
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль район Советы өченче 

чакырылышының егерменче утырышы  

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль район Советы карары 

 

24 июль, 2018 ел                                                                                            № 150 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы оешма (учреждение) 

җитәкчесенең, вазыйфаи бурычларын  үтәгәндә шәхси кызыксынулары конфликт 

китереп чыгарса, җирле үзидарә органнарының ведомстводагы  органнарына  

хәбәр итү тәртибе турында 

 

 Россия Федерациясенең Хезмәт кодексы, 2003 елның 6 октябрендә кабул 

ителгән 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарәләрне оештыруның 

гомуми принциплары турында” гы, 2008 елның 25 декабрендә кабул ителгән 273-ФЗ 

номерлы “Коррупциягә каршы тору турында” гы Федераль законнары, Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы уставы нигезендә Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль район Советы карар чыгарды: 
1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы оешма (учреждение) 

җитәкчесенең, вазыйфаи бурычларын  үтәгәндә шәхси кызыксынулары конфликт 

китереп чыгарса, җирле үзидарә органнарының ведомстводагы  органнарына хәбәр 

итү тәртибе турындагы Тәртипне расларга. 

2. Питрәч муниципаль районы җирле үзидарәләре органнарына: 

2.1. җирле үзидарә органнарының ведомстводагы  органнары җитәкчеләрен 

әлеге карар белән таныштырырга; 

2.2. җирле үзидарә органнарының ведомстводагы  органнары уставына, 

шулай ук аларның җитәкчеләре белән хезмәт килешүләренә, вазыйфаи бурычларын  

үтәгәндә шәхси кызыксынулары конфликт китереп чыгарса, җирле үзидарә 

органнарының ведомстводагы  органнарына хәбәр итү тәртибе турында үзгәрешләр 

кертергә. 

3.  Әлеге карарны “Вперёд” (“Алга”) район гәҗитендә бастырырга, Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталын (www.pravo.tatarstan.ru) һәм 

Питрәч муниципаль районы рәсми сайтына (http://pestreci.tatarstan.ru)  

урнаштырырга. 

4. Әлеге карар рәсми бастырылган көннән көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүгә алуны Питрәч муниципаль район 

Советының җирле үзидарә органнары белән узара бәйләнештә, законнар, тәртип 

саклау һәм регламент буенча даими комиссиясенә йөкләргә. 

 
 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
http://pestreci.tatarstan.ru/


 

 

 Питрәч муниципаль район 

Советы карарына кушымта  

“24”  июль,  2018 ел  № 150 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органы 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе тарафыннан вазыйфаи 

бурычларны үтәгәндә кызыксыну барлыкка килү турында хәбәр итү Тәртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле 

үзидарә органы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе тарафыннан 

вазыйфаи бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында 

хәбәр итү процедурасын регламентлый, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки 

китерә ала. 

2. Әлеге Тәртиптә мәнфәгатьләр каршылыгы дигәндә вазыйфа биләп торган 

затның шәхси кызыксынуы (турыдан-туры яки турыдан-туры булмаган) 

мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм җайга салу буенча чаралар күрүне күздә 

тоткан хәл аңлашыла, аларның вазыйфаи (хезмәт) бурычларын тиешле, объектив 

һәм гадел үтәүгә йогынты ясый яисә йогынты ясый ала. 

3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органы 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе коррупциягә каршы тору турында 

Россия Федерациясе законнары һәм оешма (учреждение) уставы нигезендә 

мәнфәгатьләр каршылыгын барлыкка китерү турында хәбәр итәргә, шулай ук 

мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау яки җайга салу буенча чаралар күрергә 

тиеш. 

4. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органы 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе эш бирүчегә (эшкә алучы вәкиленә) 

хезмәт вазыйфаларын башкарганда шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү 

турында хәбәр итәргә тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала. 

5. Хезмәт вазыйфаларын башкарганда шәхси кызыксынучанлык барлыкка 

килү турында хәбәр итү мөмкин булмаганда, әлеге Тәртипнең 4 пунктында 

күрсәтелгән вакытка, ведомство карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесенә 

бәйле булмаган сәбәпләр аркасында, мөрәҗәгать итү аны бетергәннән соң бер эш 

көненнән дә соңга калмыйча тапшырыла. 

6. Хәбәр вазыйфаи бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка 

килү турында хәбәр рәвешендәге язма формада рәсмиләштерелә, ул мәнфәгатьләр 

каршылыгына китерә яки китерә ала (алга таба – мөрәҗәгать итү). 

Белдерүдә түбәндәге мәгълүматлар күрсәтелә: 

а) хәбәр итү кәгазен тутыручы ведомство карамагындагы оешма җитәкчесенең 

фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

б) ведомствога караган оешма җитәкчесенең шәхси кызыксынуы (турыдан-

туры яки турыдан-туры булмаган) хезмәт бурычларын тиешенчә, объектив һәм 

гадел үтәүгә йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган ситуациянең 

тасвирламасы; 

в) хезмәт бурычларын (акча, башка мөлкәт, шул исәптән мөлкәт хокуклары, 

мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтүләр рәвешендә керемнәр алу мөмкинлеге, 

башкарылган эшләр яки нинди дә булса файда (өстенлекләр) ведомство 



 

 

буйсынуындагы оешма җитәкчесе һәм (яки) аның белән якын туганлыкларында яки 

үзлегендә торучы затлар (ата-аналар, ир белән хатын-аналар, балалар, абый-кызлар, 

шулай ук туганнар, апалар, ата-аналар, балалар һәм ир белән хатын-кызлар) 

тарафыннан тиешенчә үтәүгә йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган шәхси 

кызыксыну билгеләре), ведомство карамагындагы оешма җитәкчесе һәм (яки) аның 

белән якын туганлыкта яки үзлегендә торучы затлар милек, корпоратив яки башка 

якын мөнәсәбәтләр белән бәйле); 

г) тасвирламасы хезмәт вазыйфаларын башкару мөмкин тискәре йогынты 

ясый яки тискәре йогынты ясый шәхси кызыксыну; 

д) мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү мөмкинлеген булдырмас яисә 

килеп туган мәнфәгатьләр каршылыгын җайга сала алырлык тәкъдим ителгән 

чаралар; 

е) белдерү кәгазен тутыру датасы; 

ж) хәбәрнамәне тутырган зат имзасын. 

7. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органы 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе эш бирүчегә (яллаучы вәкиленә) 1 

нче кушымта нигезендә төзелгән хәбәр җибәрә. 

8. Эш бирүче (яллаучы вәкил) адресына кергән хәбәрләр карау өчен Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районының хезмәт (вазыйфаи) тәртибенә карата 

таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссиягә (алга 

таба – Комиссия) тапшырыла. 

9. Мөрәҗәгатьләрне теркәү комиссия секретаре тарафыннан әлеге Тәртип 

буенча 2 нче кушымта белән каралган хәбәрнамәләрне теркәү журналында 

башкарыла. 

Комиссия секретаре хәбәрнамәдә күрсәтелгән мәгълүматның 

конфиденциальлеген үтәргә тиеш. Конфиденциаль мәгълүматны таратуда гаепле зат 

Россия Федерациясе законнары нигезендә дисциплинаряки башка җаваплылыкка ия. 

10. Теркәү турында тамга белән белдерү күчермәсе Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органы карамагындагы оешма 

җитәкчесенә мөрәҗәгатьләрне теркәү журналында кулга яздырып яки почта аша, 

алу турында хәбәрнамә белән җибәрелә. 

11. Гаризаларны алдан карау барышында Комиссия билгеләнгән тәртиптә 

хәбәрнамәләрне, аларга бәян ителгән шартлар буенча аңлатмалар җибәргән 

затлардан алырга һәм билгеләнгән тәртиптә дәүләт хакимиятенең федераль 

органнарына, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына, 

җирле үзидарә органнарына һәм кызыксынган оешмаларга запрослар җибәрергә 

хокуклы. 

12. Гаризаларны алдан карау нәтиҗәләре буенча аларның һәркайсына дәлилле 

бәяләмә әзерләнә. 

Хәбәрләрне алдан карау барышында алынган гаризалар, бәяләмәләр һәм 

башка материаллар, гаризалар кергән көннән алып, җиде эш көне эчендә, комиссия 

утырышына тапшырыла. 

Әлеге Тәртипнең 11 пунктында күрсәтелгән мөрәҗәгатьләр җибәрелгән 

очракта, хәбәрнамәләр, бәяләмәләр һәм башка материаллар эш бирүчегә хәбәр 

килгән көннән 45 көн эчендә комиссиягә тапшырыла (эшкә алучы вәкиленә). 

Күрсәтелгән срок озайтылырга мөмкин, әмма 30 көн дә артык булырна тиеш түгел. 



 

 

13. Комиссия белдерүләрне карый һәм алар буенча Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Советының 2016 елның 30 сентябрендәге 59 номерлы 

карары белән расланган комиссия турында нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә карар 

кабул итә һәм эш бирүчегә (яллаучы вәкиленә) кабул ителгән карарны җибәрә. 

14. Эш бирүче (эшкә алучы вәкил) комиссия карау нәтиҗәләре буенча 

гаризаларны түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

а) хәбәрнамә җибәргән зат тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә 

мәнфәгатьләр каршылыгы юк дип танырга; 

б) хәбәрнамә җибәргән зат тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә шәхси 

кызыксыну мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерергә мөмкин дип танырга; 

в) белдерү җибәргән зат мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм (яки) 

җайга салу буенча чаралар үтәлмәде дип танырга. 

15. Әлеге Тәртипнең " б» пунктчасында каралган карар кабул ителгән очракта, 

Россия Федерациясе законнары нигезендә Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы җирле үзидарә органы карамагындагы оешма (учреждение) 

җитәкчесе мәнфәгатьләр конфликтын булдырмый калу яисә җайга салу буенча 

чаралар күрә яисә чаралар күрүне тәэмин итә. 

16. Әлеге Тәртипнең 14 пунктындагы «в» пунктчасында каралган карар кабул 

ителгән очракта, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле 

үзидарә органы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесенә Россия 

Федерациясе Хезмәт кодексы, оешманың (учреждение) ведомство карамагындагы 

органы уставында һәм хезмәт килешүендә каралган дисциплинар җәза бирелә. 

Хәбәрнамә һәм башка материаллар Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы җирле үзидарә органы карамагындагы оешма (учреждение) 

җитәкчесенең шәхси эшенә җәлеп ителә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Кушымта № 1 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы җирле үзидарә органы 

карамагындагы оешма (учреждение) 

җитәкчесе тарафыннан вазыйфаи 



 

 

бурычларны үтәгәндә шәхси 

кызыксынучанлык барлыкка килү турында 

хәбәр итү тәртибенә кертелде 
 

 

Тәкъдим ителә торган үрнәк 

________________________________ 
(вәкиллекле орган рәисенә, Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенә (кирәкле 

сайларга )  

_______________________________ 
(Ф.И.атасының исеме.) 

                                                                             ______________________________дан 
(Ф.И.атасының исеме., вазифа) 

 

Вазыйфаи бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү 

турында, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала торган 

кызыксынуны хәбәр итү 

 

     Вазыйфаи бурычларны үтәгәндә минем шәхси кызыксынуларым барлыкка 

килү турында хәбәр итәм, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала 

(кирәкле ассызыкларга кирәк). 

    Шәхси кызыксыну барлыкка килүгә нигез булып торган шартлар: 

_____________________________________________________________________ 

     Вазыйфаи бурычлар, аларны үтәүгә йогынты ясый яки йогынты ясарга 

мөмкин булган шәхси кызыксыну:_________________________________________ 

____________________________________________________________________   

Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау яки җайга салу буенча тәкъдим ителгән 

чаралар: 

____________________________________________________________________ 

     Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы комиссиясе 

утырышында (һичшиксез, ассызыклап үтәргә кирәк) шәхсән катнашырга җыенам 

(җыенмыйм). 

 

«__» ________ 20__ г. ________________________________   _________________ 
                                           (хәбәрнамә җибәргән затның имза салуы)       (имза расшифровка) 

                   

 
 

   

  Кушымта № 2 

 Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы җирле үзидарә органы 

карамагындагы оешма (учреждение) 

җитәкчесе тарафыннан вазыйфаи 

бурычларны үтәгәндә шәхси 

кызыксынучанлык барлыкка килү турында 

хәбәр итү тәртибенә кертелде 



 

 

 

Тәкъдим ителә торган үрнәк 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органы 

карамагындагы оешма җитәкчесе тарафыннан эш бирүче (вәкилнең), 

вазыйфаи бурычларын үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү 

турында, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яисә китерә ала торган 

хәбәрнамәләрен теркәү Журналы 

 

 

N 

п/п 

Хәбәрна

мәнең 

теркәү 

номеры 

Белдерү 

кәгазен 

теркәү 

датасы 

Мөрәҗәгать 

тәкъдим иткән 

Хәбәрнамә теркәлгән Хәбәрнамәнең 

күчермәләрен алу 

турында билге 

(күчермәсен алган, 

имза алган) яки 

почта буенча 

хәбәрнамә 

күчермәләрен 

җибәрү турында 

билге 

Ф.И.О. вазифа Ф.И.О. вазифа имза 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 


