНЕҢ КЛАСС ЧИННАРЫ
1. Класс чиннары муниципаль хезмәткәрләргә бирелә һәм муниципаль хезмәткәрләрнең
һөнәри әзерлеге дәрәҗәсенең муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен
квалификация таләпләренә туры килүен күрсәтә.
2. Муниципаль хезмәткәрләргә җирлектәге түбәндәге класс чиннары бирелә:
муниципаль хезмәтнең югары вазыйфаларын биләүчеләргә - I, II яки III класслы гамәлдәге
муниципаль киңәшче;
муниципаль хезмәтнең төп вазыйфаларын башкаручыларга - I, II яки III класслы
муниципаль киңәшче;
муниципаль хезмәтнең әйдәп баручы вазыйфаларын башкаручыларга - I, II яки III класслы
муниципаль хезмәт киңәшчесе;
муниципаль хезмәтнең өлкән вазыйфаларын биләүчеләргә - I, II яки III класслы муниципаль
хезмәт референты;
муниципаль хезмәтнең кече вазыйфаларын биләүчеләргә - I, II яки III класслы муниципаль
хезмәт секретаре.
3. Югарыда күрсәтелгән төркемнәргә муниципаль хезмәт вазыйфаларын кертү Татарстан
Республикасында муниципаль хезмәт вазыйфалары реестры нигезендә гамәлгә ашырыла.
6 нчы Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРГӘ КЛАССЛЫ ЧИННАР БИРҮ ҺӘМ
МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРНЕ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТНЕҢ БАШКА
ВАЗЫЙФАЛАРЫНА КҮЧЕРГӘНДӘ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТТӘН КИТКӘНДӘ
АЛАРНЫ САКЛАП КАЛУ ТӘРТИБЕ
1. Класс чиннары муниципаль хезмәткәрләргә, муниципаль хезмәт вазыйфалары төркеме
чикләрендә биләгән муниципаль хезмәт вазыйфасы нигезендә, алдагы класслы чинда
билгеләнгән дәвамлылыкны исәпкә алып, эзлекле рәвештә бирелә..
2. Класс чины беренче яисә чираттагы булырга мөмкин.
3. Билгеле бер төркем муниципаль хезмәт вазыйфасына беренче тапкыр билгеләнеп куела
торган муниципаль хезмәткәрләргә 3 нче класслы класс чины бирелә.
4. Федераль дәүләт граждан хезмәте класслы чины, дипломатик рангы, хәрби яисә махсус
исеме, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең яисә Россия Федерациясенең
башка субъектының класслы чины, муниципаль хезмәтнең квалификация разряды булган
граждан муниципаль хезмәткә кергәндә, беренче класслы чин аңа муниципаль хезмәт
вазыйфалары төркеме чикләрендә биләгән вазыйфасы нигезендә бирелә.
5. Әлеге статьяның 4 пункты нигезендә муниципаль хезмәткәргә класслы чин бирү
максатларында муниципаль хезмәтнең квалификация разрядлары һәм класслы
чиннарының билгеләнгән нисбәте, Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт
вазыйфаларының һәм Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларының
нисбәте, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең класслы чиннарының һәм
федераль дәүләт граждан хезмәте, Россия Федерациясенең башка субъекты дәүләт

граждан хезмәте класслы чиннарының класслы чиннарының нисбәте, шулай ук федераль
дәүләт граждан хезмәтенең класслы чиннарының, дипломатик рангларның, хәрби һәм
махсус исемнәрнең нисбәте кулланыла.
6. Әлеге статьяның 5 пунктында каралган вазыйфалар, класслы чиннар һәм квалификация
разрядларын исәпкә алып, әлеге статьяның 4 пункты нигезендә муниципаль хезмәтнең
муниципаль хезмәткәренең булган класслы чины, дипломатик ранг, хәрби яки махсус исем,
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең яисә Россия Федерациясенең башка
субъектының класслы чины, муниципаль хезмәтнең квалификация разряды түбәнрәк
булган класс чины муниципаль хезмәткә бирелә., муниципаль хезмәткәргә федераль
дәүләт граждан хезмәтенең муниципаль хезмәткәрендә булган класс чины, дипломатик
рангтан, хәрби яки махсус исемнән, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең
яисә Россия Федерациясенең башка субъектының класслы чиныннан, муниципаль
хезмәтнең квалификация разрядыннан ким булмаган, әмма ул биләгән муниципаль хезмәт
вазыйфалары төркеме чикләрендә 1 класслы чиннан да артмаган класслы чин бирелә.
7. Муниципаль хезмәткәргә чираттагы класслы чин биргәндә федераль дәүләт граждан
хезмәтенең тиешле класслы чинында, дипломатик рангта, хәрби яки махсус исемдә,
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең яисә Россия Федерациясенең башка
субъектының класслы чинендә, муниципаль хезмәтнең квалификация разрядында булу
дәвамлылыгы исәпкә алына.
8. Беренче класс чины сынауны уңышлы тәмамлаганнан соң, муниципаль хезмәткәргә
бирелә, әгәр сынау билгеләнмәгән булса, муниципаль хезмәткәрне муниципаль хезмәт
вазыйфасына билгеләгәннән соң өч айдан да соңга калмыйча бирелә.
9. 2 һәм 3 классларда муниципаль хезмәт секретаре һәм референты класслы чиннарда
булуның минималь сроклары бер ел, муниципаль хезмәт киңәшчесе һәм 2 һәм 3 класслы
муниципаль киңәшче - ике ел, 2 һәм 3 класслы гамәлдәге муниципаль киңәшче - бер ел
тәшкил итә. Секретарь, референт, муниципаль хезмәт Киңәшчесе, муниципаль киңәшче
һәм 1 класслы гамәлдәге муниципаль киңәшченең класс чиннарында булу вакытлары
билгеләнми. Күрсәтелгән муниципаль хезмәткәрләрнең класс чиннарын арттыру аларны
тиешле төркемдәге муниципаль хезмәтнең югарыдагы вазыйфаларына күчергәндә
мөмкин.
10. Бирелгән класс чинында булу вакыты аны үзләштергән көннән исәпләнә.
11. Класслы чин бирү көне дип класслы чин бирү турында Карар кабул ителгән көн санала.
Квалификация имтиханы нәтиҗәләре буенча класслы чин бирелгән очракта, класслы чин
бирү көне дип муниципаль хезмәткәрләргә квалификация имтиханын тапшыру көне
санала.
12. Чираттагы класслы чин муниципаль хезмәткәргә муниципаль хезмәт узу өчен
билгеләнгән срок тәмамланганнан соң, муниципаль хезмәткәрләргә үзенең хезмәт
бурычларын тиешенчә үтәгәндә һәм муниципаль хезмәткәргә бирелгән класслы чинга
караганда тигез яисә югарырак дәрәҗәдәге муниципаль хезмәт вазыйфасын биләгән
очракта бирелә.
4. Муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче зат тарафыннан кыйммәтле кәгазьләр
(оешмаларның устав (тупланма) капиталларындагы катнашу өлешләре, пайлары)
мәнфәгатьләр конфликтына китергән яисә китерергә мөмкин булган очракта, күрсәтелгән
зат үзенә караган кыйммәтле кәгазьләрне (оешмаларның устав (тупланма)
капиталларындагы катнашу өлешләре, пайлар) Россия Федерациясе граждан законнары
нигезендә ышанычлы идарәгә тапшырырга тиеш.
5. Мәнфәгатьләр конфликты ягы булып торучы муниципаль хезмәткәрнең мәнфәгатьләр
конфликтын булдырмау яисә җайга салу чаралары муниципаль хезмәткәрне муниципаль
хезмәттән муниципаль хезмәттән азат итүгә китерә торган хокук бозу булып тора.
6. Муниципаль хезмәткәрнең мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә китерергә
мөмкин булган шәхси кызыксынуы барлыкка килү турында билгеле булган яллаучы (эш
бирүче) вәкиле, әлеге муниципаль хезмәткәрне биләгән муниципаль хезмәт

вазыйфасыннан муниципаль хезмәт вазыйфасыннан муниципаль хезмәт вазыйфасыннан
муниципаль хезмәт вазыйфасыннан биләп торучы вазыйфасыннан читләштерүгә кадәр,
аның артыннан муниципаль хезмәт вазыйфасыннан читләштерү чорына кадәр,
мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яисә җайга салу чараларын күрергә тиеш.
7. Үзенә буйсынган муниципаль хезмәткәрнең мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган
яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынуы барлыкка килү турында билгеле булган
яллаучының вәкиле булган муниципаль хезмәткәрнең мәнфәгатьләр конфликтын
булдырмау яисә җайга салу буенча чаралар муниципаль хезмәттән муниципаль хезмәттән
муниципаль хезмәттән муниципаль хезмәттән азат ителүгә китерә торган хокук бозу булып
тора.
8. Муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан хезмәт тәртибенең гомуми принципларын
үтәүне тәэмин итү һәм җирле үзидарә органында мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу
өчен муниципаль хезмәт һәм муниципаль хокукый акт турында Татарстан Республикасы
кодексында билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан муниципаль
хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтларын
җайга салу комиссияләре төзелергә мөмкин.
10 нчы Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРНЕҢ ХЕЗМӘТ ТӘРТИБЕНӘ КАРАТА
ТАЛӘПЛӘР
1. Муниципаль хезмәткәр бурычлы:
- вазыйфаларны намус белән, югары профессиональ дәрәҗәдә башкару;
- барлык физик һәм юридик затларга һәм оешмаларга тигез, тигез мөнәсәбәт тәэмин
итәргә, нинди дә булса Иҗтимагый яки дини берләшмәләргә, һөнәри яки социаль
төркемнәргә, гражданнарга һәм оешмаларга өстенлек бирмәскә һәм мондый
берләшмәләргә, төркемнәргә, оешмаларга һәм оешмаларга карата алдан кисәтмәскә;
- вазыйфаи бурычларны намус белән башкаруга комачаулаучы нинди дә булса шәхси,
мөлкәт (финанс) һәм башка мәнфәгатьләр йогынтысына бәйле гамәлләр кылмаска;
- сәяси партияләр, башка иҗтимагый һәм дини берләшмәләр һәм башка оешмалар
карарлары үзләренең һөнәри хезмәт эшчәнлегенә йогынты ясый торган нейтральлекне
сакларга;
- гражданнар белән мөрәҗәгать иткәндә корректлылык күрсәтергә;
- Россия Федерациясе халыкларының әхлакый гореф-гадәтләренә һәм гореф-гадәтләренә
хөрмәт күрсәтергә;;
- төрле этник һәм социаль төркемнәрнең, шулай ук конфессияләрнең мәдәни һәм башка
үзенчәлекләрен исәпкә алырга;
- милләтара һәм конфессиональара татулыкка ярдәм итәргә;
- аның абруена яки муниципаль орган абруена зыян китерергә сәләтле низаглы хәлләргә
юл куймаска.
2. Җитәкче булган муниципаль хезмәткәр муниципаль хезмәткәрләрне сәяси партияләр,
башка иҗтимагый һәм дини берләшмәләр эшчәнлегендә катнашырга мәҗбүр итү
очракларына юл куймаска тиеш.
11 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ БЕЛӘН БӘЙЛЕ ЧИКЛӘҮЛӘР
1. Граждан муниципаль хезмәткә кабул ителә алмый, муниципаль хезмәткәр муниципаль
хезмәттә була алмый, әгәр:
1) аны законлы көченә кергән суд карары белән хокуктан файдалануга сәләтсез яисә
хокуктан файдалану сәләте чикләнгән дип тану;
2) аны муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны башкару
мөмкинлеген юкка чыгара торган җәзага хөкем итү, закон белән кергән суд карары буенча
илу;

3) дәүләт һәм федераль законнар белән саклана торган башка серне тәшкил иткән
белешмәләргә рөхсәтне рәсмиләштерү процедурасын узудан баш тарту, әгәр граждан
дәгъва кыла торган муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча яисә муниципаль хезмәткәр
биләгән муниципаль хезмәт вазыйфалары буенча вазыйфаи бурычларны үтәү мондый
мәгълүматлардан файдалану белән бәйле булса;
4) «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» Федераль закон нигезендә
муниципаль хезмәткә керүгә яисә аны узуга яисә аны үтүгә комачаулый торган авыру булу;
5) муниципаль бүлек башлыгы белән якын туганлык яисә үзлекләр (ата-аналар, ир белән
хатын, балалар, абыйлар, апа-сеңелләр, шулай ук бертуганнар, апа-сеңелләр, ата-аналар,
ир белән хатынның балалары һәм балаларының) муниципаль берәмлек башлыгы белән
муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү әлеге вазыйфаи затка турыдан-туры
буйсынучанлык яисә контрольлек итүгә бәйле булса, җирле администрацияне җитәкләүче
мәгариф яисә муниципаль хезмәткәр белән, әгәр муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү
турыдан-туры буйсынучанлык яисә аларның берсенең контроле белән бәйле булса,
муниципаль хезмәткәрләр белән яисә муниципаль хезмәткәрләр белән;
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) чит дәүләт (чит дәүләтләр) гражданлыгы булу-булмау, моңа муниципаль хезмәткәр
Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданы булган
очраклар керми, аның нигезендә чит ил гражданы муниципаль хезмәттә булырга хокуклы;
8) муниципаль хезмәткә кергәндә ялган документлар яисә ялган белешмәләр бирү;
9) "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль законда, 2008 елның
25 декабрендәге "Коррупциягә каршы көрәш турында" 273-ФЗ номерлы Федераль законда
(алга таба - "Коррупциягә каршы көрәш турында" Федераль закон) һәм башка федераль
законнарда каралган белешмәләрне тапшырмау яисә муниципаль хезмәткә кергәндә белә
торып дөрес булмаган яисә тулы булмаган белешмәләр тапшыру;
10) муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 18.1 статьясында
каралган белешмәләрне тапшырмау;
11) Чакырылыш буенча аны хәрби хезмәт узмаган дип тану, шул законлы нигезләргә ия
булмыйча (контракт буенча хәрби хезмәт узган гражданнардан тыш) - Россия
Федерациясенең тиешле субъектының чакырылыш комиссиясенә күрсәтелгән бәяләмәгә
шикаять бирү өчен билгеләнгән срок тәмамланган көннән алып 10 ел эчендә, ә күрсәтелгән
бәяләмә һәм (яисә) Россия Федерациясенең тиешле субъектының чакырылыш комиссиясе
карарына карата гражданның күрсәтелгән бәяләмәсенә карата шикаять белдерелгән
булса, - суд карары законлы көченә кергән көннән алып 10 ел эчендә гражданның
күрсәтелгән бәяләмәгә һәм (яисә) карар буенча Россия Федерациясе субъектының тиешле
комиссиясе карарына шикаять белдерелмәгән булса, гражданның күрсәтелгән бәяләмәгә
карата хокуклары бозылмаган дип танылган гражданның законлы көченә кергән көннән
алып 10 ел дәвамында.
2. Граждан контракт буенча башкарма комитет җитәкчесе вазыйфасына билгеләнә алмый,
ә муниципаль хезмәткәр якын туганлык яисә үзлекләре булган очракта контракт буенча
башкарма комитет җитәкчесе вазыйфасын биләп тора алмый (ата-аналар, ир белән хатын,
балалар, бертуганнар, апа-сеңелләр, шулай ук бертуганнар, апа-сеңелләр, ата-аналар,
балаларының балалары) муниципаль берәмлек башлыгы белән.
3. Граждан муниципаль берәмлекнең контроль-хисап органы рәисе урынбасары һәм
аудиторы вазыйфасына билгеләп куела алмый, ә муниципаль хезмәткәр тиешле

муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан муниципаль берәмлек вәкиллекле
органы рәисе, башкарма комитет җитәкчесе, суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре
белән (ата-аналары, ир белән хатын, балалар, ир белән хатын һәм хатын-кызлар, шулай
ук бертуганнар, сеңелләр, ата-аналар, балалар балалары) муниципаль берәмлек
вәкиллекле органы рәисе, муниципаль берәмлек башлыгы, башкарма комитет җитәкчесе,
суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре белән муниципаль берәмлекнең контрольхисап органы рәисе һәм аудиторы вазыйфасын биләп тора алмый..
4. Граждан муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү өчен билгеләнгән иң чик яшькә - 65 яшь
тулганнан соң муниципаль хезмәткә кабул ителә алмый.
5. Муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органында җитәкчеләр булып торучы
муниципаль хезмәткәр әлеге җирле үзидарә органының сайланулы профсоюз органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында күрсәтелгән вазыйфаны
биләгән чорда муниципаль хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен чагылдыра алмый.
12 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ БЕЛӘН БӘЙЛЕ ТЫЮЛАР
1. Муниципаль хезмәт үтү белән бәйле рәвештә, муниципаль хезмәткәргә тыела:
1) муниципаль хезмәт вазыйфасын биләү:
а) Россия Федерациясе дәүләт вазыйфасына яисә Россия Федерациясе субъекты дәүләт
вазыйфасына сайланган яисә билгеләнгәндә, шулай ук дәүләт хезмәте вазыйфасына
билгеләнгәндә;
б) муниципаль вазыйфага сайлау яки билгеләү;
в) һөнәр берлеге органында, шул исәптән җирле үзидарә органында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының
сайлау органында, һөнәр берлеге органында, шул исәптән башлангыч һөнәр берлеге
оешмасының сайлау органында, түләүле сайлау вазыйфасына сайлану тәртибе турында;
2) 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 капиталында 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, муниципаль хезмәт вазыйфасын биләп торучы яисә аңа турыдан-туры

буйсынган яисә контрольдә тотылган муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе, әгәр
федераль законнарда башкасы каралмаган булса;
4) физик һәм юридик затлардан (бүләкләр, акчалата бүләк, ссудалар, хезмәт күрсәтүләр,
күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары һәм башка бүләкләүләр) вазыйфаи вазыйфалар
башкару белән бәйле рәвештә яисә 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 органнарына, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясенә, Россия Федерациясе Граждан кодексы белән
билгеләнгән
очраклардан
тыш,
тапшырыла.
Беркетмә
чарасына,
хезмәт
командировкасына яки башка рәсми чарага бәйле рәвештә үзе алган бүләкне тапшырган
муниципаль хезмәткәр аны Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белән
билгеләнгән тәртиптә сатып алырга мөмкин;
5) физик һәм юридик затлар акчалары исәбеннән командировкаларга, җирле үзидарә
органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе җирле үзидарә органнары, башка
муниципаль берәмлекләрнең сайлау комиссияләре белән, шулай ук дәүләт хакимияте
органнары һәм чит дәүләтләрнең җирле үзидарә органнары, халыкара һәм чит ил
коммерциячел булмаган оешмалары белән үзара килешүләре буенча үзара нигездә
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 бүләкләрне, Мактаулы һәм
махсус исемнәр (фәнни) чит дәүләтләрдән, халыкара оешмалардан, шулай ук сәяси
партияләрдән, башка иҗтимагый берләшмәләрдән һәм дини берләшмәләрдән тыш), әгәр
аның вазыйфаи вазыйфаларына әлеге оешмалар һәм берләшмәләр белән хезмәттәшлек
керсә, 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, шулай ук
ветераннар һәм башка иҗтимагый үзешчәнлек органнарыннан тыш) төзергә яисә
күрсәтелгән структураларны булдыруга ярдәм итәргә;
13) хезмәт бәхәсләрен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны үтәүне туктату;
14) Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе
законнарында башкача каралмаган булса, идарә органнары, Попечительләр һәм
күзәтчелек советлары, Россия Федерациясе территориясендә эшләүче чит ил
коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган һәм аларның структур бүлекчәләре
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.
16) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки ышанычлы затлар аша шөгыльләнергә.2.
Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального
характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных
обязанностей.
3. Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары белән билгеләнгән вазыйфалар
исемлегенә кертелгән муниципаль хезмәт вазыйфасын биләгән граждан, муниципаль
хезмәттән азат ителгәннән соң ике ел дәвамында, хезмәт шартнамәсе шартларында
оешмада вазыйфа биләүгә һәм (яки) әлеге оешмада граждан-хокукый шартнамәсе
шартларында, әлеге оешма белән муниципаль (административ) идарә итүнең аерым
функцияләре муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи (хезмәт) бурычларына керсә, гражданхокукый шартнамәсе шартларында эшне 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.
13 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘ КЕРҮ
1. Муниципаль хезмәткә Россия Федерациясе дәүләт телен белгән, әлеге Нигезләмә
нигезендә муниципаль хезмәт Вазыйфаларын биләү өчен билгеләнгән квалификация
таләпләренә туры килә торган 18 яшькә җиткән гражданнар муниципаль хезмәткә әлеге
Нигезләмәнең 7 статьясында муниципаль хезмәткә бәйле чикләүләр буларак күрсәтелгән
хәлләр булмаганда керергә хокуклы.
2. Муниципаль хезмәткә кергәндә, шулай ук аны үткәндә җенесенә, расасына, милләтенә,
чыгышына, мөлкәти һәм вазыйфаи хәленә, яшәү урынына, дингә мөнәсәбәтенә,
инануларына, иҗтимагый берләшмәләргә каравына, шулай ук муниципаль хезмәткәрнең
һөнәри һәм эшлекле сыйфатларына бәйле булмаган башка хәлләргә карап, нинди дә
булса турыдан-туры яисә читләтеп чикләүләр яисә өстенлекләр билгеләү рөхсәт ителми.
3. Муниципаль хезмәткә кергәндә граждан түбәндәгеләрне тапшыра:
1) муниципаль хезмәткә керү һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү турындагы
үтенеч белән гариза;
2) Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы
тарафыннан билгеләнгән форма буенча үз кулы белән тутырылган һәм имзаланган анкета;
3) паспорт;
4) хезмәт кенәгәсен һәм (яки) хезмәт турында белешмәләр, хезмәт килешүе беренче
чиратта төзелгән очраклардан тыш;
5) Мәгариф турында документ;
6) индивидуаль (шәхсиләштерелгән) исәпкә алу системасында теркәлүне раслаучы
документ, шул исәптән электрон документ формасында;
7) Физик затны Россия Федерациясе территориясендә яшәү урыны буенча салым
органында исәпкә кую турында таныклык;
8) хәрби исәпкә алу документлары - запаста торучы гражданнар һәм хәрби хезмәткә
чакырылырга тиешле затлар өчен;
9) муниципаль хезмәткә керүгә комачаулаучы авыру булмавы турында медицина оешмасы
бәяләмәсе;
10) муниципаль хезмәткә кергән ел өчен Керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре турында белешмәләр;
11) "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге сайтлар һәм (яки) сайтларның
адреслары турында белешмәләр, аларда муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүгә дәгъва
кылучы граждан һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматны, шулай ук аларны

идентификацияләргә мөмкинлек бирә торган белешмәләр муниципаль хезмәткә кергән ел
алдыннан өч календарь ел эчендә урнаштырды;
12) федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында һәм Россия
Федерациясе Хөкүмәте карарларында каралган башка документлар.
4. Хезмәт шартнамәсе шартларында, хезмәт законнары нигезендә, муниципаль хезмәт
вазыйфасына билгеләнү нәтиҗәсендә, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы
законнарында каралган үзенчәлекләрне исәпкә алып, гражданның муниципаль хезмәткә
килүе гамәлгә ашырыла.
5. Күрсәтелгән вазыйфаны биләп торуга конкурс нәтиҗәләре буенча Башкарма комитет
җитәкчесе вазыйфасына керүче граждан контракт төзи. Контракт буенча Башкарма комитет
җитәкчесе вазыйфасын биләү тәртибе һәм контракт буенча күрсәтелгән вазыйфага
билгеләнүче зат белән контракт төзү һәм өзелү тәртибе "Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында"2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон белән билгеләнә. Контракт буенча Башкарма комитет җитәкчесе
вазыйфасына билгеләнә торган зат белән контрактның типовой формасы Татарстан
Республикасы законы белән раслана.
6. Тиешле җирле үзидарә органының кадрлар хезмәте тапшырылган документларны
карый, аларны дөреслеккә нигез булган очракта тикшерә. Норматив хокукый актларда
билгеләнгән барлык таләпләрне үтәгәндә, кадрлар хезмәте муниципаль хезмәт
вазыйфасына билгеләп кую турында җирле үзидарә органының, муниципаль органның
хокукый актын рәсмиләштерә.
14 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРНЕ АТТЕСТАЦИЯЛӘҮ
1. Муниципаль хезмәткәрне аттестацияләү, җирлекнең җирле үзидарә органнары эшенең
нәтиҗәлелеген арттыру максатыннан, муниципаль хезмәткәр биләгән муниципаль хезмәт
вазыйфасына туры килү-килмәүне билгеләү өчен үткәрелә.
2. Муниципаль хезмәткәрләрне аттестацияләү турында нигезләмә җирлек Советы карары
белән раслана.
15 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘР ӨЧЕН ГАРАНТИЯЛӘР
1. Муниципаль хезмәткәргә гарантияләнә:
1) вазыйфаи бурычларын вазыйфаи инструкция нигезендә үтәүне тәэмин итә торган эш
шартлары;
2) акчалата эчтәлекне үз вакытында һәм тулы күләмдә алу хокукы;
3) Эш (хезмәт) вакытының нормаль дәвамлылыгын билгеләү, ял көннәре һәм эшләми
торган бәйрәм көннәре бирү, шулай ук ел саен түләнә торган ял;
4) муниципаль хезмәткәргә һәм аның гаилә әгъзаларына, шул исәптән муниципаль
хезмәткәр пенсиягә чыккач та, медицина хезмәте күрсәтү;
5) тиешле еллар эшләгән өчен һәм инвалидлык белән бәйле рәвештә пенсия белән тәэмин
итү, шулай ук муниципаль хезмәткәрнең гаилә әгъзаларын аның үлеменә бәйле рәвештә
килеп туган очракта пенсия белән тәэмин итү.;
6) муниципаль хезмәткәрнең сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә зыян китерү очрагына,
аларның вазыйфаи бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә, мәҗбүри дәүләт иминияте;
7) муниципаль хезмәт узган чорда яисә аның туктатылганнан соң, әмма аларның вазыйфаи
бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә килеп туган авыру яисә эшкә яраклылык югалу
очрагына мәҗбүри дәүләт социаль иминияте;
8) муниципаль хезмәткәрне һәм аның гаилә әгъзаларын федераль законнарда билгеләнгән
очракларда, тәртиптә һәм шартларда аларның вазыйфаи бурычларын үтәүгә бәйле көч
кулланудан, янаулардан һәм башка хокуксыз гамәлләрдән яклау.
2. Җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе юкка чыгарылу йә
җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппараты
хезмәткәрләренең штаты кыскару сәбәпле, муниципаль хезмәткәр белән хезмәт килешүе

өзелгәндә, Оешма ликвидацияләнү яисә хезмәткәрләрнең штаты кыскару сәбәпле, оешма
эшчеләре өчен хезмәт законнары белән билгеләнгән гарантияләр бирелә.
3. Муниципаль берәмлек уставы белән муниципаль хезмәткәрләргә өстәмә гарантияләр
бирелергә мөмкин.
16 нчы Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ СТАЖЫ
1. Муниципаль хезмәт стажына Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы
законнарында билгеләнгән чорлар кертелә.
2. Тиешле еллар эшләгән өчен вазыйфаи окладка ай саен өстәмә өстәмә өстәмә түләү
билгеләү, тиешле еллар эшләгән өчен еллык өстәмә отпускның дәвамлылыгын билгеләү
өчен муниципаль хезмәткәрләрне аттестацияләү үткәрү, класслы чиннар бирү өчен
квалификация имтиханнары кабул итү комиссиясе карары нигезендә җирле үзидарә органы
җитәкчесе боерыгы (боерыгы) белән билгеләнә.
3. Муниципаль хезмәт стажын билгеләү комиссиясе турында нигезләмә муниципаль
хокукый акт белән раслана.
17 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРНЕ БҮЛӘКЛӘҮ
1. Муниципаль хезмәткәрләрнең үз вазыйфаи бурычларын намуслы һәм нәтиҗәле
башкарулары, мактауга лаеклы хезмәте, аеруча мөһим һәм катлаулы биремнәрне
үтәүләре өчен түбәндәге бүләкләр кулланылырга мөмкин:
1) рәхмәт белдерү;
2) бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләк түләү;
3) кыйммәтле бүләк белән бүләкләү;
4) җирле үзидарә органнары тарафыннан билгеләнгән Мактау грамотасы яисә башка төр
бүләкләр белән бүләкләү;
5) законнар нигезендә дәүләт бүләкләре белән бүләкләү;
6) федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә муниципаль
берәмлек уставында һәм башка муниципаль хокукый актларда билгеләнгән башка
кызыксындыру төрләре.
2. Әлеге статьяның 1 пунктында каралган бүләкләүләрне куллану тәртибе һәм шартлары
муниципаль хокукый актлар белән билгеләнә.
18 нче Статья. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘР РЕЕСТРЫ
1. Җирлекнең җирле үзидарә органнарында, шул исәптән электрон чыганакларда,
муниципаль хезмәткәрләрнең шәхси мәгълүматлары нигезендә төзелә торган муниципаль
хезмәткәрләр реестрлары алып барыла
2. Муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару тәртибе муниципаль хокукый акт белән
раслана.
19 нчы Статья. МӘНФӘГАТЬЛӘР КОНФЛИКТЫН БУЛДЫРМАУ ЯКИ ҖАЙГА САЛУ
ТУРЫНДА ТАЛӘПЛӘРНЕ, ЧИКЛӘҮЛӘРНЕ ҺӘМ ТЫЮЛАРНЫ ҮТӘМӘГӘН ҺӘМ
КОРРУПЦИЯГӘ КАРШЫ ТОРУ МАКСАТЛАРЫНДА БИЛГЕЛӘНГӘН БУРЫЧЛАРНЫ
ҮТӘМӘГӘН ӨЧЕН ТҮЛӘТҮЛӘР
1. Муниципаль хезмәткәрләргә мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яисә җайга салу
турындагы таләпләрне, чикләүләрне, тыюларны үтәмәгән һәм коррупциягә каршы тору
максатларында "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль законда,
"коррупциягә каршы тору турында" Федераль законда һәм башка федераль законнарда
билгеләнгән бурычларны үтәмәгән өчен муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы Кодексының 32 статьясында каралган түләтүләр йөкләнә.

2. Муниципаль хезмәткәр Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы
кодексының 17 һәм 18 статьяларында каралган хокук бозулар кылган очракларда ышаныч
югалу сәбәпле муниципаль хезмәттән азат ителергә тиеш.
3. Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 18 һәм 32
статьяларында каралган түләтүләр яллаучы (эш бирүче) вәкиле 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;
3) 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),
муниципаль хезмәткәрнең язма аңлатмасы.);
4) муниципаль хезмәткәр аңлатмалары;
5) башка материаллар.
4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмәте бүлекчәсе тарафыннан
тикшерү үткәрү өчен язма рәвештә бирелгән җитәрлек мәгълүмат нигез булып тора:
1) хокук саклау органнары, башка дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
аларның вазыйфаи затлары;
2) сәяси партияләрнең төбәк яки җирле бүлекләре, шулай ук закон нигезендә теркәлгән
төбәк иҗтимагый берләшмәләре, сәяси партияләр булмаган төбәк иҗтимагый
берләшмәләре;
3) тиешле муниципаль берәмлектә төзелгән Иҗтимагый совет;
4) массакүләм мәгълүмат чаралары.
5. Аноним хәбәрләр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмәте бүлекчәсе
тарафыннан тикшерү үткәрү өчен нигез була алмый.
6. Тикшерү үткәргәнче хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмәте
подразделениесе муниципаль хезмәткәрдән язма рәвештә аңлатуны таләп итәргә тиеш.
Ике эш көне үткәннән соң муниципаль хезмәткәрләргә күрсәтелгән аңлатма бирелмәсә,
тиешле акт төзелә. Муниципаль хезмәткәрләргә аңлатма бирмәү тикшерү үткәрү өчен
киртә түгел.
7. Муниципаль хезмәткәрләргә муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы
кодексының 17 статьясындагы 5 яки 7 өлешендә каралган хокук бозу кылган очракта,
тикшерү нәтиҗәләре турында доклад, муниципаль хезмәткәрнең язма аңлатмасы һәм
башка материаллар хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмәте бүлекчәсе
тарафыннан муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә куелган таләпләрне үтәү һәм
мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясенә тапшырыла, ул яллаучы (эш
бирүчегә) муниципаль хезмәткәргә карата дисциплинар җәза куллану буенча
рекомендацияләр әзерли.
Муниципаль хезмәткәргә башка хокук бозу кылган очракта, тикшерү нәтиҗәләре турында
доклад, муниципаль хезмәткәрнең язма аңлатмасы һәм башка материаллар хокук
бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмәте бүлекчәсе тарафыннан яллаучы (эш
бирүче) вәкиленә тапшырыла.
8. Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 18 һәм 32
статьяларында каралган түләтүләрне кулланганда муниципаль хезмәткәр тарафыннан
кылынган коррупцион хокук бозу характеры, аның авырлыгы, аның авырлыгы, муниципаль
хезмәткәрләрнең башка чикләүләрне һәм тыюларны, мәнфәгатьләр конфликтын
булдырмау яисә җайга салу таләпләрен үтәү һәм аларга каршы тору максатларында

билгеләнгән бурычларны үтәү, шулай ук муниципаль хезмәткәрнең үз вазыйфаи
бурычларын үтәүнең алдагы нәтиҗәләре исәпкә алына.
9. Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 17, 18 һәм 32
статьяларында каралган түләтүләр, муниципаль хезмәткәрнең вакытлыча эшкә
сәләтсезлек, ялында булу чорларын санамыйча, муниципаль хезмәткәр тарафыннан
коррупциячел хокук бозу кылу турында мәгълүмат кергән көннән алып алты айдан да соңга
калмыйча һәм коррупциячел хокук бозу кылган көннән өч елдан да соңга калмыйча
кулланыла. Күрсәтелгән вакытка җинаять эше буенча җитештерү вакыты кертелми
10. Муниципаль хезмәткәргә карата коррупцион хокук бозу кылган очракта түләтүне
куллану турында актта " Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында "Федераль
законның 27.1 статьясындагы 1 яки 2 өлеше күрсәтелә.
11. Муниципаль хезмәткәргә карата хокук бозуларны һәм нигезләмәләре бозылган
норматив хокукый актларны күрсәтеп түләтүне куллану турында актның күчермәсе,
мотивлар күрсәтеп, муниципаль хезмәткәргә тиешле акт чыккан көннән өч эш көне эчендә
тапшырыла. Әгәр муниципаль хезмәткәр күрсәтелгән расписканы бирүдән баш тартса,
тиешле акт төзелә.
12. Түләттерү федераль закон нигезендә муниципаль хезмәткәрләргә шикаять бирелергә
мөмкин.
13. Әгәр муниципаль хезмәткәр түләтүләр кулланылган көннән бер ел дәвамында
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы Кодексының 32 статьясындагы 1
өлешенең 1 яки 2 пунктында каралган дисциплинар түләтүгә дучар ителмәсә, ул түләтелми
дип санала.
14. Яллаучы (эш бирүче) вәкиле муниципаль хезмәткәрдән муниципаль хезмәт турында
Татарстан Республикасы Кодексының 32 статьясындагы 1 өлешенең 1 яки 2 пунктында
каралган дисциплинар түләтүне үз инициативасы буенча дисциплинар җәза кулланылган
көннән бер ел узганчы яисә аның турыдан-туры җитәкчесе үтенечнамәсе буенча төшереп
калдырырга хокуклы.
15. Муниципаль хезмәткәргә ышаныч югалуга бәйле рәвештә эштән азат итү рәвешендәге
түләтүне куллану турында белешмәләр "коррупциягә каршы тору турында" Федераль
законның 15 статьясында каралган ышаныч югалу сәбәпле, муниципаль хезмәткәр
Муниципаль хезмәт узган җирле үзидарә органы тарафыннан эштән азат ителгән затлар
реестрына кертелә.
20 нче Статья. ҖИРЛЕ ҮЗИДАРӘ ОРГАННАРЫНЫҢ КАДРЛАР ХЕЗМӘТЕ
1. Җирле үзидарә органы җитәкчесе муниципаль хезмәткәрне (яисә муниципаль
хезмәткәрләрне) билгеләп куя, ул тиешле җирле үзидарә органында кадрлар эше өчен
җавап бирә (кадрлар хезмәте).
2. Кадрлар хезмәте башкара:
1) муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен кадрлар составын формалаштыру;
2) муниципаль хезмәт турындагы закон нигезләмәләрен гамәлгә ашыру турында
тәкъдимнәр әзерләү һәм әлеге тәкъдимнәрне эшкә алучы вәкиленә (эш бирүчегә) кертү);
3) муниципаль хезмәткә керүгә, аны узуга, хезмәт килешүе (контракт) төзүгә, муниципаль
хезмәт вазыйфасына билгеләнүгә, муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүдән азат итүгә,
муниципаль хезмәткәрне муниципаль хезмәттән азат итүгә һәм аның пенсиягә чыгуына
бәйле Муниципаль хокукый актлар проектларын әзерләүне оештыру һәм тиешле
документларны рәсмиләштерү.;
4) муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт кенәгәләрен һәм (яки) хезмәт эшчәнлеге турында
белешмәләр алып бару;
5) "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль законның 30
статьясында билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәткәрләрнең шәхси эшләрен алып
бару;

6) муниципаль берәмлектә муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару;
7) муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт таныклыкларын рәсмиләштерү һәм бирү;
8) муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфаларын биләүгә һәм муниципаль
хезмәткәрләрне кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрү;
9) муниципаль хезмәткәрләргә аттестация үткәрү;
10) Кадрлар резервы белән эшне оештыру һәм аны нәтиҗәле куллану;
11) граждан тарафыннан муниципаль хезмәткә кергәндә тапшырыла торган персональ
мәгълүматларның һәм башка белешмәләрнең дөреслеген тикшерүне оештыру, шулай ук
дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләргә билгеләнгән формадагы рөхсәтне
рәсмиләштерү;
12) "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль законның 13
статьясында һәм башка федераль законнарда билгеләнгән муниципаль хезмәт белән
бәйле чикләүләрнең үтәлешен тикшерүне оештыру;
13) муниципаль хезмәткәрләргә хокукый һәм башка мәсьәләләр буенча консультация бирү;
14) хезмәт законнары һәм муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы
белән билгеләнә торган башка мәсьәләләрне хәл итү.

Кушымта
Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районының
"Тойгуҗа авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә
муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә
үзгәрешләр кертү хакында
МӘГЪЛҮМАТИ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛӘР ӨЛКӘСЕНДӘ ҺӨНӘРИ
БЕЛЕМНӘРГӘ ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРГӘ КВАЛИФИКАЦИЯ ТАЛӘПЛӘРЕ ИСЕМЛЕГЕ
Мәгълүматикоммуникацион
технологияләр
өлкәсендә
таләпләр
дәрәҗәсе исеме

Муниципаль хезмәткәр
мәгълүматкоммуникацион
технологияләр хезмәте
өлкәсендә һөнәри
белемнәргә һәм
күнекмәләргә
квалификация таләпләре
Исемлеге

Муниципаль хезмәт вазыйфалары
төркемнәренең атамасы

Муниципаль
хезмәт
вазыйфаларының

Муниципаль
хезмәт
вазыйфаларының

югары һәм төп
төркемнәре
БАЗА

БЕЛЕМНӘР:
Аппарат һәм программа
белән тәэмин итү
ведомствоара
документлар әйләнеше
мөмкинлекләреннән
файдалануны да кертеп,
заманча мәгълүматкоммуникация
технологияләрен
куллану мөмкинлекләре
һәм үзенчәлекләре
мәгълүмати иминлекне
тәэмин итү өлкәсендә
гомуми мәсьәләләр
КҮНЕКМӘЛӘР
компьютерның эчке һәм
периферийными
җайланмалары белән
эшләү
мәгълүматителекоммуникация
челтәрләре, шул исәптән
Интернет челтәре белән
эшләү
операция системасында
эшләр
электрон почта белән
идарә итү
текст редакторында
эшләр
электрон таблицалар
белән эшләү
презентацияләр әзерләү
Электрон документларда
график объектларны
куллану

әйдәп баручы,
өлкән һәм кече
төркемнәре

мәгълүматлар базасы
белән эшләү
КИҢӘЙТЕЛГӘН

БЕЛЕМНӘР
мәгълүматикоммуникацион
технологияләр
өлкәсендә хокукый
аспектлар
мәгълүматикоммуникацион
технологияләр
өлкәсендә дәүләт
сәясәтенең программалы
өстенлекләре
мәгълүматикоммуникацион
технологияләр кулланып
халыкка һәм оешмаларга
хезмәт күрсәтү
өлкәсендә хокукый
аспектлар
аппарат һәм программа
белән тәэмин итү
аппарат һәм программа
белән тәэмин итү
дәүләт органнарында
заманча мәгълүматикоммуникацион
технологияләр куллану
мөмкинлекләре һәм
үзенчәлекләре, шул
исәптән ведомствоара
документлар әйләнеше
мөмкинлекләрен дә
кертеп
мәгълүмати
куркынычсызлыкны
тәэмин итү өлкәсендә
гомуми мәсьәләләр
проект идарәсе
нигезләре
КҮНЕКМӘЛӘР
стратегик планлаштыру
һәм төркем эшчәнлеге
белән идарә итү,
мөмкинлекләрен һәм
үзенчәлекләрен куллану
заманча

дәүләт органнарында
мәгълүматикоммуникацион
технологияләр
компьютерның эчке һәм
периферийными
җайланмалары белән
эшләү
Мәгълүматителекоммуникация
челтәрләре, шул исәптән
Интернет челтәре белән
эшләү
операция системасында
эшләр
электрон почта белән
идарә итү
текст редакторында
эшләр
электрон таблицалар
белән эшләү
мәгълүматлар базасы
белән эшләү
проектлар белән идарә
системалары белән
эшләү
МАХСУС

БЕЛЕМНӘР
гражданнар һәм
оешмалар белән
хезмәттәшлек итү
системалары
Федераль дәүләт
хакимияте органнары
тарафыннан үтәлешенә
ярдәм итүне,
ведомствоара
хезмәттәшлек
системаларының төп
бурычларын һәм
функцияләрен тәэмин
итә торган исәп
системалары

дәүләт һәм мәгълүмат
ресурслары белән идарә
итү системалары
мәгълүматлар җыю,
саклау һәм анализлау
тәэмин итә торган
мәгълүмати-аналитик
системалар
электрон архивлар
белән идарә итү
системасы
мәгълүмати
куркынычсызлык
системалары
эксплуатация белән
идарә итү системасы
КҮНЕКМӘЛӘР
гражданнар һәм
оешмалар белән
ведомствоара
хезмәттәшлек итү
системалары белән
эшләү
гражданнар һәм
оешмалар белән
ведомствоара
хезмәттәшлек итү
системалары белән
эшләү
дәүләт мәгълүмат
ресурслары белән идарә
итү системалары белән
эшләү
мәгълүматларны җыю,
эшкәртү, саклау һәм
анализлау белән тәэмин
итүче мәгълүматианалитик системалар
белән эшләү
электрон архивлар
белән идарә итү
системалары белән
эшләү
мәгълүмати
куркынычсызлык
системалары белән
эшләү

эксплуатация белән
идарә итү системалары
белән эш

2 нче кушымта
Менделеевск муниципаль районы
Тойгуҗа авыл җирлеге Советының
2020 елның 15 сентябрендәге
164 номерлы карарына
МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРГӘ АТТЕСТАЦИЯ ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ
1 нче Бүлек. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
1. Әлеге Типлаштырылган нигезләмә белән җирле үзидарә органнарында, муниципаль
берәмлекләрнең сайлау комиссияләрендә муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүче
муниципаль хезмәткәрләрне аттестацияләүне үткәрүнең гомуми тәртибе билгеләнә.
2. Аттестация муниципаль хезмәткәрнең биләгән вазыйфасына туры килүен билгеләү
максатларында, аның һөнәри эшчәнлеген бәяләү нигезендә үткәрелә.
Аттестация муниципаль хезмәтнең кадрлар составын формалаштыруга, муниципаль
хезмәткәрләрнең һөнәри дәрәҗәсен күтәрүгә, җирле үзидарә органнарында, муниципаль
берәмлекнең сайлау комиссиясендә муниципаль хезмәт вазыйфаларын кыскартканда
муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүгә өстенлекле хокукны билгеләүгә бәйле
мәсьәләләрне хәл итүгә, шулай ук муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү
шартларын үзгәртүгә бәйле мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерелгән.
3. Муниципаль хезмәткәрләр аттестацияләнергә тиеш түгел:
1) муниципаль хезмәт биләгән вазыйфасында бер елдан ким эшләгәннәр;
2) 60 яшькә җиткәннәр;
3) йөкле хатын-кызлар;
4) йөклелек һәм бала табу буенча отпускта яисә бала карау буенча отпускта булган, өч яше
тулганчы. Күрсәтелгән муниципаль хезмәткәрләрне ялдан чыкканнан соң бер елдан да
иртәрәк аттестацияләү мөмкин;
5) ашыгыч хезмәт килешүе (контракт) нигезендә муниципаль хезмәт вазыйфаларын
биләүче затлар.
4. Муниципаль хезмәткәрне аттестацияләү өч елга бер тапкыр үткәрелә.
2 нче Бүлек. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

1. Муниципаль хезмәткәрләрне аттестацияләү үткәрү өчен Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле
карары буенча җирле үзидарә органының, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясенең
хокукый акты чыгарыла, анда нигезләмәләр бар:
1) аттестация комиссиясен формалаштыру турында;
2) аттестация үткәрү графигын раслау турында;
3) аттестацияләнергә тиешле муниципаль хезмәткәрләр исемлеген төзү турында;
4) аттестация комиссиясе эше өчен кирәкле документларны әзерләү турында.
2. Аттестация комиссиясе җирле үзидарә органының, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясенең хокукый акты белән төзелә. Күрсәтелгән акт белән аттестация комиссиясе
составы, аның эш вакыты һәм тәртибе билгеләнә.
Аттестация комиссиясе составына яллаучы (эш бирүче) вәкиле һәм (яки) аларга вәкаләтле
муниципаль хезмәткәрләр (шул исәптән аттестацияләнергә тиешле бүлекчәләрдән,
муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче, муниципаль хезмәт һәм кадрлар, Юридик
(хокукый) бүлекчәләр булмаган, ә андый бүлекчәләр булмаган очракта, муниципаль хезмәт
һәм кадрлар мәсьәләләре бүлекчәләреннән, эшкә алучы (эш бирүче) вәкилләре һәм (яки)
аларга вәкаләтле муниципаль хезмәткәрләр кертелә - муниципаль хезмәткәр
аттестацияләнергә тиешле җирле үзидарә органы эшчәнлеген кадрлар һәм юридик
(хокукый) озата бару өчен җаваплы муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук муниципаль
хезмәт белән бәйле мәсьәләләр буенча шәхси белешмәләр күрсәтмичә чакырыла торган
фәнни, белем бирү һәм (яки) башка оешмалар вәкилләре. Бәйсез экспертлар саны
аттестация комиссиясе әгъзаларының гомуми саныннан кимендә дүрттән бер өлешен
тәшкил итәргә тиеш.
Муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүче муниципаль хезмәткәрләргә аттестация
үткәрү өчен аттестация комиссиясе составы, дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрне
куллануга бәйле рәвештә, дәүләт сере турында Россия Федерациясе законнары
нигезләмәләрен исәпкә алып төзелә.
Аттестация комиссиясе составы аттестация комиссиясе тарафыннан кабул ителгән
карарларга йогынты ясый алырлык мәнфәгатьләр каршылыклары барлыкка килү
мөмкинлеге төшереп калдырылсын өчен төзелә.
Җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаи вазыйфалары
үзенчәлекләренә карап, берничә аттестация комиссиясе төзелергә мөмкин.
3. Аттестация комиссиясе рәисе, рәис урынбасары, сәркатип һәм комиссия әгъзаларыннан
тора. Аттестация комиссиясенең барлык әгъзалары да карарлар кабул иткәндә тигез
хокукларга ия.
4. Аттестацияне үткәрү графигы ел саен яллаучы вәкиле (эш бирүче) тарафыннан раслана
һәм аттестацияләнә торган һәр муниципаль хезмәткәрнең аттестация башланганчы бер
айдан да ким булмаган вакыт аралыгында җиткерелә.
5. Аттестация үткәрү графигында күрсәтелә:
1) наименование органа местного самоуправления, подразделения, в которых проводится
аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием
ответственных за их представление руководителей соответствующих подразделений
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального
образования.
6. Аттестация башланганчы ике атнадан да соңга калмыйча аттестация комиссиясенә
аттестация чорында муниципаль хезмәткәрләргә аттестацияләнергә тиешле вазыйфаи
бурычларның үтәлеше турында аның турыдан-туры җитәкчесе тарафыннан имзаланган
һәм югарыдагы җитәкче тарафыннан расланган бәяләмә тапшырыла.
7. Әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 10 пунктында каралган Бәяләмәдә муниципаль
хезмәткәр турында түбәндәге белешмәләр булырга тиеш:

1) фамилиясе, исеме, атасының исеме;
2) аттестация уздыру вакытына муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче һәм әлеге
вазыйфага билгеләнү датасы;
3) муниципаль хезмәткәр хәл итүдә (эшкәртүдә) катнашкан төп мәсьәләләр (документлар)
исемлеге;
4) муниципаль хезмәткәрнең һөнәри, шәхси сыйфатларын һәм һөнәри эшчәнлеге
нәтиҗәләрен мотивлаштырылган бәяләү.
8. Аттестация чорында муниципаль хезмәткәрләргә аттестацияләнергә тиешле вазыйфаи
бурычларны үтәү турындагы бәяләмәгә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан
башкарылган йөкләмәләр һәм күрсәтелгән чор өчен аларга әзерләнгән документлар
проектлары турында белешмәләр теркәлә, алар муниципаль хезмәткәрнең һөнәри
эшчәнлеге турында еллык хисапларда торалар.
Һәр аттестация узган саен аттестация комиссиясенә муниципаль хезмәткәрнең аттестация
кәгазе, алдагы аттестация күрсәткечләре белән тапшырыла.
9. Муниципаль хезмәт һәм җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау
комиссиясе кадрлары мәсьәләләре буенча бүлек аттестация башланганчы биш эш
көненнән дә ким булмаган вакыт эчендә һәр аттестацияләнүче муниципаль хезмәткәрне
аттестация чорында үзләренең вазыйфаи бурычларын үтәү турында тәкъдим ителгән
бәяләмә белән таныштырырга тиеш. Шул ук вакытта аттестацияләнүче муниципаль
хезмәткәр аттестация комиссиясенә күрсәтелгән чорда үзенең һөнәри эшчәнлеге турында
өстәмә белешмәләр, шулай ук тәкъдим ителгән чакыртып алу яисә турыдан-туры
җитәкчене чакыртып алу өчен үзенең ризалыгы турында гариза яисә аңлатма язуы
тапшырырга
хокуклы.
3 нче Бүлек. АТТЕСТАЦИИ ҮТКӘРҮ
10. Аттестация аттестация комиссиясе утырышына аттестацияләнүче муниципаль
хезмәткәрне чакыру белән үткәрелә. Муниципаль хезмәткәр әлеге комиссия утырышына
җитди сәбәпсез яисә Аттестациядән баш тарткан очракта, муниципаль хезмәткәр
Муниципаль хезмәт турындагы законнар нигезендә дисциплинар җаваплылыкка тартыла,
ә аттестация соңрак вакытка күчерелә.
Аттестация комиссиясе тәкъдим ителгән документларны карый, аттестацияләнүче
муниципаль хезмәткәрнең, ә кирәк очракта - аның турыдан-туры Җитәкчесенең муниципаль
хезмәткәрнең һөнәри хезмәт эшчәнлеге турында хәбәрләрен тыңлый. Аттестацияне
объектив үткәрү максатыннан аттестация чорында аттестацияләнүче муниципаль
хезмәткәрләргә тапшырылган өстәмә мәгълүматларны караганнан соң аттестация
комиссиясе аттестацияне комиссиянең киләсе утырышына күчерергә хокуклы.
11. Муниципаль хезмәткәрнең һөнәри һәм шәхси сыйфатлары турында фикер алышу
объектив һәм игелекле булырга тиеш.
Муниципаль хезмәткәрнең һөнәри эшчәнлеге аның муниципаль хезмәтнең биләгән
вазыйфасы буенча квалификация таләпләренә туры килүен билгеләү, аның тиешле
бүлекчә (җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппараты)
алдында куелган бурычларны хәл итүдә катнашуы, башкарган эшнең катлаулылыгы, аның
нәтиҗәлелеге һәм нәтиҗәлелеге нигезендә бәяләнә.
Шул ук вакытта муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи инструкциясен үтәү нәтиҗәләре,
муниципаль хезмәткәрнең һөнәри белемнәре һәм эш тәҗрибәсе, муниципаль
хезмәткәрләрнең чикләүләрне үтәве, тыюларның булмавы, муниципаль хезмәт турындагы
законнарда билгеләнгән таләпләрнең һәм йөкләмәләрнең үтәлмәве, шулай ук башка
муниципаль хезмәткәрләргә карата оештыру-боеру вәкаләтләре бирелгән муниципаль
хезмәткәрне аттестацияләү вакытында, шулай ук оештыру сәләте исәпкә алынырга тиеш.
12. Аттестация комиссиясе утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының кимендә өчтән икесе
катнашса, хокуклы дип санала.

13. Аттестация комиссиясе карары аттестацияләнүче муниципаль хезмәткәр һәм аның
турыдан-туры җитәкчесе булмаганда, ачык тавыш бирү юлы белән аттестация комиссиясе
әгъзаларының күпчелек тавышы белән кабул ителә. Тавышлар тигез булганда муниципаль
хезмәткәр биләгән муниципаль хезмәт вазыйфасына туры килә дип таныла.
Аттестация комиссиясе әгъзасы булган муниципаль хезмәткәрне аттестацияләү чорында
аның әлеге комиссиядә әгъзалыгы туктатыла.
14. Муниципаль хезмәткәрне аттестацияләү нәтиҗәләре буенча аттестация комиссиясе
тарафыннан түбәндәге карарларның берсе кабул ителә:
1) муниципаль хезмәтнең биләгән вазыйфасына туры килә;
2) муниципаль хезмәтнең биләгән вазыйфасына туры килә һәм билгеләнгән тәртиптә
муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләп тору өчен кадрлар резервына
вазыйфаи үсеш тәртибендә кертүгә тәкъдим ителә;
3) өстәмә һөнәри белем алу шарты белән, муниципаль хезмәтнең биләгән вазыйфасына
туры килә;
4) муниципаль хезмәтнең биләгән вазыйфасына туры килми.
15. Аттестация нәтиҗәләре аттестацияләнгән муниципаль хезмәткәрләргә тавыш бирүгә
йомгак ясаганнан соң хәбәр ителә.
Аттестация нәтиҗәләре кушымта нигезендә форма буенча төзелгән муниципаль
хезмәткәрнең аттестация кәгазенә кертелә. Аттестация кәгазенә утырышта катнашкан
рәис, рәис урынбасары, сәркатип һәм аттестация комиссиясе әгъзалары кул куя.
Муниципаль хезмәткәр расписка буенча аттестация кәгазе белән таныша. Аттестацияне
узган муниципаль хезмәткәрнең аттестация кәгазе һәм аттестация чорында аларның
вазыйфаи бурычларын үтәү турындагы бәяләмәсе муниципаль хезмәткәрнең шәхси
эшендә саклана.
Аттестация комиссиясе секретаре комиссия утырышы беркетмәсен алып бара, анда аның
карарын һәм тавыш бирү нәтиҗәләрен терки. Аттестация комиссиясе утырышы
беркетмәсенә утырышта катнашкан рәис, рәис урынбасары, сәркатип һәм аттестация
комиссиясе әгъзалары кул куя.
16. Муниципаль хезмәткәрләрне аттестацияләү материаллары яллаучы вәкиленә (эш
бирүчегә) аны үткәргәннән соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча тапшырыла.
17. Аттестация уздырганнан соң бер ай эчендә аның нәтиҗәләре буенча җирле үзидарә
органының, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясенең хокукый акты чыгарыла яисә
эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленең муниципаль хезмәткәрнең муниципаль хезмәткәрнең
муниципаль хезмәткәргә килүе турында карары кабул ителә:
1) вазыйфаи үсеш тәртибендә муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфасын биләү өчен
билгеләнгән тәртиптә кадрлар резервына кертелергә тиеш;
2) өстәмә һөнәри белем алу өчен җибәрелә;
3) муниципаль хезмәт вазыйфасында түбәнәя.
18. Муниципаль хезмәткәр вазыйфасында киметелгән яки аның ризалыгыннан башка
муниципаль хезмәт урынына күчерү мөмкинлеге булмаган очракта, эшкә алучы (эш бирүче)
вәкиле, аттестация нәтиҗәләре белән расланган квалификация җитәрлек булмау сәбәпле,
аттестация узганнан соң, аны муниципаль хезмәттән азат итәргә мөмкин. Күрсәтелгән
вакыт узганнан соң муниципаль хезмәткәрне эштән азат итү яки аны әлеге аттестация
нәтиҗәләре буенча вазыйфада киметү рөхсәт ителми.
19. Муниципаль хезмәткәр аттестация нәтиҗәләренә Россия Федерациясе законнары
нигезендә шикаять бирергә хокуклы.

Кушымта
муниципаль хезмәткәрләргә
аттестация үткәрү турында Нигезләмә
Муниципаль хезмәткәрнең аттестация кәгазе
1. Фамилиясе, исеме, атасының исеме
_____________________________________________
2. Туган елы, көне һәм туган ае ________________________________________
3. Һөнәри белем, гыйльми дәрәҗә, исем турында белешмәләр
____________________________________________________________
(кайчан һәм нинди уку йортын тәмамлаган, белгечлеге, әзерлек юнәлеше һәм белем
буенча квалификациясе, гыйльми дәрәҗәсе, гыйльми исеме)
___________________________________________________
4. Аттестация вакытында муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче һәм әлеге вазыйфага
билгеләнү датасы _____________________________________
5. Муниципаль хезмәт стажы (шул исәптән дәүләт граждан хезмәте стажы)
_______________________________________________________
6. Гомуми хезмәт стажы ________________________________________________
7. Муниципаль хезмәткәргә сораулар һәм аларга кыска җаваплар _________
8. Муниципаль хезмәт стажы, шул исәптән дәүләт граждан хезмәте стажы ______
9. Муниципаль хезмәткәрләргә алдагы аттестациянең тәкъдимнәрен үтәүне кыскача
бәяләү
________________________________________________
(башкарылган,
өлешчә
башкарылган,
үтәлмәгән)
10.
Аттестация
комиссиясе
карары
___________________________________

(муниципаль хезмәтнең биләгән вазыйфасына туры килә, муниципаль хезмәтнең биләгән
вазыйфасына туры килә һәм билгеләнгән тәртиптә вазыйфаи үсеш тәртибендә
муниципаль хезмәтнең вакант вазыйфасын биләп тору өчен кадрлар резервына кертүгә
тәкъдим ителә; өстәмә һөнәри белем алу шарты белән муниципаль хезмәтнең биләгән
вазыйфасына туры килә; муниципаль хезмәтнең биләгән вазыйфасына туры килми;
муниципаль хезмәтнең биләгән вазыйфасына туры килми; муниципаль хезмәтнең биләп
торган вазыйфасына туры килми.)
11. Аттестация комиссиясе составы _____________________
Утырышта катнашты ______ аттестация комиссиясе әгъзалары. Тавышлар саны
әйе _____, юк _____.
12. Искәрмә _____________________________________________________
Аттестация комиссиясе рәисе ________________ _____________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
аттестация комиссиясе
рәисе урынбасары ________________ _____________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Аттестация комиссиясе секретаре ___________________________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Аттестация комиссиясе әгъзалары __________________________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
________________ _____________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Аттестация үткәрү датасы ________________________
Аттестация бите белән танышты ___________________________________
(муниципаль хезмәткәрнең имзасы, дата)
Мөһер урыны
(җирле үзидарә органы, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе)

