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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл >цирлегендэ
муниципаль хезмэт турында нигезлэмэне раслау хакында
«Россия Федерациясендэ >кирле узидарэне оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль закон, «Татарстан
Республикасында >кирле узидарэ турында» Татарстан Республикасы Законы
нигезендэ, шулай ук Россия Федерациясе Генераль прокурорыньщ «Прокуратура
органнарыньщ хокук чыгару эшчэнлеге бэм дэулэт хакимиятенец закон чыгару
(вэкиллекле) Ьэм башкарма органнары Иэм х^ирле узидарэ органнары белэн
хезмэттэшлекне
яхшырту
турында» боерыгы
белэн
Балтач
районы
прокуратурасыньщ хокукый инициативасын ейрэнеп, Татарстан Республикасы
Балтач муниципаль районы «Сосна авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы
нигезендэ Сосна авыл >к;ирлеге Советы карар бирде:
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл
хгирлегендэ муниципаль хезмэт турында нигезлэмэне кушымта нигезендэ расларга.
2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна
авыл
ж;ирлегенец 2013 елньщ 17 ноябрендэге 68 номерлы карары уз кечен югалткан дип
танырга.
3. Олеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыньщ рэсми
порталы» интернет-ресурсында бастырырга бэм Татарстан Республикасы
муниципаль берэмлеклэре порталы составында Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районыньщ рэсми сайтында (baltasi.tatarstan.ru) Ьэм ж;ирлекнец махсус
мэгълумат стендларында урнаштыру юлы белэн халыкка ж;иткерергэ,
4. Олеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.
Сосна авыл ж;ирлеге башлыг

Ф.С. Габдрахманов

Сосна авыл ж.ирлеге Советы карарына
1 нче кушымта №14, 18.12.2020 ел

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОСНА АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕНДЭ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ТУРЫНДА НИГЕЗЛ0М0
1

булек. ГОМУМИ НИГЕЗЛ0М0Л0Р

1 статья. 0леге Нигезлэмэнец >цайга салу предметы
1.
Элеге Нигезлэмэ Балтач муниципаль районы Сосна авыл ж;ирлегендэ
муниципаль хезмэтне оештыру елкесендеге менэсэбэтлэрне ж;айга сала, шулай ук
федераль, республика законнары нигезендэ муниципаль хезмэткэрлэрнец
муниципаль хезмэт уту шартларын Иэм Балтач муниципаль районы Сосна авыл
>цирлегендэ муниципаль хезмэткэрлэрнец хокукый хален (статусын) билгели.
2.
Элеге Нигезлэмэ белэн ж;ирле узидарэ депутатларыныц, сайланулы
органнары эгъзаларыныц, ж,ирле узидарэ сайланулы вазыйфаи затларыныц, авыл
>к;ирлегенец даими нигездэ эшлэуче Иэм юридик затлар булучы сайлау
комиссиялэренец (алга таба - муниципаль берэмлекпэрнец сайлау комиссиялэре)
хэлиткеч тавыш хокукына ия эгъзаларыныц статусын билгелэми, ченки курсэтелгэн
затлар (алга таба - муниципаль вазыйфаларны билэуче затлар) муниципаль
хезмэткэрлэр булып тормый.
2 статья. Муниципаль хезмэт
Муниципаль хезмэт - гражданнарныц хезмэт шартнамэсе (контракты) тезу юлы
белэн билэнэ торган муниципаль хезмэт вазыйфаларында даими нигездэ
башкарылучы профессиональ эшчэнлек.
2. Муниципаль берэмлек муниципаль хезмэткэр ечен эшкэ яллаучы булып
тора, аныц исеменнэн эшкэ яллаучы вэкалэтлэрен эшкэ яллаучы вэкиле (эш
бируче) гамэлгэ ашыра.
3. Эшкэ яллаучы вэкиле (эш бируче) авыл ж;ирлеге башлыгы, ж;ирле узидарэ
органы ж;итэкчесе булырга мемкин.
3 статья. Муниципаль хезмэтнец хокукый нигезлэре
1.
Балтач муниципаль районы Сосна авыл ж;ирлегендэ муниципаль хезмэтнец
хокукый нигезлэрен тубэндэгелэр тэшкил итэ: Россия Федерациясе Конституциясе,
«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында»
2007 елныц 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - «Россия Федерациясендэ
муниципаль хезмэт турында» Федераль закон) Иэм башка федераль законнар,
Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
Конституциясе, муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексы,
Татарстан Республикасыныц башка норматив-хокукый актла'ры, Балтач муниципаль
районы Сосна авыл >кирлеге Уставы, халык ж;ыеннарында кабул ителгэн карарлар,
башка муниципаль хокукый актлар Ьэм элеге Нигезлэмэ.

2.
Муниципаль хезмэткэрлэргэ «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт
турында» Федераль законда, Муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы
кодексында каралган узенчэлеклэре белэн хезмэткэ кагылышлы законнарныц
гамэлдэ булуы кагыла.
4 статья. Муниципаль хезмэтнен теп принциплары
Муниципаль хезмэтнец теп принциплары булып тубэндэгелэр тора:
1) кеше Иэм граждан хокукларыныц Иэм иреклэренец естенлеге;
2)
Россия Федерациясе дэулэт телен белуче гражданнарныц муниципаль
хезмэткэ бертигез дэрэж;эдэ алынулары Иэм, ж;енесенэ, расасына, миллэтенэ,
чыгышына, мелкэти Иэм зазыйфаи хэленэ, яшэу урынына, дингэ менэсэбэтенэ,
инануларына,
иж;тимагый берлэшмэлэрендэ торуы-тормавына,
шулай ук
муниципаль хезмэткэрнец профессиональ Ьэм эшлекле сыйфатларына бэйле
булмаган башка хэллэргэ бэйсез рэвештэ муниципаль хезмэт узуныц бертигез
шартлары;
3) муниципаль хезмэткэрлэрнец Ьенэри осталыгы Иэм компетентлыгы;
4) муниципаль хезмэтнец тотрыклылыгы;
5) муниципаль хезмэткэрлэр эшчэнлеге турындагы мэгълуматтан файдалана
алу;
6) иж;тимагый берлэшмэлэр Иэм гражданнар белэн узара хезмэттэшлек;
7) муниципаль хезмэткэ карата теп талэплэрнец бердэйлеге, шулай ук
муниципаль хезмэт узганда тарихи Иэм бутэн ж;ирле традициялэрне исэпкэ алу;
8) муниципаль хезмэткэрлэрнец хокукый Иэм социаль якланышы;
9) муниципаль хезмэткэрлэрнец уз вазыйфаи бурычларын утэмэгэн яисэ
тиешенчэ утэмэгэн ечен ж;аваплылыгы;
10) муниципаль хезмэтнец партиягэ карамавы.

2 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТ ВАЗЫЙФАЛАРЫ
5 статья. Муниципаль хезмэт вазыйфалары
1. Муниципаль хезмэт вазыйфасы - Балтач муниципаль районы Сосна авыл
жирлеге Уставы нигезендэ тезелэ торган >цирле узидарэ органында ж;ирле узидарэ
органы, муниципаль район сайлау комиссиясе яисэ муниципаль вазыйфаны билэуче
зат вэкалэтлэренец утэлешен тээмин иту буенча билгелэнгэн бурычларны гамэлгэ
ашыру буенча тезелэ торган вазыйфа.
2. Муниципаль хезмэт вазыйфалары Татарстан Республикасы законы белэн
раслана торган Татарстан Республикасында муниципаль хезмэт вазыйфалары
реестры нигезендэ муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ.

3. Ж^ирле узидарэ органыньщ штат расписаниесен тезегэндэ Иэм раслаганда,
Татарстан Республикасында муниципаль хезмат вазыйфалары реестрында каралган
муниципаль хезмат вазыйфалары исемнэре кулланыла.

6 статья. Балтач муниципаль районыньщ Сосна авыл жирлегендэ муниципаль
хезмат вазыйфалары реестры
1.
Балтач муниципаль районы Сосна авыл >к;ирлегендэ муниципаль хезмат
вазыйфалары реестры. ж;ирле узидарэ органнары, тарихи Иэм башка ж;ирле
традициялэрне исэпкэ алып билгелэнэ торган вазыйфаларньщ теркемнэре Иэм
функциональ билгелэре буенча муниципаль хезмат
вазыйфалары атамалары
исемлегеннэн гыйбарэт.
2.
Балтач муниципаль районы Сосна авыл >кирлегендэ муниципаль хезмат
вазыйфалары реестрында муниципаль вазыйфаны билэуче затньщ вэкалэтлэрен
утэуне турыдан-туры тээмин иту ечен гамэлгэ куела торган муниципаль хезмат
вазыйфалары каралырга мемкин. Муниципаль хезмэтнец мондый вазыйфалары
муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан курсэтелгэн затньщ вэкалэтлэре чорына
хезмат шартнамэсе тезу юлы белэн билэнэ.
7 статья. Муниципаль хезмат вазыйфаларын классификациялэу
1. Муниципаль хезмат вазыйфалары тубэндэге теркемнэргэ буленэ:
1) муниципаль хезмэтнец

югары вазыйфалары;

2) муниципаль хезмэтнец баш вазыйфалары;
3) муниципаль хезмэтнец эйдэп баручы вазыйфалары;
4) муниципаль хезмэтнец

елкэн вазыйфалары ;

5) муниципаль хезмэтнец

кече вазыйфалары.

2.
Татарстан Республикасында муниципаль хезмат вазыйфалары Иэм
Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары нисбэте дигэндэ,
муниципаль хезмэтнец Иэм Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэтенец
тиешле вазыйфаларына куела торган квалификация талэплэренэ бэйле рэвештэ
шушы вазыйфаларньщ туры килуе ацлашыла.
8 статья. Муниципаль хезмэткэрлэренец класс чиннары
1. Класс чиннары муниципаль
хезмэткэрлэргэ бирелэ Ьэм муниципаль
хезмэткэрлэрнек
Ьенэри эзерлек дэрэж;эсенец муниципаль
хезмат
вазыйфаларын билау ечен квалификация талэплэренэ туры килуен курсэтэ.
2. Муниципаль хезмэткэрлэрга тубэндэге класс чиннары бирелэ:
муниципаль хезмэтнец югары вазыйфаларын билэучелэргэ - 1 , 2 яисэ 3
нче класслы гамэли муниципаль кицэшче;
муниципаль хезмэтнен, баш вазыйфаларын билэучелэргэ - 1 , 2 яисэ
нче класслы муниципаль кицэшче;

3

муниципаль хезмэтнен эйдэп баручы вазыйфаларын билаучелэргэ - 1 , 2
яисэ 3 нче класслы муниципаль хезмэт кицэшчесе;
муниципаль хезмэтнен елкэн вазыйфаларын билаучелэргэ - 1 , 2 яисэ 3
нче класслы муниципаль хезмэт референты;
муниципаль хезмэтнен кече вазыйфаларын билаучелэргэ - 1 , 2 яисэ
нче класслы муниципаль хезмэт секретаре.

3

3.
Муниципаль хезмэт вазыйфаларын югарыда курсэтелгэн теркемнэргэ керту
Балтач муниципаль районы Сосна авыл ж;ирлегендэ хезмэт вазыйфалары реестры
нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
9 статья. Муниципаль хезмэткэрлэргэ класс чиннарын биру Ьэм муниципаль
хезмэткэрлэрне муниципаль хезмэтнен башка вазыйфаларына кучергэндэ Иэм
муниципаль хезмэттэн >кибэргэндэ класс чиннарын саклап калу тэртибе
1. Муниципаль хезмэткэрлэргэ класс чиннары, моннан алдагы класс чинында
булуньщ билгелэнгэн дэвамлылыгын
исэпкэ алып,
муниципаль хезмэт
вазыйфалары теркеме чиклэрендэ билэнэ торган муниципаль хезмэт вазыйфасы
нигезендэ эзлекле рэвештэ бирелэ.
2. Класс чины башлангыч яисэ чираттагы булырга мемкин,
3. Билгеле бер теркемдэге муниципаль
хезмэт вазыйфасына
беренче
мэртэбэ билгелэнеп куела торган муниципаль хезмэткэрлэргэ 3 нче класслы класс
чины бирелэ.
.V

3.1. Федераль дэулэт граждан хезмэте класс чинына, дипломатик рангка,
хэрби яисэ махсус дэрэж;эгэ, Татарстан Республикасы яисэ Россия Федерациясенен
башка субъекты дэулэт граждан хезмэтенец класс чинына, муниципаль хезмэтнен
квалификация разрядына ия булган граждан муниципаль хезмэткэ урнашканда, аца
беренче класс чины
муниципаль хезмэт вазыйфалары теркеме чиклэрендэ ул
били торган вазыйфа нигезендэ бирелэ.
3.2. Муниципаль хезмэткэргэ элеге статьяныц 3 елеше нигезендэ класс
чины биру максатларында муниципаль хезмэтнен
мона кадэр билгелэнгэн
квалификация разрядлары Ьэм класс чиннары
нисбэте,
Татарстан
Республикасында
муниципаль
хезмэт вазыйфалары бэм Татарстан
Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары нисбэте, Татарстан
Республикасы дэулэт граждан хезмэте класс чиннары Рэм федераль дэулэт
граждан хезмэте, Россия Федерациясенен башка субъекты дэулэт граждан хезмэте
класс чиннары нисбэте, шулай ук федераль дэулэт граждан хезмэте класс чиннары,
дипломатик ранглар, хэрби Ьэм махсус дэрэ>к;элэр нисбэте кулланыла.
3.3.
вгэр, элеге статьяныц 3.2 елешендэ каралган вазыйфаларныц, класс
чиннарыньщ Ьэм квалификация разрядларынын нисбэтен исэпкэ алып, элеге
статьяныц 3.1 елеше нигезендэ бирелэ торган муниципаль хезмэтнен класс чины
муниципаль хезмэткэрнец моца кадэр булган федераль дэулэт граждан хезмэте
класс чиныннан, дипломатик рангыннан, хэрби яисэ махсус дэрэ>к;эсеннэн,
Татарстан Республикасы яисэ Россия Федерациясенен' башка субъекты дэулэт
граждан хезмэте класс чиныннан, муниципаль хезмэтнен квалификация
разрядыннан тубэнрэк булса, муниципаль хезмэткэргэ аныц моца кадэр булган
федераль дэулэт граждан хезмэте класс чиныннан, дипломатик рангыннан, хэрби

яисэ махсус дэрэж;эсеннэн, Татарстан Республикасы яисэ Россия Федерациясенец
башка субъекты дэулэт граждан хезмэте класс чиныннан, муницилаль хезмэтнец
квалификация разрядыннан тубэнрэк булмаган, эмма ул били торган муниципаль
хезмэт вазыйфасы карый торган муниципаль хезмэт вазыйфалары теркеме
чиклэрендэ*
1 нче класслы класс чиныннан югарырак булмаган класс
чины бирелэ.
3.4.
Муниципаль хезмэткэргэ алга таба чираттагы класс чины бирелгэндэ
федераль дэулэт граждан хезмэтенец тиешле класс чинында, дипломатик рангта,
хэрби яисэ махсус' дэрэж;эдэ, Татарстан Республикасы
яисэ Россия
Федерациясенец башка субъекты дэулэт граждан хезмэте класс чинында,
муниципаль хезмэтнец квалификация разрядында булу дэвамлылыгы исэпкэ алына.
4. Муниципаль хезмэткэргэ 1 нче класс чины сынауны уцышлы
тэмамлаганнан соц бирелэ, э сынау билгелэнмэгэн булса, муниципаль хезмэткэрне
муниципаль хезмэт вазыйфасына билгелэп куйганнан соц еч ай узгач кына
бирелэ.
5. 2 нче Ьэм 3 нче класслы муниципаль хезмэт секретареныц Ьэм
референтыныц класс чиннарында булуларыныц минималь сроклары - бер ел, 2
нче Ьэм 3 нче класслы муниципаль
хезмэт кицэшчесенец Ьэм муниципаль
кицэшченец - ике ел, 2 нче Ьэм 3 нче класслы гамэли муниципаль кицэшченец
бер ел тэшкил итэ.
1 нче
класслы
муниципаль
хезмэт
секретареныц,
референтыныц,
кицэшчесенец, муниципаль кицэшченец Ьэм гамэли муниципаль кицэшченец класс
чиннарында булу сроклары билгелэнми. Курсэтелгэн муниципаль хезмэткэрлэрнец
класс чиннарын кутэру аларны тиешле теркем муниципаль хезмэтнец югарырак
вазыйфаларына кучергэндэ яисэ булэклэу тэртибендэ мемкин.
6. Бирелгэн класс чинында булу вакыты

ул бирелгэн кеннэн исэплэнэ.

6.1. Класс чины бирелу турында карар кабул ителгэн кен класс чины бирелгэн
кен дип санала. Класс чины квалификация имтиханы нэтиж;элэре буенча бирелгэн
очракта, муниципаль хезмэткэр квалификация имтиханы биргэн кен класс чины
бирелгэн кен дип санала.
7. Муниципаль хезмэткэргэ чираттагы класс чины моннан алдагы класс
чинында муниципаль хезмэт узу ечен билгелэнгэн срок тэмамлангач, муниципаль
хезмэткэр уз хезмэт вазыйфаларын тиешенчэ утэгэндэ Ьэм ул муниципаль
хезмэткэргэ бирелэ торган класс чинына тигез яисэ югарырак класс чины каралган
муниципаль хезмэт вазыйфасын билэгэндэ бирелэ.
Чираттагы класс чины дисциплинар ж;эза алган муниципаль хезмэткэрлэргэ,
шулай ук узлэренэ карата хезмэт тикшеруе уздырыла торган яисэ ж;инаять эше
кузгатылган муниципаль хезмэткэрлэргэ бирелми.
8. Муниципаль хезмэттэге аерым казанышлары ечен кызыксындыру чарасы
буларак муниципаль хезмэткэргэ класс чины тубэндэгечэ бирелергэ мемкин:
1)
тиешле класс чинында муниципаль хезмэт узу ечен элеге статьяныц
5 елешендэ билгелэнгэн срок тэмамланганчы, эмма элек бирелгэн класс чиныннан
алты айдан да элегрэк булмаган вакытта, - муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц
бу теркемгэ туры килэ торган чираттагы класс чиныннан югарырак булмаган
дэрэжэдэ;

2)
муниципаль хезмет вазыйфаларыныц
билэнэ торган вазыйфасына
карый торган теркем чиклэрендэ класс чиннары бирелу эзлеклелеген сакламыйча
бер дэрэж;эгэ югарырак - 3 нче класслы класс чины булган муниципаль хезмэткэргэ
- 1 нче класслы чин, эмма ул тиешле класс чиныныц 3 нче классында муниципаль
хедмэт узу ечен элеге статьяныц 5 елешендэ билгелэнгэн сроктан да элегрэк була
алмый.
9. Муниципаль хезмэткерне элек ул билэгэн муниципаль хезмэт
вазыйфаларыныц югарырак теркеменэ
керэ торган муниципаль хезмэт
вазыйфасына билгелэп куйганда, эгэр элеге статьяныц 5 елешендэ билгелэнгэн
моннан алдагы класс, чинында булу вакыты узган булса, чираттагы класс чины
бирелергэ мемкин.
Муниципаль хезмэткэрне элек ул билэгэн муниципаль хезмэт вазыйфаларыныц
югарырак теркеменэ керэ торган муниципаль хезмэт вазыйфасына билгелэп
куйганда, курсэтелгэн хезмэткэргэ элеге Нигезлэмэнец 71 статьясы нигезендэ
муниципаль хезмэт вазыйфаларынын бу теркеме ечен башлангыч булган класс
чины, эгэр бу класс чины муниципаль хезмэткэр ия булган класс чиныннан
югарырак булса, бирелэ. Мондый очракта класс чины эзлеклелекне утэмичэ Ьэм
моннан алдагы класс чинында булу вакытын исэпкэ алмыйча бирелэ.
10. Аерым бер вэкалэтлэр вакытына муниципаль хезмэт вазыйфаларын
билэуче муниципаль хезмэткэрлэргэ, югары теркем муниципаль хезмэт
вазыйфаларына керэ торган муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэуче
муниципаль
хезмэткэрлэрдэн тыш, класс чиннары квалификация имтиханы
нэти>цэлэре буенча бирелэ. Квалификация имтиханы
дэулэт граждан
хезмэткэрлэренэ квалификация имтиханы тапшыру ечен билгелэнгэн тэртиптэ
уткэрелэ.
11. Муниципаль хезмэткэрлэргэ класс чиннары
ж;ирле узидарэнен
муниципаль берэмлек уставы яисэ башка муниципаль хокукый акт белэн вэкалэт
бирелгэн
органы Иэм (яисэ) вазыйфаи заты тарафыннан
муниципаль
хезмэткэрнен турыдан-туры ж;итэкчесе курсэтмэсе буенча бирелэ.
12. Муниципаль хезмэткэргэ '
класс чины
бирелу
турындагы
курсэтмэлэрне керту тэртибе Ьэм
аца
кушып бирелэ торган документлар
исемлеге муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ.
13. Муниципаль хезмэткэргэ класс чины бирелу турында карар, элеге
статьяныц 7 елешендэге икенче абзацында курсэтелгэн очраклардан тыш, бер
айдан да соцга калмыйча тубэндэгечэ кабул ителергэ тиеш:
1) квалификация имтиханы уткэрелгэн кеннэн;
..■а

2) класс чины квалификация имтихаиыннан башка бирелгзндз - барлык
кирэкле документлар белэн бергэ, класс чины бирелу турында курсэтмэ класс
чиннары бирергэ вэкалэтле
ж;ирле узидарэ органына яисэ вазыйфаи затка
кертелгэн кеннэн.
14. Муниципаль хезмэткэрлэрне муниципаль хезмэтнец башка вазыйфаларына
кучергэндэ, шулай ук муниципаль хезмэттэн >цибэрелгэндэ
муниципаль
хезмэткэргэ моца кадэр бирелгэн класс чины сакланып кала. Муниципаль
хезмэткэрне муниципаль хезмэтнец башка вазыйфасына билгелэп куйганда, аца
моца кадэр бирелгэн класс чины билгелэнгэн тэртиптэ чираттагы класс чины

бирелгэнче сакланып кала.
15.
муниципаль

Муниципаль хезмэткэргэ класс чины бирелу турындагы белешмэлэр
хезмэткэрнец шахси эшнамзсена Иэм хезмэт кенэгэсенэ кертелэ.

10 статья. Муниципаль хезметнец класс чинын саклап калу
яисэ аннан мэхрум иту
1. Муниципаль хезмэткэр били торган муниципаль хезмэт вазыйфасыннан
азат ителгэндэ Иэм муниципаль хезмэттэн ж;ибэрелгэндэ (шул исэптэн пенсиягэ
чыкканда), шулай ук яцадан муниципаль хезмэткэ урнашканда элек бирелгэн
класс чины сакланып кала.
2. Муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэтнец башка вазыйфасына
билгелзп куйганда, аныц элек бирелгэн класс чины билгелэнгэн тэртиптэ
чираттагы класс чины бирелгэнче сакланып кала.
3. Бирелгэн класс чиныннан мэхрум иту
карары белэн башкарылырга мемкин.

федераль законнар нигезендэ суд

11 статья. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен
квалификация талэплэре
1. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен квалификация талэплэре
Ненэри белем дэрэж;эсенэ, муниципаль хезмэт (дэулэт хезмэте) стажына яисэ
белгечлек буенча эш стажына, вазыйфаи бурычларны утэу ечен кирэкле Ненэри
белемнэргэ Иэм кунекмэлэргэ карата куела.
2. Квалификация талэплэре элеге статьяньщ 3 елешендэ билгелэнгэн
муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу ечен урнэк квалификация талэплэре
нигезендэ муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ.
3. Муниципаль хезмэт вазыйфаларын
квалификация талэплэре билгелэнэ:

билэу

ечен

тубэндэге

урнэк

1)
Ненэри белем дэрэж;эсенэ: эшчэнлек юнэлешенэ туры кила торган
югары Ненэри белем булу - вазыйфаларныц югары, баш Нэм эйдэп баручы
теркемнэре ечен; эшчэнлек юнэлешенэ туры килэ торган урта Иенэри белем булу вазыйфаларньщ елкэн Иэм кече теркемнэре ечен;
2) муниципаль хезмэт стажына яисэ белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча эш
стажына карата:
муниципаль хезмэтнец югары вазыйфалары буенча - муниципаль хезмэтнец
баш Иэм эйдэп баручы вазыйфаларында кимендэ ике ел стажы яисэ белгечлек,
эзерлек юнэлеше буенча кимендэ дурт ел эш стажы булу;
муниципаль хезмэтнец баш вазыйфалары буенча г муниципаль хезмэтнец
эйдэп баручы Иэм елкэн вазыйфаларында кимендэ бер ел муниципаль хезмэт
стажы яисэ белгечлек, эзерлек юнэлеше буенча кимендэ ике ел эш стажы булу;
Эйдэп баручы, елкэн Иэм кече теркем муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэу
ечен муниципаль хезмэт стажына яисэ белгечлек буенча эш стажына карата

квалификация талэплэре

билгелэнми.

Муниципаль хезмэт стажын билгелэгандэ шулай ук тиешле вазыйфаи
теркемнэрнец
дэулэт
граждан
хезмэте
вазыйфаларында
Ьэм
аларга
тицлэштерелгэн хэрби Иэм хокук саклау хезмэте вазыйфаларында эш стажы исэпкэ
алына.
Элеге елештэ идарэ иту эшчэнлеге дигэндэ оешма, дэулэт органы, муниципаль
орган ж;итэкчесе, ж;итэкче урынбасары вазыйфаларында, шулай ук аларныц структур
булекчэлэре ж;итэкчелэре вазыйфаларында эшлэу ацлашыла. Контракт буенча
билгелэнэ торган ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасына кандидатларга
карата естэмэ талэплэр шулай ук муниципаль берэмлек уставында да билгелэнергэ
мемкин.
4.
Муниципаль район (шэбэр округы) ж;ирле администрациясенец контракт
буенча билгелэнеп куела торган башлыгы вазыйфасына кандидатларга естэмэ
талэп итеп кимендэ биш ел идарэ иту эшчэнлеге тэжрибэсе булу билгелэнэ.
3 булек, МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕЦ ХОКУКЫЙ ХЭЛЕ (СТАТУСЫ)
12 Статья. Муниципаль хезмэткэр
1. Ж^ирлек бюджеты акчалары исэбеннэн тулэнэ торган акчалата тулаем
хезмэт хакы алып, федераль законнар Ьэм Татарстан Республикасы законнары
нигезендэ муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнгэн тэртиптэ муниципаль
хезмэт вазыйфасы бурычларын башкаручы граждан муниципаль хезмэткэр була.
2. >Цирле узидарэ органнары эшчэнлеген техник яктан тээмин иту
вазыйфаларын башкаручы затлар муниципаль хезмэт вазыйфасын билэми Иэм
муниципаль хезмэткэр булмый.
13 статья. Муниципаль хезмэткэрнен теп хокуклары
1. Муниципаль

хезмэткэр тубэндэгелэргэ хокуклы:

1) муниципаль хезмэтнец узе били торган вазыйфасы буенча хокукларын
Иэм бурычларын билгели торган документлар белэн, вазыйфаи бурычларын утэу
сыйфатын бэялэу критерийлары Иэм хезмэт буенча усу шартлары белэн
танышырга;
2) вазыйфаи бурычларны
белэн тээмин ителергэ;

утэу ечен кирэкле оештыру-техник

шартлар

3) хезмэт ечен тулэугэ бэм хезмэт законнары, муниципаль хезмэт турындагы
законнар Иэм хезмэт шартнамэсе (контракты) нигезендэ башка тулэулэргэ;
4) эш (хезмэт) вакытыныц нормаль дэвамлылыгын билгелэуне, ял кеннэре
Ьэм эш кеннэре булмаган бэйрэм кеннэре, шулай ук ел саен тулэуле отпускпар
бируне тээмин итэ торган ялга;
5) вазыйфаи бурычларын утэу ечен
кирэкле мэгълуматны Иэм
материалларны билгелэнгэн тэртиптэ алырга, шулай ук ж;ирле узидарэ органы,
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе эшчэнлеген камиллэштеру турында
тэкъдимнэр кертергэ;

6)
муниципаль хезмэтнец вакантлы вазыйфасын билэугэ конкурста уз
инициативасы белэн катнашырга;
7)
муниципаль хокукый акт нигезендэ >кирле бюджет акчалары исэбеннан
естэмэ бенэри белем алырга;
8) узенец шэхси белешмэлэренек яклануына;
9) узенек шэхси эшнамэсендэге барлык материаллар, бенэри эшчэнлеге
турындагы бэялэулэр бэм башка документлар белэн аларны шэхси эшнамэсенэ
керткэнче танышырга, шулай ук шэхси эшнамэсенэ узенек язма аклатмаларын
кушып бирергэ;
10) бенэр берлеклэре булдыру хокукын да кертеп, уз хокукларын,
социаль-икътисадый бэм бенэри мэнфэгатьлэрен яклау ечен берлэшергэ;
11) хезмэт законнары нигезендэ индивидуаль хезмэт бэхэслэрен каратуына,
муниципаль хезмэттэге уз хокукларын бэм законлы мэнфэгатьлэрен, аларньщ
бозылуы турында судка шикаять белдеруне дэ кертеп, яклатуына;
12) Россия Федерациясе законнары нигезендэ пенсия тээминатына.
2. Муниципаль хезмэткэр яллаучы вэкиленэ (эш биручегэ) алдан язмача
хэбэр итеп, тулэуле бутэн эш башкарырга хокуклы, эгэр дэ бу мэнфэгатьлэр
конфликтын китереп чыгармаса бэм «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт
турында» Федераль законда, муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы
кодексында башкасы каралмаган булса.
Мэнфэгатьлэр конфликты дигэндэ
муниципаль хезмэткэрнек шэхси
кызыксынуы аньщ вазыйфаи бурычларын объектив утэвенэ йогынты ясый яисэ
йогынты ясый ала торган бэм шул ук вакытта муниципаль хезмэткэрнек шэхси
кызыксынуы
бэм
гражданнарньщ,
оешмаларнык,
ж;эмгыятьнек,
Россия
Федерациясенек, Татарстан Республикасыньщ, муниципаль районньщ законлы
мэнфэгатьлэре арасында каршылык килеп чыгарга яисэ килеп чыгарга мемкин
булган, гражданнар, оешмалар, ж;эмгыять, Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, муниципаль районньщ элеге законлы мэнфэгатьлэренэ зыян
китерергэ сэлэтле вэзгыять аклашыла.
Муниципаль хезмэткэрнек шэхси кызыксынуы дигэндэ вазыйфаи бурычларын
утэгэндэ муниципаль хезмэткэрлэргэ акчалата яисэ табигый рэвештэ керемнэрне,
матди файда рэвешендэ турыдан-туры муниципаль хезмэткэр, аньщ гаилэсе
эгъзалары яисэ «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль
законньщ 13 статьясындагы 1 елешенек
5 пунктында курсэтелгэн затлар
ечен, «Муниципаль хезмэт турында» Федераль законньщ 13 статьясындагы 1
елешенек 5 пунктында, муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы
кодексында курсэтелгэн затлар, шулай ук муниципаль хезмэткэр белэн финанс яисэ
башка йеклэмзлэр белэн бэйлэнгэн гражданнар яисэ оешмалар ечен керемнэр алу
мемкинлеге аклашыла.
14 статья. Муниципаль хезмэткэрнек теп бурычлары:
1. Муниципаль тубэндэгелэрне утэргэ тиеш:
1)
Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел законнарны,
федераль законнарны, Россия Федерациясенек башка норматив хокукый актларын,

Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан Республикасы законнарын Иэм
башка норматив хокукый актларын, муниципаль район
уставын Иэм
бутан
муниципаль хокукый актларны утэргэ Иэм аларньщ башкарылуын тээмин итэргэ;
2) вазыйфаи

инструкция нигезендэ вазыйфаи бурычларын утэргэ;

3) вазыйфаи бурычларны утэгэндэ, гражданньщ Иэм оешмаларньщ хокукпарын
Нэм законлы мэнфэгатьлэрен утэргэ;
4) >к;ирле узидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе
аппаратында эчке хезмэт тэртибенец билгелэнгэн кагыйдэлэрен, вазыйфаи
инструкцияне, хезмэттэге мэгълумат белэн эшлэу тэртибен утэргэ;
5) вазыйфаи бурычларын тиешенчэ утэу ечен кирэкле квалификация
дэрэж;эсен сакпарга;
6) дэулэт серен Нэм федераль законнар белэн саклана торган башка серне
тэшкил итуче белешмэлэрне, шулай ук вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле
рэвештэ узенэ мэгьлум булган белешмэлэрне, шул исэптэн гражданнарньщ шэхси
тормышына Нэм сэламэтлегенэ,
намусына Нэм абруена
кагылышлы
белешмэлэрне фаш итмэскэ;
7) дэулэт Нэм муниципаль мелкэтне, шул исэптэн вазыйфаи бурычларын утэу
ечен узенэ тапшырылган мелкэтне сакларга;
8) узе бэм гаилэ эгъзалары турында Россия Федерациясе законнарында
каралган белешмэлэрне, шулай ук салым салу объектлары булып торучы ул алган
керемнэр Нэм аныц милек хокукындагы мелкэте турында, мелкэти характердагы
йеклэмэлэре турында белешмэлэрне (алга таба - керемнэр, мелкэт Иэм мелкэти
характердагы
йеклэмэлэр
турында
белешмэлэр);
билгелэнгэн
тэртиптэ
тапшырырга;
9) Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу турында Россия Федерациясе
гражданлыгыннан чыккан кенне яисэ чит ил гражданлыгын алу хакында чит ил
гражданлыгын алган кенне яллаучы вэкиленэ (эш биручегэ) хэбэр итэргэ;
10) «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль законда
Иэм башка федераль законнарда, Татарстан Республикасы законнарында
билгелэнгэн чиклэулэрне утэргэ, бурычларны башкарырга, тыюларны бозмаска;
11)
вазыйфаи бурычларын
утэгэндэ
мэнфэгатьлэр конфликтына
китерерлек шэхси кызыксынуы турында яллаучы вэкиленэ (эш биручегэ) хэбэр
итэргэ Нэм мондый конфликтны булдырмау чараларын курергэ.
2.
Муниципаль хезмэткэр узенэ хокукка яраксыз рэвештэ бирелгэн йеклэмэне
утэргэ хокуксыз. Муниципаль хезмэткэр фикере буенча тиешле ж;итэкчедэн хокукка
яраксыз йеклэмэ алынганда, муниципаль хезмэткэр, элеге йекпэмэнец хокукка
яраксызлыгын нигезлэп, аны утэгэндэ бозылырга мемкин булган
федераль
законнарныц Иэм Россия Федерациясенец бутэн норматив хокукый актларыныц,
Татарстан Республикасы законнарыныц Иэм башка норматив хокукый актларыныц,
муниципаль хокукый актларныц нигезлэмэлэрен курсэтеп, узенэ йеклэмэ биргэн
>китэкчегэ язмача нигезлэу тапшырырга тиеш. >!^итэкче элеге йеклэмэне язмача
раслаган очракта, муниципаль хезмэткэр аны утэудэн ‘ баш тартырга тиеш.
Хокукка яраксыз йеклэмэ утэлгэн очракта, муниципаль хезмэткэр Иэм бу йеклэмэне
биргэн ж;итэкче Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендэ
>цаваплы булалар.

Муниципаль хезмэткэрнец коммерциягэ карамаган оешма белэн (сэяси партия,
Ьенэр берлеге органы, шул исэптэн муниципаль берэмлекнец ж;ирле узидарэ
органында, сайлау комиссиясе аппаратында тезелгэн башлангыч Ьенэр берлеге
оешмасыныц сайланулы органы белэн идарэ итудэ катнашудан, башка иж;тимагый
оешманыц,v торак, торак-тезелеш, гараж кооперативлары, кучемсез мелкэт
милекчелэре
ширкэтлэре
съездында
(конференциясендэ)
яисэ
гомуми
ж;ыелышында катнашудан тыш) идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашуы Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы муниципаль хезмэте турындагы законнарда
билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм рэвештэ алынган яллаучы вэкиленец рехсэте белэн
гамэлгэ ашырыла.
15 статья. Керемнэр, чыгымнар, мелкэт турында Ьэм мелкэти
йеклэмэлэр турында белешмэлэр тапшь!ру

характердагы

1. Тиешле исемлеккэ кертелгэн муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэугэ
дэгъвачы
гражданнар,
курсэтелгэн
вазыйфаларны
билэуче
муниципаль
хезмэткэрлэр яллаучы вэкиленэ (эш биручегэ) уз керемнэре, мелкэте
Ьэм
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр, шулай ук хатыныныц
(иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыньщ керемнэре, мелкэте Ьэм
мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр тапшырырга тиеш. Курсэтелгэн
белешмэлэр Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэренец
керемнэре, мелкэте
Ьэм
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында
белешмэлэр биру ечен билгелэнгэн тэртиптэ, вакытта Ьэм рэвештэ тапшырыла.
1.1. Тиешле исемлеккэ кертелгэн муниципаль вазыйфаны билэуче муниципаль
хезмэткэр Россия Федерациясе дэулэт граждан хезмэткэрлэренец керемнэре,
чыгымнары,
мелкэте Ьэм мелкэти характердагы
йеклэмэлэре турында
белешмэлэрне тапшыру тэртибе Ьэм рэвеше буенча узенец чыгымнары, шулай ук
хатыныныц (иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыньщ чыгымнары хакында
белешмэлэр тапшырырга тиеш.
1.2. Муниципаль хезмэткэрнец, аныц хатыныныц (иренец) Ьэм балигь
булмаган балаларыньщ чыгымнары керемнэренэ туры килуен контрольдэ тоту
«Коррупциягэ каршы керэш турында» 2008 елныц 25 декабрендэге
273-ФЗ
номерлы Федераль законда Ьэм «Дэулэт вазыйфаларын билэуче затларныц Ьэм
башка затларныц чыгымнары керемнэренэ туры килуен контрольдэ тоту турында»
2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, Россия
Федерациясе Президентыныц норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе
субъектларыныц башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралган тэртиптэ башкарыла.
2. Элеге статья нигезендэ муниципаль хезмэткэр тарафыннан тапшырыла
торган керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турында белешмэлэр, эгэр алар дэулэт серен Ьэм федераль законнар белэн
саклана торган башка серне тэшкил итуче белешмэлэргэ федераль законнар
белэн кертелмэгэн булса, конфиденциаль характердагы белешмэлэр булып тора.
3. Муниципаль хезмэткэрнец керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турындагы белешмэлэрдэн муниципаль хезмэткэрнец,
аныц хатыныныц (иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыньщ тулэу сэлэтен
билгелэу яисэ ачыклау ечен, шулай ук турыдан-туры яисэ башка рэвештэ дини яисэ
бутэн иж;тимагый берлэшмэлэрнец, башка оешмаларныц, физик затларныц

фондларына иганэлэр (кертемнэр) ж;ыю ечен файдалану рехсэт ителми.
4. Муниципаль хезмэткэрнец керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэрне фаш итудэ яисэ элеге
белешмэлэрне Россия Федерациясе законнарында каралмаган максатларда
файдалануда гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендэ
ж;аваплылыкка тартылалар.
5. Муниципаль хезмэткэрнец уз керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында, шулай ук хатыныныц (иренец) Ьэм балигъ
булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти характердагы
йеклэмэлэре хакында белешмэлэрне тапшыру мэж;бури булып та, аларны
тапшырмау яисэ белэ торып дерес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр
тапшыру муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэттэн ж;ибэругэ китерерлек хокук
бозу булып санала.
4 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭ УРНАШУ, АНЫ YTY ЬЭМ ТУКТАТУ ТЭРТИБЕ
16 Статья. Муниципаль хезмэткэ урнашу
1. Муниципаль хезмэткэ 18 яшькэ ж;иткэн, Россия Федерациясе дэулэт телен
белгэн Ьэм муниципаль
v хезмэт вазыйфаларын билэу ечен «Россия
Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль закон, «Россия
Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль законные
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статьясында курсэтелгэн хэллэр булмаганда, муниципаль хезмэт вазыйфаларын
билэу ечен закон, муниципаль хезмэткэ бэйле чиклэулэр сыйфатындагы хэллэр
булмаганда, Муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексы
нигезендэ билгелэнгэн квалификация талэплэренэ туры килуче гражданнар
урнашырга хокуклы.
2. Муниципаль хезмэткэ урнашканда, шулай ук аны уткэндэ, ж;енесенэ,
расасына, миллэтенэ, чыгышына, мелкэти Иэм вазыйфаи дэрэж;эсенэ, яшэу
урынына, дингэ менэсэбэтенэ, инануларына, нинди и>ктимагый берлэшмэдэн
булуына, шулай ук муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри Ьэм эшлекле сыйфатларына
бэйле булмаган башка хэллэргэ карап, телэсэ нинди турыдан-туры яисэ бутэн
рэвешле чиклэулэр яки естенлеклэр билгелэу рехсэт ителми.
3. Граждан муниципаль хезмэткэ урнашканда тубэндэгелэрне тапшыра:
1) муниципаль хезмэткэ урнашу Ьэм
турында утенече булган гаризасын;

муниципаль хезмэт вазыйфасын билэу

2) Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэгэн рэвеш буенча
кулы белэн тутырылган Ьэм имзасы салынган анкетасын;

уз

3) паспортын;
4) хезмэт кенэгэсен Ьэм (яисэ) хезмэт эшчэнлеге турында законнарда
билгелэнгэн тэртиптэ рэсмилэштерелгэн белешмэлэрне, хезмэт шартнамэсе
(контракт) беренче тапкыр тезелгэн очракпардан тыш;
5) белеме турындагы документын;
6) индивидуаль (шэхсилэштерелгэн) исэпкэ алу системасында теркэлуне
раслый торган документын, шул исэптэн электрон документ рэвешендэ;

7) физик затны Россия Федерациясе территориясендэ яшэу урыны буенча
салым органында исэпкэ кую турындагы таныклыгын;
8) хэрби исэпкэ кую документларын - запастагы гражданнар Иэм хэрби
хезмэткэ чакырылырга тиешле затлар ечен;
9) муниципаль хезмэткэ урнашуга комачауларлык авыруы булмавы турында
медицина оешмасы бэялэмэсен;
10) муниципаль хезмэткэ урнашу елы алдындагы бер ел эчендэ керемнэре
турындагы, мелкэте Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре хакындагы
белешмэлэрен;
11) федераль законнарда, республика законнарында, Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы Президенты указларында бэм Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы Хекумэте карарларында каралган башка документларны.
4.
Граждан тарафыннан муниципаль хезмэткэ урнашканда Закон нигезендэ
тапшырылган белешмэлэр
федераль, республика законнарында билгелэнгэн
тэртиптэ тикшерелергэ мемкин. Аерым муниципаль берэмлеклэрдэ граждан
тарафыннан муниципаль хезмэткэ урнашканда тапшырыла торган белешмэлэрне
тикшеругэ карата федераль законнар белэн естэмэ талэплэр билгелэнергэ мемкин.
5. Элеге статьяныц 4 елешендэ каралган тикшеру барышында гражданныц
муниципаль хезмэткэ урнашуына комачауларлык хэллэр билгелэнгэн очракта
курсэтелгэн гражданга муниципаль хезмэткэ урнашуны кире кагу сэбэплэре турында
язмача хэбэр ителэ.
6. Гражданны муниципаль хезмэткэ алу хезмэт законнары нигезендэ хезмэт
шартнамэсе шартларында муниципаль хезмэт вазыйфасына билгелэу нэтиж;эсендэ
«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль законда,
муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексында каралган
узенчэлеклэрне исэпкэ алып гамэлгэ ашырыла.
7. Гражданньщ муниципаль хезмэткэ урнашуы муниципаль хезмэт
вазыйфасына билгелэп кую турында эшкэ яллаучы вэкиле (эш бируче) акты белэн
рэсмилэштерелэ.
8. Муниципаль хезмэткэ урнашканда хезмэт шартнамэсе яклары эшкэ
яллаучы вэкиле (эш бируче) Иэм муниципаль хезмэткэр була.
9. Муниципаль хезмэт вазыйфасына билгелэп куелганнан соц муниципаль
хезмэткэргэ хезмэт таныклыгы бирелэ. Муниципаль хезмэткэрнец хезмэт
таныклыгын биру тэртибе Иэм аныц рэзеше Балтач муниципаль районы Сосна
авыл ж;ирлеге башлыгы тарафыннан раслана.
17 статья. Муниципаль хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс
1.
Ж^ирлектэ муниципаль хезмэт вазыйфасын билэгэндэ хезмэт шартнамэсе
тезегэнче конкурс уткэрелергэ мемкин, конкурс барышында муниципаль хезмэт
вазыйфасын билэугэ дэгъвачыларныц Иенэри дэрэж;эсен; аларныц муниципаль
хезмэт вазыйфасына билгелэнгэн квалификация талэплэренэ туры килу-килмэвен
бэялэу башкарыла.

2.
Муниципаль хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс уткэру тэртибе Балтач
муниципаль районы Сосна авыл жщрлеге Советы кабул ите торган муниципаль
хокукый акт белэн билгеленэ. Конкурс уткэру тэртибе аньщ шартларын, аны
уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны турындагы белешмэлэрне, шулай ук хезмэт
щартнамэсе проектын конкурс уткэрелэчэк кенгэ кадэр
20 кеннэн дэ соцга
калмыйча бастырып чыгаруны куз алдында тотарга тиеш.
>Цирлектэ конкурс
комиссиясе эгъзаларыньщ гомуми саны бэм аны тезу тэртибе Балтач муниципаль
районы Сосна авыл ж;ирлеге Советы тарафыннан билгелэнэ.
3.
Эшкэ яллаучы вэкиле (эш бируче) хезмэт шартнамэсе тези Ьэм муниципаль
хезмэт вазыйфасын билэугэ конкурс нэти>кэлэре буенча конкурс комиссиясе сайлап
алган кандидатларньщ берсен муниципаль хезмэт вазыйфасына билгелэп куя.
18 статья. Муниципаль хезмэткэрлэрне аттестациялэу
1. Муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу муниципаль хезмэтнец узе били
торган вазыйфасына аныц туры килу-килмэвен ачыклау максатларында уздырыла.
Муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу еч елга бер мэртэбэ уздырыла.
2. Тубэндэге муниципаль хезмэткэрлэрне аттестациялэу уткэрелмэскэ тиеш:
1) муниципаль хезмэт вазыйфасын бер елдан да кимрэк билэучелэрне;
2) 60 яшькэ >н;иткэннэрне;
3) йекле хатыннарны;
4) йекпелек Иэм бала тудыру буенча отпускта яисэ еч яшенэ >к;итмэгэн
баласын
карау буенча отпускта булганнарны.
Курсэтелгэн
муниципаль
хезмэткэрлэрне аттестациялэу алар отпусктан чыкканнан соц кимендэ бер ел
узгач кына мемкин була;
5) муниципаль хезмэт вазыйфасын вакытлы хезмэт шартнамэсе (контракт)
нигезендэ билэучелэрне.
3. Аттестация
комиссиясе
муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу
нэтиж;элэре буенча
муниципаль хезмэткэрнец
узе били торган муниципаль
хезмэт вазыйфасына туры килуе яисэ туры килмэве хакында карар чыгара.
Аттестация комиссиясе аерым муниципаль хезмэткэрлэрне эшлэрендэ ирешкэн
уцышлары ечен булэклэу турында, шул исэптэн аларны югарырак вазыйфага
билгелэу
турында тэкъдимнэр бирергэ, э кирэк чакта
аттестациялэнуче
муниципаль хезмэткэрлэрнец эшчэнлеген яхшырту турында тэкъдимнэр бирергэ
мемкин. Аттестация нэти>кэлэре аттестациялэнгэн муниципаль хезмэткэрлэргэ
тавыш биру йомгаклары ясалганнан соц ук хэбэр ителэ. Аттестациялэу
материаллары эшкэ яллаучы вэкиленэ (эш биручегэ) тапшырыла.
4. Аттестациялэу нэтиж;элэре буенча эшкэ яллаучы вэкиле (эш бируче)
аерым муниципаль хезмэткэрлэрне эшлэрендэ ирешкэн уцышлары ечен булэклэу
турында яисэ аттестациялэу кененнэн бер айдан да артык булмаган вакытта
муниципаль хезмэткэрне аньщ ризалыгы белэн тубэнрэк вазыйфага билгелэу
турында карар кабул итэ. Аттестациялэу нэти^элэре-буенча аттестация комиссиясе
аерым муниципаль хезмэткэрлэрне естэмэ Иенэри белем алуга ж;ибэру турында
тэкъдимнэр бирергэ мемкин.

5. Муниципаль хезмэткэр тубэнрэк вазыйфага билгелэугэ риза булмаган
яисэ муниципаль хезмэтнец башка вазыйфасына аньщ ризалыгы белэн кучеру
мемкинлеге булмаган очракта, эшкэ яллаучы вэкиле (эш бируче), аньщ узе били
торган вазыйфага квалификациясе ж;итэрлек булмау аркасында аттестация
Н0ти>кэлэрб белэн расланган туры килмэвенэ бэйле рэвештэ, аттестациялэу
кененнэн бер айдан да артык булмаган вакытта аны муниципаль хезмэттэн
>кибэрергэ мемкин. Шушы аттестация нэтиж;элэре буенча муниципаль хезмэткэрне
эшеннэн азат иту яисэ аны тубэнрэк вазыйфага билгелэу курсэтелгэн вакыт
узганнан соц рехсэт ителми.
6. Муниципаль хезмэткэр
белдеру хокукына ия.

аттестация нэтиж;элэренэ суд тэртибендэ шикаять

19 статья. Муниципаль хезмэткэрнец

вазыйфаи инструкциясе

1. Муниципаль хезмэткэрнец Ьенэри хезмэт эшчэнлеге >кирле узидарэ органы
ж;итэкчесе яисэ муниципаль хокукый акт белэн вэкалэт тапшырылган бутэн
вазыйфаи зат тарафыннан
раслана торган
вазыйфаи инструкция нигезендэ
гамэлгэ ашырыла.
2. Муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи инструкциясенэ тубэндэгелэр керэ:
.

1) муниципаль хезмэтнец тиешле вазыйфасын билэуче муниципаль
хезмэткэргэ куела торган белем Ьэм кунекмэлэрнец дэрэж;эсенэ Ьэм характерына
карата, шулай ук белеменэ, муниципаль хезмэт (дэулэт хезмэте) стажына яисэ
белгечлек буенча эш стажына квалификация талэплэре
2) муниципаль хезмэткэрнец ж;ирле узидарэ органы эшчэнлеген ж;айга сала
торган акт, ж;ирле узидарэ органыныц структур булекчэсе бурычлары Ьэм
функциялэре, муниципаль хезмэтнец шунда билэнэ торган вазыйфасыныц
функциональ узенчэлеклэре нигезендэ вазыйфаи бурычларын утэмэгэн (тиешенчэ
утэмэгэн) ечен вазыйфаи бурычлары, хокуклары Ьэм ж;аваплылыгы;
3) муниципаль хезмэткэр местэкыйль рэвештэ идарэ иту карарлары Ьэм
бутэн терле карарлар кабул итэргэ хокуклы яисэ бурычлы булган мэсьэлэлэр
исемлеге;
4) муниципаль хезмэткэр норматив хокукый актлар проектларын Ьэм (яисэ)
идарэ иту карарлары Ьэм бутэн терле карарлар проектларын
эзерлэгэндэ
катнашырга хокуклы яисэ бурычлы булган мэсьэлэлэр исемлеге;
5) муниципаль хезмэтнец билэнэ торган вазыйфасы буенча
карарлар
проектлары эзерлэу, карау вакытлары Ьэм процедуралары, аларны килештеру Ьэм
кабул иту тэртибе;
6) муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи бурычларын башкаруына бэйле
рэвештэ ж;ирле узидарэнец шул ук органындагы муниципаль хезмэткэрлэр белэн,
Жирле узидарэнец башка органнары муниципаль хезмэткэрлэре, гражданнар Ьэм
оешмалар белэн хезмэттэге узара менэсэбэтлэре процедуралары.
3. Вазыйфаи инструкция нигезлэмэлэре муниципаль хезмэтнец вакантлы
вазыйфасын билэугэ конкурс, муниципаль хезмэткэрне аттестациялэу уздырганда,
аныц Ьенэри хезмэт эшчэнлеген планлаштырганда исэпкэ алына.

4.
Муниципалы хезмэткэрнец
муниципалы хезмэт зазы1йфасы1н билэугэ
хезмэткэрне кадрлар резервы1на керткэндэ,
узды1рганда яисэ булэклэгэн вакытта аныц
исэпкэ алы1На.

вазыйфаи инструкцияне утэу нэтиж;элэре
конкурс узды1рганда яиса муниципалы
муниципалы хезмэткэрне аттестациялэу
Иенэри хезмэт эшчэнлеген бэялэгэндэ

20 статья. Муниципалы хезмэткэр белэн хезмэт шартнамэсен езу ечен
нигезлэр
Муниципалы хезмэткэр белэн хезмэт шартнамэсен езу ечен нигезлэр «Россия
Федерациясендэ муниципалы хезмэт туры1нда» Федералы закон, муниципалы хезмэт
туры1нда Татарстан Республикасы кодексы! белэн билгелэнэ.
5 булек. ЭШ (ХЕЗМЭТ) ВАКЫТЫ ЬЭМ ЯЛ ВАКЫТЫ
21 статья. Эш (хезмэт) вакыты
Муниципалы хезмэткэрлэрнец эш (хезмэт) вакыты хезмэткэ кагыты1шлы1
законнар нигезендэ ж;айга салыша.
22 статья. Муниципалы хезмэткэрнец отпускы
1. Муниципалы хезмэткэргэ, муниципалы хезмэтнец узе били торган
вазы1йфасы1 Иэм уртача хезмэт хакын исэплэп чы1гару ечен хезмэт законнарында
урнашты1рышган тэртиптэ кулэме билгелэнэ торган акчалата вазы!йфаи тулы! кереме
сакланган килеш, еллык отпуск бирелэ.
2. Муниципалы хезмэткэрнец еллы1к тулэуле отпускы!н тулэуле теп отпуск Иэм
тулэуле естэмз отпусклар тэшкил итэ.
3. Муниципалы хезмэтнец югары! Иэм баш вазыйфаларын билэуче муниципалы
хезмэткэрлэргэ 35 календарь квн дэвамлылыгы белэн еллык теп тулэуле отпуск
бирелэ. Муниципалы хезмэт вазыйфаларын башка теркемнэр билэуче муниципалы
хезмэткэрлэргэ 30 календарь кен дэвамлылыгы белэн еллык теп тулэуле отпуск
бирелэ.
4. Муниципалы хезмэткэргэ еллык тулэуле естэмэ отпусклар тиешле еллар
эшлэгэн ечен, шулай ук федералы Иэм республика законнарында каралган
очракларда бирелэ. Муниципалы хезмэткэргэ тиешле еллар эшлэгэн ечен еллык
тулэуле естэмэ отпускныц дэвамлылыгы муниципалы хезмэтнец Иэр елы ечен бер
календарь кен исэбеннэн чыгып санала. Еллык тулэуле теп отпускныц Иэм тиешле
еллар эшлэгэн ечен еллык тулэуле естэмэ отпускныц гомуми дэвамлылыгы 40
календарь кеннэн артмаска тиеш. Нормалаштырылмаган эш кене билгелэнгэн
муниципалы хезмэткэргэ нормалаштырьглмаган эш кене ечен еч календарь кен
дэвамлылыгында еллык тулэуле естэмэ отпуск бирелэ. Нормалаштырылмаган
хезмэт кене ечен еллык тулэуле естэмэ отпуск, шулай ук федералы законда
каралган башка очракларда бирелэ торган еллык тулэуле естэмэ отпусклар элеге
елештэ каралган еллык тулэуле теп отпускныц Ьэм тиешле еллар эшлэгэн ечен
еллык тулэуле естэмэ отпускныц гомуми дэвамлылыгына естэп бирелэ.
5. Муниципалы хезмэткэрнец гаризасы буенча еллык тулэуле отпуск елешлэп
тэ бирелергэ мемкин, бу чакта отпускныц бер елеше дэвамлылыгы 14 календарь

К9 НН8 Н ким булмаска тиеш. Эшкэ яллаучы вэкиле (эш' бируче) белен килешеп,
муниципаль хезметкерге отпуск елеше бутен девамлылыкта да бирелерге мемкин.
- 6. Муниципаль хезметкерге аныц язма гаризасы буенча эшке яллаучы векиле
(эш бируче) карары белен, акчалата вазыйфаи тулы керем сакланмыйча, куп
дигенде бер ел девамлылыгында отпуск бирелерге мемкин.
7.
Муниципаль хезметкерге федераль законнарда каралган очракпарда
акчалата вазыйфаи тулы керем сакланмыйча гына отпуск биреле.
6 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРГЭ ХЕЗМЭТЕ 9ЧЕН ТУЛЭУ, МУНИЦИПАЛЬ
ХЕЗМЭТКЭРГЭ БИРЕЛ0 ТОРГАН ГАРАНТИЯЛ0Р, МУНИЦИПАЛЬ XE3M0T
23 Статья. Муниципаль хезметкерге хезмете ечен тулеу
1. Муниципаль хезметкернец акчалата вазыйфаи тулы кереме муниципаль
хезметкернец узе билеген муниципаль хезмет вазыйфасы нигезенде вазыйфаи
окладыннан (алга таба - вазыйфаи оклад), шулай ук айлык Нем башка естеме
тулеулерден (алга таба - естеме тулеулер) тора.
2 . ©стеме тулеулерге тубендегелер кере:
1) вазыйфаи окладка тиешле еллар эшлеген ечен айлык естеме;
2) вазыйфаи окладка муниципаль хезметнец аерым шартлары ечен айлык
естеме;
3) аеруча меНим Нем катлаулы йеклемелерне утеген ечен премиялер, аларны
тулеу тертибе, муниципаль орган бурычларын Нем функциялерен теэмин итуне,
вазыйфаи инструкция утелешен исепке алып, эшке яллаучы векиле (эш бируче)
тарафыннан билгелене;
4) айлык акчалата кызыксындыру;
5) класс чины ечен айлык естеме;
6) еллык тулеуле отпуск биргенде бер тапкыр биреле торган тулеу;
7) матди ярдем.
3. Муниципаль хокукый актлар белен феннер кандидатыныц профильле
гыйльми дере>к;есе, феннер докторыныц гыйльми дере^есе булган муниципаль
хезметкерлерге профильле гыйльми дереве, Татарстан Республикасыньщ Мактаулы
исеме ечен айлык хезмет хакына айлык естеме, шулай ук теп хезмет бурычларына
хокукый актларга Ием хокукый актлар проектларына хокукый экспертиза уздыру,
хокукый актлар проектларын езерлеу Ием редакциялеу, юрист яки югары юридик
белемле башкаручы буларак аларны визалау булган муниципаль хезметкерлерге
ай саен тулене торган тулеу (юридик эш ечен естеме тулеулер) билгеленерге
мемкин.
4. Муниципаль хезметкерге деулет серен тешкил итуче белешмелер белен
эшлеген ечен Россия Федерациясе законнарында билгеленген очракпарда,
кулемнерде Ием тертипте вазыйфаи окладка айлык естеме тулеу билгелене.
5. Ж^ирле узидаре органнары муниципаль хезметкерге хезмет ечен тулеу
кулемен Ием шартларын местекыйль ревеште билгели. Вазыйфаи оклад кулеме,

шулай ук айлык Иэм бутан естэмэ тулэулэр куламе, аларны тулэу тэртибе Россия
Федерациясе законнары Иэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ Район
Созеты чыгара торган муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ.
24 статья. Муниципаль хезмэткэргэ бирела торган гарантиялэр
1. Муниципаль хезмэткэргэ тубэндэгелэр гарантиялэнэ:
1) вазыйфаи инструкция нигезендэ аньщ вазыйфаи бурычларын утэвен
тээмин итэрлек эш шартлары;
2) акчалата вазыйфаи тулы керемне вакытында Иэм тулы кулэмдэ
хокукы;

алу

3) эш (хезмэт) вакытыньщ нормаль дэвамлылыгын билгелэу, ял кеннэре Иэм
эш кеннэре булмаган бэйрэм кеннэре, шулай ук еллык тулэуле отпуск биру юлы
белэн тээмин ителэ торган ял;
4) муниципаль хезмэткэргэ Иэм аньщ гаилэ эгъзаларына, шул исэптэн
муниципаль хезмэткзр пенсиягэ чыкканнан сон да, медицина хезмэте курсэту;
5) тиешле еллар эшлэгэн ечен Иэм инвалидлыкка бэйле рэвештэ пенсия
тээминаты, шулай ук, муниципаль хезмэткэр вазыйфаи бурычларын утэгэндэ вафат
булган очракта, муниципаль хезмэткэрнец гаилэ эгъзаларына пенсия тээминаты;
6) вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ муниципаль хезмэткэрнец
сэламэтлегенэ Иэм мелкэтенэ зыян килу очрагына мэхфури дэулэт иминлэштеруе;
7) муниципаль хезмэткэр муниципаль хезмэт узган чорда яисэ муниципаль
хезмэттэн киткэннэн сон, эмма вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ
авырган яисэ хезмэткэ сэлэтен югалткан очракка мэ>цбури дэулэт социаль
иминлэштеруе;
8) муниципаль хезмэткэрне Иэм аньщ гаилэ эгъзаларын муниципаль
хезмэткэрнен вазыйфаи бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ кеч кулланулардан,
янаулардан Иэм хокукка карты башка гамэллэрдэн федераль законнарда
билгелэнгэн очракларда, тэртиптэ Иэм шартларда яклау.
2. >Цирле узидарэ органы бетугэ яисэ ж;ирле узидарэ органы хезмэткэрлэре
штатын кыскартуга бэйле рэвештэ муниципаль хезмэткэр белэн хезмэт
шартнамэсен езгэндэ, муниципаль хезмэткэргэ оешма ябылуга яисэ оешманьщ
хезмэткэрлэр штаты кыскартуга бэйле рэвештэ эштэн >к;ибэру очрагында
хезмэткэрлэр ечен хезмэт законнарында билгелэнгэн гарантиялэр бирелэ.
3. Татарстан Республикасы законнары Иэм Балтач муниципаль районы Сосна
авыл жирлеге Уставы белэн муниципаль хезмэткэрлэргэ естэмэ гарантиялэр
бирелергэ мемкин.
25 статья. Муниципаль хезмэткэргэ Иэм аньщ гаилэ эгъзаларына
пенсия тээминаты
1.
Муниципаль хезмэткэр пенсия белэн тээмин йту елкэсендэ Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары белэн билгелэнэ торган
хокукларга тулы кулэмдэ ия.

2. Хезмэт пенсиясенэ тиешле еллар эшлеген ечен айлык естеме тулеунец
минималь кулеме Россия Федерациясе законнарында билгеленген картлык буенча
хезмет пенсиясенец минималь кулеменнен тубенрек була алмый.
3. Муниципаль хезметкэр вазыйфаи бурычларын башкаруга бейле рэвеште,
шул исептан муниципаль хезметтэн >к;иберелуеннен соц вафат булган очракта,
мерхумнец гаиле егъзалары караучысын югалту очрагына федераль законнарда
билгеленген тертипте пенсия алырга хокуклы.
26 статья. Муниципаль хезмэт стажы
1.
Хезмет стажына (гомуми девамлылыгына) тубендеге урыннарда даими
(штатта) эшлеген чорлар кере:
1) муниципаль хезмет вазыйфаларында (муниципаль хезметнец муниципаль
вазыйфаларында). Шул ук вакытта 2006 елныц 1 гыйнварыннан муниципаль хезмет
стажына Татарстан Республикасында ж;ирле узидаре органнарында Татарстан
Республикасында муниципаль хезмет вазыйфалары реестрында каралган
вазыйфаларда;
2) муниципаль вазыйфаларда;
3) Татарстан Республикасы деулет вазыйфаларында Нем Татарстан
Республикасы деулет граждан хезмете вазыйфаларында, елеге статьяныц
2
елеше нигезенде Татарстан Республикасы (Татар Автономияле Совет Социалистик
Республикасы) деулет органнарында башка деулет вазыйфаларында;
4) Россия Федерациясе деулет вазыйфаларында, федераль деулет граждан
хезмете
вазыйфаларында,
Россия Федерациясе субъектларыньщ деулет
вазыйфаларында Ием деулет граждан хезмете вазыйфаларында, СССР, союздаш
Ием автономияле республикалар, яклар (крайлар), елкелер, автономияле елкелер
Ием автономияле округлар деулет органнарындагы, даими нигезде халык
депутатларынын районнар, шеИерлер, шеИерлердеге районнар, поселок Ием авыл
халык депутатлары Советлары Ием аларныц башкарма комитетларындагы, шул
исептен сайланулы вазыйфаларда, егер курсетелген вазыйфаларда эшлеу (хезмет
узу) вакыты федераль законнар нигезенде федераль деулет граждан хезметенец
тиешле еллар эшлеген ечен пенсия алу хокукын бире торган стажын хисаплаганда
исепке алынса;
5) хезмет (херби хезмет) узу херби хезметте булган, эчке эшлер
органнарында, Янгынга каршы деулет хезметенде, >к;инаять-утету системасы
органнарында хезмет узган затларга Россия Федерациясе законнары нигезенде
тиешле еллар эшлеген ечен пенсия билгелеу максатында тиешле елларга кертеле
торган вазыйфаларда (херби вазыйфаларда);
6) федераль салым полициясе органнары, наркотик чараларныц Ием
лсихотроп матделернец ейленешен тикшереп тору органнары хезметкерлеренец
Россия Федерациясе законнарында билгеленген тертипте раслана торган
вазыйфалар исемлеге нигезенде билгелене торган вазыйфаларында;
7) Россия Федерациясе таможня органнары хезметкерлеренец федераль
закон нигезенде билгелене торган вазыйфаларында;

8)
прокурор хезмэткэрлэренец федераль закон нигезендэ билгелэнэ торган
вазыйфаларында;
■9) Ьенэр берлеклэре органнарына сайлану (делегат итеп ж;ибэрелу) сэбэпле
федераль ^закон нигезенде дэулэт органнарындагы яисэ ж;ирле узидарэ
органнарындагы вазыйфалардан азат ителгэн хезмэткэрлэр Ьенэр берлеклэре
органнарында били торган вазыйфаларда, моца, элекке вазыйфасыннан азат
ителеп, дэулэт органында яисэ ж;ирле узидарэ органында* тезелгэн башлангыч
Ьенэр берлеге оешмасы органына сайланган (делегат итеп ж;ибэрелгэн) Ьенэр
берлеге хезмэткэрлэре били торган вазыйфалар да керэ;
10)
тубэндэгелэрдэге
ж;итэкчелэр,
вазыйфаларында, сайланулы вазыйфаларда:

белгечлэр,

хезмэткэрлэр

а) 1991 елньщ 6 ноябренэ кадэр, шул кенне дэ кертеп, КПССныц узэк,
республика, елкэ Ьэм район (шэЬэр) органнарында, шулай ук райкомнар хокуклары
булган предприятиелэрдэге, оешмалардагы парткомнарда;
б) 1990 елньщ 26 октябренэ кадэр, шул кенне дэ кертеп, республика Ьэм
ж,ирле Ьенэр берлеклэре органнары аппаратларында;
11) 2001 елньщ 1 гыйнварыннан Россия Федерациясе Пенсия фондыньщ
Татарстан Республикасы буенча булекчэсенец, Россия Федерациясе Пенсия
фондыньщ районнардагы Ьэм шэЬэрлэрдэге идарэлэренец дитэкчелэре,
белгечлэре вазыйфаларында;
2.
Татарстан
Республикасы дэулэт вазыйфаларын пэм Татарстан
Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларын, Татарстан Республикасы
(Татар АССР) дэулэт органнарында башка дэулэт вазыйфаларын билэу чорлары
тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсия билгелэу ечен муниципаль хезмэт стажына
тубэндэге тэртиптэ кертелэ:
1) Татарстан Республикасы дэулэт вазыйфаларыньщ ж;ыелма исемлегендэ
Ьэм Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары реестрында
каралган Татарстан Республикасы дэулэт вазыйфаларында Ьэм дэулэт хезмэте
вазыйфаларында, шулай ук дэулэт органнарында Татарстан Республикасы дэулэт
граждан хезмэте вазыйфалары реестрына кертелмэгэн вазыйфаларда, соцыннан бу
вазыйфаларны дэулэт хезмэте вазыйфаларыньщ тиешле исемлегенэ керткэн
очракларда, шушы Реестр расланганнан соц эшлэу (хезмэт узу) чорлары;
2) 1995 елньщ 26 маеннан башлап Татарстан Республикасы дэулэт
вазыйфаларыньщ >кыелма исемлеге Ьэм Татарстан Республикасы дэулэт граждан
хезмэте вазыйфалары реестры раеланганчы, Татарстан Республикасы дэулэт
хезмэткэрлэренец дэулэт вазыйфалары реестрында каралган вазыйфаларда,
шулай ук Татарстан Республикасы дэулэт хезмэткэрлэренец дэулэт вазыйфалары
реестрында каралмаган вазыйфаларда, соцыннан бу вазыйфаларны дэулэт
вазыйфаларыньщ яисэ дэулэт хезмэте вазыйфаларыньщ тиешле исемлегенэ
керткэн очракларда, эшлэу (хезмэт узу) чорлары;
3) 1995 елньщ 26 маена кадэр ж;итэкчелэр, белгечлэр, хезмэткэрлэр
вазыйфаларын, сайланулы вазыйфаларны тубэндэгелэрдэ билэу чорлары:
а) Татарстан Республикасы Президенты Аппаратында;

б) Татарстан Республикасы Дэулэт Советында Иэм аныц Аппаратында,
Татарстан Республикасы Дэулэт (парламент) контроле комитетында Иэм аньщ
аппаратында;
в) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетында Иэм аньщ Аппаратында;
г)
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Дэулэт идарэсе
органнарында (идарэ органнарында) Татарстан Республикасы Президенты
тарафыннан билгелэнэ торган исемлек буенча;
д) Татарстан Республикасы вэкиллеклэрендэ;
е) дэулэт хакимиятенец Иэм идарэсенец ж;ирле органнарында (халык
депутатларыньщ район, шэНэр, шэНэрлэрдэге район Советларында, районнарньщ,
республика
эНэмиятендэге
шэИэрлэрнец,
шэНэрлэрдэге
районнарньщ
администрациялэрендэ) Иэм аларньщ аппаратларында;
ж) Татарстан Республикасы Конституция кузэтчелеге комитетында;
з) Татарстан Республикасы халык депутатларын сайлаулар буенча Узэк
сайлау комиссиясендэ;
4)
>цитэкчелэрнец, белгечлэрнец, хезмэткэрлэрнец вазыйфаларын, сайланулы
вазыйфаларны тубэндэгелэрдэ билэу чорлары:
а) Татарстан Республикасы Югары Советында (Татар АССР Югары
Советында) Иэм Татар АССР
Югары Советы
Президиумында,
халык
депутатларыньщ район, шэНэр, шэНэрлэрдэге район, поселок, авыл Советларында
Нэм аларньщ аппаратларында;
б) Татарстан АССР Министрлар Советында (Татар АССР Министрлар
Кабинетында) Нэм аньщ аппаратында, халык депутатларыньщ район, шэбэр,
шэИэрлэрдэге район, поселок, авыл Советларыньщ башкарма комитетларында;
в) Татар АССР Министрлар Советыньщ дэулэт идарэсе органнарында, Татар
АССР Министрлар Советы каршындагы дэулэт идарэсе органнарында, Татар АССР
министрлыкларында Нэм ведомстволарында Татарстан Республикасы Президенты
тарафыннан билгелэнэ торган исемлек буенча;
3.
Тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсия билгелэу ечен муниципаль хезмэт
стажына муниципаль хезмэткэрнец элеге Закон нигезендэ естэмэ Иенэри белем алу
вакыты, шулай ук федераль законнар нигезендэ муниципаль хезмэткэр ечен
муниципаль хезмэт вазыйфасы сакланып калган башка чорлар кертелэ.
4.
Муниципаль хезмэткэрнец муниципаль хезмэт стажы дэулэт граждан
хезмэткэре стажына тигезлэнэ. Муниципаль хезмэт вазыйфаларында эшлэу вакыты
дэулэт граждан хезмэте стажына кертелэ, тиешле елларны эшлэгэн ечен вазыйфаи
окладка ай саен естэмэлэр билгелэу, тиешле елларны эшлэгэн ечен еллык естэмэ
тулэуле отпускныц дэвамлылыгын билгелэу Ьэм яхшы Иам нэтиж;эле дэулэт
граждан хезмэте ечен булэклэу кулэмен билгелэу ече исэплэнэ.

27 статья. Муниципаль хезмат стажын исэплэп чыгар'у Иэм билгелэу тэртибе
1. Муниципаль хезмэт стажын исэплэп чыгару календарь тэртибендэ
башкарыла. Муниципаль хезмэт стажын исэплэп чыгарганда хезмэт (эш) чорлары
бергэ кушыла.

2. Билгелэнгэн урнэктэге хезмэт кенэгэсе муниципаль хезмэт стажын раслый
торган теп документ була.
3. Муниципаль хезмэт стажын исэплэгэндэ хезмэт кенэгэсендэ исэпкэ алына
торган язулар аларны хезмэт кенэгэсенэ керткэн кенгэ гамэлдэ булган хезмэт
турындагы законнар нигезендэ рэсмилэштерелгэн булырга тиеш. Хезмэт
кенэгэсендэ муниципаль хезмэт стажына кертелэ торган хезмэт (эш) чорларын
раслау ечен нигез итеп алына торган хаталы яисэ тегэл булмаган белешмэлэр
булган очракларда, хезмэт кенэгэсенэ федераль законнарда каралган тэртиптэ
узгэрешлэр кертелэ.
Хезмэт кенэгэсендэ муниципаль хезмэт стажын раслый торган язулар
булмаган очракларда, элеге стаж шул стажга кертелэ торган вазыйфаларда хезмэт
(эш) чорларын раслый торган, вазыйфага билгелэп кую Иэм аннан азат иту
турындагы документларньщ кучермэлэре белэн бергэ бирелгэн белешмэлэр
нигезендэ раслана.
4. Хэрби хезмэт узу, ада тицлэштерелгэн башка хезмэт узу чорлары, шулай ук
федераль салым полициясе органнары, таможня органнары хезмэткэрлэренец
хезмэт узу чорлары хэрби билетлар, хэрби комиссариатларныц, хэрби
булекчэлэрнец, архив учре>кдениелэренен белешмэлэре, хезмэт кенэгэсендэге
язулар, хезмэт узу исемлегендэге язулар белэн расланырга мемкин.
5. Элеге «Татарстан Республикасында муниципаль хезмэт турында»
Татарстан Республикасы Законыныц 23 статьясында каралган вазыйфалардагы
хезмэт (эш) чорларын раслау ечен кирэк булган очракларда хокукый актларныц
кучермэлэре яисэ вазыйфага билгелэп кую яисэ вазыйфадан азат иту турында
алардан еземтэлэр бирелергэ мемкин.
6. Тиешле еллар эшлэгэн ечен зазыйфаи окладка айлык естэмэ билгелэу,
тиешле еллар эшлэгэн ечен еллык естэмэ тулэуле отпускныц дэвамлылыгын,
хезмэттэ югары уцышларга ирешкэн ечен кызыксындырулар кулэмен билгелэу ечен
муниципаль хезмэт стажы муниципаль хезмэткэр муниципаль хезмэт вазыйфасын
били торган ж;ирле узидарэ органыныц, муниципаль берэмлекнец сайлау
комиссиясенец муниципаль хезмэт стажын билгелэу комиссиясе карары белэн
билгелэнэ. Курсэтелгэн комиссия жирле узидарэ органыныц хокукый акты белэн
тезелэ.
Муниципаль хезмэт стажын билгелэу комиссиясе турындагы нигезлэмэне
>кирле узидарэ органы, муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе раслый.
7. Тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсия билгелэу максатында муниципаль
хезмэт стажы билгелэнгэн тэртиптэ тапшырылган, муниципаль хезмэт стажын
раслый торган документлар нигезендэ тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиялэрне
билгелэу буенча вэкалэтле орган тарафыннан муниципаль хезмэткэрнец тиешле
еллар эшлэгэн ечен пенсия билгелэуне сораган гаризасы буенча законнар
нигезендэ билгелэнэ.
7 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТКЭРНЕ КЫЗЫКСЫИДЫРУ. МУНИЦИПАЛЬ
ХЕЗМЭТКЭРНЕН ДИСЦИПЛИНАР ЖАВАПЛЫЛЫГЫ
28 Статья. Муниципаль хезмэткэрне кызыксындыру

1. Муниципаль хезмэткэр узенек вазыйфаи бурычларын намуслы Нам
нэтиж;эле утэган, мактауга лаек булып хезмэт узган, аеруча меНим Нам катлаулы
йеклэмэлэрне утэган ечен, аца карата тубэндэге кызыксындыру терлэре
кулланылырга мемкин:
1) рэхмэт белдеру;
2) бер мэртэбэ бирелэ торган акчалата кызыксындыру тулэу;
3) кыйммэтле булэк белэн булэклэу;
4) мактаулы грамота белэн яисэ ж;ирле узидарэ органнары билгелэгэн
булэклэрнек башка терлэре белэн булэклэу;
5) законнар нигезендэ дэулэт булэклэре белэн булэклэу;
6) федераль законнар Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ
Балтач муниципаль районы Сосна авыл >кирлеге уставында Нам башка муниципаль
хокукый актларда билгелэнгэн бутан кызыксындыру терлэре.
2. Элеге статьяныц 1 елешендэ каралган кызыксындыруларны куллану
тэртибе Нам шартлары муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнэ.
29 статья. Муниципаль хезмэткэрнец дисциплинар х^аваплылыгы
1. Муниципаль хезмэткэр дисциплинар гамэл кылган - узенэ йеклэнгэн хезмэт
бурычларын уз гаебе белэн утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн ечен эшкэ яллаучы
вэкиле (эш бируче) тубэндэге дисциплинар ж;эза чараларын кулланырга хокуклы:
1) кисэту;
2) шелтэ ясау;
3) тиешле нигезлэр буенча муниципаль хезмэттэн азат иту.
2. Дисциплинар гамэл кылган муниципаль хезмэткэр вазыйфаи бурычларны
утэудэн, аныц дисциплинар >к;аваплылыгы турындагы мэсьэлэ хэл ителгэнче,
вакытлыча (эмма бер айдан да озагракка тугел) акчалата хезмэт хакы сакланып,
читлэштерелергэ мемкин. Бу очракта муниципаль хезмэткэрне вазыйфаи
бурычларны утэудэн читлэштеру муниципаль хокукый акт нигезендэ башкарыла.
3.
Дисциплинар ж;эза бирулэрне куллану Иэм кире алу тэртибе, Россия
Федерациясенец, Татарстан Республикасынын муниципаль хезмэт турындагы,
коррупциягэ карты тору турындагы законнарында каралган очраклардан тыш,
хезмэт законнарында билгелэнэ.
30
статья. Чиклэулэрне Нем тыюларны, мэнфэгатьлэр конфликтын
булдырмый калу яисэ и^айга салу турындагы талэплэрне утэмэгэн Иэм
коррупциягэ кар ты керэш максатларында билгелэнгэн бурычларны утэмэгэн
©чен жэзалар
1. Муниципаль хезмэткэр чиклэулэрне Иэм тыюларны, мэнфэгатьлэр
конфликтын булдырмый калу яисэ >к;айга салу турындагы талэплэрне утэмэгэн Иэм
«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» Федераль законда,

«Коррупциям каршы керэш турында» Федераль закокда Нэм башка федераль
законнарда коррупциягэ каршы керэш максатларында куелган бурычларны утэмэгэн
ечен тулэтулэр муниципаль хезмэткэрлэргэ коррупциячел хокук бозу турында
мэгълумат кергэн кеннэн алып алты айдан да соцга калмыйча, муниципаль
хезмэткэрнец вакытлыча хезмэткэ яраксызлыгы чорларын, аныц отпускта булуын
исэпкэ алмаганда Нэм коррупциячел хокук бозу башкарылган кеннэн сон ©ч елдан да
соцга калмыйча кулланыла. Курсэтелгэн срокларга ж;инаять эше буенча ж;итештеру
вакыты кертелми.
2. Муниципаль хезмэткэр, элеге Нигезлэмэныц 11 Иэм 12 статьяларында
каралган хокук бозуларны кылган очракларда ышаныч югалтуга бэйле рэвештэ,
муниципаль хезмэттэн азат ителергэ тиеш.
3. Элеге Нигезлэмэныц 11, 12 Иэм 26 статьяларында каралган ж;авапка
тартулар эшкэ яллаучы вэкиле (эш бируче) тарафыннан тубэндэгелэр нигезендэ
кулланыла:
1) тиешле муниципаль органньщ коррупциячел Иэм башка хокук бозуларны
профилактикалау буенча кадрлар хезмэте булекчэсе (алга таба - хокук бозуларны
профилактикалау буенча кадрлар хезмэте булекчэсе) уздырган тикшеру нэтиж;элэре
турындагы доклад;
2) эгэр тикшеру нэтиж;эпэре турындагы доклад муниципаль хезмэткэрлэрнец
хезмэт тэртибенэ карата талэплэрне утэу Иэм мэнфэгатьлэр конфликтын ж;айга
салу комиссиясенэ >цибэрелсэ, комиссия курсэтмэсе;
2.1) муниципаль хезмэткэрнец ризалыгы белэн генэ Иэм коррупциячел хокук
бозуны кылу фактын тануы шарты белэн,
хокук бозуларны профилактикалау
буенча кадрлар хезмэте булекчэсенец коррупциячел хокук бозу кылыну хакында аны
кылуныц факттагы хэллэре бэян ителгэн доклады Иэм муниципаль хезмэткэрнец
язмача
ацлатмасы
(ышанычны югалтуга бэйле рэвештэ эштэн азат иту
рэвешендэге ж;эза бирелудэн тыш);
3) муниципаль хезмэткэрнец ацлатмалары;
4) башка материаллар.
4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте булекчэсе
тикшеру уздыру ечен тубэндэгелэр тарафыннан язма рэвештэ бирелгэн ж;итэрлек
мэгълумат нигез була:
1) хокук сакпау органнары, башка дэулэт органнары, ж;ирле узидарэ
органнары Иэм аларныц вазыйфаи затлары;
2) сэяси партиялэрнец региональ яисэ ж;ирле булекчэлэре, шулай ук закон
нигезендэ теркэлгэн,
сэяси
партиялэр
булмаган
региональ
иж;тимагый
берлэшмэлэр,
3) тиешле муниципаль берэмлектэ тезелгэн ижтимагый совет;
4) массакулэм мэгълумат чаралары.
5. Аноним хэбэрлэр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар
хезмэте булекчэсе тарафыннан тикшеру уздыру ечен нигез була алмый.

6. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте булекчэсе,
тикшеру уздырганчы, муниципала хезмэткардэн язма равешта ацлатма алырга
тиеш. 0гэр муницилаль хезмэткэр элеге ацлатманы ике эш кене эчендэ бирмэсэ,
тиешле акт тезелэ. Муницилаль хезмэткэр тарафыннан ацлатма бирелмэу тикшеру
уздыруга тоткарлык була алмый.
7. Нигезлэмэнец 11, 12 Ьэм 26 статьяларында каралган завалка тартуларны
кулланганда, муницилаль хезмэткэр кылган коррупцион хокук бозуныц характеры,
аныц авырлыгы, аны кылгандагы шартлар, муницилаль хезмэткэрнец башка
чиклэулэрне haM тыюларны, мэнфэгатьлэр конфликтын булдырмый калу яисэ ж;айга
салу турындагы талэплэрне утэве Иэм коррупциягэ каршы керэш максатларында
билгелэнгэн бурычларны утэве, шулай ук муницилаль хезмэткэрнец моца кадэр уз
вазыйфаи бурычларын башкару нэтижэлэре исэпкэ алына.
8. Нигезлэмэнец 11, 12 Ьэм 26 статьяларында каралган тулэтулэр, муницилаль
хезмэткэрнец вакытлыча хезмэткэ яраксызлыгы чорын, аныц отпускта булуын, аныц
нигезле сэбэплэр аркасында хезмэт итуенец башка очракларын, шулай ук хокук
бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмэте булекчэсе тарафыннан
тикшеру Иэм муницилаль хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибенэ талэплэрне утэу бэм
мэнфэгатьлэр конфликтын ж;айга салу буенча комиссия тарафыннан элеге тикшеру
материалларын карау вакытын исэпкэ алмаганда, коррупцион хокук бозу
очракларын ачыклаган кеннэн алып бер айдан да соцга калмыйча кулланыла. Бу
чакта коррупцион хокук бозу кылынган кеннэн алып алты айдан да соцга калмыйча
тулэту кулланылырга тиеш.
9. Коррупцион хокук бозган очракта муницилаль хезмэткэрне завалка тарту
турындагы актта ж;авапка тарту ечен нигез буларак 11 статьяныц 3 елеше, 12
статьяныц 5 елеше яисэ Нигезлэмэнец 26 статьясы курсэтелэ.
10.
курсэтелгэн
муницилаль
курсэтелгэн
алып еч эш
муницилаль
тезелэ.

Хокук бозуны Ьэм нигезлэмэлэре бозылган норматив хокукый актлар
муницилаль хезмэткэргэ карата завалка тарту куллану турындагы яисэ
хезмэткэргэ карата мондый ж;авапка тарту кулланудан нигезлэре
баш тарту турындагы актныц кучермэсе тиешле акт чыгарылган кеннэн
кене эчендэ муницилаль хезмэткэргэ расписка белэн тапшырыла. Эгэр
хезмэткэр курсэтелгэн расписканы бирудэн баш тартса, тиешле акт

11. Муницилаль хезмэткэр ж;авапка тартуга карата федераль закон нигезендэ
шикаять бирэ мемкин.
12. Эгэр жавапка тарту кулланылган кеннэн бер ел эчендэ муницилаль
хезмэткэр элеге Нигезлэмэнец 26 статьясындагы 1 елешенец 1 яисэ
2
пунктында каралган дисциплинар завалка тартылмаса, ул завалка тартылмаган дип
санала.
13. Эшкэ яллаучы вэкиле (эш бируче) муницилаль хезмэткэрдэн элеге
Нигезлэмэнец 26 статьясындагы 1 елешенец 1 яисэ 2 пунктында каралган
дисциплинар ж;авапка тартуны, ул бирелгэн кеннэн алып бер ел узганчы, уз
инициативасы, муницилаль хезмэткэрнец язма гаризасы .яисэ аныц турыдан-туры
>китэкчесе утенече буенча кире алырга хокуклы.
14. Муницилаль хезмэткэргэ карата ышанычны югалтуга бэйле эштэн азат иту
рэвешендэге резаны куллану турындагы белешмэлэр муницилаль хезмэткэр

муниципалы хезмэт узган >кирле узидарэ органы тарафыннан “Коррупциягэ каршы
тору турында” 2008 елныщ 25 декаберендэге
273-ФЗ номерлы Федералы
законныщ 15 статыясыжда каралган Ы1шаны1чны1 югалтуга бэйле ревеште эштан азат
ителгэн затлар реестрыжа кертелэ.
8 булек. МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕКТЭ КАДРЛАР ЭШЕ
31 Статья. Муниципаль берэмлектэ кадрлар эше
Муниципалы берэмлектэ кадрлар эшенэ тубэндэгелэр керэ:
1) муниципалы хезмэт вазыйфаларыж билэу ечен кадрлар составыж булды!ру;
2) муниципалы хезмэт турындагы законнарныц нигезлэмэлэрен гамэлгэ
ашы|ру турыжда тэкъдимнэр эзерлэу Иэм шул тэкъдимнэрне эшкэ яллаучы вэкиленэ
(эш биручегэ) керту;
3) муниципалы хезмэткэ урнашуга, аны! узуга, хезмэт шартнамэсе (контракты!)
тезугэ, муниципалы хезмэт вазы!йфасыжа билгелэп куюга, билэгэн муниципалы
хезмэт вазы1йфасыннан азат итугэ, муниципалы хезмэткэрнец муниципалы хезмэттэн
жибэрелуенэ 1пэм пенсиягэ чы1гуыжа бэйле муниципалы хокукый актлар проектларыж
эзерлэуне оешты!ру Иэм тиешле документларны! рэсмилэштеру;
4) муниципалы

хезмэткэрлэрнец хезмэт кенэгэлэрен алыт бару;

5) «Россия Федерациясендэ муниципалы хезмэт турыжда» Федералы законныщ
30 статыясыжда билгелэнгэн тэртиптэ муниципалы хезмэткэрлэрнец шэхси
эшнамэлэрен алыт бару;
6) муниципалы хезмэткэрлэрнец хезмэт таны!клы!кларыж рэсмилэштеру Иэм
тапшы!ру;
7) муниципалы хезмэткэ кергэндэ граждан тарафыжнан бирелэ торган шэхси
белешмэлэрнец Иэм башка мэгълуматныщ дереслеген тикшеруне оешты!ру, шулай ук
дэулэт серен тэшкил итэ торган белешмэлэрдэн файдалануга билгелэнгэн
рэвештэге рехсэтне рэсмилэштеру;
12) муниципалы хезмэткэрлэрнец керемнэре, мелкэте Ьэм мелкэти
характердагы! йеклэмэлэре турыждагы! белешмэлэрне, шулай ук «Россия
Федерациясендэ муниципалы хезмэт турыжда» Федералы законныщ
13
статыясыжда Иэм башка федералы законнарда билгелэнгэн муниципалы хезмэткэ
бэйле чиклэулэрнец утэлуен тикшеруне оешты1ру;
13) муниципалы хезмэткэрлэргэ муниципалы хезмэтнец хокукый Ьэм башка
мэсыэлэлэре буенча консулытация биру;
14)
кадрлар эшенец хезмэт турыждагы! законнарда Иэм элеге Законда
билгелэнэ торган башка мэсыэлэлэрен хэл иту.
32 статья. Муниципалы хезмэткэрнец шэхси белешмэлэре
1. Муниципалы хезмэткэрнец шэхси белешмэлэре - муниципалы хезмэтнец
билэп торган вазыжфасы! буенча бурыжларны! муниципалы хезмэткэрнец утэвенэ
бэйле рэвештэ эшкэ яллаучы! вэкиленэ (эш биручегэ) кирэкле Иэм конкрет
муниципалы хезмэткэргэ кагыты!шлы булган мэгьлумат.

2. Муниципаль хезмэткэрнец шэхси белешмэлэре шэхси белешмэлэр
елкэсендэ Россия Федерациясе законнары нигезендэ Россия Федерациясе Хезмэт
кодексыньщ 14 булегендэ каралган узенчэлеклэрне исэпкэ алып эшкэртелергэ тиеш.
33 статья. Муниципаль хезмэтнец кадрлар составын булдыруныц естенлекле
юнэлешларе
Муниципаль хезмэтнец
юнэлешларе тубэндэгелэр була:

кадрлар

составын

булдыруныц

естенлекле

1) муниципаль хезмэт вазыйфасына югары квалификацияле белгечлэрне
аларныц профессиональ сыйфатларын Иэм компетентлыгын исэпкэ алып билгелэп
кую;
2) муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэттэ усуенэ ярдам иту;
3) муниципаль хезмэткэрлэрнец квалификациясен кутэру;
4) кадрлар резервын булдыру бэм аннан нэти>кэле файдалану;
5) муниципаль хезмэткэрлэрнец эш нэти>к;элэрен аттестация уздыру юлы
белэн бэялэу;
6) гражданнар муниципаль хезмэткэ кергэндэ, кадрлар сайлап алуныц Иэм
аны узганда кадрлар белэн эшлэунец заманча технологиялэрен куллану.
34 статья. Муниципаль хезмэттэ кадрлар резервы
Муниципаль берэмлеклэрдэ муниципаль хокукый актлар нигезендэ
муниципаль хезмэтнец вакантлы вазыйфаларын билэу ечен кадрлар резервы
булдырылырга мемкин.
9 булек. МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМЭТНЕ ФИНАНСЛАУ ЬЭМ АНЫ YCTEPY
ПРОГРАММАЛАРЫ
35 статья. Муниципаль хезмэтне финанслау
Муниципаль хезмэтне финанслау >кирле бюджетлар акчалары исэбеннэн
гамэлгэ ашырыла, моца муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэте ечен тулэу, пенсия
тээминаты чыгымнары, федераль законда башкасы билгелэнмэгэн булса,
муниципаль хезмэткэрлэргэ бирелэ торган гарантиялэрне тээмин итугэ бэйле бутэн
чыгымнар керэ.
36 статья. Муниципаль хезмэтне устеру программалары
1. Муниципаль хезмэтне устеру ж;ирле бюджетлар Ьэм Татарстан
Республикасы бюджеты акчалары исэбеннэн финанслана торган муниципаль
хезмэтне устерунец муниципаль программалары 1пэм Татарстан Республикасыныц
муниципаль хезмэтне устеру программалары белэн тээмин'ителэ.
2. >}^ирле узидарэ органнары, муниципаль районныц сайлау комиссиялэре Иэм
муниципаль хезмэткэрлэр ж;ирле узидарэнец аерым органнарында, муниципаль
районныц
сайлау
комиссиялэрендэ
эшчэнлек
нэтиж;элелеген
арттыру

максатларында, экспериментлар уздырылырга мамкин. 0леге статьяныц 1
елешенда курсэтелгэн муниципаль хезмэтне устеру программаларын гамалга
ашыру барышында экспериментлар уздыру тэртибе, шартлары Иэм вакытлары
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында Иэм муниципаль хокукый
актларда билгелэнэ.

