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Вазифаларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр 
каршылыгына китерєче яисґ китерергґ 
мїмкин булган шґхси кызыксынганлык 
барлыкка килє хакында хґбґр итє 
тґртибе турында нигезнамґне раслау 
хакында 

 
 

2008 елныћ 25 декабрендґге «Коррупциягґ каршы тору турында» 
Федераль закон, РФ Президентыныћ 2015 елныћ 22 декабрендґге 
«Россия Федерациясенећ аерым дґєлґт вазифаларын, федераль дґєлґт 
хезмґте вазифаларын билґєче затларныћ іґм башка затларныћ вазифаи 
бурычларын єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче яисґ 
китерергґ мїмкин булган шґхси кызыксынганлыгы барлыкка килє 
турында хґбґр итє тґртибе турында іґм Россия Федерациясе 
Президентыныћ кайбер актларына єзгґрешлґр кертє турында» УП-650 
санлы Указы, ТР Президентынћ 2016 елныћ 18 мартындагы «Татарстан 
Республикасыныћ аерым дґєлґт вазифаларын билґєче затларныћ 
вазифаи бурычларын єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче 
яисґ китерергґ мїмкин булган шґхси кызыксынганлыгы барлыкка килє 
турында хґбґр итє тґртибе турында, іґм Татарстан Республикасы 
Президентыныћ аерым указларына єзгґрешлґр кертє турында» УП-265 
санлы Указы, шґіґр Уставы нигезендґ 

 Шґіґр Советы 
 

КАРАР бирде: 

1. Вазифаларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче 
яисґ китерергґ мїмкин булган шґхси кызыксынганлык барлыкка килє 
хакында хґбґр итє тґртибе турында нигезнамґне кушымтадагыча 
расларга. 

2. Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыныј 
регламент, хокук тґртибе іґм халык иминлеген тґэмин итє мґсьґлґлґре 
буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ.  
 
 
Шґіґр Хакиме                                            Н.Г. Мґідиев 
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                                                               Шґіґр Советыныћ 
      7/18 нче Карарына кушымта   

                                                 7 апрель, 2016 ел   
                                                                                                                                        
 

Вазифаларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче яисґ 
китерергґ мїмкин булган шґхси кызыксынганлык барлыкка килє 

хакында хґбґр итє тґртибе турында нигезнамґ  
 

1. Ґлеге Нигезнамґ белґн Татарстан Республикасы Яр Чаллы 

шґіґре муниципаль берґмлеге Шґіґр Советында муниципаль вазифалар 

билґєче затларныћ вазифаи бурычларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр 

каршылыгына китерєче яисґ китерергґ мїмкин булган шґхси 

кызыксынганлык барлыкка килє турында хґбґр итє тґртибе билгелґнґ. 

2. Муниципаль вазифалар билґєче затлар Россия Федерациясенећ 

коррупциягґ каршы кїрґшє турында законнары нигезендґ вазифаи 

бурычларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче яисґ 

китерергґ мїмкин булган шґхси кызыксынганлык барлыкка килє 

турында хґбґр итґргґ, щулай ук мґнфґгатьлґр каршылыгын булдырмау 

яки ўайга салу буенча чаралар кєрергґ тиеш.   

Хґбґр язмача, вазифаи бурычларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр 

каршылыгына китерєче яисґ китерергґ мїмкин булган шґхси 

кызыксынганлык барлыкка килє турында хґбґрнамґ (алга таба – 

хґбґрнамґ) рґвешендґ рґсмилґштерелґ. 

3. Муниципаль вазифалар билґєче затлар шґіґр Хакименґ 

кушымта нигезендґге форма буенча тїзелгґн хґбґрнамґ ўибґрґлґр.  

4.  Шґіґр Хакиме исеменґ килгґн хґбґрнамґлґр карау їчен 
Керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту буенча Шґіґр 
Советы комиссиясенґ тапшырыла.  

Хґбґрнамґлґрне алдан карап тикшерє барышында Комиссия 

секретаре хґбґрнамґ ўибґргґн затлардан анда бґян ителгґн хґллґр 

буенча билгелґнгґн тґртиптґ аћлатмалар сорарга іґм дґєлґт 

хакимиятенећ федераль органнарына, Россия Федерациясе 

субъектларыныћ дґєлґт хакимяте органнарына, ўирле єзидарґ 

органнарына іґм кызыксынган оешмаларга билгелґнгґн тґртиптґ 

соратулар ўибґрергґ хокуклы. 

5. Хґбґрнамґлґрне алдан карап тикшерє нґтиўґлґре буенча 

аларныћ іґрберсенґ дґлилле бґялґмґ ґзерлґнґ.  

Хґбґрнамґлґрне алдан карау барышында алынган хґбґрнамґлґр, 

бґялґмґлґр іґм башка материаллар, Комиссиягґ хґбґрнамґлґр кергґн 

кїннґн алып, ўиде эш кїне эчендґ Комиссия утырышында тґкъдим 

ителґ.   

Ґлеге Нигезнамґнећ 4 пункты икенче абзацында кєрсґтелгґн 

соратулар ўибґрелгґн очракта, хґбґрнамґлґр, бґялґмґлґр іґм башка 

материаллар, хґбґрнамґлґр шґіґр Хакименґ кергґн кїннґн алып, 45 
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кїн эчендґ Комиссиягґ тапшырыла.  Кєрсґтелгґн срок озынайтылырга 

мїмкин, лґкин 30 кїннґн дґ артмаска тиеш. 

6. Комиссия хґбґрнамґлґрне карый, алар буенча карарлар кабул 

итґ іґм кабул ителгґн карарны шґіґр Хакименґ юнґлтґ.  
7. Шґіґр Хакиме тарафыннан Комиссиянећ хґбґрнамґлґрне карау 

нґтиўґлґре буенча тєбґндґге карарларныћ берсе кабул ителґ:  

а) хґбґрнамґ ўибґргґн зат вазифаи бурычларын єтґгґндґ, 

мґнфґгатьлґр каршылыгы барлыкка килми;   

б) хґбґрнамґ ўибґргґн зат вазифаи бурычларын єтґгґндґ, шґхси 

кызыксынганлыгы мґнфґгатьлґр каршылыгына китерґ яисґ китерергґ 

мїмкин, дип танырга;   

в) хґбґрнамґ ўибґргґн зат тарафыннан мґнфґгатьлґр каршылыгын 

булдырмый калу іґм (яки) ўайга салу буенча чаралар кєрелмґгґн, дип 

танырга.    

8. Ґлеге Нигезнамґнећ 7 пункты «б» пунктчасында билгелґнгґн 

карар кабул ителгґн очракта, шґіґр Хакиме Россия Федерациясе 

законнары нигезендґ мґнфґгатьлґр каршылыгын булдырмау яисґ ўайга 

салу буенча чаралар кєрґ яки чаралар кєрєне тґэмин итґ яисґ 

хґбґрнамґ ўибґрґн затка шундый чаралар кєререгґ тґкъдим итґ. 

9. Ґлеге Нигезнамґнећ 7 пункты «в» пунктчасында билгелґнгґн 

карар кабул ителгґн очракта, шґіґр Хакиме Россия Федерациясе 

законнарында каралган юридик ўаваплылык чараларын куллана.  
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Вазифаларны єтґгґндґ 

мґнфґгатьлґр каршылыгына 

китерєче яисґ китерергґ мїмкин 

булган шґхси кызыксынганлык 

барлыкка килє хакында хґбґр итє 

тґртибе турында нигезнамґгґ  

кушымта 

 
_________________________ 

(документ белґн танышу 
турында билге) 

 
Яр Чаллы шґіґре Хакименґ 
____________________________ 
(Ф.И.А.и., вазифасы) 

 
 

Вазифаларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче яисґ 
китерергґ мїмкин булган шґхси кызыксынганлык  

барлыкка килє хакында  
хґбґрнамґ  

 
Вазифаларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче яисґ 

китерергґ мїмкин булган шґхси кызыксынганлык барлыкка килє 
хакында хґбґр итґм (тиешлесенећ астына сызарга).  

Шґхси кызыксынганлык барлыкка килєгґ нигез булып торучы 
шартлар: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 Шґхси кызыксынганлык йогынты ясый торган яки йогынты ясарга 
мїмкин булган бурычлар: __________________________________ 
______________________________________________________________
 Мґнфґгатьлґр каршылыгын булдырмау яисґ ўайга салу буенча 
тґкъдим ителєче чаралар: ________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 Вазифаларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче яисґ 
китерергґ мїмкин булган шґхси кызыксынганлык барлыкка килє 
хакында Шґіґр Советы комиссиясе утырышында ґлеге хґбґрнамґне 
карау барышында шґхсґн катнашырга ниятлим (ниятлґмим) 
(тиешлесенећ астына сызарга). 
 
 
«___» ________20__ ел. _____________________         _______ 

(хґбґрнамґ ўибґргґн затныћ 
имзасы 

(имзаны шґрехлґє) 

 


