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нигезлҽмҽ хакында
«Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы, «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25
декабрендҽге 273-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ
номерлы, «Муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы» 2013
елның 23 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ,
Ҽлмҽт шҽһҽр прокуратурасының 09.08.2021 ел,
02-08-02/_314_2021 номерлы
протестын карап
Кэлэй авыл Советы КАРАР БИРҼ:
1. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽне расларга (кушымта).
2. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл Советының
түбҽндҽге карары үз кҿчен югалтуын танырга:
- “Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽ хакында” 2016 елның 27 декабрендҽге 39
номерлы карары;
-“Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽ хакында” 2016 елның 27 декабрендҽге 39
номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында” 2017 елның 29 сентябрендҽге 53
номерлы карары;
-“Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽ хакында” 2016 елның 27 декабрендҽге 39
номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында” 2018 елның 17 июлендҽге 88 номерлы
карары;
-“Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽ хакында” 2016 елның 27 декабрендҽге 39
номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында” 2019 елның 06 маендагы 117
номерлы карары;
-“Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽ хакында” 2016 елның 27 декабрендҽге 39
номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында” 2020 елның 03 мартындагы 133
номерлы карары;
-“Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽ хакында” 2016 елның 27 декабрендҽге 39
номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында” 2020 елның 11 декабрендҽге 10
номерлы карары;
3. Ҽлеге карарны Кэлэй авылы, Специалистлар ур., 2Д йорт территориясендҽ
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Татарстан Республикасы
Ҽлмҽт муниципаль районы
Кэлэй авыл Советының
2021 елның
29 октябрендҽге 29 номерлы
карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы
Кэлэй авыл җирлегендҽ муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽ
1.

Гомүми нигезлҽмҽ

1.1. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт (алга таба Поселение) Россия Федерациясе Конституциясе,
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законнар, «Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 02 мартындагы 25-ФЗ
номерлы, Татарстан Республикасы Конституциясе, муниципаль хезмҽт турында 2013
елның 25 июнендҽге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Кодексы, шулай ук
Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлеге Уставы
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
1.2. Җирлектҽ муниципаль хезмҽтнең тҿп принциплары муниципаль хезмҽт
турындагы законнар нигезендҽ билгелҽнҽ.
1.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт
турында»Федераль законда каралган үзенчҽлеклҽр белҽн хезмҽт законнарының
гамҽлдҽ булуы кагыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт-гражданнарның һҿнҽри эшчҽнлеге, ул даими нигездҽ
хезмҽт килешүе (контракт) тҿзү юлы белҽн билҽп торучы муниципаль хезмҽт
вазыйфаларында гамҽлгҽ ашырыла.
1.5. Муниципаль хезмҽт һҽм Россия Федерациясе дҽүлҽт граждан хезмҽтенең
үзара бҽйлҽнеше юл белҽн тҽэмин ителҽ:
1.5.1. муниципаль хезмҽт вазыйфаларын һҽм дҽүлҽт граждан хезмҽте
вазыйфаларын билҽү ҿчен тҿп квалификация талҽплҽренең бердҽмлеге;
1.5.2. муниципаль хезмҽт һҽм дҽүлҽт граждан хезмҽте узганда чиклҽүлҽр һҽм
йҿклҽмҽлҽр бердҽмлеге;
1.5.3. муниципаль һҽм граждан хезмҽте ҿчен кадрлар ҽзерлҽү һҽм ҿстҽмҽ
һҿнҽри белем алуга карата талҽплҽрнең бердҽмлеге;
1.5.4. муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽп чыгарганда дҽүлҽт граждан хезмҽте
стажын һҽм дҽүлҽт граждан хезмҽте стажын исҽплҽп чыгарганда муниципаль хезмҽт
стажын исҽпкҽ алу;
1.5.5. муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең һҽм дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренең
хезмҽт ҿчен түлҽүнең һҽм социаль гарантиялҽренең тҿп шартларының ярашлылыгы;
1.5.6. муниципаль хезмҽт узган гражданнарны һҽм дҽүлҽт граждан хезмҽтен
үткҽн гражданнарны, шулай ук аларның гаилҽ ҽгъзаларын туендыручысын югалткан
очракта дҽүлҽт пенсия белҽн тҽэмин итүнең тҿп шартларының чагыштырмасы.
2. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары
2.1.Муниципаль хезмҽт вазыйфасы - җирле үзидарҽ органындагы вазыйфа,
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муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратындагы вазыйфа, ул җирле
үзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенең яисҽ
муниципаль вазыйфаны билҽүче затның вҽкалҽтлҽрен үтҽүне тҽэмин итү буенча
билгелҽнгҽн бурычлар даирҽсе нигезендҽ тҿзелҽ.
2.2. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары Татарстан Республикасы Законы белҽн
раслана торган Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары
реестры нигезендҽ Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл Советы (алга таба Җирлек Советы) карары белҽн билгелҽнҽ.
2.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфалары түбҽндҽге тҿркемнҽргҽ бүленҽ:
1) муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары;
2) муниципаль хезмҽтнең тҿп вазыйфалары;
3) муниципаль хезмҽтнең ҽйдҽүче вазыйфалары;
4) муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфалары;
5) муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфалары.
2.4. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт
граждан хезмҽте вазыйфаларының муниципаль хезмҽтнең тиешле вазыйфаларына
һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларына квалификация
талҽплҽрен исҽпкҽ алып чагыштырмасы Татарстан Республикасы законы белҽн
билгелҽнҽ.
2.5. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ,
муниципаль хезмҽт яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш стажына, вазыйфаи
бурычларны башкару ҿчен кирҽкле белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ, шулай ук яллаучы
(эш бирүче) вҽкиленең тиешле карары булганда - белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ
карата квалификация талҽплҽренҽ туры килү талҽп ителҽ:
муниципаль хезмҽтнең югары муниципаль вазыйфалары буенча - югары белем
һҽм муниципаль хезмҽт стажы кимендҽ ике ел яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше
буенча кимендҽ дүрт ел эш стажы;
2020 елның 1 октябренҽ кадҽр авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе
урынбасары вазыйфасын билҽү ҿчен һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ карата
квалификация талҽплҽре урта һҿнҽри белем бирүне һҽм белгечлек, ҽзерлек
юнҽлеше буенча эш стажын яисҽ кимендҽ ике ел яки ким дигҽндҽ ҿч ел стажын күздҽ
тотарга мҿмкин. 2020 елның 1 октябреннҽн соң ҽлеге пунктның икенче абзацында
каралган күрсҽтелгҽн вазыйфаны билҽү ҿчен квалификация талҽплҽре 2020 елның 1
октябренҽ кадҽр вазыйфага билгелҽнгҽн һҽм ҽлеге пункт нигезендҽ кабул ителгҽн
муниципаль хокукый актларда каралган тиешле квалификация талҽплҽренҽ карата
кулланылмый.
Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽгҽндҽ шулай ук дҽүлҽт граждан хезмҽте
вазыйфаларында һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн хҽрби хезмҽт вазыйфаларында һҽм
федераль дҽүлҽт хезмҽтенең башка тҿр вазыйфаларында эш стажы исҽпкҽ алына.
Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен кирҽк булган белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча
квалификация талҽплҽре каралса, белгечлек, юнҽлеш буенча эш стажын исҽплҽп
чыгарганда ҽлеге белгечлек, бу юнҽлеш буенча граждан (муниципаль хезмҽткҽр)
белем турында документ һҽм (яисҽ) күрсҽтелгҽн белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча
квалификация алудан соң ҽлеге белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш чорлары
кертелҽ;
Муниципаль хезмҽт стажын билгелҽгҽндҽ шулай ук дҽүлҽт граждан хезмҽте
вазыйфаларында һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн хҽрби хезмҽт вазыйфаларында һҽм
федераль дҽүлҽт хезмҽтенең башка тҿр вазыйфаларында эш стажы исҽпкҽ алына.
Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе тарафыннан муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен кирҽк булган белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча
квалификация талҽплҽре каралса, белгечлек, юнҽлеш буенча эш стажын исҽплҽп
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чыгарганда ҽлеге белгечлек, бу юнҽлеш буенча граждан (муниципаль хезмҽткҽр)
белем турында документ һҽм (яисҽ) күрсҽтелгҽн белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча
квалификация алудан соң ҽлеге белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше буенча эш чорлары
кертелҽ;
Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен кирҽк булган белгечлек, юнҽлеш
буенча муниципаль хезмҽт стажына, муниципаль хезмҽт стажына яисҽ муниципаль
хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен кирҽк булган белгечлек, юнҽлеш буенча эш
стажына квалификация талҽплҽре муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен
типлаштырылган квалификация талҽплҽре нигезендҽ муниципаль хокукый актлар
белҽн билгелҽнҽ, алар муниципаль хезмҽт вазыйфалары классификациясе
нигезендҽ Россия Федерациясе субъекты законы белҽн билгелҽнҽ. Вазыйфаи
бурычларны үтҽү ҿчен кирҽк булган белемнҽргҽ һҽм күнекмҽлҽргҽ квалификация
талҽплҽре муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ һҽм тҿренҽ
бҽйле рҽвештҽ аның вазыйфаи инструкциясе белҽн билгелҽнҽ. Муниципаль
хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясе белҽн шулай ук белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше
буенча квалификация талҽплҽре каралырга мҿмкин.
Белгеч яисҽ магистр дипломнары булган затлар ҿчен диплом бирелгҽн кҿннҽн ҿч
ел дҽвамында муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек, юнҽлеш буенча эш
стажына квалификация талҽплҽре билгелҽнҽ - муниципаль хезмҽтнең тҿп
вазыйфаларын билҽү ҿчен ҽзерлек юнҽлеше буенча-ярты елдан да ким булмаган
стажы яисҽ белгечлек, юнҽлеш буенча бер ел эш стажы.
2.6. Җирлектҽ җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽр
реестрын алып бару тҽртибе турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ муниципаль
хезмҽткҽрлҽр реестры алып барыла.
3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең класс чиннары
3.1. Класс чиннары муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри ҽзерлеге дҽрҽҗҽсенең муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽү ҿчен квалификация талҽплҽренҽ туры килүен күрсҽтҽ.
3.2. 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.
3.3. Югарыда күрсҽтелгҽн тҿркемнҽргҽ муниципаль хезмҽт вазыйфаларын кертү
Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфалары реестры нигезендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класс чиннар бирү һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне
муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфаларына күчергҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽттҽн
киткҽндҽ аларны саклап калу тҽртибе
4.1. Класслы чиннар, алдагы класслы чинда билгелҽнгҽн вакытны исҽпкҽ
алып, муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме чиклҽрендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфасы нигезендҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ эзлекле рҽвештҽ бирелҽ.
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4.2. Класс чины беренче яки чираттагы булырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына беренче тапкыр билгелҽнгҽн муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ 3 класслы класс чины бирелҽ.
Федераль дҽүлҽт граждан хезмҽтенең класслы чины, дипломатик ранг, хҽрби яки
махсус исем, Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ Россия
Федерациясенең башка субъектының класслы чины, муниципаль хезмҽтнең
квалификация разряды, беренче класс чины аңа муниципаль хезмҽт вазыйфалары
тҿркеме кысаларында бирелҽ.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү максатларында квалификация
разрядларының һҽм муниципаль хезмҽтнең класслы чиннарының билгелҽнгҽн
нисбҽте, Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт вазыйфаларының һҽм
Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽте вазыйфаларының һҽм федераль
дҽүлҽт граждан хезмҽтенең, Россия Федерациясенең башка субъектының дҽүлҽт
граждан хезмҽтенең класслы чиннарының нисбҽте, шулай ук федераль дҽүлҽт
граждан хезмҽтенең класслы чиннарының, дипломатик рангларның, хҽрби һҽм махсус
исемнҽр нисбҽте кулланыла.
Вазыйфаларның, класслы чиннарның һҽм квалификация разрядларының
билгелҽнгҽн нисбҽтен исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽтнең бирелҽ торган класслы
чины муниципаль хезмҽткҽрнең федераль дҽүлҽт граждан хезмҽте, дипломатик
рангы, хҽрби яисҽ махсус исеме, Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан
хезмҽтенең яисҽ Россия Федерациясенең башка субъектының класслы чины,
муниципаль хезмҽтнең квалификация разряды класслы чины муниципаль
хезмҽткҽргҽ федераль дҽүлҽт гражданлык хезмҽтенең, дипломатик рангы, хҽрби яисҽ
махсус исеме, Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽтенең яисҽ Россия
Федерациясенең башка субъектының квалификация разряды класслы чины, ҽмма
муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽгҽн муниципаль хезмҽт тҿркеменең 1 класс
чигеннҽн югары булмаган класс чины бирелҽ торган федераль дҽүлҽт гражданлык
хезмҽтенең, дипломатик рангы, хҽрби яки махсус исеме, муниципаль хезмҽтнең яисҽ
Россия Федерациясенең башка субъектының класслы чиныннан түбҽнрҽк булмаса,
ҽмма хезмҽт вазыйфаларын билҽгҽн вазыйфа тҿркеменең 1 нче класслы чиныннан
югары түгел.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ чираттагы класс 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 класс чинында, муниципаль хезмҽтнең
квалификация разрядында булу дҽвамлылыгы исҽпкҽ алына.
4.4. Беренче класс 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.
4.5. 2 һҽм 3 класслы муниципаль хезмҽт секретареның һҽм референтының
класслы чиннарында булуның минималь сроклары бер елны, муниципаль хезмҽт
киңҽшчесе һҽм 2 һҽм 3 класс киңҽшчесе - ике елны, 2 һҽм 3 класс муниципаль
киңҽшчесе - бер елны тҽшкил итҽ.
1 класслы секретарьның, референтның, муниципаль хезмҽт киңҽшчесенең,
муниципаль киңҽшченең һҽм чын муниципаль киңҽшченең класслы чиннарында булу
сроклары билгелҽнми. Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне класслы чиннарда
арттыру аларны тиешле тҿркем муниципаль хезмҽтенең югарырак вазыйфаларына
күчергҽндҽ генҽ мҿмкин.
4.6.Бирелгҽн класс чинада булу вакыты бирелгҽн кҿннҽн исҽплҽнҽ.
4.6.1. Класслы чин бирү кҿне дип класслы чин бирү турында карар кабул ителгҽн
кҿн санала. Квалификация имтиханы нҽтиҗҽлҽре буенча класслы чин бирелгҽн
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очракта, класслы чин бирү кҿне дип муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ квалификация
имтиханын тапшыру кҿне санала.
4.7. Чираттагы класс чины муниципаль хезмҽткҽргҽ алдагы класслы чинда
муниципаль хезмҽт үтү ҿчен билгелҽнгҽн вакыт үткҽннҽн соң, муниципаль
хезмҽткҽргҽ үзенең хезмҽт вазыйфаларын тиешле дҽрҽҗҽдҽ башкарганда һҽм
муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ, аның ҿчен класс чины каралган булса,
муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган класс чиныннан югарырак яки югарырак
класслы чин каралган булса, бирелҽ.
Чираттагы класс чины дисциплинар җҽза алган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ,
шулай ук аларга карата эш тикшерүе үткҽрелҽ яки җинаять эше кузгатыла торган
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелми.
4.8. Муниципаль хезмҽттҽ махсус аерымлыклар ҿчен бүлҽклҽү чарасы
сыйфатында муниципаль хезмҽткҽргҽ түбҽндҽгелҽр бирелергҽ мҿмкин:
1) класс чинында булу, срогы беткҽнчегҽ кадҽр, ҽмма моңа кадҽр элек бирелгҽн
сыйныф чинында алты айдан да иртҽрҽк булмаган вакытта, - бу тҿркемгҽ муниципаль
хезмҽт вазыйфалары туры килҽ торган чираттагы класс чиныннан югарырак булмаса;
2) билҽгҽн вазыйфасы керҽ торган муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркеме
чиклҽрендҽ класслы чиннар эзлеклелеген үтҽмичҽ генҽ бер баскычка югарырак, - 3
класслы чины булган муниципаль хезмҽткҽргҽ, ҽмма 4 ҿлешнең 4.5 пунктында
каралганча, муниципаль хезмҽтне узу ҿчен 3 класслы тиешле чинда билгелҽнгҽн
срок тҽмамланганнан да иртҽрҽк түгел.
4.9. Муниципаль хезмҽткҽрне вазыйфаларның элекке тҿркеме чиклҽрендҽ
муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфасына билгелҽгҽндҽ, аның алдагы класслы
чинында булу вакыты чыккан булса, аңа чираттагы класс чины бирелергҽ мҿмкин.
Муниципаль хезмҽт вазыйфаларының югары тҿркеменҽ караган муниципаль
хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽндҽ, элек билҽгҽн
хезмҽткҽргҽ
караганда,
күрсҽтелгҽн
хезмҽткҽргҽ
муниципаль
хезмҽт
вазыйфаларының ҽлеге тҿркеме ҿчен беренче булып торучы класслы чин бирелҽ,
ҽгҽр бу класслы чин муниципаль хезмҽткҽр булган класслы чиннан югарырак булса.
Күрсҽтелгҽн очракта класс чины эзлеклелекне сакламыйча һҽм алдагы сыйныф
чинында булу вакытын исҽпкҽ алмыйча бирелҽ.
4.10. Вҽкалҽтлҽр вакытын чиклҽмичҽ билҽп торучы муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
муниципаль хезмҽтнең тҿп, алып баручы, ҿлкҽн, кече вазыйфаларын билҽүче
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар алар тарафыннан квалификация
имтиханын тапшырганнан соң бирелҽ.
Муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфаларын билҽп торучы муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ класслы чиннар, ҽгҽр дҽ бу хезмҽткҽрлҽр тарафыннан квалификация
имтиханын тапшыру турында карар җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан
кабул ителгҽн булса, квалификация имтиханын тапшырганнан соң бирелҽ.
Квалификация имтиханы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре тарафыннан
квалификация имтиханын тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ.
4.11. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ класс чиннары муниципаль хезмҽткҽр хезмҽт
итҽ торган муниципаль хезмҽткҽрнең турыдан-туры җитҽкчесе тҽкъдиме буенча
җирлек башлыгы тарафыннан бирелҽ (Нигезлҽмҽнең 3 нче, 4 нче кушымталары).
4.12. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында тҽкъдимнҽр кертү
тҽртибе һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге муниципаль хокукый
актлар белҽн билгелҽнҽ.
4.13. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турындагы карар, 4 ҿлешнең 4.7
пунктының икенче абзацында күрсҽтелгҽн очраклардан тыш, бер айдан да соңга
калмыйча кабул ителергҽ тиеш:
1) квалификация имтиханын уздырган кҿннҽн;
2) барлык кирҽкле документлар белҽн сыйныф чинын җирле үзидарҽ органына

8

яисҽ вазыйфаи затына бирү турында тапшырылган кҿннҽн башлап - квалификация
имтиханыннан башка класс чины бирелгҽндҽ.
4.14.
Муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне
муниципаль
хезмҽтнең
башка
вазыйфаларына күчергҽндҽ, шулай ук муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽндҽ
муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелгҽн класс чины саклана. Муниципаль хезмҽткҽр
муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына билгелҽнгҽндҽ, аңа бирелгҽн класслы
чин чираттагы класслы чин билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелгҽнче саклана.
4.15. Муниципаль хезмҽткҽргҽ класслы чин бирү турында белешмҽлҽр шҽхси
эшкҽ һҽм хезмҽт кенҽгҽсенҽ (булган очракта) кертелҽ. Муниципаль хезмҽткҽргҽ
класслы чин бирү турында мҽгълүмат шулай ук аның хезмҽт эшчҽнлеге турында
мҽгълүматларга кертелҽ.
4.16. 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.
4.17. Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең башка вазыйфасына
билгелҽгҽндҽ аңа бирелгҽн класслы чин билгелҽнгҽн тҽртиптҽ чираттагы класслы чин
бирелгҽнче саклана.
4.18. Бирелгҽн класслы чиннан мҽхрүм итү суд карары буенча федераль
законнар нигезендҽ мҿмкин.
5. Муниципаль хезмҽткҽрнең хокукый хҽле
5.1. Муниципаль хезмҽткҽр булып, федераль һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ, ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфасын башкарганга җирле бюджеттан хезмҽт хакы алып эшли торган
граждан исҽплҽнҽ.
5.2. Техник тҽэмин итү вазыйфаларын башкаручы затлар муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын башкармыйлар һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр булып тормыйлар.
5.3. Муниципаль хезмҽткҽр хокуклы:
1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча аның хокукларын һҽм
бурычларын билгели торган документлар, вазыйфаи бурычларны үтҽү сыйфатын
бҽялҽү критерийлары һҽм хезмҽттҽ алга җибҽрү шартлары белҽн танышу;
2) вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле оештыру-техник шартлар белҽн
тҽэмин итү;
3) хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм башка түлҽүлҽр, хезмҽт законнары, муниципаль хезмҽт
турындагы законнар һҽм хезмҽт килешүе (контракт)нигезендҽ;
4) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре бирү, шулай ук ел саен түлҽнҽ торган яллар турында
мҽгълүмат алу;
5) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү ҿчен кирҽкле мҽгълүмат
һҽм материаллар алу, шулай ук җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең
сайлау комиссиясе эшчҽнлеген камиллҽштерү турында тҽкъдимнҽр кертү ҿчен;
6) үз инициативасы белҽн муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽп
торуга конкурста катнашу;
7) җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн муниципаль хокукый акт нигезендҽ ҿстҽмҽ
һҿнҽри белем алу;
8) яклау, үз шҽхси мҽгълүматлар;
9) үз эшенең барлык материаллары, һҿнҽри эшчҽнлек турындагы бҽялҽмҽлҽр
һҽм башка документлар белҽн танышу, аларны шҽхси эшенҽ керткҽнче, шулай ук
аның язма аңлатмаларын шҽхси эшенҽ җҽлеп итү;
10) үз хокукларын, социаль-икътисадый һҽм һҿнҽри мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен
Һҿнҽр берлеклҽре тҿзү хокукын да кертү;
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11) хезмҽт законнары нигезендҽ индивидуаль хезмҽт бҽхҽслҽрен карау,
муниципаль хезмҽттҽ үз хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен яклау, шул
исҽптҽн судка шикаять бирүне дҽ кертеп, аларны бозу очраклары;
12) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ пенсия белҽн тҽэмин итү.
5.4. Муниципаль хезмҽткҽр, ҽгҽр «муниципаль хезмҽт турында» Федераль
законда башкасы каралмаган булса, мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы килеп чыкмаса, авыл
җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесенең алдан язма хҽбҽреннҽн башка түлҽүле эш
башкарырга хокуклы.
5.5. Муниципаль хезмҽткҽр бурычлы:
1) Россия Федерациясе Конституциясен , федераль конституциячел законнарны,
федераль законнарны, Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларын,
Татарстан Республикасы Конституциясен , Татарстан Республикасы законнарын һҽм
башка норматив хокукый актларын, җирлек Уставын һҽм башка муниципаль хокукый
актларны үтҽргҽ һҽм аларның үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ;
2) вазыйфаи инструкция нигезендҽ вазыйфаи бурычларны үтҽргҽ;
3) вазыйфаи бурычларын башкарганда, расасына, миллҽтенҽ, теленҽ, диненҽ
һҽм башка шартларга бҽйсез рҽвештҽ, кеше һҽм гражданның хокукларын, иреклҽрен
һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, шулай ук оешмаларның хокукларын һҽм законлы
мҽнфҽгатьлҽрен үтҽргҽ;
4) җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясендҽ
билгелҽнгҽн эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽрен, вазыйфаи инструкцияне, хезмҽт
мҽгълүматы белҽн эшлҽү тҽртибен үтҽргҽ;
5) вазыйфаи бурычларны тиешенчҽ үтҽү ҿчен кирҽкле квалификация дҽрҽҗҽсен
саклап калырга;
6) дҽүлҽт һҽм федераль законнар тарафыннан саклана торган башка серлҽрне
тҽшкил итүче белешмҽлҽрне, шулай ук вазыйфаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле
рҽвештҽ аңа билгеле булган белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн гражданнарның шҽхси
тормышына һҽм сҽламҽтлегенҽ кагылышлы яки аларның намусына һҽм абруена
кагылышлы белешмҽлҽрне таратырга;
7) дҽүлҽт һҽм муниципаль милекне, шул исҽптҽн аңа вазыйфаи бурычларны
үтҽү ҿчен бирелгҽн мҿлкҽтне сакларга;
8) Россия Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ үзе һҽм гаилҽ
ҽгъзалары турында белешмҽлҽрне тапшырырга;
9) авылның башкарма комитет җитҽкчесенҽ язма рҽвештҽ Россия Федерациясе
гражданлыгын яки чит ил гражданлыгы-Россия Федерациясе халыкара
шартнамҽсендҽ катнашучы чит ил гражданлыгы туктатылу турында хҽбҽр итҽргҽ,
аның нигезендҽ чит ил гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы, муниципаль
хезмҽткҽргҽ бу турыда билгеле булган кҿнне, ҽмма Россия Федерациясе
гражданлыгы яисҽ чит ил гражданлыгы туктатылган кҿннҽн алып биш эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча - Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ катнашучы, аның
нигезендҽ чит ил гражданы муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы;
9.1) башкарма комитет җитҽкчесенҽ язма рҽвештҽ чит дҽүлҽт гражданлыгы яки
гражданның чит дҽүлҽт территориясендҽ даими яшҽү хокукын раслаучы башка
документ алу турында хҽбҽр итҽргҽ, бу хакта муниципаль хезмҽткҽргҽ билгеле булган
кҿнне, ҽмма чит дҽүлҽт гражданлыгы алынган, яки чит ил территориясендҽ
гражданның даими яшҽү хокукын раслаучы башка документ алган кҿннҽн биш эш
кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча;
10) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон,
башка федераль законнар һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнгҽн чиклҽүлҽрне
үтҽргҽ, йҿклҽмҽлҽрне үтҽргҽ, тыюларны бозмаска;
11) коррупцион хокук бозулар кылуга тарту максатларында җирлек башкарма
комитеты җитҽкчесенҽ, прокуратура органнарына яисҽ башка дҽүлҽт органнарына
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мҿрҽҗҽгать итүнең барлык очраклары турында хҽбҽр итҽргҽ;
12) мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерергҽ мҿмкин булган вазыйфаи бурычларны
үтҽгҽндҽ шҽхси кызыксынучанлык турында җирлек башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
язмача хҽбҽр итҽргҽ һҽм мондый конфликтны булдырмау буенча чаралар күрергҽ
мҿмкин;
5.6. 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, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары нигезлҽмҽлҽре күрсҽтелеп, ҽлеге
йҿклҽмҽне үтҽгҽндҽ бозылырга мҿмкин булган муниципаль хокукый актлар
нигезлҽмҽлҽрен күрсҽтеп, ҽлеге йҿклҽмҽнең хокуксызлыгын нигезлҽүне язма
рҽвештҽ тапшырырга тиеш. Ҽлеге йҿклҽмҽнең җитҽкчесе тарафыннан язма рҽвештҽ
расланган очракта, муниципаль хезмҽткҽр аны үтҽүдҽн баш тартырга тиеш. Законсыз
йҿклҽмҽне үтҽгҽн очракта, муниципаль хезмҽткҽр һҽм бу йҿклҽмҽне биргҽн җитҽкче
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы.
5.7. Муниципаль хезмҽткҽр кыйммҽтле кҽгазьлҽргҽ, акциялҽргҽ (оешмаларның
устав (туплау) капиталларында катнашу ҿлешлҽренҽ, пайларына ия булса, ул
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау максатларында үзенҽ караган кыйммҽтле
кҽгазьлҽрне, акциялҽрне (оешмаларның устав (туплау) капиталларында катнашу
ҿлешлҽрен, пайларын) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ ышанычлы
идарҽгҽ тапшырырга тиеш.
6. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽүлҽр
6.1. Түбҽндҽге очракларда граждан муниципаль хезмҽткҽ алына алмый, ҽ
муниципаль хезмҽткҽр 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) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ яисҽ аны узуга һҽм медицина оешмасының
бҽялҽмҽсе белҽн расланган чире булу. Диспансерлаштыру узу тҽртибе, мондый
чирлҽр исемлеге һҽм медицина учреждениесе бҽялҽмҽсенең рҽвеше Россия
Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн федераль башкарма хакимият
органы тарафыннан билгелҽнҽ;
5) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү турыдан-туры буйсынучанлык яисҽ
ҽлеге вазыйфаи затка контрольлек итүгҽ бҽйле булса, җирле администрацияне
җитҽклҽүче муниципаль берҽмлек башлыгы белҽн (ата-аналар, ир белҽн хатын,
балалар, балалар, бертуганнар, апа-сеңеллҽр, шулай ук абыйлар, ата-аналар,
балалар һҽм ата-аналар), яисҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү турыдан-туры
буйсынучанлык яисҽ аларның берсе контроле белҽн бҽйле булса;
6) муниципаль хезмҽттҽ булырга хокуклы чит ил гражданының Россия
Федерациясе гражданлыгын яисҽ - Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсендҽ
катнашучының гражданлыгын туктату;
7) чит ил гражданлыгы яисҽ, ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара
шартнамҽсендҽ башкасы каралмаган булса, чит ил территориясендҽ гражданның
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даими яшҽү хокукын раслый торган башка документ булу;
8) муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ ялган документлар яисҽ ялган белешмҽлҽр
бирү;
9) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законда, «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында»
2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законда һҽм башка
федераль законнарда каралган белешмҽлҽрне тапшырмау яисҽ муниципаль
хезмҽткҽ кергҽндҽ белҽ торып дҿрес булмаган яисҽ тулы булмаган белешмҽлҽр
тапшыру;
9.1) ҽлеге Нигезлҽмҽнең 24.8 статьясында каралган белешмҽлҽрне тапшырмау;
10) аны чакыру буенча хҽрби хезмҽт узмаган дип тану, шуңа законлы нигезлҽргҽ
ия булмыйча, чакырылыш комиссиясе бҽялҽмҽсе нигезендҽ (контракт буенча хҽрби
хезмҽт узган гражданнардан тыш) - күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ шикаять бирү ҿчен
билгелҽнгҽн срок тҽмамланган кҿннҽн алып 10 ел эчендҽ, Россия Федерациясе
субъектының тиешле комиссиясенҽ, ҽгҽр күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ һҽм (яисҽ) Россия
Федерациясетиешле субъектының чакырылыш комиссиясе карарына карата
гражданның күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽгҽ шикаяте буенча судка шикаять бирелгҽн булса, суд карары законлы кҿченҽ кергҽн кҿннҽн алып 10 ел эчендҽ, ул күрсҽтелгҽн бҽялҽмҽ
һҽм (яисҽ) Россия Федерациясе тиешле субъектының чакырылыш комиссиясе карары
чыгарылганда гражданның ҽлеге бҽялҽмҽгҽ шикаяте буенча хокукы бозылмаган дип
танылу.
6.1.1.Граждан авыл җирлегенең ревизия комиссиясе рҽисе, рҽис урынбасары
һҽм аудиторы вазыйфасына билгелҽп куела алмый, ҽ муниципаль хезмҽткҽр тиешле
җирлек территориясендҽ урнашкан җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе, суд һҽм
хокук саклау органнары җитҽкчелҽре (ата-аналар, ир белҽн хатын, балалар,
бертуганнар, апа-сеңеллҽр) белҽн ревизия комиссиясе рҽисе, рҽис урынбасары һҽм
аудиторы вазыйфасын башкара алмый.
6.2. Граждан муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн иң чик
яшькҽ - 65 яшь тулганнан соң муниципаль хезмҽткҽ кабул ителҽ алмый.
6.3. 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.
7. Муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле тыюлар
7.1.Муниципаль хезмҽт үтү белҽн бҽйле рҽвештҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ
тыела:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү;
а) Россия Федерациясе дҽүлҽт вазыйфасына яки Татарстан Республикасы
Дҽүлҽт вазыйфасына сайлану яисҽ билгелҽү, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте вазыйфасына
билгелҽп куелганда;
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,
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муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел
профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан түлҽүсез идарҽдҽ катнашу,
башка иҗтимагый оешманың, торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының,
күчемсез милек милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми җыелышында (конференция)
катнашу;
б) коммерциягҽ карамаган оешма идарҽсендҽ (сҽяси партия идарҽсендҽ
катнашудан тыш, һҿнҽри берлек органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында,
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел
профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешма,
торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативлары съездында (конференциясендҽ) яисҽ
гомуми җыелышында катнашу, муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы
кодексының 16.1 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алынган яллаучы вҽкиле рҿхсҽте
белҽн;
в) Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре советында, башка
муниципаль берҽмлеклҽрнең берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның идарҽ
органнарында җирлек советы мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ тҽкъдим итү;
г) Җирлек муниципаль хокукый актлар нигезендҽ идарҽ органнарында һҽм
ревизия комиссиясендҽ урнашкан оешма, гамҽлгҽ куючы (катнашучы) булып торучы
(акционер) гражданнарның мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ күрсҽтүне, оешманы
гамҽлгҽ куючының вҽкалҽтлҽре турында җирлек исеменнҽн гамҽлгҽ ашыру тҽртибен
яисҽ 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.) эшкуарлык эшчҽнлеге белҽн шҽхсҽн яисҽ ышанычлы затлар аша
шҿгыльлҽнергҽ;
3) муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясе аппаратында җирле үзидарҽ
органында, ҽгҽр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, ул муниципаль
хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн, аңа турыдан-туры буйсынган яисҽ аңа буйсынган
ҿченче затлар эшлҽре буенча ышанычлы яисҽ вҽкил булырга;
4) вазыйфаи хҽлгҽ бҽйле рҽвештҽ яисҽ физик һҽм юридик затлардан (бүлҽклҽр,
акчалата бүлҽк, ссудалар, хезмҽт күрсҽтүлҽр, күңел ачу, ял итү, транспорт
чыгымнары һҽм башка бүлҽклҽүлҽр) вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ
алырга.
Беркетмҽ чараларына, хезмҽт командировкаларына һҽм башка рҽсми чараларга
бҽйле рҽвештҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ алынган бүлҽклҽр муниципаль милек дип
таныла һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ акт буенча җирле үзидарҽ органына,
муниципаль берҽмлек сайлау комиссиясенҽ тапшырыла, моңа Россия Федерациясе
Граждан кодексында билгелҽнгҽн очраклар керми. Беркетмҽ чарасына, хезмҽт
командировкасына яки башка рҽсми чарага бҽйле рҽвештҽ үзе алган бүлҽкне
тапшырган муниципаль хезмҽткҽр аны Россия Федерациясе норматив хокукый
актлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ сатып алырга мҿмкин;
5) физик һҽм юридик затлар акчалары исҽбеннҽн командировкаларга чыгарга,
моңа җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе җирле
үзидарҽ органнары, башка муниципаль берҽмлеклҽрнең сайлау комиссиялҽре белҽн,
шулай ук чит дҽүлҽтлҽрнең дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм җирле үзидарҽ
органнары, халыкара һҽм чит ил коммерциягҽ карамаган оешмалары белҽн
килешүлҽр буенча үзара нигездҽ башкарыла торган командировкаларга керми;
6) вазыйфаи бурычларны үтҽүгҽ бҽйле булмаган максатларда матди-техник,
финанс һҽм башка тҽэмин итү чараларын, башка муниципаль мҿлкҽтне
файдаланырга;
7) муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле булмаган максатларда, федераль законнар
нигезендҽ конфиденциаль характердагы мҽгълүматларга кертелгҽн мҽгълүматларны
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яисҽ вазыйфаи бурычларны үтҽү белҽн бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган хезмҽт
мҽгълүматын таратырга яисҽ кулланырга;
8) җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе һҽм
аларның җитҽкчелҽре эшчҽнлегенҽ карата, ҽгҽр бу аның вазыйфаи бурычларына
кермҽсҽ, гавами фикерлҽр, фикерлҽр һҽм бҽялҽүлҽр, шул исҽптҽн массакүлҽм
мҽгълүмат чараларында, җибҽрергҽ;
9) бүлҽклҽүнең Җирлек башлыгының язма рҿхсҽтеннҽн башка, чит
дҽүлҽтлҽрнең, халыкара оешмаларның, шулай ук сҽяси партиялҽрнең, башка
иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең һҽм дини берлҽшмҽлҽрнең мактаулы һҽм махсус
исемнҽрен (фҽнни берлҽшмҽлҽрдҽн тыш) кабул итҽргҽ, ҽгҽр аның вазыйфаи
бурычларына күрсҽтелгҽн оешмалар һҽм берлҽшмҽлҽр белҽн хезмҽттҽшлек керсҽ;
10) сайлау алды агитациясе ҿчен, шулай ук референдум мҽсьҽлҽлҽре буенча
агитация алып бару ҿчен вазыйфаи нигезлҽмҽнең ҿстенлеклҽреннҽн файдалану;
11) сҽяси партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр
мҽнфҽгатьлҽрендҽ үз вазыйфаи хҽленнҽн файдаланырга, шулай ук күрсҽтелгҽн
берлҽшмҽлҽргҽ муниципаль хезмҽткҽр буларак гавами рҽвештҽ мҿнҽсҽбҽт
белдерергҽ;
12) җирле үзидарҽ органнарында, башка муниципаль органнарда сҽяси
партиялҽр, дини һҽм башка иҗтимагый берлҽшмҽлҽр структурасын (һҿнҽри
берлеклҽрдҽн, шулай ук иҗтимагый үзидарҽнең ветераннар һҽм башка
органнарыннан тыш) тҿзергҽ яисҽ күрсҽтелгҽн структураларны тҿзергҽ ярдҽм итҽргҽ;
13) хезмҽт бҽхҽсен җайга салу максатларында вазыйфаи бурычларны үтҽүне
туктатырга;
14) Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия
Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарҽ органнары,
попечительлҽр яисҽ күзҽтү советлары, коммерциячел булмаган хҿкүмҽтнеке
булмаган чит ил оешмалары һҽм Россия Федерациясе территориясендҽ аларның
структур бүлекчҽлҽре составына керергҽ;
15) Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ яисҽ Россия
Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, бары тик чит дҽүлҽтлҽр,
халыкара һҽм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган
затлар акчалары исҽбеннҽн финанслана торган түлҽүле эшчҽнлек башкарма
комитеты җитҽкчесенең язма рҿхсҽтеннҽн башка шҿгыльлҽнергҽ.
7.2. Муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң граждан, вазыйфаи бурычларын
үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, конфиденциаль характердагы белешмҽлҽрне яисҽ хезмҽт
мҽгълүматын оешмалар яисҽ физик затлар мҽнфҽгатьлҽрендҽ фаш итҽргҽ яисҽ
кулланырга хокуклы түгел.
7.3. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽн, Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында билгелҽнгҽн вазыйфалар исемлегенҽ кертелгҽн граждан
муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽннҽн соң ике ел дҽвамында ҽлеге оешмада хезмҽт
шартнамҽсе
шартларында
федераль
законнарда
каралган
очракларда
гражданлык-хокукый шартнамҽ шартларында эшне билҽргҽ һҽм (яисҽ) ҽлеге
оешмада башкарырга хокуклы түгел, ҽгҽрдҽ муниципаль (административ) идарҽнең
аерым функциялҽре муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи (хезмҽт) бурычларына
керсҽ, Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын җайга салу буенча тиешле комиссия ризалыгыннан башка булганда.
8. Муниципаль хезмҽттҽ мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу
8.1. Мҽнфҽгатьлҽр конфликты дигҽндҽ, вазыйфаны билҽүче затның
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау һҽм җайга салу чараларын күрү бурычын күздҽ
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тоткан шҽхси кызыксынуы (турыдан-туры яисҽ читлҽтелгҽн) аның вазыйфаи
(хезмҽттҽге) бурычларын тиешенчҽ, объектив һҽм бертуктаусыз үтҽвенҽ йогынты
ясый яисҽ йогынты ясый ала торган вҽзгыять аңлашыла.
8.2. Шҽхси кызыксыну астында керемнҽрне акча, башка мҿлкҽт рҽвешендҽ, шул
исҽптҽн мҿлкҽти хокуклар, мҿлкҽти характердагы хезмҽт күрсҽтүлҽр рҽвешендҽ алу,
башкарылган эшлҽр нҽтиҗҽлҽре яисҽ Нигезлҽмҽнең 8.1 п.пунктында күрсҽтелгҽн зат
тарафыннан яисҽ аның белҽн якын мҿнҽсҽбҽттҽ булган затлар (ата-аналар, ир белҽн
хатын, балалар, бертуганнар, сеңеллҽр) билҽгҽн яисҽ оешмалар тарафыннан алу
мҿмкинлеге аңлашыла.
8.3. Муниципаль хезмҽткҽрдҽ мҽнфҽгатьлҽр каршылыгына китерҽ яки китерҽ
ала торган шҽхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында мҽгълүм булган авыл
җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе, конфликтны җайга салу чорында,
муниципаль хезмҽткҽрнең билҽгҽн вазыйфасында хезмҽт хакы сакланган хҽлдҽ,
муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасыннан азат ителүенҽ кадҽр, мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын булдырмау яки җайга салу буенча чаралар күрергҽ тиеш.
8.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан хезмҽт тҽртибенең гомуми
принципларын үтҽүне һҽм җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең
сайлау комиссиясе аппаратында мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салуны тҽэмин итү
ҿчен Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый актлары һҽм муниципаль
хокукый акт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
аппаратында муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽрне үтҽү һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтларын җайга салу буенча комиссиялҽр тҿзелергҽ мҿмкин.
Комиссия җирле үзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең сайлау
комиссиясенең даими хокукый акты нигезендҽ тҿзелҽ. Күрсҽтелгҽн акт белҽн
комиссиянең санлы һҽм шҽхси составы, аның эш сроклары һҽм тҽртибе билгелҽнҽ.
Комиссия составына яллаучы (эш бирүче) һҽм ул вҽкалҽт биргҽн муниципаль
хезмҽткҽрлҽр вҽкиле, шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча
бҽйсез эксперт-белгечлҽр сыйфатында персональ белешмҽлҽр күрсҽтмичҽ
чакырыла торган фҽнни, мҽгариф һҽм (яисҽ) башка оешмалар вҽкиле керҽ. Бҽйсез
экспертлар саны комиссия ҽгъзаларының гомуми саныннан кимендҽ дүрттҽн берен
тҽшкил итҽргҽ тиеш.
Комиссия составы Комиссия кабул иткҽн карарларга йогынты ясый алырлык
мҽнфҽгатьлҽр конфликтлары барлыкка килү мҿмкинлеген юкка чыгарырлык итеп
формалаштырыла.
8.5 Мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу мҽнфҽгатьлҽр
конфликты ягы булып торучы муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи яисҽ хезмҽт
урыны үзгҽрүдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын үтҽүдҽн
читлҽштерелгҽнче һҽм аның мҽнфҽгатьлҽр конфликты килеп чыгуга сҽбҽп булган
файдадан баш тартуында торырга мҿмкин.
8.6 Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче зат тарафыннан кыйммҽтле
кҽгазьлҽр (оешмаларның устав (тупланма) капиталларындагы катнашу ҿлешлҽре,
пайлары) ия булу мҽнфҽгатьлҽр конфликтына китерҽ яисҽ китерергҽ мҿмкин булган
очракта, күрсҽтелгҽн зат үзенҽ караган кыйммҽтле кҽгазьлҽрне (оешмаларның устав
(тупланма) капиталларындагы ҿлеш, пайлар) Россия Федерациясе гражданлык
законнары нигезендҽ ышанычлы идарҽгҽ тапшырырга тиеш..
8.7 Мҽнфҽгатьлҽр конфликты ягы булган муниципаль хезмҽткҽргҽ
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу чаралары муниципаль
хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора.
8.8 Үзенҽ буйсынган муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликтына
китерҽ торган яисҽ китерергҽ мҿмкин булган шҽхси кызыксынуы барлыкка килү
турында билгеле булган яллаучының вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽргҽ
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу чаралары муниципаль
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хезмҽттҽн азат ителүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора.
8.9. Муниципаль хезмҽткҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽр
1. Муниципаль хезмҽткҽр түбҽндҽгелҽргҽ бурычлы:
1) вазыйфаи бурычларны намус белҽн, югары һҿнҽри дҽрҽҗҽдҽ башкарырга;
2) барлык физик һҽм юридик затларга һҽм оешмаларга тигез, берсүзсез
мҿнҽсҽбҽт тҽэмин итҽргҽ, нинди дҽ булса иҗтимагый яисҽ дини берлҽшмҽлҽргҽ,
һҿнҽри яисҽ социаль тҿркемнҽргҽ, гражданнарга һҽм оешмаларга ҿстенлек бирмҽскҽ
һҽм мондый берлҽшмҽлҽргҽ, тҿркемнҽргҽ, оешмаларга һҽм гражданнарга карата
ялгышлык эшлҽмҽскҽ;
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 үз һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ йогынты ясау мҿмкинлеген
юкка чыгара торган нейтральлекне сакларга.;
5) гражданнар белҽн эшлҽүдҽ корректлылык күрсҽтергҽ;
6) Россия Федерациясе халыкларының ҽхлакый гореф-гадҽтлҽренҽ һҽм
гореф-гадҽтлҽренҽ хҿрмҽт күрсҽтергҽ;;
7) тҿрле этник һҽм социаль тҿркемнҽрнең, шулай ук конфессиялҽрнең мҽдҽни
һҽм башка үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алырга;
8) миллҽтара һҽм конфессиональара татулыкка ярдҽм итҽргҽ;
9) муниципаль орган абруена яисҽ абруена зыян китерергҽ сҽлҽтле низаглы
хҽллҽргҽ юл куймаска.
2. Җитҽкче булган муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽткҽрлҽрне сҽяси
партиялҽр, башка иҗтимагый һҽм дини берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегендҽ катнашырга
мҽҗбүр итү очракларына юл куймаска тиеш.
9. Муниципаль хезмҽткҽ керү, аны үтү һҽм туктату тҽртибе
9.1. Муниципаль хезмҽткҽ Россия Федерациясе дҽүлҽт телен белүче 18 яшькҽ
җиткҽн һҽм «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон
һҽм Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен Татарстан Республикасы Кодексы
нигезендҽ билгелҽнгҽн квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ торган, «Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законның 13 статьясында
күрсҽтелгҽн шартлар булмаганда, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү ҿчен
муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендҽ билгелҽнгҽн
квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ торган гражданнар муниципаль хезмҽткҽ
керергҽ хокуклы.
9.2. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ, шулай ук аны үткҽндҽ 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 бҽйле рҽвештҽ нинди дҽ булса турыдан-туры яисҽ читлҽтеп
чиклҽүлҽр яисҽ ҿстенлеклҽр билгелҽү рҿхсҽт ителми.
9.3. Граждан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ тҽкъдим итҽ:
1) муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽү
турындагы үтенеч белҽн гариза;
2) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият
органы тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча үз кулы белҽн тутырылган һҽм
имзаланган анкета;
3) паспорт;
4) хезмҽт кенҽгҽсен һҽм (яки) хезмҽт эшчҽнлеге турында законнарда
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билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелгҽн белешмҽлҽр, хезмҽт килешүе (контракт)
беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан тыш;
5) Белем турында документ;
6) индивидуаль (персонификациялҽнгҽн) исҽпкҽ алу системасында теркҽлүне
раслаучы документ, хезмҽт килешүе (контракт) беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан
тыш;
7) Физик затны Россия Федерациясе территориясендҽ яшҽү урыны буенча
салым органында исҽпкҽ кую турында таныклык;
8) хҽрби исҽпкҽ алу документлары - запаста торучы гражданнар һҽм хҽрби
хезмҽткҽ чакырылырга тиешле затлар ҿчен;
9) муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ комачаулаучы авыру булмавы турында медицина
оешмасы бҽялҽмҽсе;
10) муниципаль хезмҽткҽ кергҽн ел ҿчен Керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр;
10.1) ҽлеге Нигезлҽмҽнең 24.8 пунктында каралган белешмҽлҽр;
11) федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында һҽм
Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карарларында каралган башка документлар.
9.4. Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ бирелгҽн белешмҽлҽр законнарда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерелергҽ мҿмкин.
9.5. Тикшерү барышында гражданның муниципаль хезмҽткҽ керүенҽ
комачаулаучы шартлар ачыкланган очракта, күрсҽтелгҽн граждан муниципаль
хезмҽткҽ керүдҽн баш тартуның сҽбҽплҽре турында язма рҽвештҽ хҽбҽр ителҽ.
9.6. «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законда
каралган үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, хезмҽт шартнамҽсе шартларында
муниципаль хезмҽт вазыйфасына гражданны муниципаль хезмҽт вазыйфасына
билгелҽү нҽтиҗҽсендҽ муниципаль хезмҽткҽ керү гамҽлгҽ ашырыла.
9.7. Гражданның муниципаль хезмҽткҽ килүе муниципаль хезмҽт вазыйфасына
билгелҽнү турында Җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе күрсҽтмҽсе белҽн
рҽсмилҽштерелҽ.
9.8 Муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ хезмҽт шартнамҽсенең яклары булып
Җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе һҽм муниципаль хезмҽткҽр тора.
9.9. Муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнгҽннҽн соң муниципаль
хезмҽткҽргҽ билгелҽнгҽн рҽвештҽге хезмҽт таныклыгы бирелҽ. Муниципаль
хезмҽткҽрнең хезмҽт таныклыгын бирү тҽртибе һҽм рҽвеше Җирлек башлыгының
хокукый акты белҽн раслана.
9.10. Муниципаль хезмҽткҽрнең персональ күрсҽткечлҽре, аның һҿнҽри хезмҽт
эшчҽнлеге һҽм муниципаль хезмҽтнең стажы (гомуми дҽвамлылыгы турында
белешмҽлҽр катгый хисап документы булган муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшенҽ
кертелҽ.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ шҽхси эш ачыла, аңа муниципаль хезмҽткҽ керү, аны
узу һҽм муниципаль хезмҽттҽн азат итү белҽн бҽйле документлар кушып бирелҽ.
Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше җирлек башкарма комитетының кадрлар
хезмҽте тарафыннан алып барыла һҽм муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль
хезмҽтнең яңа урынына күчергҽндҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт урыны буенча
тапшырыла. Бер муниципаль хезмҽткҽрнең берничҽ шҽхси эшен алып бару рҿхсҽт
ителми.
9.11.Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эше 10 ел дҽвамында саклана.
Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн чыгарганда аның шҽхси эше
муниципаль хезмҽтнең соңгы урыны буенча җирлек башкарма комитеты архивында
саклана.
9.12. Җирлекнең башкарма комитетын бетергҽндҽ муниципаль хезмҽткҽрнең
шҽхси эше җирле үзидарҽ органына саклауга тапшырыла, аңа җирлекнең
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ликвидациялҽнгҽн башкарма комитеты функциялҽре яки аның варисына тапшырыла.
9.13. Муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшен алып бару дҽүлҽт граждан
хезмҽткҽренең шҽхси эшен алып бару ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
9.14. Хезмҽт законнары нигезендҽ хезмҽт шартнамҽсен туктатуның гомуми
нигезлҽре булып тора:
1) яклар килешүе;
2) хезмҽт шартнамҽсе срогы чыгу, хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре чынлыкта дҽвам иткҽн
һҽм якларның берсе дҽ аларны туктатуны талҽп итмҽгҽн очраклардан тыш;
3) хезмҽткҽр инициативасы буенча хезмҽт килешүен ҿзү;
4) эш бирүче инициативасы буенча хезмҽт килешүен ҿзү;
5) хезмҽткҽргҽ аның үтенече буенча яки аның ризалыгы белҽн эшкҽ башка эш
бирүчегҽ яки сайлау эшенҽ (вазыйфасына)күчү;
6) оешманың милекчесен алыштыруга, оешманың ведомство буйсынуы үзгҽрүгҽ
яки аны үзгҽртеп коруга бҽйле эшне дҽвам итүдҽн баш тарту.;
7) хезмҽткҽрнең хезмҽт шартнамҽсенең билгеле бер шартлары үзгҽрүгҽ бҽйле
рҽвештҽ эшне дҽвам итүдҽн баш тарту;
8) хезмҽткҽрнең үзенҽ федераль законнарда һҽм Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелгҽн медицина
бҽялҽмҽсе нигезендҽ кирҽкле башка эшкҽ күчерүдҽн баш тартуы йҽ эш бирүченең
тиешле эш булмавы.;
9) баш тарту хезмҽткҽре нче эшкҽ күчерү башка җиргҽ белҽн бергҽ эш бирүче;
10) якларның ихтыярына бҽйле булмаган хҽллҽр;
11) Хезмҽт Кодексында яки башка федераль законда билгелҽнгҽн хезмҽт
шартнамҽсе тҿзү кагыйдҽлҽрен бозу, ҽгҽр бу бозу эшне дҽвам итү мҿмкинлеген
тҿшереп калдырса.
Хезмҽт килешүе башка федераль законнарда каралган башка нигезлҽр буенча
да туктатылырга мҿмкин. «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» Федераль законның 9
статьясындагы 3 ҿлеше нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи
бурычларын үтҽмҽү Поселения башкарма комитеты җитҽкчесенҽ, прокуратура
органнарына яисҽ башка дҽүлҽт органнарына аны коррупциячел хокук бозуларны
кылуга этҽрү максатларында нинди дҽ булса затларның мҿрҽҗҽгать итүенең барлык
очраклары турында хҽбҽр итү вазифаи бурычларын үтҽмҽү аны муниципаль
хезмҽттҽн азат итүгҽ яки аны Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкның башка тҿрлҽренҽ җҽлеп итүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора.
9.15. Югарыда күрсҽтелгҽн нигезлҽрдҽн тыш, муниципаль хезмҽткҽр белҽн
хезмҽт килешүе дҽ авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе инициативасы
буенча ҿзелергҽ мҿмкин:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн иң чик яшькҽ ирешү;
2) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законның
13, 14, 14.1 һҽм 15 статьяларында билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле
чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны үтҽмҽү;
3) административ җҽза куллану.
9.16. Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽү ҿчен билгелҽнгҽн иң чик яшькҽ
җиткҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль хезмҽттҽ булу вакытын озайту
рҿхсҽт ителҽ. Муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽттҽ булу вакытын бер
тапкыр озайту бер елдан да артык рҿхсҽт ителми.
9.17. Муниципаль хезмҽткҽр вазыйфасыннан азат итү муниципаль хезмҽт
вазыйфасыннан азат итү муниципаль хезмҽткҽр хезмҽт итҽ торган авыл җирлеге
башкарма комитеты җитҽкчесе күрсҽтмҽсе белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
9.18. Муниципаль хезмҽткҽргҽ ышаныч югалуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү
рҽвешендҽге түлҽтүне куллану турында белешмҽлҽр «коррупциягҽ каршы тору
турында»Федераль законның 15 статьясында каралган ышаныч югалу сҽбҽпле,
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муниципаль хезмҽткҽр Муниципаль хезмҽт узган җирле үзидарҽ органы тарафыннан
эштҽн азат ителгҽн затлар реестрына кертелҽ.
10. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү
10.1.Аттестация муниципаль хезмҽткҽрнең билҽгҽн вазыйфасына туры
килү-килмҽвен билгелҽү максатларында, аның һҿнҽри эшчҽнлеге нигезендҽ
үткҽрелҽ.
10.2. Аттестация муниципаль хезмҽтнең кадрлар составын формалаштыруга,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри дҽрҽҗҽсен күтҽрүгҽ, җирле үзидарҽ
органнарында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын кыскартканда муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ ҿстенлекле
хокукны билгелҽүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ, шулай ук муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт ҿчен түлҽү шартларын үзгҽртүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне хҽл
итүгҽ юнҽлдерелгҽн.
10.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр аттестациялҽнергҽ тиеш түгел:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын бер елдан кимрҽк башкаручы;
2) 60 яшькҽ җиткҽннҽр;
3) йҿкле хатын-кызлар;
4) йҿклелек һҽм бала табу буенча отпускта яисҽ бала карау буенча отпускта
булган ҿч яше тулганчы. Күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрне ялдан чыкканнан
соң бер елдан да иртҽрҽк аттестациялҽү мҿмкин;
5) ашыгыч хезмҽт килешүе (контракт) нигезендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын билҽүче затлар.
10.4. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү ҿч елга бер тапкыр үткҽрелҽ.
10.5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү үткҽрү ҿчен Эшкҽ алучы (эш
бирүче) вҽкиле карары буенча җирле үзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең
сайлау комиссиясенең хокукый акты чыгарыла, анда нигезлҽмҽлҽр бар:
1) аттестация комиссиясен формалаштыру турында;
2) аттестация үткҽрү графигын раслау турында;
3) аттестация комиссиясе эше ҿчен кирҽкле документларны ҽзерлҽү турында.
10.6. Аттестация комиссиясе җирле үзидарҽ органының, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясенең хокукый акты белҽн тҿзелҽ. Күрсҽтелгҽн акт
белҽн аттестация комиссиясе составы, аның эш вакыты һҽм тҽртибе билгелҽнҽ.
Аттестация комиссиясе составына яллаучы (эш бирүче) вҽкиле яки аларга
вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр (шул исҽптҽн аттестациялҽнергҽ тиешле
бүлекчҽлҽрдҽн, муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче, муниципаль хезмҽт һҽм
кадрлар, юридик (хокукый) бүлекчҽлҽрдҽн, ҽ андый бүлекчҽлҽр булмаган очракта,
муниципаль хезмҽт һҽм кадрлар мҽсьҽлҽлҽре бүлекчҽлҽреннҽн, эшкҽ алучы (эш
бирүче) вҽкиллҽре һҽм аларга вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽрлҽр кертелҽ муниципаль хезмҽткҽр аттестациялҽнергҽ тиешле җирле үзидарҽ органы эшчҽнлеген
кадрлар һҽм юридик (хокукый) озата бару ҿчен җаваплы муниципаль хезмҽткҽрлҽр,
шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча шҽхси белешмҽлҽр
күрсҽтмичҽ чакырыла торган фҽнни, белем бирү һҽм (яки) башка оешмалар
вҽкиллҽре кертелҽ. Бҽйсез экспертлар саны аттестация комиссиясе ҽгъзаларының
гомуми саныннан кимендҽ дүрттҽн бер ҿлешен тҽшкил итҽргҽ тиеш.
Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
аттестация уздыру ҿчен аттестация комиссиясе составы, дҽүлҽт серен тҽшкил итүче
белешмҽлҽрне куллануга бҽйле рҽвештҽ, дҽүлҽт сере турында Россия Федерациясе
законнары нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып тҿзелҽ.
Аттестация комиссиясе составы аттестация комиссиясе тарафыннан кабул
ителгҽн карарларга йогынты ясый алырлык мҽнфҽгатьлҽр каршылыклары барлыкка
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килү мҿмкинлеге тҿшереп калдырылсын ҿчен тҿзелҽ.
Җирле үзидарҽ органнарында муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи
вазыйфалары үзенчҽлеклҽренҽ карап, берничҽ аттестация комиссиясе тҿзелергҽ
мҿмкин.
10.7. Аттестация комиссиясе рҽисе, рҽис урынбасары, сҽркатип һҽм комиссия
ҽгъзаларыннан тора. Аттестация комиссиясенең барлык ҽгъзалары да карарлар
кабул иткҽндҽ тигез хокукларга ия.
10.8. Аттестацияне үткҽрү графигы ел саен яллаучы вҽкиле (эш бирүче)
тарафыннан раслана һҽм аттестациялҽнҽ торган һҽр муниципаль хезмҽткҽрнең
аттестация башланганчы бер айдан да ким булмаган вакыт аралыгында җиткерелҽ.
10.9. Аттестация үткҽрү графигында күрсҽтелҽ:
1) аттестация үткҽрелҽ торган җирле үзидарҽ органы, бүлекчҽ исеме;
2) аттестациялҽнергҽ тиешле муниципаль хезмҽткҽрлҽр исемлеге;
3) аттестацияне үткҽрү датасы, вакыты һҽм урыны;
4) аттестация комиссиясенҽ тиешле җирле үзидарҽ органнарының, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратының тиешле бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽре
күрсҽтмҽлҽре белҽн кирҽкле документларны тапшыру датасы.
10.10. Аттестация башланганчы ике атнадан да соңга калмыйча аттестация
комиссиясенҽ аттестация чорында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестациялҽнергҽ
тиешле вазыйфаи бурычларның үтҽлеше турында аның турыдан-туры җитҽкчесе
тарафыннан имзаланган һҽм югарыдагы җитҽкче тарафыннан расланган бҽялҽмҽ
тапшырыла.
10.11. 10.10 пунктында каралган җавапларда муниципаль хезмҽткҽр турында
түбҽндҽге белешмҽлҽр булырга тиеш:
1) фамилиясе, исеме, атасының исеме;
2) аттестация уздыру вакытына муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче һҽм
ҽлеге вазыйфага билгелҽнү датасы;
3) муниципаль хезмҽткҽр хҽл итүдҽ (эшкҽртүдҽ) катнашкан тҿп мҽсьҽлҽлҽр
(документлар) исемлеге;
4) муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри, шҽхси сыйфатларын һҽм һҿнҽри
эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен мотивлаштырылган бҽялҽү.
10.12. Аттестация чорында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестациялҽнергҽ
тиешле вазыйфаи бурычларны үтҽү турындагы бҽялҽмҽгҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр
тарафыннан башкарылган йҿклҽмҽлҽр һҽм күрсҽтелгҽн чор ҿчен аларга ҽзерлҽнгҽн
документлар проектлары турында белешмҽлҽр теркҽлҽ, алар муниципаль
хезмҽткҽрнең һҿнҽри эшчҽнлеге турында еллык хисапларда торалар.
Һҽр аттестация узган саен аттестация комиссиясенҽ муниципаль хезмҽткҽрнең
аттестация кҽгазе, алдагы аттестация күрсҽткечлҽре белҽн тапшырыла.
.10.13. Муниципаль хезмҽт һҽм җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең
сайлау комиссиясе кадрлары мҽсьҽлҽлҽре буенча бүлек аттестация башланганчы
биш эш кҿненнҽн дҽ ким булмаган вакыт эчендҽ һҽр аттестациялҽнүче муниципаль
хезмҽткҽрне аттестация чорында үзлҽренең вазыйфаи бурычларын үтҽү турында
тҽкъдим ителгҽн бҽялҽмҽ белҽн таныштырырга тиеш.Шул ук вакытта
аттестациялҽнүче муниципаль хезмҽткҽр аттестация комиссиясенҽ күрсҽтелгҽн
чорда үзенең һҿнҽри эшчҽнлеге турында ҿстҽмҽ белешмҽлҽр, шулай ук тҽкъдим
ителгҽн чакыртып алу яисҽ турыдан-туры җитҽкчене чакыртып алу ҿчен үзенең
ризалыгы турында гариза яки аңлатма язуы тапшырырга хокуклы.
10.14. Аттестация аттестация комиссиясе утырышына аттестациялҽнүче
муниципаль хезмҽткҽрне чакыру белҽн үткҽрелҽ. Муниципаль хезмҽткҽр ҽлеге
комиссия утырышына җитди сҽбҽпсез яисҽ аттестациядҽн баш тарткан очракта,
муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽт турындагы законнар нигезендҽ
дисциплинар җаваплылыкка тартыла, ҽ аттестация соңрак вакытка күчерелҽ.
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Аттестация комиссиясе тапшырылган документларны карый, аттестациялҽүче
муниципаль хезмҽткҽрнең хҽбҽрлҽрен тыңлый, ҽ кирҽк була калса - аның муниципаль
хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге турында турыдан-туры җитҽкчесенекен.
Аттестация объектив үткҽрү максатларында аттестация аттестация үткҽрү ҿчен
аттестация комиссиясе аттестация чорында үзенең һҿнҽри эшчҽнлеге турында
аттестация комиссиясе тарафыннан бирелгҽн ҿстҽмҽ белешмҽлҽрне караганнан соң
комиссиянең түбҽндҽге утырышына аттестация күчерергҽ хокуклы.
10.15.Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри һҽм шҽхси сыйфатлары турында аның
һҿнҽри эшчҽнлегенҽ карата фикер алышу объектив һҽм яхшы мҿгалҽмҽдҽ булырга
тиеш.
Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри эшчҽнлеге аның билҽгҽн муниципаль хезмҽт
вазыйфасы буенча квалификация талҽплҽренҽ туры килүен билгелҽү, аның тиешле
бүлекчҽ (җирле үзидарҽ органы, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе
аппараты) алдына куелган бурычларны хҽл итүдҽ катнашуы, ул башкарган эшнең
катлаулылыгы, аның нҽтиҗҽлелеге һҽм нҽтиҗҽлелеге нигезендҽ бҽялҽнҽ.
Шул ук вакытта муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи инструкцияне үтҽү
нҽтиҗҽлҽре, муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри белемнҽре һҽм эш тҽҗрибҽсе,
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ чиклҽүлҽрне үтҽү, тыюлар булмау, муниципаль хезмҽт
турындагы законнарда билгелҽнгҽн йҿклҽмҽлҽрне үтҽү, ҽ башка муниципаль
хезмҽткҽргҽ карата оештыру-күрсҽтмҽ вҽкалҽтлҽре бирелгҽн муниципаль
хезмҽткҽрне аттестациялҽгҽндҽ шулай ук оештыру сҽлҽте исҽпкҽ алынырга тиеш.
10.16. Ҽгҽр аттестация комиссиясе утырышында ҽгъзаларының кимендҽ ҿчтҽн
икесе катнашса, ул тулы хокуклы дип санала.
10.17. Аттест комиссиясе карары аттестация комиссиясе утырышында
катнашучы муниципаль хезмҽткҽр һҽм аның турыдан-туры җитҽкчесе булмаганда
ачык тавыш бирү юлы белҽн аттестация комиссиясе ҽгъзаларының күпчелек тавышы
кабул ителҽ. Тавышлар тигез булганда муниципаль хезмҽткҽр муниципаль хезмҽтнең
тиешле билҽгҽн вазыйфасы дип таныла.
Аттестация комиссиясе ҽгъзасы булган муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү
чорына аның шушы комиссиядҽге ҽгъзалыгы туктатып торыла.
10.18. Муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация
комиссиясе тарафыннан түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ;
2) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ һҽм билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽп тору ҿчен кадрлар
резервына вазыйфаи үсеш тҽртибендҽ кертүгҽ тҽкъдим ителҽ;
3) квалификация күтҽрү шарты белҽн муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн
вазыйфасына туры килҽ;
4) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килми.
10.19. Аттестация нҽтиҗҽлҽре аттестациялҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
тавыш бирүгҽ йомгак ясаганнан соң хҽбҽр ителҽ.
Аттестация нҽтиҗҽлҽре 1 нче кушымта нигезендҽ форма буенча тҿзелгҽн
муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация кҽгазенҽ кертелҽ.
Аттестация кҽгазенҽ утырышта катнашкан рҽис, рҽис урынбасары, сҽркатип һҽм
аттестация комиссиясе ҽгъзалары кул куя.
Муниципаль хезмҽткҽр расписка буенча аттестация кҽгазе белҽн таныша.
Аттестацияне узган муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация кҽгазе һҽм аттестация
чорында аларның вазыйфаи бурычларын үтҽү турындагы бҽялҽмҽсе муниципаль
хезмҽткҽрнең шҽхси эшендҽ саклана.
Аттестация комиссиясе секретаре комиссия утырышы беркетмҽсен алып бара,
анда аның карарын һҽм тавыш бирү нҽтиҗҽлҽрен терки. Аттестация комиссиясе
утырышы беркетмҽсенҽ утырышта катнашкан рҽис, рҽис урынбасары, сҽркатип һҽм
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аттестация комиссиясе ҽгъзалары кул куя.
10.20. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне аттестациялҽү материаллары яллаучы
вҽкиленҽ (эш бирүчегҽ) аны үткҽргҽннҽн соң биш эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
тапшырыла.
10.21. Аттестация уздырганнан соң бер ай эчендҽ аның нҽтиҗҽлҽре буенча
җирле үзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясенең хокукый
акты чыгарыла яисҽ эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиленең муниципаль хезмҽткҽрнең
муниципаль хезмҽткҽрнең муниципаль хезмҽткҽргҽ килүе турында карары кабул
ителҽ:
1) вазыйфаи үсеш тҽртибендҽ муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын
билҽү ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кадрлар резервына кертелергҽ тиеш;
2) ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алуга җибҽрелҽ;
3) муниципаль хезмҽт вазыйфасында түбҽнҽя.
10.22. Муниципаль хезмҽткҽрнең квалификациясен күтҽрүдҽн яисҽ муниципаль
хезмҽтнең башка вазыйфасына күчерүдҽн баш тарткан очракта, җирлек башкарма
комитеты җитҽкчесе муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽт турындагы
законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽттҽн азат итҽргҽ һҽм аны муниципаль
хезмҽттҽн азат итҽргҽ хокуклы.
Аттестация узганнан соң бер ай узгач, муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль
хезмҽтнең башка вазыйфасына күчерү йҽ аны муниципаль хезмҽттҽн азат итү рҿхсҽт
ителми. Муниципаль хезмҽткҽрнең авыру һҽм ел саен түлҽнҽ торган отпуск вакыты
билгелҽнгҽн вакытка исҽплҽнми.
10.23. Муниципаль хезмҽткҽр аттестация нҽтиҗҽлҽренҽ Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
11. Муниципаль хезмҽт вакантлы вазыйфасын билҽп торуга конкурс
11.1. Муниципаль берҽмлектҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽгҽндҽ
хезмҽт килешүе тҿзелгҽнче конкурс булырга мҿмкин.
11.2. Конкурс үткҽрелми:
а) билгелҽнгҽн вакытка муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽгҽндҽ;
б) ашыгыч хезмҽт килешүе тҿзегҽндҽ;
в) муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең бүтҽн вазыйфасына
билгелҽп куюда, аның билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасы буенча вазыйфаи
бурычларын үтҽүнең медицина бҽялҽмҽсе нигезендҽ мҿмкин булмаганда, ул билҽгҽн
вазыйфаны кыскарту, җирле үзидарҽ органын үзгҽртеп кору, бетерү яисҽ аның
структурасы үзгҽргҽндҽ, муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽтнең бүтҽн
вазыйфасына билгелҽгҽндҽ яисҽ аның структурасы үзгҽргҽндҽ;
г) конкурс нигезендҽ формалаштырылган кадрлар резервында торучы
муниципаль хезмҽткҽр (граждан) вазыйфасына билгелҽп кую турында;
д) муниципаль хезмҽт вазыйфаларының кече тҿркеменҽ караган муниципаль
хезмҽт вазыйфасына билгелҽп кую турында;
е) муниципаль хезмҽтнең аерым вазыйфаларына билгелҽнгҽндҽ, алар буенча
вазыйфаи бурычларны үтҽү дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽрне куллануга
бҽйле.
11.3. Муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽп торуга конкурс (алга
таба - конкурс) гражданнарның муниципаль хезмҽткҽ тигез үтеп керү хокукын, шулай
ук муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең конкурс нигезендҽ вазыйфаи үсеш хокукын тҽэмин
итҽ.
11.4. Конкурс авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе карары буенча
муниципаль хезмҽт вазыйфасы (муниципаль хезмҽткҽ билгелҽнмҽгҽн) булганда
игълан ителҽ.
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11.5. Конкурс муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽп торуга
кандидатларның һҿнҽри дҽрҽҗҽсен, аларның муниципаль хезмҽт вазыйфасына
квалификация талҽплҽренҽ туры килүен бҽялҽүдҽн гыйбарҽт.
11.6. Конкурста катнашу хокукына 18 яшькҽ җиткҽн, Россия Федерациясе дҽүлҽт
телен белүче һҽм муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасына билгелҽнгҽн
квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ торган Россия Федерациясе гражданнары ия.
Муниципаль хезмҽткҽр конкурсны уздыру чорында аның нинди вазыйфа
билҽвенҽ карамастан, конкурста гомуми нигезлҽрдҽ катнашырга хокуклы.
11.7.Конкурсны уздыру һҽм конкурста катнашу ҿчен документларны кабул итү
турындагы хҽбҽр, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүе проекты
конкурс үткҽрү кҿненҽ кадҽр 20 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча массакүлҽм мҽгълүмат
чараларында бастырып чыгарыла.
11.8. Конкурста катнашу ҿчен документлар кабул итү турындагы хҽбҽрдҽ
конкурсны уздыру датасы, вакыты һҽм урыны, муниципаль хезмҽтнең вакантлы
вазыйфасы исеме; шушы вазыйфаны билҽүгҽ дҽгъва кылучыга куела торган
талҽплҽр; документларны кабул итү урыны һҽм вакыты; ҽлеге Нигезлҽмҽнең 11.9
пункты нигезендҽ тапшырылырга тиешле документлар исемлеге; күрсҽтелгҽн
документлар кабул ителҽ торган срок, шулай ук конкурс турында тулы мҽгълүмат
чыганагы (телефон, факс) турында белешмҽлҽр күрсҽтелҽ.
11.9. Конкурста катнашырга телҽк белдергҽн Россия Федерациясе гражданы
конкурс комиссиясенҽ түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
а) конкурс комиссиясе рҽисе исеменҽ шҽхси гариза;
б) Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма хакимият
органы билгелҽгҽн форма буенча үз кулы белҽн тутырылган һҽм имзаланган
анкетаны;
в) паспорт яисҽ аны алыштыручы документ күчермҽсен (тиешле документ
конкурска килгҽч шҽхсҽн күрсҽтелҽ);
г) кирҽкле һҿнҽри белем бирүне, эш һҽм квалификация стажын раслый торган
документлар:
- хезмҽт кенҽгҽсен һҽм (яисҽ) хезмҽт эшчҽнлеге турында законнарда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелгҽн белешмҽлҽрне, хезмҽт шартнамҽсе
(контракт) беренче тапкыр тҿзелгҽн очраклардан тыш;
- һҿнҽри белем турында документларның күчермҽлҽре, шулай ук гражданның
ҿстҽмҽ һҿнҽри белем турында, гыйльми дҽрҽҗҽ бирү турында, гыйльми исем бирү
турында, эш (хезмҽт) урыны буенча нотариаль яисҽ кадрлар хезмҽтлҽре тарафыннан
таныкланган документларның күчермҽлҽре;
д) гражданның муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ яисҽ аны узуга Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте тарафыннан дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре ҿчен билгелҽнгҽн рҽвештҽ
мондый авырулар исемлегендҽ каралган авыруы булмау турында медицина
учреждениесе бҽялҽмҽсе;
е) гамҽлдҽге законнарда каралган башка документлар.
11.10.Вакантлы вазыйфаны билҽүгҽ конкурста катнашучы телҽсҽ кайсы вакытта
үз гаризасын кире алырга хокуклы.
11.11. Тҽкъдим ителгҽн документларны кабул итү һҽм тикшерү конкурс
комиссиясе секретаре тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
11.12. Граждан (муниципаль хезмҽткҽр) конкурста катнашуга муниципаль
хезмҽтнең вакантлы вазыйфасына квалификация талҽплҽренҽ туры килмҽве белҽн
бҽйле рҽвештҽ, шулай ук муниципаль хезмҽткҽ керү һҽм аны узу ҿчен муниципаль
хезмҽт турындагы законнарда билгелҽнгҽн чиклҽүлҽргҽ бҽйле рҽвештҽ рҿхсҽт
ителми.
11.13. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 11.9 пунктында күрсҽтелгҽн документлар
массакүлҽм мҽгълүмат чараларында аларны кабул итү турында хҽбҽр басылып

23

чыккан кҿннҽн соң 20 кҿн эчендҽ конкурс комиссиясенҽ тапшырыла.
Документларны вакытында тапшырмау һҽм (яисҽ) аларны җитди сҽбҽплҽрсез
тулы күлҽмдҽ тапшырмау гражданга аларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып
тора.
Документларны вакытында тапшырмаганда, аларны конкурс комиссиясе рҽисе
карары белҽн җитди сҽбҽп аркасында тулысынча тапшырмаганда, аларны кабул итү
сроклары күчерелергҽ мҿмкин.
11.14. Конкурста катнашуга кертелмҽгҽн муниципаль хезмҽтнең вакантлы
вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы ҽлеге карарга Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ шикаять белдерергҽ хокуклы.
11.15. Конкурс комиссиясе рҽисе конкурсның килҽсе этабына 20 кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча аны конкурста катнашуга кертелгҽн гражданнарга (муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ) үткҽрү кҿне, урыны һҽм вакыты турындагы хҽбҽрлҽрне (алга таба кандидатлар) җибҽрҽ.
Конкурс уздырганда кандидатларга Россия Федерациясе Конституциясе,
федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ хокуклар
тигезлеге гарантиялҽнҽ.
11.16. Муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽүгҽ конкурс үткҽрү
ҿчен җирлекнең башкарма комитеты җитҽкчесе күрсҽтмҽсе белҽн конкурс комиссиясе
тҿзелҽ. Конкурс комиссиясе вҽкалҽтлҽре аттестация комиссиясенҽ йҿклҽнергҽ
мҿмкин. Конкурс комиссиясе составы, аның эш вакыты һҽм тҽртибе, шулай ук
конкурсны уздыру методикасы муниципаль хокукый акт белҽн билгелҽнҽ.
11.17. Конкурс комиссиясе рҽисе, рҽис урынбасары, секретаре, комиссия
ҽгъзалары составында тҿзелҽ һҽм 9 кешедҽн тора.
Конкурс комиссиясе рҽисе конкурс комиссиясе эшчҽнлегенҽ җитҽкчелек итҽ һҽм
аның эшен оештыра.
Конкурс комиссиясе секретаре конкурс комиссиясе утырышларына материаллар
ҽзерлҽүне тҽэмин итҽ, утырышны чакыру турында конкурс комиссиясе ҽгъзаларына
хҽбҽр итҽ, комиссия ҽгъзаларына кҿн тҽртибе турында хҽбҽр итҽ, гаризаларны,
документларны кабул итҽ һҽм терки, конкурс комиссиясе карарлары проектларын
ҽзерли, кандидатларга конкурс үткҽрү нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итүне тҽэмин итҽ,
конкурс комиссиясе рҽисе кушуы буенча башка функциялҽр башкара.
Конкурс комиссиясенең чагыштырма составы биш кешедҽн дҽ ким була алмый.
Конкурс комиссиясенең чагыштырма составы биш кешедҽн дҽ ким була алмый.
Конкурс комиссиясе эшенҽ бҽйсез экспертлар җҽлеп ителергҽ мҿмкин.
Кандидатларның һҿнҽри сыйфатлары экспертлары тарафыннан бҽялҽү конкурс
нҽтиҗҽлҽре турында карар чыгарганда муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын
билҽүгҽ исҽпкҽ алына.
11.18. Конкурс уздырганда конкурс комиссиясе кандидатларны алар тапшырган
мҽгариф, муниципаль, граждан яисҽ башка дҽүлҽт хезмҽте узу, башка хезмҽт
эшчҽнлеген башкару турындагы документлар нигезендҽ бҽяли.
Кандидатларның һҿнҽри һҽм шҽхси сыйфатларын бҽялҽгҽндҽ конкурс
комиссиясе муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасына һҽм бу вазифа буенча
вазифа инструкциясенең башка нигезлҽмҽлҽренҽ тиешле квалификация
талҽплҽреннҽн чыгып эш итҽ.
Конкурс документлар конкурсы формасында үткҽрелергҽ мҿмкин.
Конкурс комиссиясе конкурста катнашучыларны белем алу, муниципаль хезмҽт
узу һҽм башка хезмҽт эшчҽнлеге турында документлар нигезендҽ, шулай ук
рекомендациялҽр нигезендҽ бҽяли.
11.19. Конкурс комиссиясе утырышы кимендҽ ҿч кандидат булганда үткҽрелҽ.
Конкурс комиссиясе утырышы, составның яртысыннан да ким булмаган ҿлеше
булса, хокуклы дип санала. Конкурс комиссиясе карарлары утырышта катнашучы
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ҽгъзаларының ачык тавыш бирү юлы белҽн кабул ителҽ.
Тавышлар тигез булганда конкурс комиссиясе рҽисе тавышы хҽлиткеч булып
тора.
11.20. Конкурс комиссиясе карары кандидатның булмавында кабул ителҽ һҽм
аны муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасына билгелҽү яисҽ бу вазыйфага
билгелҽүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тора.
11.21. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре утырышта катнашкан
рҽис, рҽис урынбасары, сҽркатип һҽм комиссия ҽгъзалары тарафыннан имзаланган
карар белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
11.22. Конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча авыл җирлеге башкарма комитеты
җитҽкчесенең муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасына конкурста җиңүчене
билгелҽү турында боерыгы чыгарыла һҽм конкурста җиңүче белҽн хезмҽт килешүе
тҿзелҽ.
11.23. Конкурста катнашкан кандидатларга конкурс нҽтиҗҽлҽре турында язма
рҽвештҽ аның тҽмамланганнан соң бер ай эчендҽ хҽбҽр ителҽ.
11.24. Конкурста катнашуга кертелмҽгҽн муниципаль хезмҽтнең вакантлы
вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва итүчелҽрнең һҽм конкурста катнашкан кандидатларның
документлары аларга конкурс тҽмамланганнан соң ҿч ел эчендҽ язма гариза буенча
кире кайтарылырга мҿмкин. Ҽлеге вакыт чыкканчы документлар архивта саклана.
11.25. Конкурста катнашу (конкурс үткҽрү урынына бару һҽм кире кайту, торак
урыны наемга алу, Яшҽү, элемтҽ чаралары хезмҽтеннҽн файдалану һ.б.) белҽн
бҽйле чыгымнар кандидатлар тарафыннан үз акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла.
11.26. Кандидат конкурс комиссиясе карарына Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
12. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфа инструкциясе
12.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге җирлек башкарма
комитеты эш бирүчесе яисҽ вҽкалҽтле муниципаль хокукый акт белҽн башка
вазыйфаи зат тарафыннан раслана торган вазыйфа инструкциясе нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
12.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи инструкциясенҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) вазыйфаи бурычларны башкару ҿчен кирҽкле һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ,
муниципаль хезмҽт стажына яисҽ белгечлек, ҽзерлек юнҽлеше, белем һҽм
күнекмҽлҽр буенча эш стажына, шулай ук белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ карата яллаучы (эш бирүче) вҽкиленең муниципаль хезмҽтнең тиешле вазыйфасын билҽү
ҿчен белгечлеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ квалификация талҽплҽренҽ туры килү талҽп
ителүе турында карары булганда;
2) муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын үтҽмҽгҽн (тиешенчҽ
үтҽмҽгҽн) ҿчен анда билҽгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасының бурычлары һҽм
функциональ үзенчҽлеклҽре белҽн билгелҽнүче акт нигезендҽ вазыйфаи бурычлары,
хокуклары һҽм җаваплылыгы;
3) муниципаль хезмҽткҽрнең билгеле бер карарларны мҿстҽкыйль кабул итҽргҽ
хокуклы яисҽ бурычлы мҽсьҽлҽлҽр исемлеге;
4) муниципаль хезмҽткҽрнең норматив хокукый актлар проектларын һҽм (яисҽ)
идарҽ итү һҽм башка карарлар проектларын ҽзерлҽгҽндҽ катнашырга хокуклы яисҽ
бурычлы мҽсьҽлҽлҽр исемлеге;
5) муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн муниципаль вазыйфасы буенча карарлар
проектларын ҽзерлҽү, карау, килештерү һҽм кабул итү вакытлары һҽм
процедуралары;
6) муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычларын шул ук башкарма комитетта
муниципаль хезмҽткҽрлҽр, башка җирле үзидарҽ органнарының муниципаль
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хезмҽткҽрлҽре, гражданнар һҽм оешмалар белҽн үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ хезмҽт
хезмҽттҽшлеге процедурасы.
12.3. Вазыйфаи инструкция нигезлҽмҽлҽре муниципаль хезмҽтнең вакантлы
муниципаль вазыйфасын билҽүгҽ, аттестациялҽүгҽ, муниципаль хезмҽткҽрнең
һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеген планлаштыруга конкурс уздырганда исҽпкҽ алына.
12.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи инструкцияне үтҽү нҽтиҗҽлҽре
кадрлар резервына керткҽндҽ, муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽгҽндҽ һҽм
бүлҽклҽү уздырганда һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеген бҽялҽгҽндҽ исҽпкҽ алына.
13. Эш (хезмҽт ) вакыты. Муниципаль хезмҽткҽрнең ялы
13.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең эш (хезмҽт) вакыты хезмҽт законнары
нигезендҽ җайга салына.
13.2. Муниципаль хезмҽткҽргҽ муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасын һҽм
акчалата эчтҽлеген саклап, еллык отпуск бирелҽ, аның күлҽме уртача хезмҽт хакын
исҽплҽү ҿчен хезмҽт законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ.
13.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең еллык түлҽүле ялы тҿп түлҽүле отпусктан һҽм
ҿстҽмҽ түлҽүле отпусклардан тора.
13.4. Муниципаль хезмҽт вазыйфаларын башка тҿркемнҽр билҽүче муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ дҽвамлылыгы 30 календарь кҿнгҽ тигез еллык тҿп түлҽүле отпуск
бирелҽ.
13.5. Еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен (10 календарь кҿннҽн дҽ артык түгел), шулай ук федераль һҽм
республика законнарында каралган очракларда бирелҽ. Муниципаль хезмҽткҽргҽ
тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск дҽвамлылыгы муниципаль
хезмҽтнең һҽр елы ҿчен бер календарь кҿн исҽбеннҽн исҽплҽнҽ. Нормага
салынмаган эш кҿне ҿчен еллык ҿстҽмҽ түлҽүле ял, шулай ук Федераль законда
каралган башка очракларда ел саен бирелҽ торган ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск ел саен
бирелҽ торган тҿп түлҽүле отпускның һҽм тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен ел саен ҿстҽмҽ
түлҽүле отпускның ҽлеге ҿлешендҽ каралган гомуми озынлыгыннан тыш бирелҽ.
Хезмҽт кҿне нормалаштырылмаган хезмҽт кҿне билгелҽнгҽн муниципаль
хезмҽткҽргҽ ҿч календарь кҿн дҽвамында нормага салынмаган хезмҽт кҿне ҿчен ел
саен ҿстҽмҽ түлҽүле отпуск бирелҽ
13.6. Муниципаль хезмҽткҽр гаризасы буенча ел саен түлҽнҽ торган отпуск
ҿлешлҽр буенча бирелергҽ мҿмкин, шул ук вакытта ялның бер ҿлеше 14 календарь
кҿннҽн дҽ ким булмаска тиеш. Авыл җирлеге башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн
килештереп, муниципаль хезмҽткҽргҽ бүтҽн озынлыктагы отпускларның бер ҿлеше
бирелергҽ мҿмкин.
13.7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ аның язма гаризасы буенча авыл җирлеге
башкарма комитеты җитҽкчесе карары белҽн, акчалата эчтҽлекне саклап калмыйча,
бер елдан да артмаган ял бирелергҽ мҿмкин.
13.8. Муниципаль хезмҽткҽргҽ федераль законнарда каралган очракларда
акчалата эчтҽлекне саклап калмыйча ял бирелҽ.
14. Муниципаль хезмҽткҽр хезмҽтенҽ түлҽү
14.1. Муниципаль хезмҽткҽрнең акчалата кереме муниципаль хезмҽт
вазыйфасы нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи окладыннан, шулай ук
айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн тора.
14.2. Ҿстҽмҽ түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ;
2) муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи окладка айлык
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ҿстҽмҽ;
3) түлҽү тҽртибе муниципаль органның бурычларын һҽм функциялҽрен тҽэмин
итүне, вазифа инструкциясен үтҽүне исҽпкҽ алып, яллаучы вҽкиле (эш бирүче)
тарафыннан билгелҽнҽ торган аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен
премиялҽр.;
4) айлык акчалата бүлҽклҽү;
5) класс чины ҿчен айлык ҿстҽмҽ;
6) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү;
7) матди ярдҽм.
14.3. Вазыйфаи оклад күлҽме, шулай ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме
һҽм аларны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасы законнары нигезендҽ җирлек Советы карары белҽн билгелҽнҽ.
15. Муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган гарантиялҽр
15.1. Муниципаль хезмҽткҽргҽ гарантиялҽнҽ:
1) вазыйфаи бурычларын вазыйфаи инструкция нигезендҽ үтҽүне тҽэмин итҽ
торган эш шартлары;
2) акчалата эчтҽлекне үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ алу хокукы;
3) Эш (хезмҽт) вакытының нормаль дҽвамлылыгын билгелҽү, ял кҿннҽре һҽм
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽре бирү, шулай ук ел саен түлҽнҽ торган ял;
4) муниципаль хезмҽткҽргҽ һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽткҽр пенсиягҽ чыккач та, медицина хезмҽте күрсҽтү;
5) тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен һҽм инвалидлык белҽн бҽйле рҽвештҽ пенсия
белҽн тҽэмин итү, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрнең гаилҽ ҽгъзаларын аның
үлеменҽ бҽйле рҽвештҽ килеп туган очракта пенсия белҽн тҽэмин итү;
6) муниципаль хезмҽткҽрнең сҽламҽтлегенҽ һҽм мҿлкҽтенҽ зыян китерү
очрагына, аларның вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, мҽҗбүри дҽүлҽт
иминияте;
7) муниципаль хезмҽт узган чорда яисҽ аның туктатылганнан соң, ҽмма аларның
вазыйфаи бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ килеп туган авыру яисҽ эшкҽ яраклылык
югалу очрагына мҽҗбүри дҽүлҽт социаль иминияте;
8) муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын федераль законнарда
билгелҽнгҽн очракларда, тҽртиптҽ һҽм шартларда аларның вазыйфаи бурычларын
үтҽүгҽ бҽйле кҿч кулланудан, янаулардан һҽм башка хокуксыз гамҽллҽрдҽн яклау.
15.2. Җирлекнең башкарма комитеты юкка чыгуга, яисҽ авыл җирлеге башкарма
комитеты хезмҽткҽрлҽренең штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ муниципаль
хезмҽткҽрлҽр белҽн хезмҽт килешүе ҿзелгҽндҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ оешманы
бетерүгҽ яки оешма хезмҽткҽрлҽренең штаты кыскаруга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат
ителгҽн очракта, хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн гарантиялҽр бирелҽ.
15.3. Җирлек уставы белҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҿстҽмҽ гарантиялҽр
бирелергҽ мҿмкин.
16. Муниципаль хезмҽткҽрне һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын пенсия белҽн тҽэмин итү
Җирлек башкарма комитетында муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүче
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тулы күлҽмдҽ Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасы законнарында билгелҽнгҽн пенсия белҽн тҽэмин итү ҿлкҽсендҽ
хокукларга ия булалар.
17. Муниципаль хезмҽт стажы. Муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽү һҽм билгелҽү
тҽртибе
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1. Муниципаль хезмҽт стажына (гомуми озынлыкка) кертелҽ:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфалары;
2) муниципаль вазыйфалар;
3) Россия Федерациясе дҽүлҽт вазыйфалары һҽм Россия Федерациясе
субъектларының дҽүлҽт вазыйфалары.;
4) дҽүлҽт граждан хезмҽте вазыйфалары, хҽрби вазыйфалар һҽм федераль
дҽүлҽт хезмҽтенең башка тҿрлҽре вазыйфалары;
5) федераль законнар нигезендҽ башка вазыйфалар.
2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ торган еллар эшлҽгҽн ҿчен еллык ҿстҽмҽ
түлҽүле отпускның дҽвамлылыгын билгелҽү һҽм аларга федераль законнарда,
Россия Федерациясе субъектлары законнарында һҽм муниципаль берҽмлеклҽр
уставларында каралган башка гарантиялҽр билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт
стажына, ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн вазыйфаларны билҽү
чорларыннан тыш, «Россия Федерациясе дҽүлҽт граждан хезмҽте турында» 2004
елның 27 июлендҽге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 54 статьясындагы 2 ҿлеше
нигезендҽ дҽүлҽт граждан хезмҽте стажына керҽ торган (исҽплҽнҽ торган)
вазыйфалар билҽү чорлары да кертелҽ (исҽплҽнҽ)..
3. Тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен пенсия билгелҽү ҿчен муниципаль хезмҽт
стажына муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге статьяның 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн
вазыйфаларны билҽү чорларыннан тыш, муниципаль хезмҽт турында Татарстан
Республикасы кодексы һҽм муниципаль хокукый актлар нигезендҽ башка чорлар
кертелҽ (исҽплҽнҽ).
4. Муниципаль хезмҽт стажын исҽплҽп чыгару тҽртибе муниципаль хезмҽт
турында Татарстан Республикасы кодексы белҽн билгелҽнҽ.
18. Кадрлар эше
18.1. Муниципаль берҽмлектҽ кадрлар эше үз эченҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт вазыйфаларын урнаштыру ҿчен кадрлар составын
формалаштыру;
2) муниципаль хезмҽт турындагы законнар нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру
турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү һҽм ҽлеге тҽкъдимнҽрне җирлек башкарма комитетына
кертү турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү;
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 (булган очракта),
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль хезмҽтне узу чорында хезмҽт эшчҽнлеге
турында белешмҽлҽр формалаштыру һҽм күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне мҽҗбүри
пенсия иминияте системасында индивидуаль (шҽхсилҽштерелгҽн) исҽпкҽ алу
турында Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия
Федерациясе Пенсия фондының мҽгълүмат ресурсларында саклау ҿчен тапшыру;
5) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законның
30 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең шҽхси эшлҽрен
алып бару;
6) җирлектҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽр реестрын алып бару;
7) муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт таныклыкларын рҽсмилҽштерү һҽм
бирү;
8) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфаларын билҽүгҽ һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне кадрлар резервына кертүгҽ конкурс үткҽрү;
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9) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аттестация үткҽрү;
10) Кадрлар резервы белҽн эшне оештыру һҽм аны нҽтиҗҽле куллану;
11) граждан тарафыннан муниципаль хезмҽткҽ кергҽндҽ тапшырыла торган
персональ мҽгълүматларның һҽм башка белешмҽлҽрнең дҿреслеген тикшерүне
оештыру, шулай ук дҽүлҽт серен тҽшкил итүче белешмҽлҽргҽ билгелҽнгҽн
формадагы рҿхсҽтне рҽсмилҽштерү;
12) “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” Федераль законның
13 статьясында һҽм башка федераль законнарда билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽт
белҽн бҽйле чиклҽүлҽрнең үтҽлешен тикшерүне оештыру;
13) муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ хокукый һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирү;
14) хезмҽт законнары һҽм муниципаль хезмҽт турындагы законнар белҽн
билгелҽнҽ торган кадрлар эшенең башка мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү.
18.2. Муниципаль хезмҽт ҿчен кадрларны шартнамҽ нигезендҽ ҽзерлҽү.
1. Муниципаль хезмҽтнең югары квалификацияле кадрлар составын тҿзү
максатларында җирле үзидарҽ органнары, мҽгариф турында Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ һҽм «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында»
Федераль закон нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт ҿчен
гражданнарны шартнамҽ нигезендҽ ҽзерлҽүне оештырырга мҿмкин.
2. Муниципаль хезмҽтне алга таба узу йҿклҽмҽсе белҽн максатчан уку турында
шартнамҽ (алга таба - максатчан уку турында шартнамҽ) җирле үзидарҽ органы белҽн
граждан арасында тҿзелҽ һҽм уку тҽмамланганнан соң билгелҽнгҽн вакыт эчендҽ
гражданның күрсҽтелгҽн җирле үзидарҽ органында муниципаль хезмҽт узу буенча
йҿклҽмҽсен күздҽ тота.
3. Максатчан уку турында шартнамҽ тҿзү конкурс нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
4. Конкурс җирле үзидарҽ органы тарафыннан игълан ителҽ һҽм җирле үзидарҽ
органында тҿзелҽ торган конкурс комиссиясе тарафыннан үткҽрелҽ.
5. Конкурс комиссиясе составына эшкҽ алучының (эш бирүче) һҽм (яисҽ) аның
тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽр (шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽт һҽм кадрлар, юридик (хокукый) бүлекчҽ мҽсьҽлҽлҽре буенча бүлекчҽдҽн, ҽ
мондый бүлекчҽлҽр булмаган очракта - муниципаль хезмҽткҽрлҽр, җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлеген кадрлар һҽм юридик (хокукый) ҿчен җаваплы булган муниципаль
хезмҽткҽрлҽр керҽ, анда гражданин максатчан уку турындагы шартнамҽ нигезендҽ
муниципаль хезмҽтне үтҽргҽ тиеш була), шулай ук муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр
буенча
бҽйсез
эксперт-белгечлҽр
сыйфатында
персональ
күрсҽткечлҽрне күрсҽтмичҽ чакырыла торган фҽнни, мҽгариф һҽм (яисҽ) башка
оешмалар вҽкиллҽре керҽ. Бҽйсез экспертлар саны конкурс комиссиясе
ҽгъзаларының гомуми саныннан кимендҽ дүрттҽн берен тҽшкил итҽргҽ тиеш.
6. Конкурс комиссиясе составы конкурс комиссиясе кабул итҽ торган карарларга
йогынты ясый алырлык мҽнфҽгатьлҽр конфликтлары барлыкка килү мҿмкинлеген
юкка чыгарырлык итеп тҿзелҽ.
7. Конкурс комиссиясе комиссия рҽисе, рҽис урынбасары, секретаре һҽм
ҽгъзаларыннан тора.
8. Максатчан уку турында шартнамҽ тҿзүгҽ конкурс үткҽрү турындагы мҽгълүмат
муниципаль хокукый актларны рҽсми бастырып чыгару гамҽлгҽ ашырыла торган
басма массакүлҽм мҽгълүмат чарасында басылып чыгарга һҽм «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ җирле үзидарҽ органының рҽсми сайтында
күрсҽтелгҽн конкурсны уздыру датасына кадҽр бер айдан да соңга калмыйча
урнаштырылырга тиеш.
9. Конкурс үткҽрү турында 18.2 пунктының 8 пунктчасында каралган
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мҽгълүматта, уку тҽмамланганнан соң гражданнар билҽргҽ тиешле муниципаль
хезмҽт вазыйфалары тҿркемнҽре; шушы вазыйфаларга квалификация талҽплҽре;
ҽлеге Нигезлҽмҽнең 18.2 пунктының 11 пунктчасы нигезендҽ конкурска тапшырыла
торган документлар исемлеге, аларны кабул итү урыны һҽм вакыты; күрсҽтелгҽн
документлар кабул ителҽ торган вакыт; конкурсны уздыру датасы, урыны һҽм
тҽртибе; максатчан уку турында шартнамҽ тҿзүгҽ кандидатларны бҽялҽү һҽм сайлап
алу ҿчен кулланыла торган конкурс процедуралары; язма бирем темасы (конкурс
комиссиясе тарафыннан кулланыла торган конкурс процедураларының берсе язма
бирем булса) күрсҽтелҽ, шулай ук мҽгълүмат материалларында булырга мҿмкин.
10. Максатчан уку турында шартнамҽ тҿзүгҽ конкурста Россия Федерациясе
дҽүлҽт телен белгҽн һҽм Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары
акчалары исҽбеннҽн беренче тапкыр урта һҿнҽри яисҽ югары белем алучы
гражданнар катнашырга хокуклы. Күрсҽтелгҽн конкурста катнашучы граждан
муниципаль хезмҽткҽ кергҽн вакытка, шулай ук ҽлеге Нигезлҽмҽнең 18.2 пунктындагы
34 пунктчасында каралган бҿтен срок дҽвамында муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽү ҿчен «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль
законда билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш.
11. Конкурста катнашырга телҽк белдергҽн граждан җирле үзидарҽ органына
тҽкъдим итҽ:
1) шҽхси гариза;
2) үз кулы белҽн тутырылган һҽм имзаланган анкетаны, фото кушымтасы белҽн,
җирле үзидарҽ органына муниципаль хезмҽткҽ керүче гражданны бирү ҿчен,
федераль законнар нигезендҽ расланган форма буенча, җирле үзидарҽ органнарына
тапшыру ҿчен, фото кушымтасы белҽн;
3)паспорт күчермҽсе (паспорт конкурска килгҽч шҽхсҽн тапшырыла);
4) законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерелгҽн хезмҽт эшчҽнлеге
турында белешмҽлҽр һҽм (яисҽ) хезмҽт кенҽгҽсенең күчермҽсе яисҽ гражданның
хезмҽт (хезмҽт) эшчҽнлеген раслый торган башка документлар (хезмҽт
(хезмҽт)эшчҽнлеге моңарчы башкарылмаган очраклардан тыш)
5) «Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль закон
нигезендҽ гражданда муниципаль хезмҽткҽ керүгҽ һҽм аны узуга комачаулаучы авыру
булмавы турында медицина оешмасы бҽялҽмҽсе;
6) гражданның Россия Федерациясе бюджет системасы бюджеты акчалары
исҽбеннҽн беренче тапкыр урта һҿнҽри яисҽ югары белемне кҿндезге уку рҽвешендҽ
алуын раслый торган, шулай ук ул үзлҽштерҽ торган уку-укыту программасы турында
(һҿнҽрнең, белгечлекнең исемен яисҽ ҽзерлек юнҽлешен күрсҽтеп), уку планы
нигезендҽ гражданның арадаш аттестациялҽр узу нҽтиҗҽлҽре турында, мҽгариф
оешмасының уставында һҽм эчке тҽртип кагыйдҽлҽрендҽ каралган бурычларын үтҽү
турында мҽгълүмат булган мҽгариф оешмасы белешмҽсен;
7) язма бирем (конкурс комиссиясе тарафыннан кулланыла торган конкурс
процедураларының берсе язма бирем булса).
12. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе карары буенча ҽлеге бүлекнең 11 пункты
нигезендҽ граждан тарафыннан тапшырылган документларга кертелгҽн шҽхси
мҽгълүматларның һҽм башка белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү
гамҽлгҽ ашырыла.
13. Дҽгъвачыларны бҽялҽү һҽм сайлап алу үткҽрелҽ торган Конкурс комиссиясе
утырышы ҽлеге бүлекнең 11 пунктында күрсҽтелгҽн документларны кабул итү
тҽмамланганнан соң 14 календарь кҿннҽн дҽ соңга калмыйча уздырыла.
Конкурс комиссиясе утырышы урыны, датасы һҽм вакыты турында конкурс
комиссиясе секретаре тарафыннан мондый утырыш уздырылган кҿнгҽ кадҽр ҿч эш
кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча хҽбҽр ителҽ. Конкурс комиссиясе утырышын конкурс
комиссиясе рҽисе үткҽрҽ, ҽ аның булмаганда - конкурс комиссиясе рҽисе
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урынбасары.
14. Конкурс комиссиясе утырышы, ҽгҽр анда аның ҽгъзаларының гомуми
саныннан кимендҽ ҿчтҽн икесе катнашса, хокуклы дип санала.
15. Конкурс комиссиясе карарлары ачык тавыш бирү юлы белҽн конкурс
комиссиясе утырышында катнашучыларның күпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ.
Тавышлар тигез булган очракта, конкурс комиссиясе утырышында рҽислек итүче
тавыш биргҽн карар кабул ителгҽн дип санала.
16. Конкурс комиссиясе дҽгъвачыларны ҽлеге бүлекнең 11 пунктындагы 1-6
пунктчаларында күрсҽтелгҽн документлар нигезендҽ, шулай ук конкурс
процедуралары нҽтиҗҽлҽре буенча бҽяли. Җирле үзидарҽ органы карары буенча
конкурс процедуралары индивидуаль ҽңгҽмҽ, тест һҽм (яки) язма биремне күздҽ тота.
17. Шҽхси ҽңгҽмҽ претендент белҽн булачак һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенҽ
кагылышлы тема буенча ирекле ҽңгҽмҽ формасында үткҽрелҽ, аның барышында
претендент претендентның теоретик белемнҽрен һҽм шҽхси сыйфатларын бҽялҽү
максатыннан конкурс комиссиясе ҽгъзаларының сорауларына җавап бирҽ.
18. Претендентның теоретик белемнҽрен һҽм шҽхси сыйфатларын бҽялҽү
түбҽндҽге критерийлар буенча башкарыла:
1) теоретик белем дҽрҽҗҽсе;
2) җавапның логик тҿзелеше;
3) белемлелек һҽм сҿйлҽм культурасы;
4) мҽгариф оешмасында претендентның ҿлгереш дҽрҽҗҽсе, фҽнни
публикациялҽр булу, фҽнни конференциялҽрдҽ, олимпиадаларда һҽм мҽгариф
оешмалары үткҽрҽ торган башка чараларда катнашу;
5) булу, һҿнҽри мотивация;
6) җирле үзидарҽ органнарында практика узу.
19. Индивидуаль ҽңгҽмҽ нҽтиҗҽлҽре конкурс комиссиясе ҽгъзалары
тарафыннан бҽялҽнҽ:
1) ҽгҽр дҽгъвачы эзлекле рҽвештҽ булса, теманың эчтҽлеген тулы күлҽмдҽ ачып
җибҽрсҽ;
2) ике баллга, ҽгҽр дҽгъвачы эзлекле рҽвештҽ булса, теманың эчтҽлеген тулы
күлҽмдҽ ачкан, ҽмма тҿгҽлсезлеклҽр һҽм кечкенҽ хаталар җибҽргҽн;
3) бер баллга, ҽгҽр дҽгъвачы эзлекле рҽвештҽ, лҽкин теманың эчтҽлеген тулы
күлҽмдҽ ачмаган булса, тҿгҽлсезлеклҽр һҽм хаталар җибҽргҽн;
4) ноль баллга, ҽгҽр дҽгъвачы теманың эчтҽлеген ачмаган булса, шактый
тҿгҽлсезлеклҽр һҽм хаталар җибҽрсҽ.
20. Шҽхси ҽңгҽмҽ нҽтиҗҽлҽре буенча дҽгъвачыга утырышта катнашучы барлык
конкурс комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан бирелгҽн баллар бергҽ кушыла.
21. Дҽгъвачыларны тестлаштыру җирле үзидарҽ органы тарафыннан тҿзелҽ
торган теоретик мҽсьҽлҽлҽр исемлеге нигезендҽ Россия Федерациясе
Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, җирле үзидарҽ, муниципаль
хезмҽт, коррупциягҽ каршы тору ҿлкҽсендҽге Россия Федерациясе һҽм Татарстан
Республикасы законнары нигезлҽмҽлҽрен белүгҽ, шулай ук җирле үзидарҽ органы
эшчҽнлеге ҿлкҽсенҽ караган мҽсьҽлҽлҽрне белүгҽ, анда гражданин максатчан укыту
турындагы шартнамҽ нигезендҽ муниципаль хезмҽтне үтҽргҽ тиеш була.
22. Тест нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү конкурс комиссиясе тарафыннан тест сорауларына
дҽгъвачы тарафыннан дҿрес җаваплар саныннан чыгып гамҽлгҽ ашырыла.
23. Тест нҽтиҗҽлҽре буенча дҽгъвачыларга конкурс комиссиясе ҽгъзалары
тарафыннан түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ:
1) тест сорауларының 86 - 100 процентына дҿрес җаваплар бирелгҽн булса, биш
балл;
2) тест сорауларының 70 - 85 процентка дҿрес җаваплар бирелгҽн булса, дүрт
балл;
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3) тест сорауларының 51 - 69 процентка дҿрес җаваплар бирелсҽ, ҿч балл;
4) тест сорауларының 35 - 50 процентына дҿрес җаваплар бирелсҽ, ике балл;
5) тест сорауларының 20 - 34 процентына дҿрес җаваплар бирелсҽ, бер балл;
6) тест сорауларының 20 процентыннан да кимрҽк дҿрес җаваплар бирелсҽ,
баллар ноль.
24. Язма бирем конкурс комиссиясе тарафыннан билгелҽнгҽн һҽм конкурс үткҽрү
турындагы мҽгълүматта күрсҽтелгҽн тема буенча дҽгъвачы тарафыннан ҽзерлҽнҽ.
25. Язма бирем темасы Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан
Республикасы Конституциясе, Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы
законнарының җирле үзидарҽ, муниципаль хезмҽт, коррупциягҽ каршы тору
ҿлкҽсендҽге нигезлҽмҽлҽрен дҽгъвачы буларак белүне, шулай ук җирле үзидарҽ
органының максатчан уку турындагы шартнамҽ нигезендҽ граждан муниципаль
хезмҽтне үтҽргҽ тиеш булган эшчҽнлек ҿлкҽсенҽ кагылышлы мҽсьҽлҽлҽрне белүне
ачыклау ҿчен сайлап алына.
26. Язма биремне бҽялҽү критерийлары - бирелгҽн теманы ачу тулылыгы, бҽян
итүнең грамоталылыгы, язма сҿйлҽм осталыгы.
27. Язма бирем конкурс комиссиясе ҽгъзалары тарафыннан бҽялҽнҽ:
1) ҿч баллга, ҽгҽр дҽгъвачы эзлекле булса, язма бирем темасының эчтҽлеген
тулы күлҽмдҽ ачып җибҽрсҽ;
2) ике баллга, ҽгҽр дҽгъвачы эзлекле рҽвештҽ булса, язма бирем темасының
эчтҽлеген тулы күлҽмдҽ ачкан, ҽмма тҿгҽлсезлеклҽр һҽм кечкенҽ хаталар җибҽрсҽ;
3) бер баллга, ҽгҽр дҽгъвачы эзлекле рҽвештҽ, лҽкин язма бирем темасының
эчтҽлеген тулы күлҽмдҽ ачмаган булса, тҿгҽлсезлеклҽр һҽм хаталар җибҽрелсҽ;
4) ноль баллга, ҽгҽр дҽгъвачы язма бирем темасының эчтҽлеген ачмаса,
28. Язма биремне бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча дҽгъвачыга конкурс комиссиясе
ҽгъзалары тарафыннан бирелгҽн баллар кушып бирелҽ.
29. Конкурста җиңүче дип конкурс кысаларында кулланыла торган конкурс
процедуралары йомгаклары буенча иң күп балл җыйган дҽгъвачы санала.
30. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре беркетмҽ белҽн
рҽсмилҽштерелҽ, аңа конкурс комиссиясе утырышында рҽислек итүче һҽм конкурс
комиссиясе секретаре имза сала.
31. Конкурста җиңүчене билгелҽү турында конкурс комиссиясе карары җирле
үзидарҽ органы тарафыннан конкурста җиңгҽн дҽгъвачы белҽн максатчан уку
турында шартнамҽ тҿзү ҿчен нигез була.
32. Конкурста катнашкан гражданнарга конкурс тҽмамланган кҿннҽн алып бер ай
эчендҽ аның нҽтиҗҽлҽре турында язма рҽвештҽ хҽбҽр ителҽ.
33. Конкурста катнашуга бҽйле чыгымнар (конкурс үткҽрү урынына бару һҽм кире
кайту, торак урынны наемга алу, яшҽү, элемтҽ чаралары хезмҽт күрсҽтүлҽреннҽн
файдалану һҽм башкалар) гражданнар тарафыннан үз акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ
ашырыла.
34. Максатчан уку тҽмамланганнан соң муниципаль хезмҽтне мҽҗбүри узу срогы
максатчан уку турындагы шартнамҽ белҽн билгелҽнҽ. Күрсҽтелгҽн срок максатчан уку
турындагы шартнамҽ нигезендҽ гражданга социаль ярдҽм чаралары күрсҽткҽн
сроктан ким була алмый, ҽмма ул биш елдан да артмаска тиеш.
35. Максатчан уку турында шартнамҽ якларының йҿклҽмҽлҽре һҽм җаваплылыгы
максатчан уку турындагы шартнамҽдҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
билгелҽнҽ.
36. Максатчан уку турында шартнамҽ граждан белҽн бер тапкыр тҿзелергҽ мҿмкин.
37. Максатчан уку турында шартнамҽдҽ каралган чыгымнарны финанс белҽн
тҽэмин итү җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла.
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19. Муниципаль хезмҽттҽ кадрлар резервы
19.1. Кадрлар резервын формалаштыруның һҽм аның белҽн эшлҽүнең тҿп
принциплары:
- муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасын билҽү ҿчен кадрлар резервына
кертү ирекле;
- муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең (гражданнарның) һҿнҽри сыйфатларын, аларның
хезмҽт эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽүнең объективлыгы;
- муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль хезмҽттҽ һҿнҽри үсеше ҿчен
шартлар тудыру;
- кадрлар резервына керткҽндҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең һҽм башка
гражданнарның хокукларының тигезлеген үтҽү һҽм аларны һҿнҽри тормышка ашыру;
Муниципаль хезмҽтнең һҽр вазыйфасына кадрлар резервына берничҽ
кандидатура кертелҽ ала.
19.2. Кадрлар резервына Россия Федерациясе гражданнары, муниципаль хезмҽт
вазыйфаларына кертелмҽгҽн һҽм җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлеген техник
тҽэмин итүне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаларны билҽүче затлар, шулай ук муниципаль
хезмҽт вазыйфаларын билҽүче затлар кертелергҽ мҿмкин.
19.3. Муниципаль хезмҽткҽрне (гражданины) кадрлар резервына кертү урыннар
ҿчен үткҽрелҽ:
1) муниципаль хезмҽт узучы муниципаль органда муниципаль хезмҽткҽрнең
вазыйфаи үсеше тҽртибендҽ муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасы;
2) муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи үсеше тҽртибендҽ башка җирле үзидарҽ
органында муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасы;
3) муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфасы - муниципаль хезмҽткҽ беренче
тапкыр керүче граждан ҿчен.
19.4. Кадрлар резервына кертү муниципаль хезмҽткҽрне аттестациялҽү
нҽтиҗҽлҽре буенча аттестация комиссиясе тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алып
башкарылырга мҿмкин.
19.5. Кадрлар резервы җирлек башкарма комитетында муниципаль хезмҽтнең
вакантлы вазыйфаларын билҽү ҿчен җирлек башлыгы тарафыннан раслана.
19.6. Муниципаль хезмҽткҽрне (гражданины) кадрлар резервына кертү җирлек
башкарма комитеты җитҽкчесе күрсҽтмҽсе белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
19.7.Кадрлар резервы исемлеге муниципаль хезмҽт вазыйфалары тҿркемнҽре
буенча тҿзелҽ. (Нигезлҽмҽнең 2 нче кушымтасы).
19.8. Кадрлар резервына кертелгҽн муниципаль хезмҽткҽр (граждан) ҿчен
билгелҽнгҽн формадагы объектив белешмҽ рҽсмилҽштерелҽ.
19.9. Муниципаль хезмҽтнең конкрет вазыйфасын билҽү ҿчен кадрлар
резервына кертелгҽн затларны муниципаль хезмҽт вазыйфасына кабул итү (күчерү),
ҽлеге вазыйфа буенча муниципаль хезмҽт вакансиясе булган очракта, җирлекнең
башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
19.10. Муниципаль хезмҽткҽр (граждан) кадрлар резервы исемлегеннҽн тҿшереп
калдырыла:
- вазыйфаи үсеш тҽртибендҽ муниципаль хезмҽтнең тиешле вазыйфасына билгелҽү;
- муниципаль хезмҽттҽ булуның иң чик яшенҽ ирешү;
- муниципаль хезмҽтнең муниципаль вазыйфасын кыскарту;
- гражданның муниципаль хезмҽткҽ яки муниципаль хезмҽт узуга комачаулаучы
хҽллҽрне ачыклау һҽм (яки) ачыклау .
Кадрлар резервыннан чыгару турында карар җирлек башкарма комитеты
җитҽкчесе күрсҽтмҽсе белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
19.11. Кадрлар резервы белҽн эшне оештыру ҿчен җирлекнең башкарма
комитеты җитҽкчесе гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җаваплы.
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20. Муниципаль хезмҽткҽрнең һҿнҽри ҽзерлеге һҽм ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу
20.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҿнҽри яңадан ҽзерлҽү муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлегенең яңа тҿрен гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле ҿстҽмҽ белем һҽм күнекмҽлҽр алуны күздҽ тота.
Муниципаль
хезмҽткҽрлҽрне
һҿнҽри
яңадан
ҽзерлҽү
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең белемнҽрен камиллҽштерү яисҽ һҿнҽри эшчҽнлекнең яңа тҿрен
үтҽү, ҿстҽмҽ квалификация алу максатында алар тарафыннан ҿстҽмҽ белем алу
максатларында гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең яңадан һҿнҽри ҽзерлек узу зарурлыгы җирлекнең
башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан билгелҽнҽ.
20.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алуы һҿнҽри белеме
булган муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең белемнҽрен яңартудан һҽм күнекмҽлҽрен
камиллҽштерүдҽн гыйбарҽт, аларның квалификациясе дҽрҽҗҽсенҽ карата
талҽплҽрнең артуына һҽм аларның һҿнҽри бурычларны хҽл итүнең яңа ысулларын
үзлҽштерү зарурлыгына бҽйле.
Ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри эшчҽнлегенең
конкрет мҽсьҽлҽлҽрендҽ (тематик һҽм проблемалы конференциялҽр һҽм
семинарлар) актуаль үзгҽрешлҽр үзлҽштерү, тиешле һҿнҽри хезмҽт эшчҽнлеге
ҿлкҽсендҽ билгелҽнгҽн мҽсьҽлҽлҽр буенча муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
белемнҽрен комплекслы яңарту максатларында гамҽлгҽ ашырыла.
Ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу авыл җирлеге
карары белҽн расланган
квалификация күтҽрү программалары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
20.3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҿнҽри яктан ҿстҽмҽ ҽзерлҽү һҽм ҿстҽмҽ
һҿнҽри белем алу махсуслаштырылган уку йортларында гамҽлгҽ ашырыла.
20.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҿнҽри яңадан ҽзерлҽүгҽ һҽм ҿстҽмҽ һҿнҽри
белем алуга бҽйле җирлек башкарма комитетының чыгымнары җирле бюджет
акчалары исҽбеннҽн башкарыла.
21. Хезмҽт мҽгълүматы белҽн эш итү тҽртибе
21.1. Хезмҽт мҽгълүматына эшчҽнлек, хезмҽт кирҽк-яраклары белҽн таратыла
торган чиклҽүлҽр турында яшерен мҽгълүмат керҽ.
21.2. Алар булырга мҿмкин кертелгҽн хезмҽт мҽгълүмат:
муниципаль органнарның, оешмаларның, иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең хокукый
статусын билгелҽүче закон актлары;
гадҽттҽн тыш хҽллҽр, куркыныч табигать күренешлҽре һҽм процесслар турында
белешмҽлҽр,
экологик,
гидрометеорология,
гидрогеологик,
демографик,
санитар-эпидемиологик һҽм башка мҽгълүмат, торак пунктларның, гражданнарның
һҽм тулаем халыкның имин яшҽешен тҽэмин итү ҿчен кирҽк булган мҽгълүмат, шулай
ук җитештерү объектлары;
җирлекнең башкарма комитеты структурасын тасвирлау, аның функциялҽре,
эшчҽнлек юнҽлешлҽре һҽм формалары, шулай ук аның адресы;
гаризаларны карау һҽм хҽл итү тҽртибе, шулай ук гражданнар һҽм юридик
затларның мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ карап тикшерелгҽн гражданнар һҽм юридик затларның
гаризалары һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽре буенча карарлар;
бюджет үтҽлеше һҽм башка дҽүлҽт ресурсларыннан файдалану, икътисад
торышы һҽм халыкның ихтыяҗлары турында белешмҽлҽр.
21.3. Тиешле вазыйфаи затның санкциясеннҽн башка хезмҽт мҽгълүматы
игълан ителергҽ (таратылырга) тиеш түгел.
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21.4. Хезмҽт мҽгълүматын тараткан, шулай ук мондый мҽгълүмат булган
документлар белҽн эш итү тҽртибен бозган ҿчен муниципаль хезмҽткҽр дисциплинар
яки законнарда каралган башка җаваплылыкка тартылырга мҿмкин.
21.5. Авыл җирлеге башкарма комитетын бетергҽн очракта, хезмҽт
мҽгълүматыннан алга таба файдалану турында карарны ликвидация комиссиясе
кабул итҽ.
21.6. Документлар, эшлҽр югалу, яки бу мҽгълүматны тарату фактлары турында
җирлек башкарма комитеты җитҽкчесе билгеле була һҽм югалу яки белдерү
шартларын тикшерү ҿчен комиссия билгелҽнҽ. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре комиссия
билгелҽгҽн җитҽкчегҽ җиткерелҽ.
22. Муниципаль хезмҽткҽрнең җаваплылыгы
22.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аның гаебе белҽн үзенҽ йҿклҽнгҽн хезмҽт
бурычларын үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җирлек башкарма комитеты
җитҽкчесе түбҽндҽге дисциплинар җҽза кулланырга хокуклы:
1) кисҽтү;
2) шелтҽ;
3) тиешле нигезлҽр буенча муниципаль хезмҽттҽн азат итү.
22.2. 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.
22.3. Муниципаль хезмҽткҽргҽ эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиленҽ, прокуратура
органнарына яки башка дҽүлҽт органнарына коррупцион хокук бозулар кылуга тарту
максатларында мҿрҽҗҽгать итүнең барлык очраклары турында хҽбҽр итү вазыйфаи
(хезмҽт) бурычын үтҽмҽү аны муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ яки Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкның башка тҿрлҽренҽ җҽлеп итүгҽ
китерҽ торган хокук бозу булып тора.
22.4 Дисциплинар түлҽтүлҽрне куллану һҽм бетерү тҽртибе, «Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында»Федераль законда каралган
очраклардан тыш, хезмҽт законнары белҽн билгелҽнҽ.
22.5 Муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче муниципаль хезмҽткҽргҽ Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн исемлеккҽ кертелгҽн
исемлекне, үз керемнҽренең, мҿлкҽтенең һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽренең
белешмҽлҽрен һҽм хатынын (ирен) һҽм балигъ булмаган балаларын керемнҽре,
мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽрне тапшырмау
муниципаль хезмҽткҽрне законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн
вазыйфасыннан азат итүгҽ, аны дисциплинар җаваплылыкның башка тҿрлҽренҽ
җҽлеп итүгҽ китерҽ торган хокук бозу булып тора.
22.6. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны, мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу турындагы талҽплҽрне үтҽмҽгҽн һҽм “Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында” 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль закон, “Коррупциягҽ каршы тору турында” 2008 елның 25
декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм башка федераль законнар белҽн
коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн бурычларны үтҽмҽгҽн ҿчен
ҽлеге Нигезлҽмҽнең 22 статьясында каралган җҽзалар карала.
22.6.1. Муниципаль хезмҽткҽр, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8.7 һҽм 8.8 пунктларында,
22, 24 статьяларында билгелҽнгҽн хокук бозуларны кылган очракларда ышанычны
югалтуга бҽйле рҽвештҽ, муниципаль хезмҽттҽн азат ителергҽ тиеш.
22.6.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8.7 һҽм 8.8 пунктларында, 22, 24 статьяларында
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каралган түлҽтүлҽр яллаучы (эш бирүче) вҽкиле тарафыннан Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм (яисҽ)
муниципаль норматив хокукый актлар нигезендҽ кулланыла:
а) коррупциячел хокук бозуларны профилактикалау буенча тиешле муниципаль
органның кадрлар хезмҽте бүлекчҽсенең коррупциячел һҽм башка хокук бозуларны
профилактикалау буенча докладында, анда аны башкаруның факттагы шартлары
бҽян ителҽ, һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең язмача аңлатмасында аның ризалыгы
белҽн һҽм коррупциячел хокук бозуны кылу фактын тану шарты белҽн (ышанычны
югалтуга бҽйле рҽвештҽ эштҽн азат итү рҽвешендҽге хокук бозулардан тыш);
б) тикшерү нҽтиҗҽлҽре турындагы доклад комиссиягҽ юлланган очракта,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын җайга салу комиссиясе тҽкъдимнҽре;
в) муниципаль хезмҽткҽрнең аңлатмалары;
г) башка материаллар.
22.6.3. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8, 22, 24 статьяларында каралган түлҽтүлҽр
кулланганда, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең коррупциячел хокук бозу характеры, аның
авырлыгы, кылынган хҽллҽр, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең башка чиклҽүлҽрне һҽм
тыюларны үтҽве, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу турындагы
талҽплҽр һҽм коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн бурычларны үтҽү,
шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең үз вазыйфаи бурычларын үтҽве исҽпкҽ
алына.
22.6.4. Коррупциячел хокук бозу кылган очракта муниципаль хезмҽткҽргҽ карата
түлҽтүне куллану турындагы актта түлҽтүне куллану нигезе буларак ҽлеге
Нигезлҽмҽнең 22.1 пунктының 1 яки 2 пунктчалары күрсҽтелҽ.
22.6.5. Муниципаль хезмҽткҽрнең коррупциячел хокук бозу кылуы турында
мҽгълүмат кергҽн кҿннҽн алып, муниципаль хезмҽткҽрнең вакытлыча эшкҽ
сҽлҽтсезлек, отпускта булу чорларын санамыйча, 8, 22, 24 пунктларында каралган
түлҽтүлҽр, коррупцион хокук бозу кылган кҿннҽн алып ҿч айдан да соңга калмыйча
кулланыла. Күрсҽтелгҽн вакытка җинаять эше буенча җитештерү вакыты кертелми.
22.6.6. 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) тиешле муниципаль берҽмлектҽ тҿзелгҽн Иҗтимагый совет;
4) массакүлҽм мҽгълүмат чаралары.
Аноним хҽбҽрлҽр хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте
бүлекчҽсе тарафыннан тикшерү үткҽрү ҿчен нигез була алмый.
22.6.7. Тикшерү үткҽргҽнче хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар
хезмҽте подразделениесе муниципаль хезмҽткҽрдҽн язма рҽвештҽ аңлатуны талҽп
итҽргҽ тиеш. Ике эш кҿне үткҽннҽн соң муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ күрсҽтелгҽн
аңлатма бирелмҽсҽ, тиешле акт тҿзелҽ. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ аңлатма бирмҽү
тикшерү үткҽрү ҿчен киртҽ түгел.
22.6.8. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8 статьясындагы 8,7
һҽм 8,8 пунктларында каралган хокук бозуларны кылган очракта, тикшерү нҽтиҗҽлҽре
турында доклад, муниципаль хезмҽткҽрнең язма аңлатмасы һҽм башка материаллар
хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу комиссиясенҽ тапшырыла, ул яллаучы (эш
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бирүче) вҽкиленҽ дисциплинар җҽза алу буенча рекомендациялҽр ҽзерли.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ башка хокук бозу кылган очракта, тикшерү нҽтиҗҽлҽре
турында доклад, муниципаль хезмҽткҽрнең язма аңлатмасы һҽм башка материаллар
хокук бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан
яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ тапшырыла.
22.6.9. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8, 22 һҽм 24 каралган түлҽтүлҽрне кулланганда,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең коррупцион хокук бозу характеры, аның авырлыгы, ул
кылынган хҽллҽр, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең башка чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны
үтҽве, мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу турындагы талҽплҽр
һҽм коррупциягҽ каршы тору максатларында билгелҽнгҽн вазыйфаларны үтҽү, шулай
ук муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең үз вазыйфаи бурычларын үтҽве исҽпкҽ алына.
22.6.10. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 8, 22 һҽм 24 тарафыннан каралган түлҽтүлҽр,
муниципаль хезмҽткҽрнең вакытлыча хезмҽткҽ яраксыз булу чорын, аның отпускта
булуы чорын, нигезле сҽбҽплҽр аркасында хезмҽттҽ булмавы чорын, шулай ук хокук
бозуларны профилактикалау буенча кадрлар хезмҽте бүлекчҽсе тарафыннан
тикшерү һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ талҽплҽрне үтҽү һҽм
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын җайга салу буенча ҽлеге тикшерү материалларын карау
вакытын исҽпкҽ алмаганда, коррупциячел хокук бозу очраклары ачыкланган кҿннҽн
алып бер айдан да соңга калмыйча кулланыла. Бу чакта ришвҽтчелек буенча хокук
бозу кылынган кҿннҽн алып алты айдан да соңга калмыйча түлҽтү кулланылырга
тиеш.
22.6.11. Муниципаль хезмҽткҽргҽ карата коррупциячел хокук бозу кылган
очракта түлҽтүне куллану турында актта түлҽтүне куллану нигезе буларак «Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законның 22.1
статьясындагы 1 яки 2 ҿлеше күрсҽтелҽ.
22.6.12. Муниципаль хезмҽткҽргҽ карата хокук бозуларны һҽм нигезлҽмҽлҽре
бозылган норматив хокукый актларны күрсҽтеп түлҽтүне куллану турында актның
күчермҽсе, мотивлар күрсҽтеп, муниципаль хезмҽткҽргҽ тиешле акт чыккан кҿннҽн ҿч
эш кҿне эчендҽ тапшырыла. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр күрсҽтелгҽн расписканы
бирүдҽн баш тартса, тиешле акт тҿзелҽ.
22.6.13. Түлҽттерүне кире кагу буенча федераль закон нигезендҽ муниципаль
хезмҽткҽр шикаять бирергҽ мҿмкин.
22.6.14. Ҽгҽр муниципаль хезмҽткҽр ҽлеге Нигезлҽмҽнең 22.1 пунктында
каралган дисциплинар түлҽтүгҽ тартылмаган булса, ул түлҽтелмҽгҽн дип санала.
22.6.15 яллаучы (эш бирүче) вҽкиле муниципаль хезмҽткҽрдҽн ҽлеге
Нигезлҽмҽнең 22.4. статьясындагы 22.4 пунктында каралган дисциплинар түлҽтүне үз
инициативасы белҽн дисциплинар түлҽтү кулланылган кҿннҽн алып муниципаль
хезмҽткҽрнең язма гаризасы буенча яисҽ аның турыдан-туры җитҽкчесенең үтенече
буенча бер ел үткҽнчегҽ кадҽр алырга хокуклы.
23. Муниципаль хезмҽткҽрне бүлҽклҽү
23.1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи бурычларын уңышлы һҽм намуслы
үтҽгҽне, намуслы хезмҽте, аеруча мҿһим биремнҽрне үтҽгҽне һҽм катлаулылыгы
ҿчен түбҽндҽге бүлҽклҽү тҿрлҽре билгелҽнҽ:
1) рҽхмҽт белдерү;
2) бер мҽртҽбҽ акчалата бүлҽклҽү;
3) кыйммҽтле бүлҽк белҽн бүлҽклҽү;
4) җирле үзидарҽ органнары билгелҽгҽн мактау грамотасы яисҽ бүлҽклҽрнең
башка тҿрлҽре белҽн бүлҽклҽү;
5) законнар нигезендҽ дҽүлҽт бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү;
6) федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ
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муниципаль берҽмлек уставында һҽм башка муниципаль хокукый актларда
билгелҽнгҽн бүлҽклҽүнең бүтҽн тҿрлҽре.
23.2. Бүлҽклҽүлҽрне куллану тҽртибе һҽм шартлары, дҽүлҽт бүлҽклҽре белҽн
бүлҽклҽүдҽн тыш, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары, җирлек
уставы нигезендҽ билгелҽнҽ.
23.3 Бүлҽклҽү муниципаль хезмҽткҽр хезмҽт иткҽн җирле үзидарҽ органының,
муниципаль органның хокукый акты дип игълан ителҽ.
23.4. Алынмаган дисциплинар җҽза булган муниципаль хезмҽткҽрлҽрне бүлҽклҽү
мҿмкин түгел.
24. Керемнҽр, чыгымнар, милек һҽм милек характерындагы йҿклҽмҽлҽр турында
мҽгълүмат тапшыру
24.1. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүгҽ
дҽгъва кылучы гражданнар, күрсҽтелгҽн вазыйфаларны билҽүче муниципаль
хезмҽткҽрлҽр үзлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽрне, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ
булмаган балаларының керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре
турында белешмҽлҽрне яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ тапшырырга тиеш.
Күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр Татарстан Республикасы дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре
керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр
тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн срокларда һҽм форма буенча тапшырыла.
Хҽрби хезмҽткҽ чакырылучы гражданнар үзлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм
балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырмыйлар.
24.1.1. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче
муниципаль хезмҽткҽр үзенең чыгымнары турында, шулай ук хатынының (иренең)
һҽм балигъ булмаган балаларының чыгымнары турында Татарстан Республикасы
дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽре керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ һҽм формада белешмҽлҽр тапшырырга тиеш.
24.1.2. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ
булмаган балаларының чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп
тору “Коррупциягҽ каршы тору турында” 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ
номерлы Федераль законда һҽм “Дҽүлҽт вазыйфаларын билҽүче затлар һҽм башка
затлар чыгымнарының аларның керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында”
2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль законда, Россия Федерациясе
Президентының
норматив
хокукый
актларында,
Россия
Федерациясе
субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
24.2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге Нигезлҽмҽ нигезендҽ тапшырыла
торган керемнҽр, 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.
24.3. Муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган
балаларының түлҽүгҽ сҽлҽтлелеген билгелҽү яисҽ билгелҽү ҿчен дини яисҽ башка
иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, бүтҽн оешмалар, шулай ук физик затлар фондларына
иганҽлҽрнең турыдан-туры яисҽ читлҽтелгҽн рҽвешендҽ җыю ҿчен керемнҽр,
мҿлкҽт турында һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр хакында белешмҽлҽрдҽн
файдалану рҿхсҽт ителми.
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24.4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм
мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽрне фаш итүдҽ яисҽ ҽлеге
белешмҽлҽрне Россия Федерациясе законнарында каралмаган максатларда
файдалануда гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплы
булалар.
24.5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ үз керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти
характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ
булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары һҽм мҿлкҽти характердагы
йҿклҽмҽлҽре турында, мондый белешмҽлҽрне мҽҗбүри тапшырган очракта, яки
белҽ торып дҿрес булмаган яисҽ тулы булмаган белешмҽлҽрне тапшырмау
муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ китерҽ торган хокук бозу
булып тора.
24.6. Тиешле исемлеккҽ кертелгҽн муниципаль хезмҽт вазыйфаларын билҽүне
дҽгъвалаучы гражданнар тарафыннан тапшырыла торган керемнҽр, мҿлкҽт турында
һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм
тулылыгын, керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре
турында белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү, күрсҽтелгҽн
вазыйфаларны
билҽүче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽр
тарафыннан
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актлары нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽ
кергҽндҽ гражданнар тарафыннан бирелҽ торган белешмҽлҽрнең дҿреслеге һҽм
тулылыгы, муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан чиклҽүлҽрне һҽм тыюларны,
мҽнфҽгатьлҽр конфликтын булдырмау яисҽ җайга салу турындагы талҽплҽр, алар
тарафыннан «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге
273-ФЗ номерлы Федераль законда һҽм Россия Федерациясенең башка норматив
хокукый актларында билгелҽнгҽн бурычларны үтҽү Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
24.6.1. 24.1 пунктчасының 3 абзацы нигезендҽ тапшырыла торган керемнҽр,
чыгымнар, мҿлкҽт һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽр турында белешмҽлҽрнең
дҿреслеген һҽм тулылыгын тикшерү. Нигезлҽмҽлҽр Россия Федерациясе субъекты
законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Россия Федерациясе субъектының иң югары
вазыйфаи заты (Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимиятенең югары
башкарма органы җитҽкчесе) карары буенча гамҽлгҽ ашырыла.
24.6.2. Нигезлҽмҽнең 24.6.1 пунктчасы нигезендҽ башкарылган тикшерү
нҽтиҗҽсендҽ җирле администрация башлыгы вазыйфасын контракт, чиклҽүлҽр,
тыюлар, йҿклҽмҽлҽрне үтҽмҽү фактлары ачыкланганда, “Дҽүлҽт вазыйфаларын
билҽүче затлар һҽм аларның керемнҽренҽ башка затлар чыгымнарының туры килүен
тикшереп тору турында” 2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ номерлы Федераль закон
белҽн билгелҽнгҽн очраклар ачыкланганда, «Аерым категория затларның аерым
категориялҽренҽ Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил
банкларында счетлар (кертемнҽр) ачуны һҽм кыйммҽтлҽрне саклауны, чит ил финанс
инструментларына ия булуны һҽм алардан файдалануны тыю турында» 2013 елның
7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн Россия Федерациясе субъектының
югары вазыйфаи заты (Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимиятенең югары
башкарма органы җитҽкчесе) контракт буенча җирле администрация башлыгы
вазыйфасын билҽүче затның вҽкалҽтлҽрен вакытыннан алда туктату турында гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ, яки тиешле карар кабул итҽргҽ вҽкалҽтле җирле үзидарҽ
органына карата башка дисциплинар җҽза куллана яки судка мҿрҽҗҽгать итҽ.
24.7. Банк, салым яисҽ закон белҽн саклана торган башка серне тҽшкил итүче
белешмҽлҽрне бирү турындагы соратулар, муниципаль хезмҽт вазыйфаларын
билҽүне дҽгъвалаучы гражданнарга, күрсҽтелгҽн вазыйфаларны билҽүче
муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ, шундый гражданнарның хатынына (хатынына) һҽм
балигъ булмаган балаларына карата оператив-эзлҽү чараларын үткҽрү турында хокук
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Татарстан Республикасы
Ҽлмҽт муниципаль районы
Кэлэй авыл җирлегендҽ муниципаль
хезмҽт турындагы нигезлҽмҽгҽ
1 нче кушымта
Муниципаль хезмҽткҽрнең аттестация кҽгазе
1. Фамилиясе, Исеме, Атасының исеме
_________________________________________________________________
2. Ел, туган кҿне, ае ________________________________________________
3. Һҿнҽри белем, гыйльми дҽрҽҗҽ булу турында мҽгълүмат,
гыйльми исем ______________________________________________________
(кайчан һҽм нинди уку йортын тҽмамлаган, белгечлеге,
__________________________________________________________________
ҽзерлек юнҽлеше һҽм квалификация буенча белем, гыйльми дҽрҽҗҽ, гыйльми исем.
4. Аттестация вакытына муниципаль хезмҽт вазыйфасы, бу вазифага билгелҽү
датасы ___________________________________________________________
5. Муниципаль хезмҽт стажы (шул исҽптҽн дҽүлҽт граждан хезмҽте стажы)
__________________________________________________________________
6. Гомуми хезмҽт стажы _________________________________________
7. Муниципаль хезмҽткҽргҽ сораулар һҽм аларга кыскача җаваплар
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Аттестация комиссиясе тарафыннан ҽйтелгҽн искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ тҽкъдимнҽрнең үтҽлешен кыскача бҽялҽү
алдагы аттестация __________________________________________________
(башкарылган, ҿлешчҽ башкарылган, үтҽлмҽгҽн)
10. Аттестация комиссиясе карары___________________________________
___________________________________________________________
(муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ;

41

муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килҽ һҽм тҽкъдим ителҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кадрлар резервына кертү ҿчен
вакантлы вазыйфаны билҽп торуга конкурс;
муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килү-килмҽүне арттыру
муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килми;
11. Аттестация комиссиясе составы _______________________
Утырышта _____аттестация комиссиясе ҽгъзалары катнашты.
Тавыш саны ҽйе ____, каршы ____.
12. Искҽрмҽ ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Ааттестация комиссиясе рҽисе
(имза) (имзаны расшифровкалау)

______________

______________

Аттестация комиссиясе сҽркҽтибе ______________
(имза) (имзаны расшифровкалау)

______________

Аттестация комиссиясе ҽгъзалары _______________ ______________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
______________
_____________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
______________ ______________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Аттестация үткҽрү датасы
________________________
Аттестация кҽгазе белҽн таныштым
________________________________________
(муниципаль хезмҽткҽр имзасы, дата)
Мҿхер урыны
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Татарстан Республикасы
Ҽлмҽт муниципаль районы
Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль
хезмҽт турындагы нигезлҽмҽгҽ
2 нче кушымта
Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль хезмҽт вазыйфасы кадрлар резервына кертелгҽн хезмҽткҽрлҽр
ИСЕМЛЕГЕ

№
Кайсы
Исем
Туган Миллҽте
Белеме
Башкар
Бу
п/п вазыйфага Фамилия елы
(нинди уку йорты
ган
вазыйфада
резервка
се,
тҽмамлаган,
вазыйфа
кайсы
кертелде Атасының
гыйльми дҽрҽҗҽ)
сы
вакыттан
исеме
бирле эшли
1

2

3

4

5

6

7

8
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Татарстан Республикасы
Ҽлмҽт муниципаль районы
Кэлэй авыл җирлегендҽ
муниципаль
хезмҽт турындагы нигезлҽмҽгҽ
3 нче кушымта

Ҽлмҽт муниципаль районы
Кэлэй авыл җирлеге башлыгына
____________________
Класс чины бирүгҽ тҽкъдим итү
1.Фамилиясе, Исеме, Атасының исеме __________________________________
___________________________________________________________________
2.Ел, туган кҿне, ае __________________________________________________
3.Һҿнҽри белем, гыйльми дҽрҽҗҽ, гыйльми исем булу турында белешмҽлҽр
__________________________________________________________________
(нинди уку йортын тҽмамлаган, белгечлеге һҽм белеме буенча квалификациясе)
4.Һҿнҽри ҽзерлек, ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу яки стажировка турында
белешмҽлҽр
__________________________________________________________________
(һҿнҽри ҽзерлек, квалификация күтҽрү яки стажировка турында документлар)
5.Муниципаль хезмҽт вазыйфасы һҽм ҽлеге вазыйфага билгелҽнү датасы
___________________________________________________________________
6.Гомуми хезмҽт стажы _______________________________________________
(елларда тулы срок күрсҽтелҽ)
7.Муниципаль хезмҽт стажы _________________________________________
(елларда тулы срок күрсҽтелҽ)
8.Кайсы вакыттан бирле эшли _________________________________________
(керү датасы)
9.Муниципаль хезмҽткҽрнең класс чины
__________________________________________________________________
(класс чинының исеме һҽм аны бирү датасы)
Белем дҽрҽҗҽсенең, күнекмҽлҽрнең һҽм осталыкның (һҿнҽри дҽрҽҗҽнең)
характеристикасы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
нҽтиҗҽ _____________________________________________________________
(класс чин бирү яки бирүдҽн баш тарту мҿмкинлеге турында тҽкъдим)
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
«___»____________ 20___ел ___________________ _______________________
(число, ай, ел)
(имза)
(фамилия, инициаллар)
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Татарстан Республикасы
Ҽлмҽт муниципаль районы
Кэлэй авыл җирлегендҽ муниципаль
хезмҽт турындагы нигезлҽмҽгҽ
3 нче кушымта
Татарстан Республикасы Ҽлмҽт
муниципаль районы Кэлэй авыл
җирлеге башлыгына
___________________________

Класс чины бирүгҽ тҽкъдим итү
1.
Фамилиясе,
Исеме,
исеме____________________________________________

Атасының

2. Хезмҽткҽр эшли торган җирле үзидарҽ органының тулы исеме
_______________________________________________________________________
3.Вазыйфа_________________________________________________________
(хезмҽткҽр эшли торган вазыйфаның һҽм бүлекчҽнең тулы исеме)
4.Туган кҿне: _______________________________
5. Билгелҽнгҽн вазыйфага боерыкбелҽн билгелҽнде
___________________________________________________________________
(җирле үзидарҽ органы һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе вазыйфасының
тулы исеме)
_______________ № _____
6.Муниципаль хезмҽт стажы ________________________________________
(документны тутыру кҿне)
7.Квалификация разряды, класс чины __________ ______________
«___» _________20__ ел № ____
8.Класс чины бирү турында үтенечнамҽ _____________________________
тҿркем буенча _____________________муниципаль хезмҽт вазыйфалары
исемлеге.
Муниципаль хезмҽткҽрнең белем дҽрҽҗҽсе, күнекмҽлҽре һҽм осталыклары
(һҿнҽри дҽрҽҗҽсе) турында кыскача бҽялҽмҽ:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Тҿп
функциональ
вазыйфалар
булып
тора:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Имтихан алучы җитҽкче, дата______________
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Үтенечнамҽ
белҽн
таныштым
___________________________

(имтихан

алучының

Имтихан
бирүченең
дата___________________________________________

Ф.И.O.)
имзасы,

Муниципаль хезмҽткҽрнең имтихан кҽгазе
1. Фамилиясе, Исеме, Атасының Исеме
____________________________________________
2. Ел, туган кҿне, ае _________________________________________
3. Һҿнҽри белем, гыйльми дҽрҽҗҽ, гыйльми исем булу турында белешмҽлҽр
___________________________________________________________________
(нинди уку йортын тҽмамлаган, белгечлеге һҽм белеме буенча квалификациясе,
гыйльми дҽрҽҗҽсе, гыйльми исеме)
4. Һҿнҽри ҽзерлек, ҿстҽмҽ һҿнҽри белем алу яки стажировка турында
белешмҽлҽр
___________________________________________________________________
(һҿнҽри ҽзерлек, квалификация күтҽрү яки стажировка турында документлар)
5. Аттестация вакытында муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүче һҽм ҽлеге
вазыйфага билгелҽнү датасы ______________________________________________
6. Муниципаль хезмҽт стажы: _______________________________________
(шул исҽптҽн дҽүлҽт граждан хезмҽте стажы)
7. Гомуми хезмҽт стажы _______________________________________________
8. Муниципаль хезмҽтнең класс чины _________________________________
(класс чинының исеме һҽм аны бирү датасы)
9. Муниципаль хезмҽткҽргҽ сораулар һҽм аларга кыскача җаваплар
___________________________________________________________________
10. Аттестация комиссиясе тарафыннан ҽйтелгҽн искҽрмҽлҽр һҽм тҽкъдимнҽр
___________________________________________________________________
11. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽйтелгҽн тҽкъдимнҽр
___________________________________________________________________
12. Квалификация имтиханы нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽткҽрнең
белемнҽрен, күнекмҽлҽрен һҽм осталыкларын (һҿнҽри дҽрҽҗҽсен) бҽялҽү
___________________________________________________________________
(дҽүлҽт граждан хезмҽткҽре квалификация имтиханын тапшырды һҽм аны
граждан хезмҽтенең класслы чинын бирү ҿчен тҽкъдим итҽргҽ; дҽүлҽт граждан
хезмҽткҽренең квалификация имтиханын тапшырмавын танырга.
13. Аттестация комиссиясе составы ______________________
Утырышта ____аттестация комиссиясе ҽгъзалары катнашты.
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Тавыш саны ҽйе ____, каршы _____
14. Искҽрмҽ ____________________________________________________
Ааттестация комиссиясе рҽисе ______________ __________________________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Аттестация комиссиясе урынбасары
______________ ____________
(имза) (имзаны расшифровкалау)
Аттестация комиссиясе сҽркатибе

Аттестация комиссиясе ҽгъзалары

______________ _____________
(имза) (имзаны расшифровкалау)

______________ _______________
(имза) ( имзаны расшифровкалау)
___________ ____________________
(имза) ( имзаны расшифровкалау)

Квалификация
имтиханы
үткҽрү
датасы
_______________________20___ ел , Ҽлмҽт шҽһҽре (районы)
Имтихан
кҽгазе
таныштым_____________________________________________________
(муниципаль хезмҽткҽрнең имзасы, дата)
Мҿхер урыны

«____»
белҽн

