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Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Идел буе авыл җирлегенең
норматив хокукый актларын гамҽлдҽге законнарга, ТР Спас муниципаль
районы Трехозерское авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Уставына, Идел
буе авыл җирлеге Советына туры китерүгҽ бҽйле рҽвештҽ
Карар:
1.Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозерка авыл
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽне расларга.
2. Түбҽндҽге карарларны үз кҿчен югалткан дип танырга:
2.1 «Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында»2018 ел, 14
декабрь, 67-2 нче карары
2.2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "карарга үзгҽрешлҽр
һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында" 2009 ел, 17 июль, 88-2 нче карары
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозерка авыл
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында «2018

елның 14 декабрендҽге 67-2 номерлы Трехозерка авыл җирлеге Советы
карары;
2.3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "нигезлҽмҽгҽ
үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында" 2020 ел, 15 гыйнвар, 103 нче
карары
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозер авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында «2018 елның 14 декабрендҽ кабул ителгҽн 67-2
номерлы карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Спас муниципаль
районы Трехозер авыл җирлеге Советының 2018 елның 14 декабрендҽ кабул
ителгҽн»Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозер авыл
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы Положениене раслау турында" ;
2.4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "нигезлҽмҽгҽ
үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында" 2020 ел, 28 июль, 115-2 нче карары
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозер авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозерка авыл
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында " 2018
елның 14 декабрендҽге карары;
2.5. № 116-1 нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозерское авыл
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы Спас
муниципаль районы Трехозерское авыл җирлеге Советының 67-2 от карары
белҽн расланган Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Трехозерское авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозерка авыл
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында «2018
елның 14 декабрендҽ кабул ителгҽн карары;
2.6. 13.10.2020 № 6-2 «нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында"
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозер авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Трехозерка авыл
җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында " 2018
елның 14 декабрендҽге карары;
2.7. 18.11.2020 №8 «нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр кертү турында"

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының
Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында

нигезлҽмҽ
I. Гомуми нигезләмәләр
1. Муниципаль хезмҽт.
1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Спас муниципаль районының
Ҿчкүл авыл
җирлегендҽ (алга таба-нигезлҽмҽ ) Татарстан Республикасы Спас муниципаль
районының
Ҿчкүл авыл җирлеге (алга таба - Ҿчкүл авыл җирлеге)
муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽтне оештыру ҿлкҽсендҽге
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала.
1.2. Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт-хезмҽт килешүе
(контракт) тҿзү юлы белҽн билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларында
даими нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла торган Һҿнҽри Эшчҽнлек.
1.3. Ҿчкүл авыл җирлеге муниципаль хезмҽткҽре (алга таба-муниципаль
хезмҽткҽр) ҿчен яллаучы булып Ҿчкүл авыл җирлеге тора, аның исеменнҽн
яллаучы вҽкиле (эш бирүче) тора.
1.4. Ҿчкүл авыл җирлеге башлыгы, Ҿчкүл авыл җирлеге башкарма
комитеты җитҽкчесе, Ҿчкүл авыл җирлеге сайлау комиссиясе рҽисе яки
яллаучы (эш бирүче) вҽкиле вазыйфаларын башкарырга вҽкалҽтле башка зат
яллаучы вҽкиле (эш бирүче) була ала.
2. Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽткҽ Россия Федерациясе
гражданнарының хокукы
Ҿчкүл авыл җирлегендҽ, җенесе, расасы, миллҽте, килеп чыгышы, мҿлкҽте
һҽм вазыйфаи хҽле, яшҽү урыны, дингҽ, инануларга, җҽмҽгать
берлҽшмҽлҽренҽ карауларына, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм
эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ,
муниципаль
хезмҽткҽ
тигез
керү
гарантиялҽнҽ.
3. Муниципаль хезмҽтнең хокукый нигезе
3.1. Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт Россия Федерациясе
Конституциясе, "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007
елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - "Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль закон), "Коррупциягҽ
каршы кҿрҽш турында" 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба - "Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында" Федераль
закон) һҽм башка федераль законнар, Россия Федерациясенең башка норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы Конституциясе, муниципаль
хезмҽт турында 2013 елның 25 июнендҽге N 50-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы кодексы (алга таба - Муниципаль хезмҽт турында Кодекс),
Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасының башка
норматив хокукый актлары, Спас муниципаль районының Ҿчкүл муниципаль
берҽмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Спас (алга таба - Спас

муниципаль берҽмлеге) Уставы (алга таба - гражданнар җыены) кабул ителгҽн
карарлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.2. Җирле үзидарҽ органнарының, Ҿчкүл авыл җирлегенең муниципаль
органнарының муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ (алга таба - муниципаль
хезмҽткҽр) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль
законда каралган үзенчҽлеклҽр белҽн Россия Федерациясе хезмҽт
законнарының гамҽлдҽ булуы кагыла.
4. Муниципаль хезмҽт оештыруның тҿп принциплары
Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт оештыру түбҽндҽге
принципларга нигезлҽнҽ:
- кеше һҽм граждан хокукларының һҽм иреклҽренең, аларның турыдантуры гамҽлдҽ булу ҿстенлеге;
- Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белгҽн гражданнарның муниципаль
хезмҽткҽ тигез керүе һҽм аны җенесенҽ, расасына, миллҽтенҽ, чыгышына,
мҿлкҽти һҽм вазыйфаи хҽленҽ, яшҽү урынына, дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ,
инануларына, иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ каравына, шулай ук муниципаль
хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган башка
шартларга тигез булуы;
- җирле үзидарҽ органнарының үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ
мҿстҽкыйльлеге;
- муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең профессионализмы һҽм компетентлыгы;
- үз вазыйфаи бурычларын үтҽмҽгҽн яисҽ тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең җаваплылыгы;
- Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽткҽ карата куела торган тҿп
талҽплҽрнең бердҽмлеге, шулай ук тарихи һҽм башка җирле традициялҽрне
исҽпкҽ алу;
- муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хокукый һҽм социаль якланганлыгы;
- муниципаль хезмҽтнең партиядҽн тыш булуы;
- муниципаль хезмҽтнең тотрыклылыгы;
- муниципаль хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлеге турында мҽгълүматтан файдалану
мҿмкинлеге;
- иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм гражданнар белҽн үзара хезмҽттҽшлек.
II. Муниципаль хезмәт вазыйфалары
5. Муниципаль хезмҽткҽр
5.1. Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфалары Татарстан
Республикасы законы белҽн раслана торган Татарстан Республикасында
муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры нигезендҽ муниципаль хокукый
актлар белҽн билгелҽнҽ.
6. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү буенча квалификация
талҽплҽре.

6.1. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
квалификация талҽплҽре билгелҽнҽ:

билҽү

ҿчен

түбҽндҽге

1) һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ: эшчҽнлек юнҽлешенҽ туры килҽ торган
югары белем булу, вазыйфаларның югары, баш һҽм ҽйдҽүче тҿркемнҽре ҿчен;
эшчҽнлек юнҽлешенҽ туры килҽ торган урта һҿнҽри белем булу вазыйфаларның ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽре ҿчен;
Эшчҽнлек юнҽлешенҽ туры килҽ торган урта һҿнҽри белем булу - Ҿчкүл
авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре вазыйфасын билҽү ҿчен;
2) муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча
эш стажына:
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары буенча - кимендҽ ике ел
муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча кимендҽ
дүрт ел эш стажы;
муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфалары буенча - кимендҽ бер ел
муниципаль хезмҽт стажы яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча кимендҽ
ике ел эш стажы.
Ҽйдҽүче, ҿлкҽн һҽм кече тҿркемнҽр муниципаль хезмҽт Вазыйфаларын
билҽү ҿчен муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек буенча эш стажына
карата квалификация талҽплҽре билгелҽнми.
2.1) Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт Вазыйфаларын билҽү
ҿчен һҿнҽри белемнҽргҽ карата түбҽндҽге типик квалификация талҽплҽре
билгелҽнҽ (һҿнҽри белемнҽр дигҽндҽ, билгеле бер эшчҽнлек ҿлкҽсендҽ эшне
башкарырга мҿмкинлек бирҽ торган һҿнҽри ҽзерлек вакытында зат алган
махсус белемнҽр җыелмасы аңлашыла):
муниципаль хезмҽтнең кече һҽм ҿлкҽн вазыйфалары буенча - Россия
Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы Конституциялҽрен; Россия
Федерациясендҽ һҽм Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт
турындагы законнарны белү; Спас муниципаль районының Ҿчкүл авыл
җирлеге уставы; муниципаль хезмҽтне үтүне оештыру нигезлҽре; Спас
муниципаль районының Ҿчкүл авыл җирлеге вҽкиллекле һҽм башкарма
хакимияте органнары структуралары; вазыйфаи бурычларны үтҽүгҽ карата
эшчҽнлекнең тиешле ҿлкҽлҽрен җайга сала торган законнар; гражданнар
(гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽре) белҽн эшне билгели торган норматив-хокукый
актлар; Гражданнарның мҽгълүматны һҽм персональ мҽгълүматларын саклау
буенча норматив-хокукый актлар; җирле үзидарҽнең тиешле органы
структуралары; оешмаларга һҽм халыкка тиешле вазифага кагылышлы
ҿлешендҽ күрсҽтелҽ торган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
административ регламентлары; хезмҽт мҽгълүматы белҽн эшлҽү тҽртибе, эш
башкару нигезлҽре; хезмҽтне саклау кагыйдҽлҽре һҽм нормалары,
куркынычсызлык техникасы һҽм янгынга каршы яклау; муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе гомуми принциплары; эш этикеты
кагыйдҽлҽре; оргтехникадан, офис җиһазларыннан файдалану кагыйдҽлҽре;

муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽп баручы һҽм тҿп вазифалары буенча муниципаль хезмҽтнең кече һҽм ҿлкҽн вазыйфалары ҿчен билгелҽнгҽн
талҽплҽр, шулай ук җирле үзидарҽ органнары структурасын, оешмаларга һҽм
халыкка тиешле структур бүлекчҽ тарафыннан күрсҽтелҽ торган дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең административ регламентларын; Ҿчкүл авыл
җирлегенең норматив хокукый актларын ҽзерлҽү, килештерү һҽм кабул итү
тҽртибен; документлар ҽйлҽнеше һҽм эш башкару технологиялҽре
(документларны алып бару, саклау һҽм алып бару);
муниципаль хезмҽтнең югары вазифалары буенча-муниципаль хезмҽтнең
ҽйдҽп баручы һҽм тҿп вазифалары ҿчен билгелҽнгҽн талҽплҽр, шулай ук
Идарҽнең оештыру структураларының тҿп тҿрлҽрен, функциональ
бурычларын һҽм эш стильлҽрен белү; дҽүлҽт серен тҽшкил итүче
мҽгълүматлар белҽн эшлҽү тҽртибе; хезмҽтне оештыру; персонал белҽн идарҽ
итү нигезлҽре; массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн эшлҽү рҽвешлҽре һҽм
методлары.
Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен
һҿнҽри күнекмҽлҽргҽ карата түбҽндҽге типлаштырылган квалификация
талҽплҽре билгелҽнҽ (һҿнҽри күнекмҽлҽр астында тҽҗрибҽ, куелган
бурычларны хҽл итү ҿчен практикада алган белемнҽрне куллана белү аңлана).:
муниципаль хезмҽтнең кече һҽм ҿлкҽн вазифаларына - компьютер
техникасы, оргтехника һҽм коммуникациялҽр чаралары белҽн эшлҽү; шҽхси
хезмҽт һҽм эш вакытын планлаштыру; югары стилистик дҽрҽҗҽдҽ аналитик,
эшлекле һҽм белешмҽ-мҽгълүмати характердагы документлар тҿзү; эшлекле
һҽм һҿнҽри аралашу; заманча мҽгълүмати технологиялҽр һҽм мҽгълүмат
системалары белҽн эшлҽү;
муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽүче һҽм тҿп вазыйфалары буенча муниципаль хезмҽтнең кече һҽм ҿлкҽн вазыйфалары ҿчен билгелҽнгҽн
талҽплҽр, шулай ук аналитик, эшлекле һҽм белешмҽ-мҽгълүмати характердагы
документларны югары стилистик дҽрҽҗҽдҽ үтҽүне тҽэмин итү; куелган
бурычларны үтҽүне тҽэмин итү; алга таба идарҽ карарларын кабул итү ҿчен
тҽкъдимнҽр эшлҽү; эшчҽнлекнең тиешле ҿлкҽсендҽ оештыру эше, чаралар
ҽзерлҽү һҽм уздыру; перспектив һҽм агымдагы планнарны үтҽү; куелган
бурычларны башкаруны тҽэмин итү; идарҽчел карарларны оператив гамҽлгҽ
ашыруны тҽэмин итү; җитҽкче катнашында чараларны оештыру ягыннан
тҽэмин итү;
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары буенча - муниципаль
хезмҽтнең ҽйдҽүче һҽм тҿп вазыйфалары ҿчен билгелҽнгҽн талҽплҽр, шулай ук
оештыру-күрсҽтмҽ эшчҽнлеген; идарҽчел карарларны оператив кабул итү һҽм
гамҽлгҽ ашыру; куелган бурычларны хҽл итүдҽ планлаштыру, контроль,
системалы якын килү; кабул ителҽ торган карарларның нҽтиҗҽлҽрен
анализлау һҽм фаразлау; мҽгълүматны анализлау һҽм системалаштыру; гавами
чыгыш ясау; дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм җирле үзидарҽ белҽн
хезмҽттҽшлек; мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ торган проблемалы
хҽллҽрне вакытында ачыклау һҽм хҽл итү; киңҽшмҽлҽр, комиссиялҽр, эшче
тҿркемнҽр һҽм башка чаралар ҽзерлҽү һҽм үткҽрү эшен оештыру;
перспективалы һҽм агымдагы планнарны тҿзү һҽм үтҽү.

2. Ҿчкүл авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасына
кандидатларга идарҽ итү эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе биш елдан да ким булмаган
очракта ҿстҽмҽ талҽплҽр куела. Ҽлеге пунктта идарҽ эшчҽнлеге астында
оешма җитҽкчесе, җитҽкче урынбасары, дҽүлҽт органы, Муниципаль орган,
шулай ук аларның структур бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽре вазыйфаларында эшлҽү
аңлашыла. Ҿчкүл авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасына
кандидатларга ҿстҽмҽ талҽплҽр шулай ук устав белҽн билгелҽнергҽ мҿмкин.
7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класслы чиннары
7.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри ҽзерлек дҽрҽҗҽсенең муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽү ҿчен квалификация талҽплҽренҽ туры килүен күрсҽтҽ.
7.2. Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ түбҽндҽге
класслы чиннар бирелҽ:
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ - 1, 2 яисҽ 3
класслы хакыйкый муниципаль киңҽшче;
муниципаль хезмҽтнең баш вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ - 1, 2 яисҽ 3
класслы муниципаль киңҽшче;
муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽүче вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ - 1, 2 яисҽ 3
класслы муниципаль хезмҽт киңҽшчесе;
муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ - 1, 2 яисҽ 3
класслы муниципаль хезмҽт референты;
муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфаларын билҽүчелҽргҽ - 1, 2 яисҽ 3
класслы муниципаль хезмҽт секретаре.
7.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын югарыда күрсҽтелгҽн тҿркемнҽргҽ
кертү Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар бирү һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфаларына күчергҽндҽ һҽм
муниципаль хезмҽттҽн киткҽндҽ аларны саклап калу тҽртибе.
8.1. Сыйныф чиннары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ, билҽгҽн муниципаль
хезмҽт вазыйфасы нигезендҽ, муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме
чиклҽрендҽ эзлекле рҽвештҽ, алдагы класслы чинда булуның билгелҽнгҽн
дҽвамлылыгын исҽпкҽ алып, эзлекле рҽвештҽ бирелҽ.
8.2. Сыйныф чины беренче яки чираттагы булырга мҿмкин.
8.3. Билгеле бер тҿркем муниципаль хезмҽт вазыйфасына беренче тапкыр
билгелҽнеп куела торган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 3 нче класслы чин
бирелҽ.
Федераль дҽүлҽт граждан хезмҽте класслы чины, дипломатик рангы,
Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ Россия
Федерациясенең башка субъектының класслы чины, муниципаль хезмҽтнең

квалификация разряды булган граждан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ,
беренче класслы чин аңа муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме
чиклҽрендҽ билҽгҽн вазыйфасы нигезендҽ бирелҽ.
8.5. Муниципаль хезмҽткҽргҽ сыйныф чинын бирү максатларында
Нигезлҽмҽнең 8.4 пункты нигезендҽ класслы чин бирү максатларында
муниципаль хезмҽтнең квалификация разрядлары һҽм сыйныф чиннары
нисбҽте, Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфаларының
һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларының
нисбҽте, Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең класслы
чиннарының һҽм федераль дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең, Россия
Федерациясенең башка субъектының дҽүлҽт граждан хезмҽте класслы
чиннарының нисбҽте, шулай ук федераль дҽүлҽт граждан хезмҽтенең класслы
чиннарының, дипломатик рангларның, хҽрби һҽм махсус исемнҽрнең нисбҽте
кулланыла.
8.6. Нигезлҽмҽнең 8.5 пунктында каралган вазыйфалар, класслы чиннар
һҽм квалификация разрядлары нисбҽтен исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽтнең
Федераль дҽүлҽт граждан хезмҽтенең, дипломатик рангның, хҽрби яки махсус
исемнең, Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ Россия
Федерациясенең башка субъектының класслы чинының, муниципаль
хезмҽтнең квалификация разрядыннан түбҽнрҽк булган класс чины
муниципаль хезмҽтнең 8.4 пункты нигезендҽ бирелҽ торган вазыйфалар,
класслы чиннар һҽм квалификация разрядлары нисбҽтен исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт, муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль дҽүлҽт граждан
хезмҽтенең муниципаль хезмҽткҽрендҽ булган класс чины, дипломатик ранг,
хҽрби яки махсус исем, Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең
яисҽ Россия Федерациясенең башка субъектының класслы чины, муниципаль
хезмҽтнең квалификация разряды, ҽмма ул билҽгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ 1 класслы чиннан да артмаган класслы чин
бирелҽ.
8.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ чираттагы класслы чин биргҽндҽ федераль
дҽүлҽт граждан хезмҽтенең тиешле класслы чинында, дипломатик рангта,
хҽрби яки махсус исемдҽ, Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең
яисҽ Россия Федерациясенең башка субъектының класслы чинендҽ,
муниципаль хезмҽтнең квалификация разрядында булу дҽвамлылыгы исҽпкҽ
алына.
8.8. Беренче сыйныф чины сынауны уңышлы тҽмамлаганнан соң,
муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ, ҽгҽр сынау билгелҽнмҽгҽн булса, муниципаль
хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽгҽннҽн соң ҿч айдан да
соңга калмыйча бирелҽ.
8.9. 2 һҽм 3 сыйныфларда муниципаль хезмҽт секретаре һҽм референты
класслы чиннарда булуның минималь сроклары бер ел, муниципаль хезмҽт
киңҽшчесе һҽм 2 һҽм 3 класслы муниципаль киңҽшче - ике ел, 2 һҽм 3 класслы
гамҽлдҽге муниципаль киңҽшче - бер ел тҽшкил итҽ.
Секретарь, референт, муниципаль хезмҽт Киңҽшчесе, муниципаль
киңҽшче һҽм 1 класслы гамҽлдҽге муниципаль киңҽшченең класс чиннарында
булу вакытлары билгелҽнми. Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класс
чиннарын арттыру аларны тиешле тҿркемдҽге муниципаль хезмҽтнең

югарыдагы вазыйфаларына күчергҽндҽ яисҽ бүлҽклҽү тҽртибендҽ булырга
мҿмкин.
8.10. Бирелгҽн класслы чинада булу вакыты аны үзлҽштергҽн кҿннҽн
исҽплҽнҽ.
8.11. Класслы чин бирү кҿне дип класслы чин бирү турында Карар кабул
ителгҽн кҿн санала. Квалификация имтиханы нҽтиҗҽлҽре буенча класслы чин
бирелгҽн очракта, класслы чин бирү кҿне дип муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
квалификация имтиханын тапшыру кҿне санала.
8.12. Чираттагы класслы чин муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽт
узу ҿчен билгелҽнгҽн срок тҽмамланганнан соң, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
үзенең хезмҽт бурычларын тиешенчҽ үтҽгҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽткҽргҽ
бирелгҽн класслы чинга караганда тигез яисҽ югарырак дҽрҽҗҽдҽге
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн очракта бирелҽ.
Чираттагы класс чины дисциплинар түлҽтүлҽр булган муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ, шулай ук хезмҽт тикшерүе уздырыла яисҽ җинаять эше
кузгатылган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелми.
8.13. Муниципаль хезмҽттҽге аерым аерым аерымлыклар ҿчен бүлҽклҽү
чарасы буларак, муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирелергҽ мҿмкин:
1) муниципаль хезмҽт үтү ҿчен ҽлеге статьяның 5 пунктында билгелҽнгҽн
вакыт беткҽнче, ҽмма элегрҽк бирелгҽн класслы чинда 6 айдан да иртҽрҽк
булмаган вакыт узганчы - муниципаль хезмҽт вазыйфаларының ҽлеге
тҿркеменҽ туры килҽ торган чираттагы класслы чиннан югарырак түгел.;
2) муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ - 1 класслы, 3
класслы класслы класс чины булган муниципаль хезмҽткҽргҽ - 3 класслы,
ҽмма ҽлеге статьяның 5 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн срок чыкканнан соң 3 класс
чинында муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ сыйныф
чиннары эзлеклелеген сакламыйча, бер баскычка югарырак.
8.14. Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаларның элекке тҿркеме чиклҽрендҽ
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфасына билгелҽп куйганда, аның алдагы
класслы чинендҽ булу вакыты чыккан булса, чираттагы класс чины бирелергҽ
мҿмкин.
Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының югары тҿркеменҽ керүче
муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽгҽндҽ, ул
элегрҽк билҽгҽн хезмҽткҽ караганда, муниципаль хезмҽт вазыйфаларының бу
тҿркеме ҿчен беренче класслы чин булса, Муниципаль хезмҽт
вазыйфаларыннан югарырак класслы чин бирелҽ. Бу очракта класс чины
эзлеклелекне сакламыйча һҽм алдагы класслы чинда булу вакытын исҽпкҽ
алмыйча бирелҽ.
8.15. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билгеле бер срокка билҽүче
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче
муниципаль хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш, муниципаль хезмҽт вазыйфаларының
югары тҿркеменҽ караган муниципаль хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш, квалификация
имтиханы нҽтиҗҽлҽре буенча класслы чиннар бирелҽ. Квалификацион

имтихан дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре тарафыннан квалификация имтиханын
тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ уздырыла.
8.16. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар муниципаль берҽмлек
уставы яисҽ башка муниципаль хокукый акт белҽн шуңа вҽкалҽтле җирле
үзидарҽнең органы һҽм (яисҽ) вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль
хезмҽткҽрнең турыдан-туры җитҽкчесе тҽкъдиме буенча бирелҽ.
8.17. Муниципаль хезмҽткҽргҽ сыйныф чинын бирү турында тҽкъдимнҽр
кертү тҽртибе һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге
муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнҽ.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турындагы карар,
нигезлҽмҽнең 8.12 пунктында күрсҽтелгҽн очраклардан тыш, бер айдан да
соңга калмыйча кабул ителергҽ тиеш:
1) квалификация имтиханын уздырган кҿннҽн;
2) барлык кирҽкле документлар белҽн сыйныф чинын җирле үзидарҽнең
органына яисҽ вазыйфаи затына бирү турында тапшырылган кҿннҽн башлап квалификация имтиханыннан башка класс чины бирелгҽндҽ.
8.18. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне муниципаль хезмҽтнең башка
вазыйфаларына күчергҽндҽ, шулай ук муниципаль хезмҽттҽн куылганда
муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелгҽн класслы чин сакланып кала. Муниципаль
хезмҽткҽр муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына билгелҽнгҽндҽ, аңа
бирелгҽн класслы чин чираттагы класслы чин билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
бирелгҽнче саклана.
8.19. Сыйныф чинын муниципаль хезмҽткҽргҽ бирү турындагы
белешмҽлҽр муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшенҽ һҽм хезмҽт кенҽгҽсенҽ
кертелҽ.
8.20. Бирелгҽн класслы чин муниципаль хезмҽткҽргҽ билҽгҽн
вазыйфасыннан азат ителгҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽттҽн (шул исҽптҽн
пенсиягҽ чыккач) эштҽн азат ителгҽндҽ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽ
кергҽндҽ саклана. Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең башка
вазыйфасына билгелҽгҽндҽ аңа бирелгҽн класслы чин билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
чираттагы класслы чин бирелгҽнче саклана. Бирелгҽн класслы чиннан мҽхрүм
итү суд карары буенча федераль законнар нигезендҽ мҿмкин.
III. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокукый хҽле
9. Муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп хокуклары
9.1. Муниципаль хезмҽткҽр түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:

1) аның муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча хокукларын
һҽм бурычларын билгелҽүче документлар, вазыйфаи бурычларын үтҽүнең
сыйфатын бҽялҽү критерийлары һҽм хезмҽт буенча алга китү шартлары белҽн
танышу;
2) вазыйфаи бурычларны башкару ҿчен кирҽкле оештыру-техник
шартларны тҽэмин итү;
3) хезмҽт хакы һҽм хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт турындагы
законнар һҽм хезмҽт шартнамҽсе (контракт) нигезендҽ башка түлҽүлҽр;
4) эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽрен
һҽм эш кҿне булмаган бҽйрҽм кҿннҽрен бирү, шулай ук еллык түлҽүле
отпускны тҽэмин итҽ торган ял;
5) вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле мҽгълүматны һҽм
материалларны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алу, шулай ук җирле үзидарҽ органы,
кимово авыл җирлегенең сайлау комиссиясе эшчҽнлеген камиллҽштерү
турында тҽкъдимнҽр кертүгҽ;
6) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурста үз
инициативасы белҽн катнашу;
7) муниципаль хокукый акт нигезендҽ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн
ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу;
8) үзенең шҽхси мҽгълүматларын яклау;
9) үз эшенең барлык материаллары, һҿнҽри эшчҽнлеклҽре турында
чакыртып алулар һҽм аларны шҽхси эшенҽ керткҽнче башка документлар
белҽн танышу, шулай ук аның язма аңлатмаларын шҽхси эшенҽ беркетеп кую;
10) берлҽшмҽсе, һҿнҽри берлеклҽр тҿзү хокукын да кертеп, үз хокукларын,
социаль-икътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен;
11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау,
муниципаль хезмҽттҽ үз хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен яклау,
аларның бозуларына карата судка шикаять белдерүне кертеп;
12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итү.
9.2. Муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр бу мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китермҽсҽ
һҽм Федераль законнарда башкасы каралмаса, яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ
алдан язма рҽвештҽ башка түлҽүле эшне башкарырга хокуклы.
10. Муниципаль хезмҽткҽрнең тҿп бурычлары
10.1. Муниципаль хезмҽткҽр түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы:
1) Россия Федерациясе Конституциясен, федераль конституциячел
законнарны, федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив
хокукый актларын, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан
Республикасының законнарын һҽм башка норматив хокукый актларын,
_______ авыл җирлеге Уставын һҽм башка муниципаль хокукый актларны
үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ;
2) вазыйфаи инструкция нигезендҽ вазыйфаи бурычларны башкарырга;

3) вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ кешенең һҽм гражданның, расага,
миллҽтенҽ, теленҽ, дингҽ һҽм башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ, хокукларын,
иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, шулай ук оешмаларның хокукларын
һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ;
4) җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында билгелҽнгҽн эчке хезмҽт тҽртибе, вазыйфаи инструкция
кагыйдҽлҽрен, хезмҽт мҽгълүматы белҽн эшлҽү тҽртибен үтҽргҽ;
5) вазыйфаи бурычларны тиешенчҽ башкару ҿчен кирҽкле квалификация
дҽрҽҗҽсен саклап калу;
6) дҽүлҽт серен һҽм федераль законнар белҽн саклана торган башка серне
тҽшкил итүче белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле
рҽвештҽ аңа мҽгълүм булган белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн гражданнарның
шҽхси тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яисҽ аларның намусына
һҽм абруена кагыла торган белешмҽлҽрне фаш итмҽскҽ;
7) дҽүлҽт һҽм муниципаль мҿлкҽтне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи
бурычларны башкару ҿчен бирелгҽн мҿлкҽтне сакларга;
8) үз гаилҽсенең үзе һҽм ҽгъзалары турында Россия Федерациясе
законнарында каралган белешмҽлҽрне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырырга;
9) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату турында яллаучы (эш
бирүчегҽ) вҽкиленҽ (чит ил гражданлыгы) Россия Федерациясе халыкара
шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил гражданлыгы (подданствосы) хҽбҽр итҽргҽ,
аның нигезендҽ чит ил гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы,
муниципаль хезмҽткҽргҽ бу турыда билгеле булган кҿнне, ҽмма Россия
Федерациясе гражданлыгы йҽ чит ил гражданлыгы (подданствосы)
туктатылган кҿннҽн алып биш эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, аның
нигезендҽ чит ил гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы;
9.1. чит дҽүлҽтнең гражданлыгын (подданствосын) сатып алу турында яки
чит дҽүлҽт территориясендҽ гражданның даими яшҽү хокукын раслый торган,
бу хакта муниципаль хезмҽткҽргҽ билгеле булган кҿндҽ, ҽмма чит дҽүлҽт
гражданлыгы (подданствосы) алынган кҿннҽн алып биш эш кҿненнҽн дҽ соңга
калмыйча, гражданның чит ил территориясендҽ яшҽү хокукын яисҽ граждан
даими яшҽү хокукын раслый торган башка документ алганнан соң,
яллаучының (эш бирүчегҽ) вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) язма рҽвештҽ хҽбҽр итҽргҽ;
10) Федераль законнарда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне үтҽргҽ, йҿклҽмҽлҽрне
үтҽргҽ, тыюларны бозмаска;
11) вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерергҽ
мҿмкин булган шҽхси кызыксынуы турында яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ
язма рҽвештҽ хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый конфликтны булдырмау чараларын
күрергҽ.
10.2. Муниципаль хезмҽткҽр үзенҽ бирелгҽн хокуксыз йҿклҽмҽне үтҽргҽ
хокуксыз. Тиешле җитҽкчедҽн, муниципаль хезмҽткҽр фикеренчҽ, хокуксыз
булган йҿклҽмҽне алганда, муниципаль хезмҽткҽр, йҿклҽмҽ биргҽн җитҽкчегҽ,
Россия Федерациясенең федераль законнары һҽм башка норматив хокукый
актлары нигезлҽмҽлҽре күрсҽтелеп, ҽлеге йҿклҽмҽнең хокуксызлыгын

нигезлҽүне язма рҽвештҽ тапшырырга тиеш. Ҽлеге йҿклҽмҽнең җитҽкчесе
язма рҽвештҽ раслаган очракта, муниципаль хезмҽткҽр аны үтҽүдҽн баш
тартырга тиеш. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокуксыз йҿклҽмҽсен үтҽгҽн һҽм
ҽлеге йҿклҽмҽне биргҽн очракта, җитҽкче Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплы була.
11. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр
11.1. Граждан муниципаль хезмҽткҽ алына алмый, ҽ муниципаль
хезмҽткҽр түбҽндҽге очракларда муниципаль хезмҽттҽ була алмый:
1) аны законлы кҿченҽ кергҽн суд карары белҽн хокуктан файдалануга
сҽлҽтсез яисҽ хокуктан файдалану сҽлҽте чиклҽнгҽн дип тану;
2) аны муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны
үтҽүне законлы кҿченҽ кергҽн суд карары буенча юкка чыгаручы җҽзага хҿкем
итү;
3) дҽүлҽт һҽм федераль законнар белҽн саклана торган башка серне
тҽшкил иткҽн белешмҽлҽргҽ рҿхсҽтне рҽсмилҽштерү процедурасын узудан
баш тарту, ҽгҽр граждан дҽгъва кыла торган муниципаль хезмҽт вазыйфасы
буенча яисҽ муниципаль хезмҽткҽр билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфалары
буенча вазыйфаи бурычларны үтҽү мондый мҽгълүматлардан файдалану белҽн
бҽйле булса;
4) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон
нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ яисҽ аны узуга яисҽ аны үтүгҽ
комачаулый торган авыру булу;
5) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү турыдан-туры буйсынучанлык
яисҽ бу вазыйфаи затка контрольлек итү белҽн бҽйле булса, башкарма
комитетны җитҽклҽүче Ҿчкүл авыл җирлеге башлыгы белҽн якын туганлык
яисҽ үзлек булу (ата-аналар, ир белҽн хатын, балалар, балалар, бертуганнар,
апа-сеңеллҽр, шулай ук абыйлы-энелҽр, апа-сеңеллҽр, ата-аналар, ата-аналар,
ир белҽн хатын һҽм бала хатыны) яисҽ Идел буе авыл җирлеге башлыгы белҽн
берлектҽ аларның берсенҽ турыдан-туры буйсыну яки контроль белҽн бҽйле
булса;
6) Россия Федерациясе гражданлыгын туктату;
7) чит ил гражданлыгы (подданлыгы) йҽ яшҽүгҽ яисҽ чит ил дҽүлҽте
территориясендҽ гражданның даими яшҽү хокукын раслаучы башка документ
булу, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ башкасы
каралмаган булса;
8) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ ялган документлар яки белҽ торып ялган
белешмҽлҽр бирү;;

9) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль
законда, "коррупциягҽ каршы тору турында" Федераль законда һҽм башка
федераль законнарда каралган мҽгълүматларны тапшырмау яисҽ муниципаль
хезмҽткҽ кергҽндҽ белҽ торып дҿрес яки тулы булмаган белешмҽлҽр бирү;;
9.1) ҽлеге Нигезлҽмҽнең 15.1 бүлегендҽ каралган белешмҽлҽрне
тапшырмау.
10) чакырылыш буенча хҽрби хезмҽт узмаган дип тану, законлы нигезлҽре
булмаса, чакыру комиссиясе бҽялҽмҽсе нигезендҽ (контракт буенча хҽрби
хезмҽт узган гражданнардан тыш) - күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ шикаять бирү ҿчен
Татарстан Республикасы чакырылыш комиссиясенҽ билгелҽнгҽн вакыт узган
кҿннҽн 10 ел эчендҽ, ҽ ҽгҽр күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ һҽм (яисҽ) Татарстан
Республикасы чакыру комиссиясенең күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ карата шикаяте
буенча карары судка шикаять белдерелгҽн булса, Татарстан Республикасы
хҽрби хезмҽткҽ чакыру комиссиясе, - суд карары законлы кҿченҽ кергҽн
кҿннҽн соң 10 ел эчендҽ тиешле Татарстан Республикасы чакырылыш
комиссиясе карары һҽм (яисҽ) карар чыгарганда гражданинның күрсҽтелгҽн
бҽялҽмҽгҽ шикаяте буенча хокуклары бозылмады дип танылган.
11.2. Граждан муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн иң
чик яшькҽ - 65 яшь тулганнан соң муниципаль хезмҽткҽ кабул ителҽ алмый.
11.3 Җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
аппараты җитҽкчесе булган муниципаль хезмҽткҽр, күрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽткҽр мҽнфҽгатьлҽр конфликтын тҿшереп калдыру максатларында ҽлеге
җирле үзидарҽ органының сайланулы профсоюз органында, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында алар тиешле вазыйфаны билҽгҽн
чорда муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен яклый алмый".
11.4 Граждан муниципаль берҽмлекнең контроль-хисап органы рҽисе, рҽис
урынбасары һҽм аудиторы вазыйфасына билгелҽп куела алмый, ҽ муниципаль
хезмҽткҽр якын туганлык яисҽ үзлеклҽре булган очракта муниципаль
берҽмлекнең контроль-хисап органы рҽисе, рҽис урынбасары һҽм аудиторы
(ата-аналар, ир белҽн хатын, балалар, бертуганнар, апа-сеңеллҽр, шулай ук
бертуганнар, сеңеллҽр, ата-аналар, балаларның балалары) вазыйфасында
муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы рҽисе, муниципаль берҽмлек
башлыгы, җирле администрация башлыгы, тиешле муниципаль берҽмлек
территориясендҽ урнашкан суд һҽм хокук саклау органнары җитҽкчелҽре
белҽн билгелҽнҽ алмый.
12. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле тыюлар
12.1. Муниципаль хезмҽт үтү белҽн бҽйле рҽвештҽ, муниципаль
хезмҽткҽргҽ тыела:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү;:
а) Россия Федерациясе дҽүлҽт вазыйфасына йҽ Россия Федерациясе
субъекты дҽүлҽт вазыйфасына сайлану яисҽ билгелҽү, шулай ук дҽүлҽт
хезмҽте вазыйфасына билгелҽнгҽн очракта;

б) муниципаль вазыйфага сайлау яисҽ билгелҽү;
в) һҿнҽр берлеге органында, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында,
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел
профсоюз оешмасының сайлау органында, һҿнҽр берлеге органында, түлҽүле
сайлау вазыйфасына сайлау;
2), түбҽндҽге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган
оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашырга:
а) сҽяси партия, һҿнҽр берлеге органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ
органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан
түлҽүсез Идарҽдҽ катнашу, башка иҗтимагый оешманың, торак, торак
тҿзелеше, гараж кооперативларының, күчемсез милек милек милекчелҽр
ширкҽтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу;
б) коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ (сҽяси партия, һҿнҽри
берлек органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз
оешмасының сайлау органы, башка иҗтимагый оешманың, торак, торактҿзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчелҽр ширкҽтенең
гомуми җыелышында катнашу (конференция), яллаучы вҽкиле рҿхсҽте белҽн)
катнашу, Татарстан Республикасы законы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ;
в) Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре Советында,
муниципаль берҽмлеклҽрнең башка берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның
идарҽ органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ
тапшыру;
г) идарҽ органнарында һҽм ревизия комиссиясендҽ муниципаль берҽмлек
мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ оештыруны, гамҽлгҽ куючысы (катнашучы)
муниципаль берҽмлек булган оешманы гамҽлгҽ куючы (акционер) тарафыннан
оешманы гамҽлгҽ куючының вҽкалҽтлҽрен муниципаль берҽмлек исеменнҽн
гамҽлгҽ ашыру тҽртибен йҽ муниципаль милектҽге акциялҽр (устав
капиталындагы ҿлешлҽр) белҽн идарҽ итү тҽртибен билгели торган
муниципаль хокукый актлар нигезендҽ тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар»;
2.1) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн
шҿгыльлҽнергҽ;".
12.2. Граждан муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң оешма яки
физик
затлар
мҽнфҽгатьлҽрендҽ
конфиденциаль
характердагы
мҽгълүматларны яисҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа
билгеле булган хезмҽт мҽгълүматын игълан итҽргҽ яки кулланырга хокуклы
түгел.

12.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында билгелҽнгҽн вазыйфалар исемлегенҽ кертелгҽн
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче граждан муниципаль хезмҽттҽн азат
ителгҽннҽн соң ике ел дҽвамында хезмҽт шартнамҽсе шартларында федераль
законнарда каралган очракларда оешманың гражданлык-хокукый шартнамҽсе
шартларында эшне билҽргҽ һҽм (яисҽ) үтҽргҽ хокуксыз, ҽгҽр муниципаль
(административ) идарҽнең аерым функциялҽре муниципаль хезмҽткҽрнең
вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына кергҽн булса, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен үтҽү һҽм Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу
буенча тиешле комиссия ризалыгыннан башка, ҽлеге оешмада гражданлыкхокукый шартнамҽ шартларында эш башкарырга хокуклы түгел.
13. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽр
13.1. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы:
1) вазыйфа йҿклҽмҽлҽрен намус белҽн, югары профессиональ дҽрҽҗҽдҽ
башкарырга;
2) Барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, тугры
мҿнҽсҽбҽтне тҽэмин итҽргҽ, нинди дҽ булса Иҗтимагый яки дини
берлҽшмҽлҽргҽ, һҿнҽри яки социаль тҿркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм
оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ һҽм мондый берлҽшмҽлҽргҽ, тҿркемнҽргҽ,
оешмаларга һҽм оешмаларга карата алдан кисҽтмҽскҽ;
3) вазыйфаи бурычларны намус белҽн үтҽүгҽ тоткарлык ясый торган
нинди дҽ булса шҽхси, мҿлкҽти (финанс) һҽм башка мҽнфҽгатьлҽр
йогынтысына бҽйле гамҽллҽр кылмаска;
4) сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр һҽм башка
оешмалар карарларының һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ йогынты ясау
мҿмкинлеген юкка чыгара торган нейтральлек тоту;
5) гражданнар белҽн эш итүдҽ тҿзҽтмҽлҽр күрсҽтергҽ;
6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм
традициялҽренҽ хҿрмҽт күрсҽтү;
7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең
мҽдҽни һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга;
8) миллҽтара һҽм динара татулыкка ярдҽм итҽргҽ;
9) аның муниципаль орган абруена яисҽ абруена зыян китерергҽ сҽлҽтле
конфликтлы хҽллҽргҽ юл куймаска.
13.2. Җитҽкче булып торучы муниципаль хезмҽткҽр муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне сҽяси партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр
эшчҽнлегендҽ катнашуга мҽҗбүр итү очракларын булдырмаска тиеш.

14. Муниципаль хезмҽттҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу
14.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең максатлары ҿчен "Коррупциягҽ каршы кҿрҽш
турында" Федераль законның 10 статьясындагы 1 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн
"мҽнфҽгатьлҽр конфликты" тҿшенчҽсе кулланыла.
14.2.Ҽлеге Нигезлҽмҽ максатлары ҿчен "Коррупциягҽ каршы кҿрҽш
турында" Федераль законның 10 статьясындагы 2 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн
"шҽхси кызыксыну" тҿшенчҽсе кулланыла.
14.3. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу муниципаль
хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликты ягы булып торучы вазыйфаи яисҽ
хезмҽт урыны үзгҽрүдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын
үтҽүдҽн читлҽштерелгҽнче һҽм (яисҽ) аның мҽнфҽгатьлҽр конфликты килеп
чыгуга сҽбҽп булган файдадан баш тартуында торырга мҿмкин.
14.4. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче зат, кыйммҽтле кҽгазьлҽр
(оешмаларның устав (тупланма) капиталларында катнашу ҿлешлҽре, пайлары)
мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китергҽн яисҽ китерергҽ мҿмкин булган очракта,
күрсҽтелгҽн зат үзенҽ караган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (оешмаларның устав
(тупланма) капиталларындагы катнашу ҿлешлҽре, пайлар) Россия
Федерациясе граждан законнары нигезендҽ ышанычлы идарҽгҽ тапшырырга
тиеш.
14.5. Мҽнфҽгатьлҽр конфликты ягы булган муниципаль хезмҽткҽрнең
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу чаралары муниципаль
хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерҽ
торган хокук бозу булып тора.
14.6. Муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ торган
яисҽ китерергҽ мҿмкин булган шҽхси кызыксынуы барлыкка килү турында
билгеле булган яллаучының (эш бирүче) вҽкиле, ҽлеге муниципаль
хезмҽткҽрне билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан муниципаль
хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасыннан муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан
билҽгҽн вазыйфасыннан читлҽштерү чорына кадҽр, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын
булдырмау яисҽ җайга салу чараларын күрергҽ тиеш.
14.7. Үзенҽ буйсынган муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр
конфликтына китерҽ торган яисҽ китерергҽ мҿмкин булган шҽхси
кызыксынуы барлыкка килү турында билгеле булган яллаучының вҽкиле
булган
муниципаль
хезмҽткҽрнең
игътибарсызлыгы,
мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу чаралары яллаучының вҽкиле булган
муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн муниципаль хезмҽттҽн эштҽн
азат итүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора.
14.8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенең гомуми
принципларын үтҽвен һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салуны тҽэмин
итү ҿчен, Ҿчкүл авыл җирлеге җирле үзидарҽ органында муниципаль хезмҽт
һҽм муниципаль хокукый акт турында Татарстан Республикасы кодексында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе

талҽплҽрен үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтларын җайга салу буенча
комиссиялҽр тҿзелергҽ мҿмкин (алга таба ҽлеге статьяда - Комиссия).
14.9. Комиссия Ҿчкүл авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органының даими
хокукый акты нигезендҽ тҿзелҽ. Күрсҽтелгҽн акт белҽн Комиссиянең санлы
һҽм шҽхси составы, аның эш сроклары һҽм тҽртибе билгелҽнҽ.
14.10. Комиссия составына яллаучының (эш бирүче) вҽкиле һҽм (яисҽ) ул
вҽкалҽт биргҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽр, шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн
бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча бҽйсез эксперт-белгечлҽр сыйфатында персональ
белешмҽлҽр күрсҽтмичҽ чакырыла торган фҽнни, мҽгариф һҽм (яисҽ) башка
оешмалар вҽкиллҽре керҽ. Бҽйсез экспертлар саны Комиссия ҽгъзаларының
гомуми саныннан кимендҽ дүрттҽн берен тҽшкил итҽргҽ тиеш.
14.11. Комиссия составы Комиссия кабул иткҽн карарларга йогынты ясый
алырлык мҽнфҽгатьлҽр конфликтлары барлыкка килү мҿмкинлеген юкка
чыгарырлык итеп тҿзелҽ.
15. Муниципаль хезмҽткҽрнең керемнҽре һҽм милек хокукындагы мҿлкҽте
турында белешмҽлҽр.
15.1. Күрсҽтелгҽн вазыйфаларны билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр
тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ
дҽгъва кылучы гражданнар ел саен яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) үзлҽренең
керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган
балаларының керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырырга тиеш. Күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр Ҿчкүл авыл
җирлегенең муниципаль хезмҽткҽрлҽре тарафыннан керемнҽр, мҿлкҽт һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽр тапшыру ҿчен
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм рҽвештҽ тапшырыла.
15.2. Контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын
билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар һҽм күрсҽтелгҽн вазыйфаны билҽүче зат
үзлҽренең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ
булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ Ҿчкүл авыл җирлегенең җирле үзидарҽ органының югары вазыйфаи
затына белешмҽлҽр тапшыра.
15.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге статья нигезендҽ тапшырыла
торган керемнҽр, чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр
турындагы белешмҽлҽр, ҽгҽр федераль законнар белҽн алар дҽүлҽт серен
тҽшкил итүче һҽм федераль законнар белҽн саклана торган башка серне
тҽшкил итүче белешмҽлҽргҽ кертелмҽгҽн булса, конфиденциаль характердагы
белешмҽлҽр булып тора.

15.4. Контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын
билҽүче зат тарафыннан тапшырылган керемнҽр, чыгымнар, мҿлкҽт һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турындагы белешмҽлҽр җирле үзидарҽ
органының рҽсми сайтында "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽ урнаштырыла һҽм (яисҽ) муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ массакүлҽм мҽгълүмат чараларына бастырып чыгару
ҿчен бирелҽ.
15.5. Дини яисҽ башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, бүтҽн оешмалар, шулай
ук физик затлар фондларына иганҽлҽрнең (кертемнҽренең) турыдан-туры яисҽ
читлҽтелгҽн рҽвешендҽ җыелу ҿчен муниципаль хезмҽткҽрнең керемнҽре,
чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында
белешмҽлҽрдҽн файдалану рҿхсҽт ителми.
15.6. Башка муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте
һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽрне фаш итүдҽ
яисҽ ҽлеге белешмҽлҽрне Россия Федерациясе законнарында каралмаган
максатларда файдалануда гаепле муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ җаваплы була.
15.7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең)
һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, мондый белешмҽлҽрне мҽҗбүри
тапшыру йҽ белҽ торып дҿрес булмаган яисҽ тулы булмаган белешмҽлҽр
тапшыру муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерҽ
торган хокук бозу булып тора.
15.8. Күрсҽтелгҽн вазыйфаларны билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр
тарафыннан бирелҽ торган керемнҽр, чыгымнар, мҿлкҽт турында һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽр хакында тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль
хезмҽт Вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар тарафыннан
тапшырыла торган белешмҽлҽрнең, аларның керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте
һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽрнең дҿреслеген
һҽм тулылыгын, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ
муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ гражданнар тарафыннан бирелҽ торган
белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын, муниципаль хезмҽткҽрлҽр
тарафыннан чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын
булдырмау яисҽ җайга салу турындагы талҽплҽрне, алар тарафыннан 2008
елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда билгелҽнгҽн
бурычларны үтҽү турындагы талҽплҽрне үтҽүне, Россия Федерациясе
норматив хокукый актлары нигезендҽ коррупциягҽ каршы тору һҽм башка
норматив хокукый актларда билгелҽнҽ торган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
15.9. Ҽлеге статьяның 15.1 һҽм 15.2 ҿлеше нигезендҽ тапшырыла торган
керемнҽр, чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында
белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы
Спас муниципаль районының Ҿчкүл авыл җирлегенең җирле үзидарҽ
органының югары вазыйфаи затын гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ хҽл итү буенча гамҽлгҽ ашырыла.

15.1 "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ мҽгълүмат
урнаштыру турында мҽгълүмат тапшыру"
15.1.1 "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге сайтлар һҽм
(яки) сайтларның адреслары турында белешмҽлҽр (муниципаль хезмҽткҽр
Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы граждан), шулай ук
аларны идентифицациялҽргҽ мҿмкинлек бирүче белешмҽлҽрне яллаучы
вҽкиленҽ тапшыра:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданмуниципаль хезмҽткҽ кергҽн ел алдыннан ҿч календарь ел эчендҽ хезмҽткҽ
кергҽндҽ;
2) муниципаль хезмҽткҽр - күрсҽтелгҽн мҽгълүматны тапшыру елына
кадҽр ел саен, муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын үтҽү
кысаларында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүмат урнаштыру
очракларыннан тыш.
15.1.2 Ҽлеге бүлекнең 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар тарафыннан
муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, ҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хисап
елыннан соң килүче елның 1 апреленнҽн дҽ соңга калмыйча тапшырыла.
Ҽлеге бүлекнең 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча тапшырыла.
15.1.3 номерлы эшкҽ алучы вҽкиле карары буенча, ул вҽкалҽтле муниципаль
хезмҽткҽрлҽр, муниципаль хезмҽт вазыйфасына дҽгъвачылар һҽм "Интернет"
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽ
муниципаль
хезмҽткҽрлҽр
тарафыннан урнаштырылган һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматны
эшкҽртҽлҽр, шулай ук ҽлеге бүлекнең 1 ҿлешендҽ каралган белешмҽлҽрнең
дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерҽлҽр.
IV. Муниципаль хезмҽткҽ керү, аны үтү һҽм туктату тҽртибе.
16. Муниципаль хезмҽткҽ керү
16.1. Муниципаль хезмҽткҽ Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белүче һҽм
ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен
билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килгҽн 18 яшькҽ җиткҽн,
муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр сыйфатында ҽлеге Нигезлҽмҽнең
11 статьясында күрсҽтелгҽн шартлар булмаганда, гражданнар керергҽ
хокуклы.
16.2. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, шулай ук аны узганда җенесе,
расасы, миллҽте, чыгышы, мҿлкҽте һҽм вазыйфаи хҽле, яшҽү урыны, дингҽ
карата мҿнҽсҽбҽт, инанулар, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽренҽ карау, шулай ук
муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм эшлекле сыйфатларына бҽйле булмаган
башка шартларга бҽйле рҽвештҽ нинди дҽ булса туры яки турыдан-туры
чиклҽүлҽр яки ҿстенлеклҽр билгелҽү рҿхсҽт ителми.

16.3. Граждан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ тҽкъдим итҽ:
1) муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү
турында үтенеч белҽн гариза;
2) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма
хакимият органы билгелҽгҽн форма буенча үз куллары белҽн тутырылган һҽм
имзаланган анкетаны;
3) паспорт;
4) хезмҽт кенҽгҽсен һҽм (яисҽ) хезмҽт эшчҽнлеге турында законнарда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелгҽн белешмҽлҽрне, хезмҽт шартнамҽсе
(контракт) беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан тыш;
5) мҽгариф турында документ;
6) индивидуаль (шҽхсилҽштерелгҽн) исҽпкҽ алу системасында теркҽлүне
раслый торган документ;
7) Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽү урыны буенча салым
органында физик затны исҽпкҽ кую турында таныклык;
8) хҽрби исҽпкҽ алу документлары - запаста торучы гражданнар һҽм хҽрби
хезмҽткҽ чакырылырга тиешле затлар ҿчен;
9) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ каршы килҽ торган авыру булмау турында
медицина оешмасы бҽялҽмҽсе;
10) муниципаль хезмҽткҽ кергҽн елдан алдагы елда керемнҽре, мҿлкҽте
һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр;
10.1) ҽлеге Нигезлҽмҽнең 15.1 бүлегендҽ каралган белешмҽлҽр;
11) федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында
һҽм Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карарларында каралган башка
документлар.
16.4. Хезмҽт килешүе шартларында, Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасы законнарында каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып,
гражданны муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽү нҽтиҗҽсендҽ
муниципаль хезмҽткҽ керү гамҽлгҽ ашырыла.
16.5. Гражданның муниципаль хезмҽткҽ килүе муниципаль хезмҽт
вазыйфасына билгелҽп кую турында яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең акты
белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Эшкҽ алучы вҽкиле (эш бирүче) һҽм муниципаль
хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ хезмҽт килешүенең яклары булып
тора.

16.6. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽннҽн соң муниципаль
хезмҽткҽргҽ хезмҽт таныклыгы бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽр таныклыгын
бирү тҽртибе һҽм формасы Ҿчкүл авыл җирлеге башлыгы боерыгы белҽн
раслана.
17. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ Конкурс
17.1. Җирле үзидарҽ органнарында, Идел буе авыл җирлегенең
муниципаль органнарында муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ хезмҽт
шартнамҽсе тҿзү алдыннан муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва
кылучыларның һҿнҽри дҽрҽҗҽсе, аларның муниципаль хезмҽт вазыйфасына
билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килүе турындагы конкурс
үткҽрелергҽ мҿмкин.
17.2. Конкурсны уздыру тҽртибе һҽм шартлары Россия Федерациясе
законнары һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ Идел буе авыл
җирлеге Советы карары белҽн билгелҽнҽ.
18. Аттестация муниципальных служащих
18.1.
Муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне
аттестациялҽү
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри ҽзерлек дҽрҽҗҽсен билгелҽү һҽм Россия Федерациясе
һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфаларына туры килү-килмҽү дҽрҽҗҽсен билгелҽү ҿчен үткҽрелҽ.
18.2. Аттестация ҿч елга бер тапкыр үткҽрелҽ.
18.3. Аттестациялҽнергҽ тиешле муниципаль хезмҽткҽрлҽр исемлеге
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн.
18.4. Аттестация Спас муниципаль районының муниципаль хокукый
актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ.
19. Муниципаль хезмҽтне туктату ҿчен нигезлҽр
19.1. Муниципаль хезмҽтне туктату Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы законнарында каралган нигезлҽр буенча гамҽлгҽ ашырыла.
19.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат
ителүе муниципаль хезмҽткҽр хезмҽте уза торган Ҿчкүл авыл җирлегенең
җирле үзидарҽ органының, муниципаль органының хокукый акты белҽн
рҽсмилҽштерелҽ. Хокук акты муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат ителү
ҿчен нигез булырга тиеш.
V. Эш вакыты һҽм ял вакыты
20. Муниципаль хезмҽткҽрнең китүе

20.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ дҽвамлылыгы 30 календарь кҿнгҽ тигез
еллык тҿп түлҽүле отпуск бирелҽ.
20.2. Ел саен ҿстҽмҽ түлҽүле яллар муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен, шулай ук федераль законнарда каралган очракларда бирелҽ.
Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен муниципаль хезмҽткҽргҽ еллык ҿстҽмҽ түлҽүле
отпускның дҽвамлылыгы муниципаль хезмҽтнең һҽр елында (10 календарь
кҿннҽн дҽ артык булмаган дҽвамлылыгы) бер календарь кҿн исҽбеннҽн
исҽплҽнҽ. Еллык тҿп түлҽүле отпускның һҽм тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен
еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпускның гомуми дҽвамлылыгы муниципаль
хезмҽткҽрлҽр ҿчен 40 календарь кҿннҽн арта алмый.
20.3. Ел саен түлҽүле отпуск һҽм ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск кушыла һҽм
муниципаль хезмҽткҽр телҽге буенча ҿлешлҽр буенча бирелергҽ мҿмкин. Шул
ук вакытта бирелҽ торган отпускның бер ҿлешенең дҽвамлылыгы 14 календарь
кҿннҽн дҽ ким була алмый.
20.4. Муниципаль хезмҽткҽргҽ еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр
түлҽнҽ.
20.5 Нормалаштырылмаган эш кҿне билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ
нормалаштырылмаган эш кҿне дҽвамлылыгы ҿч календарь кҿнгҽ тигез еллык
ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск бирелҽ.
20.6. Муниципаль хезмҽткҽргҽ җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе,
муниципаль хезмҽткҽр хезмҽт үтҽ торган Ҿчкүл авыл җирлегенең муниципаль
органы җитҽкчесе гаризасы буенча, федераль законда башкасы каралмаган
булса, кимендҽ бер ел хезмҽт хакын сакламыйча гына отпуск бирелергҽ
мҿмкин.
20.7. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ отпуск, шул исҽптҽн ҿстҽмҽ отпусклар
һҽм хезмҽт хакын сакламыйча ял бирү Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
VI. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽр, муниципаль
хезмҽт стажы
21. Муниципаль хезмҽткҽр ҿчен гарантиялҽр
21.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ Россия Федерациясе,
Республикасы законнары нигезендҽ гарантиялҽнҽ:

Татарстан

- вазыйфаи бурычларын үтҽүне тҽэмин итҽ торган эш шартлары;
- акчалата түлҽүне һҽм башка түлҽүлҽрне үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ
алуга хокук;

- эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽрен
һҽм эш кҿне булмаган бҽйрҽм кҿннҽрен бирү, шулай ук еллык түлҽүле
отпускны тҽэмин итҽ торган ял;
- аңа һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына медицина хезмҽте күрсҽтү, шул исҽптҽн
аны пенсиягҽ чыкканнан соң;
- тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия белҽн тҽэмин итү һҽм муниципаль
хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларын вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ
башланган очракта пенсия белҽн тҽэмин итү;
- үз вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ сҽламҽтлеккҽ һҽм
мҿлкҽткҽ зыян китерү очрагына мҽҗбүри дҽүлҽт иминлҽштерүе;
- ул муниципаль хезмҽтне үткҽн вакытта яисҽ аны туктатканнан соң авыру
очрагында яисҽ хезмҽткҽ сҽлҽтлелеген югалткан очракта, ҽмма ул вазыйфаи
бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп җиткҽн мҽҗбүри дҽүлҽт социаль
иминиятлҽштерүе;
- аны һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кҿч
кулланудан, янаулардан, вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ башка
хокук булмаган гамҽллҽрдҽн яклау;
21.2. Татарстан Республикасы субъекты законнары һҽм Ҿчкүл авыл
җирлеге уставы белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ гарантиялҽр
бирелергҽ мҿмкин.
21.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ гарантиялҽр бирүнең иң чик
чыгымнары, шулай ук компенсация түлҽүлҽренҽ чыгымнар суммасы, ел саен
Ҿчкүл авыл җирлеге Советының чираттагы финанс елына карары белҽн
билгелҽнҽ.
22. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин
итү
22.1.Җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр федераль законнар һҽм Татарстан
Республикасы законы нигезендҽ тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия алуга
хокуклы.
22.2. Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган очракта, ул вазыйфаи
бурычларын үтҽүгҽ бҽйле, шул исҽптҽн аны муниципаль хезмҽттҽн эштҽн азат
иткҽч, вафат булучының гаилҽ ҽгъзалары, туендыручысын югалту уңаеннан
федераль законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ пенсия алуга хокуклы.
23. Муниципаль хезмҽт стажы
23.1. Муниципаль хезмҽт стажына муниципаль хезмҽт Вазыйфаларында,
сайланулы муниципаль вазыйфаларда һҽм дҽүлҽт вазыйфаларында эшлҽү

вакыты, шулай ук Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт стажына кертелҽ торган башка чорлар кертелҽ.
23.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽт стажы дҽүлҽт граждан
хезмҽте стажына тигезлҽнҽ.
VII. Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү, муниципаль хезмҽткҽрнең
дисциплинар җаваплылыгы
24. Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү
24.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи бурычларын уңышлы һҽм
намуслы башкарулары, озак һҽм мактауга лаеклы хезмҽте, аеруча мҿһим һҽм
катлаулы биремнҽрне үтҽүлҽре ҿчен түбҽндҽге бүлҽклҽр тҿрлҽре билгелҽнҽ::
- рҽхмҽт белдерү;
- бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽк түлҽү;;
- кыйммҽтле бүлҽк белҽн бүлҽклҽү;
- Мактау грамотасы белҽн бүлҽклҽү;
- гамҽлдҽге законнар нигезендҽ Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү ;
- Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ
муниципаль хокукый актларда билгелҽнгҽн башка бүлҽклҽүлҽр.
Муниципаль хезмҽттҽге аерым аерым аерымлыклар ҿчен бүлҽклҽү чарасы
буларак, муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирелергҽ мҿмкин:
1) тиешле класслы чинда муниципаль хезмҽт үтү ҿчен билгелҽнгҽн вакыт
чыкканчыга кадҽр, ҽмма элегрҽк бирелгҽн класслы чинда алты айдан да соңга
калмыйча-муниципаль хезмҽт вазыйфаларының ҽлеге тҿркеменҽ туры килҽ
торган чираттагы класслы чиннан да югары түгел.;
2) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ торган класслы
чиннан бер баскычка югарырак - муниципаль хезмҽт вазыйфаларының
турыдан-туры югары тҿркеме чиклҽрендҽ.
24.2. Бүлҽклҽүлҽрне куллану тҽртибе һҽм шартлары, Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽреннҽн тыш, Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы законнары, Ҿчкүл авыл җирлеге Уставы, ҽлеге
Нигезлҽмҽ нигезендҽ билгелҽнҽ.
24.3. Бүлҽклҽр муниципаль хезмҽткҽр хезмҽт иткҽн җирле үзидарҽ органы,
Муниципаль орган җитҽкчесенең хокукый акты белҽн игълан ителҽ.
24.4. Алынмаган дисциплинар җҽза булган муниципаль хезмҽткҽрлҽр
бүлҽклҽнергҽ мҿмкин түгел.
25. Муниципаль хезмҽткҽрнең дисциплинар җаваплылыгы
25.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ үзенҽ йҿклҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн яки
тиешенчҽ үтҽмҽгҽн, хезмҽт дисциплинасын бозган, Вазыйфаи вҽкалҽтлҽрдҽн
артып киткҽн, муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле законнарда билгелҽнгҽн
чиклҽүлҽрне үтҽмҽгҽн ҿчен түбҽндҽге дисциплинар җҽза бирелҽ: :

- искҽрмҽ;
- шелтҽ;
- тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн азат итү.
25.2. Дисциплинар җинаятькҽ юл куйган муниципаль хезмҽткҽр, аның
дисциплинар җаваплылыгы турындагы мҽсьҽлҽне хҽл итүгҽ кадҽр, акчалата
эчтҽлеген саклап, вазыйфаи бурычларны үтҽүдҽн читлҽштерелергҽ мҿмкин.
Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаи бурычларны үтҽүдҽн читлҽштерү бу
очракта муниципаль хокукый акт белҽн башкарыла.
25.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ дисциплинар җҽза муниципаль
хезмҽткҽр хезмҽт иткҽн җирле үзидарҽ органы, Муниципаль орган җитҽкчесе
тарафыннан салына.
25.4. Һҽр дисциплинар җинаять ҿчен бер генҽ дисциплинар җҽза бирелергҽ
мҿмкин.
25.5. Дисциплинар түлҽтүне куллану, шикаять бирү һҽм исҽптҽн тҿшерү
тҽртибе Россия Федерациясе хезмҽт законнары белҽн билгелҽнҽ.
26. Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яки җайга салу турында
талҽплҽрне, чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽмҽгҽн һҽм коррупциягҽ каршы
тору максатларында билгелҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн ҿчен түлҽтүлҽр.
26.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау
яисҽ җайга салу турында чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны, талҽплҽрне үтҽмҽгҽн
һҽм коррупциягҽ каршы тору максатларында "Россия Федерациясендҽ
муниципаль хезмҽт турында" Федераль законда, "Коррупциягҽ каршы тору
турында" 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда һҽм
башка федераль законнарда билгелҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн ҿчен
законнарда каралган түлҽтүлҽр салына.
26.2. Муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт турында Татарстан
Республикасы кодексының 17, 18 статьяларында каралган хокук бозулар
кылган очракларда ышаныч югалу сҽбҽпле муниципаль хезмҽттҽн азат
ителергҽ тиеш
26.3. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының
17, 18 һҽм 32 статьяларында каралган түлҽтүлҽр яллаучы (эш бирүче) вҽкиле
тарафыннан кулланыла:
1)коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча
тиешле муниципаль органның кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан
үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында доклад (алга таба-хокук бозуларны
профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе);
2) тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында доклад комиссиягҽ җибҽрелгҽн очракта,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен үтҽү һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссия тҽкъдимнҽре;

3) муниципаль хезмҽткҽр аңлатмалары;
4) коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча
кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе доклады, анда аны башкаруның факттагы
шартлары бҽян ителҽ, һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең бары тик аның ризалыгы
белҽн генҽ һҽм коррупцион хокук бозу фактын тану шарты белҽн (ышаныч
югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү рҽвешендҽге түлҽтүне кулланудан
тыш);;
5) башка материаллар.
26.4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте
бүлекчҽсе тарафыннан тикшерү үткҽрү ҿчен язма рҽвештҽ бирелгҽн җитҽрлек
мҽгълүмат нигез булып тора:
1) хокук саклау органнары, башка дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм аларның вазыйфаи затлары;
2) сҽяси партиялҽрнең тҿбҽк яки җирле бүлеклҽре, шулай ук закон
нигезендҽ теркҽлгҽн тҿбҽк иҗтимагый берлҽшмҽлҽре, сҽяси партиялҽр
булмаган тҿбҽк иҗтимагый берлҽшмҽлҽре;
3) Спас муниципаль районында оештырылган Иҗтимагый совет;
4) массакүлҽм мҽгълүмат чаралары.
26.5. Аноним хҽбҽрлҽр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар
хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан тикшерү үткҽрү ҿчен нигез була алмый.
26.6. Тикшерү үткҽрелгҽнче, хокук бозуларны профилактикалау буенча
кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе муниципаль хезмҽткҽрдҽн язма рҽвештҽ аңлатма
соратырга тиеш. Ҽгҽр ике эш кҿне узганнан соң муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
ҽлеге аңлатма күрсҽтелмҽгҽн булса, тиешле акт тҿзелҽ. Муниципаль
хезмҽткҽрнең аңлатмасын тапшырмавы тикшерү үткҽрү ҿчен киртҽ булмый.
26.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽт турында Татарстан
Республикасы кодексының 17 статьясындагы 5 яисҽ 7 ҿлешендҽ каралган
хокук бозу башкарылган очракта, тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында доклад,
муниципаль хезмҽткҽрнең язма аңлатмасы һҽм башка материаллар
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽрне үтҽү һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча комиссиягҽ хокук бозуларны
профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан тапшырыла,
ул яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) дисциплинар түлҽтүне куллану буенча
тҽкъдимнҽр ҽзерли.
Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында доклад башка
хокук бозган очракта, муниципаль хезмҽткҽрнең язма аңлатмасы һҽм башка
материаллар яллаучы вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) хокук бозуларны
профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан тапшырыла.
26.8. Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының
17, 18 һҽм 32 статьяларында каралган түлҽтүлҽр кулланганда муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ кылынган коррупцион хокук бозуның характеры, аның

авырлыгы, кылынган шартлары, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ башка
чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽве, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ
җайга салу турындагы талҽплҽр һҽм коррупциягҽ каршы тору максатларында
билгелҽнгҽн бурычларны үтҽү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз
вазыйфаи бурычларын үтҽүнең алдагы нҽтиҗҽлҽре исҽпкҽ алына.
26.9. Дисциплинар түлҽтү, муниципаль хезмҽткҽрнең авыруы вакытын,
аны ялда булу вакытын, шулай ук хезмҽткҽрлҽрнең вҽкиллекле органы
фикерен исҽпкҽ алуга кирҽкле вакытны исҽпкҽ алмыйча, башкарылган эшлҽр
ачыкланганнан соң бер айдан да соңга калмыйча кулланыла.
Чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽмҽгҽн, коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында
Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн ҿчен
дисциплинар түлҽтүдҽн тыш, гаеплҽү гамҽл кылган кҿннҽн алып алты айдан
да соңга калмыйча, ҽ ревизия нҽтиҗҽлҽре буенча, финанс-хуҗалык
эшчҽнлеген яисҽ аудиторлык тикшерүен тикшерү кҿненнҽн соң ике елдан да
соңга калмыйча кулланыла алмый. Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында Россия
Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽмҽгҽн,
бурычларны үтҽмҽгҽн ҿчен дисциплиналы түлҽтү гамҽл кылган кҿннҽн алып
ҿч елдан да соңга калмыйча кулланыла алмый. Күрсҽтелгҽн срокларга җинаять
эше буенча җитештерү вакыты кертелми".
26.10. Коррупциячел хокук бозу кылган очракта, түлҽтүне куллануга нигез
буларак, муниципаль хезмҽткҽргҽ карата җҽза куллану турындагы актта
"Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль законның
27.1 статьясындагы 1 яки 2 ҿлеше күрсҽтелҽ.
26.11. Нигезлҽре бозылган хокук һҽм норматив хокукый актларны
күрсҽтеп, муниципаль хезмҽткҽргҽ карата хокук бозу һҽм норматив хокукый
актлар куллану турындагы акт күчермҽсе муниципаль хезмҽткҽргҽ, мотивлар
күрсҽтеп, мондый түлҽтүне кулланудан баш тарту турында тиешле акт
басылып чыкканнан соң ҿч эш кҿне эчендҽ расписка белҽн муниципаль
хезмҽткҽргҽ тапшырыла. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр күрсҽтелгҽн расписка
бирүдҽн баш тартса, тиешле акт тҿзелҽ.
26.12.түлҽтүгҽ федераль закон нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
шикаять бирелергҽ мҿмкин.
26.13. Муниципаль хезмҽткҽрне түлҽтү кулланылган кҿннҽн алып бер ел
эчендҽ муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексының 32
статьясындагы 1 ҿлешенең 1 яисҽ 2 пунктында каралган дисциплинар түлҽтүгҽ
дучар ителмҽгҽн булса, ул түлҽтелмҽгҽн дип санала.
26.14. Алучының (эш бирүче) вҽкиле муниципаль хезмҽткҽрдҽн
муниципаль хезмҽткҽрнең язмача гаризасы буенча яисҽ аның турыдан-туры
җитҽкчесенең үтенечнамҽсе буенча муниципаль хезмҽт турында Татарстан
Республикасы кодексының 32 статьясындагы 1 ҿлешенең 1 яисҽ 2 пунктында
каралган дисциплинар түлҽтүне муниципаль хезмҽткҽрдҽн алырга хокуклы.

VIII. Җирле үзидарҽ органнарының кадрлар эше
27. Җирле үзидарҽ органнарының кадрлар эше
27.1. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе муниципаль хезмҽткҽрне (яки
муниципаль хезмҽткҽрлҽрне) билгели, ул (затлар) җирле үзидарҽнең тиешле
органында (кадрлар хезмҽте) кадрлар эше ҿчен җавап бирҽ.
27.2. Кадрлар хезмҽте түбҽндҽгелҽрне гамҽлгҽ ашыра:
1) муниципаль хезмҽт Вазыйфаларын билҽү ҿчен кадрлар составы
булдыру;
2) муниципаль хезмҽт турында законнар нигезлҽмҽлҽрен гамҽлгҽ ашыру
турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү һҽм ҽлеге тҽкъдимнҽрне яллаучы вҽкиленҽ (эш
бирүчегҽ) кертү;
3) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ, аны узуга, хезмҽт килешүе (контракт)
тҿзүгҽ, муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнүгҽ, муниципаль хезмҽт
вазыйфасын билҽүдҽн азат итүгҽ, муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль
хезмҽттҽн азат итүгҽ һҽм аның пенсиягҽ чыгуына бҽйле Муниципаль хокукый
актлар проектларын ҽзерлҽүне оештыру һҽм тиешле документларны
рҽсмилҽштерү.;
4) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт кенҽгҽлҽрен алып бару (булганда),
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан муниципаль хезмҽт узган чорда хезмҽт
эшчҽнлеге турында мҽгълүматлар формалаштыру һҽм ҽлеге белешмҽлҽрне
мҽҗбүри
пенсия
иминияте
системасында
индивидуаль
(персональлҽштерелгҽн) исҽпкҽ алу турында Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, Россия Федерациясе Пенсия фондының
мҽгълүмат ресурсларында саклау ҿчен тапшыру.";
5) "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" Федераль
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси эшлҽрен
алып бару;
6) муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару;
7) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт таныклыкларын рҽсмилҽштерү
һҽм бирү;
8) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфаларын билҽүгҽ
муниципаль хезмҽткҽрлҽрне кадрлар резервына кертүгҽ конкурс үткҽрү;

һҽм

9) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация үткҽрү;
10) кадрлар резервы белҽн эшлҽүне оештыру һҽм аннан нҽтиҗҽле
файдалану;

11) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ граждан тарафыннан тапшырыла
торган шҽхси белешмҽлҽрнең һҽм башка белешмҽлҽрнең дҿреслеген
тикшерүне оештыру, шулай ук дҽүлҽт серен тҽшкил иткҽн белешмҽлҽргҽ
билгелҽнгҽн рҽвешкҽ рҿхсҽт кҽгазен рҽсмилҽштерү;
12) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽрне тикшерүне оештыру,
шулай ук муниципаль хезмҽткҽ бҽйле чиклҽүлҽрнең ҽлеге нигезлҽмҽнең 11
һҽм 12 статьяларында һҽм башка федераль законнарда билгелҽнгҽн үтҽлешен;
13) муниципаль хезмҽтнең хокукый һҽм башка мҽсьҽлҽлҽре буенча
муниципаль хезмҽткҽрлҽрне консультациялҽү;
14) кадрлар эшенең Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы
законнары белҽн билгелҽнҽ торган башка мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү.
28. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару.
28.1. Ҿчкүл авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт узу муниципаль
хезмҽткҽрнең шҽхси эшендҽ чагыла. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше
кадрлар хезмҽте яисҽ тиешле җирле үзидарҽ органында, Ҿчкүл авыл
җирлегенең муниципаль органында кадрлар мҽсьҽлҽлҽрен алып бару
йҿклҽнгҽн зат тарафыннан алып барыла һҽм муниципаль хезмҽткҽр
муниципаль хезмҽтнең яңа урынына күчкҽндҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
урыны буенча тапшырыла. Бер муниципаль хезмҽткҽргҽ берничҽ шҽхси эш
башкару рҿхсҽт ителми.
28.2.Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше 10 ел дҽвамында саклана.
Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн чыгарганда аның шҽхси эше
җирле үзидарҽ органы, Спас муниципаль районы муниципаль органы,
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе архивында муниципаль
хезмҽтнең соңгы урыны буенча саклана.
28.3 Муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн җирле
үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе бетерелгҽндҽ,
аның шҽхси эше җирле үзидарҽ органына, җирле үзидарҽнең бетерелгҽн
органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе функциялҽрен
тапшырган муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясенҽ яисҽ аларның хокук
варисларына тапшырыла.
29. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестры
29.1. Җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси
белешмҽлҽре нигезендҽ формалаша торган муниципаль хезмҽткҽрлҽр
реестрлары алып барыла. Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽн муниципаль
хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽн кҿнне муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрыннан
чыгарыла.

Муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару тҽртибе муниципаль
хокукый акт белҽн раслана.

30. Муниципаль хезмҽттҽ кадрлар резервы
Спас муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарында, муниципаль
органнарында кадрлар резервы Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы
законнары, Спас муниципаль районының муниципаль хокукый актлары
нигезендҽ тҿзелҽ.

