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КАРАРЫ 

  

 15 ноябрь 2018 ел                                                            №254 

 
 
 

Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль 

районы җирле үзидарә органы 

карамагындагы оешма (учреждение) 

җитәкчесе тарафыннан хезмәт вазыйфаларын 

башкарганда, мәнфәгатьләр каршылыгына 

китерә яки китерергә мөмкин булган шәхси  

кызыксыну барлыкка килүен хәбәр итү 

тәртибе турында 

 

 

  
 Россия Федерациясе Хезмәт кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге “Россия 

Федерациясе  җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында”гы 

№ 131–ФЗ Федераль Закон,  2008 елның  25 декабрендәге  “Коррупциягә каршы 

тору турында”гы  № 273-ФЗ нигезендә,        

    

Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ: 

  

 1. Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы җирле үзидарә   

органы карамагындагы оешма, учреждение җитәкчесе тарафыннан хезмәт 

вазыйфаларын башкарганда, мәнфәгатьләр каршылыгына   китерә  яки 

китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну  барлыкка  килүе  турында хәбәр 

итү тәртибен  расларга (1 нче кушымта). 

 2. Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарына: 

 2.1. оешма (учреждение) җитәкчеләрен  әлеге  карар белән 

таныштырырга;  

 2.2. җирле үзидарә органнары карамагында булган оешмаларның                             

(учреждениеләрнең)  уставларына, шулай ук  хезмәт вазыйфаларын  билгеләүче  

хезмәт килешүләренә җитәкченең хезмәт вазыйфаларын башкарганда,   

мәнфәгатьләр каршылыгына китерә торган яисә китерергә мөмкин булган 

очракларда  җирле үзидарә органы җитәкчесенә  хәбәр итәргә тиешлеге  

хакында  үзгәрешләр кертергә. 

 3. Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының хокук идарәсенә                 

(Ханнанова Ә.Б.) әлеге карарны “Альметьевский вестник” газетасында 

бастырып чыгарырга, “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталы” (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтына 

урнаштырырга.  

4. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып  чыкканнан соң  үз көченә керә.  



5. Әлеге карарның үтәлүен контрольгә алуны район Советының закон,  

хокук саклау, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими 

комиссиясенә йөкләргә (Баһманов И.Р.). 

 

 

Муниципаль район башлыгы              А.Р. Хәйруллин 

  

   

 

         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  

Әлмәт муниципаль  

районы Советының   

2018 елның 15 ноябрендә №254 

карарына № 1 кушымта   

 

  

Татарстан Республикасы  Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

карамагындагы оешма, учреждение  җитәкчесе тарафыннан хезмәт 

вазыйфаларын башкарганда,мәнфәгатьләр каршылыгына  китерә яки  китерергә  

мөмкин булган шәхси  кызыксыну барлыкка килү турында                                                  

хәбәр итү тәртибе  

 

       1.Әлеге  Тәртип Татарстан Республикасы Әлмәт  муниципаль районы жирле 

үзидарә органнарының карамагындагы оешма (учреждение) житәкчесе 

тарафыннан хезмәт вазыйфаларын башкарганда мәнфәгатьләр каршылыгына 

китерә торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү 

турында хәбәр итүе процедурасын регламентлый. 

      2.Әлеге Тәртиптә мәнфәгатьләр каршылыгы төшенчәсе ситуациясе дип, 

каршылыклар вакытында мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга 

салу буенча чаралар күрү бурычын күз алдында тотучы, хезмәт  вазыйфасы 

биләүче затның шәхси кызыксынуы (туры яки кыек рәвештә), аның тарафыннан 

хезмәт вазыйфаларын (хезмәт) бурычларын (вәкаләтләрен гамәлгә ашыру) 

тиешле, объектив һәм бик үк теләмичә үтәүгә тәэсир итәргә яки йогынты ясарга 

мөмкин очраклар  аңлатыла. 

       3.Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе, коррупциягә каршы 

тору турындагы Россия Федерациясенең законнары һәм оешма (учреждение) 

уставы нигезендә, мәнфәгатьләр каршылыгы хакында хәбәр итәргә, шулай ук 

мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау яисә җайга салу буенча чаралар күрергә 

бурычлы. 

       4.Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе эш бирүчегә 

(яллаучы вәкиленә)  хезмәт вазыйфасы бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр 

каршылыгына китерә торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну 

барлыкка килү турында аңа бу хакта билгеле булган көннән соң бер эш көне дә 

соңга калмыйча хәбәр итәргә бурычлы. 

      5.Хезмәт вазыйфасы бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына 

китерә торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү 

турында, әлеге Тәртипнең 4 нче пунктында күрсәтелгәнчә, ведомство 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесеннән бәйле булмаган сәбәпләр 

аркасында вакытында хәбәр итәргә мөмкинлек булмаган очракта, хәбәр хаты  

ул  бетерелгәннән сон бер эш көненнән дә соңга калмыйча тапшырыла. 

       6. Хезмәт вазыйфасы бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына 

китерә торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү 



турында хәбәр язма формада хәбәр хаты  рәвешендә рәсмиләштерелә (алга таба 

-  хәбәр хаты). 

 Бу хәбәр хатында түбәндәге мәгълүматлар күрсәтелә: 

 а) хәбәр хаты тутыручы ведомство карамагындагы оешма 

(учреждение) җитәкчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме, аның 

вазыйфасы; 

 б) ведомство карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесенең 

шәхси кызыксынуы (туры яки кыек), тиешле, объектив һәм бик үк теләмичә 

үтәүгә тәэсир итә яки йогынты ясарга мөмкин булган ситуацияне тасвирлау. 

 в) ведомство карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе  

тарафыннан хезмәт вазыйфасы бурычларын үтәгәндә, акча рәвешендә керемнәр 

алу мөмкинлеге, башка мөлкәт, шул исәптән мөлкәт хокуклары, хезмәт, 

башкарылган эшләргә нәтиҗәләрне яки нинди дә булса файда алу,    

ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе  һәм (яки) аның 

белән якын туганлыкта яки бәйләнештә торган затлар белән (ата-аналары, 

ирләре-хатыннары, балалары, абыйлары, апа-сеңелләре, шулай ук хатынынын-

иренең абыйлары, апа-сеңелләре, ата-аналары, иренең-хатынынын балалары) 

ведомство карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе һәм (яки) аның белән 

якын туганлыкта яки  бәйләнештә торган гражданнар яки оешмалар белән, 

мөлкәти характердагы, корпоратив яки башка якын мөнәсәбәтләр белән 

бәйләнешләрнең шәхси кызыксынуга тәэсир итүен квалификацияләүче 

билгеләр; 

 г) хезмәт бурычларының үтәлешенә тискәре тәэсир иткән яисә тискәре 

тәэсир итәргә мөмкин булган шәхси кызыксыну тасвирламасы; 

 д) мөмкин булганча, мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмый кала 

алырлык яки барлыкка килгән мәнфәгатьләр каршылыгын тәрипкә сала 

алырлык тәкъдим ителгән  чаралар; 

 е) хәбәр хатын тутыру датасы; 

 ж) хәбәр хатын  тутырган зат имзасы. 

 7.Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы үзидарә 

органнарының карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе эш бирүчегә 

(яллаучы вәкиленә) 1 номерлы кушымта формасында төзелгән мөрәжәгать 

(хәбәр хаты) юллый. 

 8.Эш бирүче (яллаучы вәкиле) исеменә кергән хәбәр хаты Татарстан 

Республикасы Әлмәт муниципаль районы хезмәт вазифасы таләпләрен үтәү һәм 

мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу Комиссиясенә (алга таба - Комиссия) 

карау өчен тапшырыла. 

 9.Хәбәр хатын теркәү Комиссия сәркатибе тарафыннан хәбәр хатын  

теркәү журналында башкарыла, журналның тәкъдим ителгән үрнәге әлеге 

Тәртипнең 2  нче кушымтасында каралган. 

 Комиссия сәркатибе хәбәр хатында булган мәгълүматның 

конфиденциальлеген сакларга бурычлы. Мәгълүматның конфиденциальлеген 

сакламаган зат, Россия Федерациясе закончалыклары нигезендә, дисциплинар 

һәм башкача җаваплылыкка тартыла. 



        10. Теркәлү тамгасы белән билгеләнгән хәбәр хаты күчермәсе Татарстан 

Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе кулына хәбәр хатын  теркәү 

журналында имза куелганнан соң гына бирелә яисә почта аша кабул итеп алу 

турында хәбәр хаты  белән җибәрелә. 

          11. Хәбәр хатын алдан карау барышында Комиссия хәбәр хатын  юллаучы 

затлардан билгеләнгән тәртиптә,аларда бәян ителгән хәлләр буенча аңлатмалар 

алырга һәм билгеләнгән тәртиптә дәүләт хакимиятенең  Федераль органнарына 

Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына, җирле 

үзидарә органнарына, кызыксынган оешмаларга соратулар (запрослар) 

җибәрергә хокуклы. 

         12. Хәбәр хатын алдан карау нәтиҗәләре буенча һәр бәяләмәгә 

мотивлаштырылган нәтиҗә әзерләнә. 

 Хәбәр хатын алдан карау барышында алынган бәяләмә, нәтиҗә һәм 

башка материаллар хәбәр хаты кергән көннән алып җиде эш көне дәвамында 

Комиссия  утырышына тапшырыла. 

 Әлеге Тәртипнең 2нче пунктында күрсәтелгән соратулар юлланган 

очракта хәбәр хаты, нәтиҗә һәм башка материаллар, хәбәр хаты эш бирүчегә 

(яллаучы вәкиленә) кергән көннән алып 45 көн эчендә Комиссиягә тапшырыла; 

күрсәтелгән вакыт озайтылырга мөмкин, әмма 30 көннән дә артык түгел. 

         13.Комиссия хәбәр хатын карый һәм алар буенча, Комиссия турындагы 

Нигезләмә белән билгеләнгән, Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 

районы Советы карары белән расланган тәртиптә карарлар кабул итә һәм кабул 

ителгән карарны эш бирүчегә (яллаучы вәкиленә) җибәрә. 

         14.Эш бирүче (яллаучы вәкиле) хәбәр хатының Комиссия тарафыннан 

каралган нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

 ә) хәбәр хатын юллаучы зат хезмәт вазыйфасы бурычларны үтәгәндә, 

мәнфәгатьләр каршылыгы юк дип танырга; 

 б) хәбәр хатын юллаучы зат хезмәт вазыйфасы бурычларны үтәгәндә, 

шәхси кызыксыну мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерергә мөмкин 

дип танырга; 

 в) хәбәр хатын юллаучы зат тарафыннан мәнфәгатьләр каршылыгын 

булдырмау һәм яисә жайга салу чаралары үтәлмәде дип танырга. 

 15. Әлеге Тәртипнең 14 нче пункты «б» пунктчасында каралган карар 

кабул ителгән очракта, Россия Федерациясе законнары нигезендә Татарстан 

Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарының 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе мәнфәгатьләр каршылыгы 

булдырмау яисә аларны жайга салу буенча чаралар күрә яки чаралар күрүне 

тәэмин итә. 

 16. Әлеге Тәртипнең 14 нче пункты «б» пунктчасында каралган карар 

кабул ителгән очракта, Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары карамагындагы оешма (учреждение җитәкчесенә 

карата, Россия Федерациясе Хезмәт кодексы, җирле үзидарә оешмалары 

(учреждениеләре) органнары карамагындагы оешма уставы һәм хезмәт  

килешүе нигезендә, дисциплинар түләтү каралган. 



 Хәбәр хаты һәм хәбәр хатын тикшерү белән бәйле башка материаллар 

Татарстан Республикасы  Әлмәт  муниципаль районы җирле үзидар органнары  

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесенең шәхси эшенә  теркәләләр. 

 

 

Муниципаль район башлыгы              А.Р. Хәйруллин 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль  

     районы җирле үзидарә органы карамагындагы  

     оешма (учреждение) җитәкчесе тарафыннан    

   хезмәт вазыйфаларын башкарганда,мәнфәгатьләр  

     каршылыгына китерә яки китерергә мөмкин  

                                                   булган шәхси кызыксыну барлыкка килү           

                                                   турында хәбәр итү тәртибенә кушымта №1 

______________________________________ 

        (Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль  

        районы башкарма комитеты җитәкчесенә,  

                                                       вәкаләтле орган рәисенә_________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О.) 

                                                       ______________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.,  вазыйфасы) 

 

 

Хәбәр хаты 

хезмәт вазыйфаларын башкарганда,  мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки 

китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килүе турында  

хәбәр хаты 

 

     Хезмәт вазыйфаларын башкарганда,  мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки 

китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килүе турында хәбәр 

итәм (астына сызарга). 

     Шәхси кызыксынуга нигез булган хәлләр: _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

     Үтәлүенә  шәхси кызыксыну  тәэсир  итә торган  яки  тәэсир  итәргә мөмкин 

булган  хезмәт вазыйфалары: ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

     Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау яки  җайга салу  буенча тәкъдим 

ителгән чаралар: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

     Татарстан Республикасы  Әлмәт муниципаль районы Комиссия утырышында 

әлеге хәбәр хатын тикшергәндә  шәхсән катнашырга ниятлим 

«__» ________ 20__ел________________________________   ________________ 

                             (хәбәр хатын  юллаучының имзасы) (имзаның расшифровкасы) 
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     Татарстан  Республикасы Әлмǝт муниципаль  

     районы  җирле  үзидарә органы  карамагындагы  

     оешма (учреждение)  җитәкчесе тарафыннан    

     хезмәт вазыйфаларын башкарганда, мәнфәгатьләр 

     каршылыгына  китерә яки китерергә  мөмкин 

     булган шәхси  кызыксыну барлыкка килү 

     турында хәбәр итү тәртибенә  кушымта №2 

 

Татарстан Ресиубликасы  Әлмәт  муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесенең хезмәт вазыйфаларын 

башкарганда мәнфәгатьләр каршылыгына китерә торган яисә китерергә мөмкин 

булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турындагы хәбәр хатларын                          

теркәү журналы  

 

№ 

п/п 

 Хәбәр 

хатын 

теркәү 

номеры  

 Хәбәр 

хатын 

теркәү 

датасы  

 Хәбәр хаты 

тәкъдим 

ителде  

Хәбәр хаты теркәлде  Хәбәр хатының 

күчермәсен алу 

яки почта аша 

җибәрү турында 

мәгълүмат Ф.И.О. вазый

фа 

Ф.И.О. вазый

фа  

вазый 

фа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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