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Татарстан Республикасының 

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетында дәүләт граждан 

хезмәткәрләренең вазыйфаи 

бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр 

конфликтына китерә торган яисә  

китерүе мөмкин булган шәхси 

кызыксынулары барлыкка килү 

турында  

хәбәр итүләре тәртибе хакындагы  

нигезләмәне раслау турында 

 

 

«Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясенең аерым дәҥләт вазыйфаларын, 

федераль дәҥләт хезмәте вазыйфаларын биләҥче затларның һәм бҥтән затларның 

вазыйфаи бурычларын ҥтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә  

китерҥе мөмкин булган шәхси кызыксынулары барлыкка килҥ турында хәбәр 

итҥләре тәртибе хакында һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер 

актларына ҥзгәрешләр кертҥ турында» Россия Федерациясе Президентының 

2015 елның 22 декабрендәге 650 номерлы Указы нигезендә   б о е р ы к   б и р ә м: 
  

 1. Кушымта итеп бирелҥче Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый 

мониторинг комитетының (алга таба – Комитет) дәҥләт граждан  хезмәткәрләренең 

вазыйфаи бурычларын ҥтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә 

китерҥе мөмкин булган шәхси кызыксынулары барлыкка килҥ турында хәбәр 

итҥләре тәртибе хакындагы нигезләмәне расларга.   

2. Дәҥләт хезмәте һәм кадрлар хезмәте секторы Комитеттагы дәҥләт граждан 

хезмәткәрләрен әлеге боерык белән таныштырырга тиеш. 

3. Әлеге боерыкның ҥтәлешен тикшереп торуны ҥземдә калдырам.   

 

Рәис урынбасары                                                                                     О.Ю. Семенова 

КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО СОЦИАЛЬНО-             
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

МОНИТОРИНГУ 
 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ 
МОНИТОРИНГ 

КОМИТЕТЫ 
 

 

 



 

 

Татарстан Республикасының 

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  

2016 елның «15» мартында №4-ос 

боерыгы белән расланды 

 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 

дәүләт граждан хезмәткәрләренең вазыйфаи бурычларын үтәгәндә 

мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә  китерүе мөмкин булган шәхси 

кызыксынулары барлыкка килү турында хәбәр итүләре тәртибе хакындагы  

нигезләмә   
 

1. Әлеге Нигезләмә белән Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый 

мониторинг комитетында дәҥләт граждан  хезмәткәрләренең (алга таба – граждан 

хезмәткәрләре) вазыйфаи бурычларын ҥтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә 

торган яисә  китерҥе мөмкин булган шәхси кызыксынулары барлыкка килҥ турында 

хәбәр итҥләре тәртибе билгеләнә, аларга карата эшкә яллаучы вәкиле булып  

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты Рәисе 

(алга таба – Рәис)  тора.   

2. Хәбәр итҥ вазыйфаи бурычларын ҥтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына 

китерә торган яисә  китерҥе мөмкин булган шәхси кызыксынуы барлыкка килҥ 

турында әлеге Нигезләмә кушымтасында китерелгән форма буенча граждан 

хезмәткәре тарафыннан язма рәвештә төзелә (алга таба – хәбәрнамә) һәм Рәискә 

җибәрелә.   

3. Рәис өч эш көне эчендә алдан карау өчен хәбәрнамәне Комитетта 

коррупцион һәм бҥтән хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы затка 

(алга таба – җаваплы зат) җибәрә.                                            

4. Хәбәрнамәне алдан карау барышында җаваплы зат хәбәрнамә җибәргән 

граждан хезмәткәреннән анда бәян ителгән хәлләр буенча аңлатмалар алырга, 

дәҥләт хакимияте органнарына, бҥтән дәҥләт органнарына, җирле ҥзидарә 

органнарына һәм кызыксынучы оешмаларга билгеләнгән тәртиптә гарызнамәләр 

җибәрҥне кузгатырга хокуклы. 

5. Алдан карау нәтиҗәләре буенча җаваплы зат дәлилләнгән бәяләмә әзерли. 

Алдан карау барышында алынган хәбәрнамә, бәяләмә һәм материаллар җаваплы зат 

тарафыннан алынган көненнән соң җиде эш көне эчендә Татарстан Республикасы 

Социаль мониторинг комитетының Дәҥләт граждан хезмәткәрләренең хезмәттәге 

тәртибенә карата таләпләрне ҥтәҥ һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу 

комиссиясе рәисенә (алга таба – Комиссия рәисе, Комиссия) тапшырыла.  

6. Әлеге Нигезләмәнең 4 пунктында кҥрсәтелгән гарызнамәләр җибәрелгән 

очракта, хәбәрнамә, бәяләмә һәм материаллар җаваплы зат тарафыннан хәбәрнамә 

алынган көннән соң 45 көн эчендә Комиссия рәисенә тапшырыла.  



Кҥрсәтелгән срок Комиссия рәисе тарафыннан 30 көннән дә артмаган чорга 

озайтылырга мөмкин. 

7. Хәбәрнамә, бәяләмә һәм материаллар Комиссия тарафыннан Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетының Дәҥләт граждан 

хезмәткәрләренең хезмәттәге тәртибенә карата таләпләрне ҥтәҥ һәм мәнфәгатьләр 

конфликтын җайга салу комиссиясе турында Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг комитеты   боерыгы белән расланган нигезләмә нигезендә 

карала.    

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг комитетында 

дәҥләт граждан хезмәткәрләренең 

вазыйфаи бурычларын ҥтәгәндә 

мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган 

яисә  китерҥе мөмкин булган шәхси 

кызыксынулары барлыкка килҥ турында 

хәбәр итҥләре тәртибе хакындагы  

нигезләмәгә кушымта   

  

Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг комитеты 

Рәисенә  

____________________________________ 

______________________________    

(Ф. Ис. Ат. ис., биләгән вазыйфасы)  

                   

Вазыйфаи бурычларын ҥтәгәндә  

мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә  китерҥе мөмкин булган шәхси 

кызыксынулары барлыкка килҥ турында  

хәбәрнамә 

 

Дәҥләт вазыйфаларын ҥтәгәндә минем мәнфәгатьләр конфликтына китерә 

торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынуым барлыкка килҥ турында 

хәбәр итәм (кирәгенең астына сызарга). 

Шәхси кызыксыну барлыкка килҥ өчен нигез булган 

хәлләр:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Ҥтәлҥләре барышында шәхси кызыксыну йогынты ясый торган һәм йогынты 

ясарга мөмкин булган вазыйфаи бурычлар:___________________________________ 

________________________________________________________________________  

Мәнфәгатьләр конфликтын булдырмый калу яисә җайга салу буенча тәкъдим 

ителә торган чаралар: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Әлеге хәбәрнамәне караганда Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг Дәҥләт граждан хезмәткәрләренең хезмәттәге тәртибенә 

карата таләпләрне ҥтәҥ һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясе 

утырышында шәхсән катнашырга ниятлим (нияләмим)  (кирәгенең астына сызарга).  

    «___»__________20__ел_____________              ______________________________                                     

      (хәбәрнамә җибәргән затның имзасы)                         (имзасы расшифровкасы)                   


