
Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  
Әлмәт шәһәр Советы  

КАРАРЫ 
 

26 июль 2019 ел                            №159
            
«Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы  
муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы 
вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында 
коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси 
партиядән һәм һөнәри Союз органыннан 
тыш) белән идарә итүдә бушлай нигездә 
катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе 
органнары составына керергә рөхсәт алу 
тәртибе турында нигезләмә»  
 
 
 «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның                  
2 мартындагы 25-ФЗ номерлы, «Коррупциягә каршы көрәш турында Россия 
Федерациясе законнары үтәлешен контрольдә тотуны камилләштерү 
максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2018 елның 3 августындагы 307-ФЗ номерлы Федераль законнары 
нигезендә 

 
Әлмәт шәһәр Советы КАРАР БИРӘ: 

 
         1.Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси 
партиядән һәм һөнәри Союз органыннан, шул исәптән җирле үзидарә органында 
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) белән идарә 
итүдә бушлай нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе органнары 
составына керергә рөхсәт алу тәртибен расларга (кушымта №1). 
        2. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр 
Советының 2017 елның 25 сентябрендәге 90 номерлы «Татарстан Республикасы 
Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы 
вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында 
коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә 
бушлай нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына 
керергә рөхсәт алу тәртибе» турындагы  карары үз көчен югалткан дип танырга.  
        3. Район башкарма комитетының хокук идарәсенә (Ханнанова Ә.Б.) әлеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан 
республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 
һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.    
          4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 
          5. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны шәһәр Советының социаль 
мәсьәләләр буенча даими комиссиясенә йөкләргә (Бочкарев Н.А.). 
 
Шәһәр башлыгы  урынбасары                                                                    А.М. Токарев
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Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Әлмәт шәһәр 
Советының 2019 елның 26 июлендәге 
159 номерлы карарына  
1 нче кушымта  
 
 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре муниципаль 
хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше кулындагы 

башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән 
һәм һөнәри Союз органыннан тыш) белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашуга 

яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт алу тәртибе 
турында НИГЕЗЛӘМӘ 

 
           1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  
Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче) 
тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел 
булмаган оешмалар (сәяси партиядән һәм һөнәри Союз органыннан, шул исәптән 
җирле үзидарә органында төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайлау 
органыннан тыш) белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашуга яки аларның 
коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт алу тәртибен  (алга таба - 
нигезләмә, муниципаль хезмәткәрләр) 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы 
"Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" Федераль законның                       
14 статьясы 1 өлешенең 3 пункты нигезендә эшләнгән һәм муниципаль 
хезмәткәрләр тарафыннан иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативы, күчемсез милек милекчеләр ширкәте белән бушлай идарә итүдә 
катнашу өчен эшкә алучы (эш бирүче) вәкилнең рөхсәт алу процедурасы турында 
(алга таба-муниципаль хезмәткәрләрнең коммерциячел булмаган оешма белән 
идарә итүдә катнашуы). 

2. Коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә муниципаль 
хезмәткәрнең катнашуы мәнфәгатьләр каршылыгына яки муниципаль хезмәт 
вазифасын биләгәндә мәнфәгатьләр каршылыгын  барлыкка китерергә тиеш түгел. 

Муниципаль хезмәткәр гаризага аңлатма һәм (яки) аның коммерцияле 
булмаган оешма белән идарә итүдә катнашу ниятен нигезли торган башка 
документлар, шулай ук аның коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә 
катнашуы мәнфәгатьләр каршылыгына китермәвен яки китерә алмаячагын раслаучы 
документлар да беркетергә хокуклы. 

Коммерцияле булмаган оешма белән идарә итү катнашу төре үзгәргән Һәр 
очракта яңа гариза таләп ителә. 

3. Коммерциячел булмаган оешма (алга таба - гариза) белән идарә итүдә 
бушлай катнашырга рөхсәт итү турында җирле үзидарә органы җитәкчесе исеменә 
гариза, әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендә муниципаль 
хезмәткәрләргә язма рәвештә төзелә.  

 
4. Гариза муниципаль хезмәткәрләргә җирле үзидарә органының (алга таба - 

кадрлар хезмәте) кадрлар хезмәтенә тапшырыла. 
5. Кадрлар хезмәте (вазифаи зат): 
1) коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүгә түләүсез нигездә 

катнашуга, бер үк башкарма орган сыйфатында яисә аларның коллегиаль идарә 
органнары составына керүгә рөхсәт турындагы гариза (сәяси партиядән һәм һөнәри 
Союз органыннан,шул исәптән җирле үзидарә органында төзелгән беренчел 
профсоюз оешмасының сайлау органыннан тыш) әлеге Нигезләмәнең 2 нче 
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кушымтасы нигезендә, гаризаларны теркәү журналына кергән көннән башлап   
теркәлә;  

2) гаризаны алдан карауны һәм муниципаль хезмәткәрнең коммерцияле 
булмаган оешма белән идарә итүдә катнашуының яисә аның коллегиаль идарә  
органы составына керү мөмкинлеге булу (мөмкинлеге булмау) турында аңа 
дәлилләнгән бәяләмә әзерләүне гамәлгә ашыра (алга таба - мотивлаштырылган 
бәяләмә); 

3) муниципаль хезмәткәрнең гаризасы һәм дәлилләнгән бәяләмә гариза 
теркәлгән көннән соң биш эш көне эчендә җирле үзидарә органы җитәкчесенә 
җибәрелә; 

4) карар кабул ителгән көннән соң биш эш көне эчендә муниципаль 
хезмәткәргә җирле үзидарә органы җитәкчесенең кабул ителгән карары турында 
хәбәр итә; 

5) җирле үзидарә органы җитәкчесе карары буенча коммерцияле булмаган 
оешма белән идарә итүдәге муниципаль хезмәткәрнең шәхси башкарма орган 
сыйфатында яки аның коллегиаль органы составына керүе өчен Әлмәт муниципаль 
районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт 
тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу 
буенча комиссиягә карау өчен түләүсез нигездә гаризасын җибәрә. 

6. Җирле үзидарә органы җитәкчесе гаризаны карау нәтиҗәләре буенча биш 
эш көне эчендә, комиссия тәкъдимнәрен исәпкә алып, гариза кергән көннән алып 
бер ай эчендә түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

- муниципаль хезмәткәрнең гаризасын канәгатьләндерә; 
- муниципаль хезмәткәрнең гаризасын канәгатьләндерүдән баш тарта. 

          7.Муниципаль хезмәткәрнең гаризасын канәгатьләндерүдән баш тарту 
турындагы карар түбәндәге очракларда кабул ителә: 
- муниципаль хезмәт вазифасын биләгәндә мәнфәгатьләр каршылыгы яисә 
мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү мөмкинлеге булу; 
- муниципаль хезмәт белән бәйле тыюларны бозу; 
- муниципаль хезмәткәрнең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәмәү. 

8. Кадрлар хезмәте гаризаны карау нәтиҗәләре буенча карар кабул 
ителгәннән соң ике эш көне эчендә муниципаль хезмәткәргә кабул ителгән карар 
турында хәбәр итә. 

9. Гариза һәм аны карау нәтиҗәләре буенча кабул ителгән карар күчермәсе 
муниципаль хезмәткәрнең шәхси эшенә теркәлә. 
 
 
Шәһәр башлыгы  урынбасары                                                                       А.М. Токарев 
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                                 Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль  районы     
               Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәрләрнең  
                                                     яллаучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше 
                                                     кулындагы башкарма орган сыйфатында   
                                                     коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән 
                                                     һәм һөнәри Союз органыннан тыш) белән идарә 
                                                     итүдә бушлай нигездә катнашуга яки аларның 
                                                     коллегиаль идарәсе органнары составына керергә 
                                                     рөхсәт алу тәртибе турындагы нигезләмәгә 1нче 
                                                     кушымта 
                                                     __________________________________________ 

 
______________________________________ 

 
җирле үзидарә органнары җитәкче вазифасы, 
фамилиясе  һәм  инициаллары 
_______________________________________ 
                               
_______________________________________ 

                                                     муниципаль хезмәткәрнең   вазифа   исеме, 
                                                     фамилиясе, исеме һәм   атасының  исеме 

 

 
Коммерцияле булмаган оешмалар (сәяси партиядән һәм органнан тыш 

һөнәри берлек, шул исәптән беренчел сайлаулы орган җирле үзидарә органында 
төзелгән профсоюз оешмасы) сыйфатында идарә итүдә бушлай нигездә атнашуга 

яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт алуга гариза 
 

"Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" 2007 елның 2 мартындагы 
№25-ФЗ Федераль законның 14 статьясы 1 өлеше 3 пункты нигезендә миңа 
коммерцияле булмаган оешмалар сыйфатында идарә итүдә бушлай нигездә 
катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт 
бирүегезне сорыйм  ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 

(коммерцияле булмаган оешма турында мәгълүмат, муниципаль хезмәткәр 
башкарырга тиешле эшчәнлек күрсәтелә, тиешле эшчәнлек башкару күздә тотылган 

дата, башкалар)  
 _______________                                         ___________________ 
  (дата)                                                        (имза) 
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      Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль   
      районы Әлмәт шәһәре муниципаль   
      хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче)  
                                                               тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма  
                                                               орган сыйфатында коммерциячел булмаган 
                                                               оешмалар (сәяси партиядән һәм һөнәри Союз  
                                                               органыннан тыш) белән идарә итүдә бушлай  
                                                               нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль  
                                                               идарәсе органнары составына керергә рөхсәт  
                                                               алу тәртибе турындагы нигезләмәгә 2 нче  
                                                               кушымта  

 
 
 

Коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу, 
(сәяси партиядән һәм һөнәри берлек органыннан, шул исәптән беренчел профсоюз 

оешмасының сайлау органыннан тыш) бердәнбер башкарма орган сыйфатында яисә 
аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәт турындагы 

гаризаларны теркәү журналы 
 
 

№
№ 
п/п 

Гариза 
тапшырган 
муниципаль 
хезмәткәр  
Ф. И. О. 

Гариза 
тапшырган 
муниципаль 
хезмәткәр 
вазифасы 

Кадрлар 
хезмәтенә 
гариза керү 

датасы 

Гариза 
кабул иткән 
муниципаль 
хезмәткәр 

нең  
Ф. И. О  

Гариза 
кабул иткән 
муниципаль 
хезмәткәр-
нең имзасы 

Муниципаль 
хезмәткәр-
нең гариза 

күчермәләр-
ен алуда 
имзасы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


