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Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советы 

КАРАРЫ 

    “Муниципаль район Башкарма комитеты 

 органнарын гамәлгә кую турында – муниципаль 

 учреждениеләрнең һәм Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль  районы Советының   

2009 ел 20 апрель, 145- номерлы  “Советта,  

Башкарма комитетта һәм Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль  районының башка 

 органнарында муниципаль   хезмәт вазифалары  

реестры турында ” гы  карарына  үзгәрешләр 

 кертү турындагы  Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 2011 ел, 13 гыйнвар,  

 20  санлы карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

“Җирле үзидарәләрне оештыруның гомуми принциплары”  2003 нче елның 6 нчы 

октябреннән131- ФЗ -номерлы Федераль закон, “Коррупциягә каршы көрәш” 

2008ел, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  районының Уставы  

нигезендә КАРАР  БИРДЕ: 

1.  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  районы Советы 2011 ел, 13 

гыйнвар, 20- номерлы  “  Муниципаль  район Башкарма  комитеты органнарының  

учреждениесе -  муниципаль  учреждениеләрнең һәм Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль  районы Советының “Советта, Башкарма комитетта һәм 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  районының башка органнарында 

муниципаль   хезмәт вазифалары реестры турында ” гы  2009 ел, 20 апрель, 145- 

номерлы (2016.20. 09, 56 –номеры астында  үзгәртелгән )  карарына  түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

mailto:cheremshan@tatar.ru


1.1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  районы  “Мәгариф бүлеге” 

казна  учреждениесе турындагы положениене    “Мәнфәгать бәрелешен булдырмау 

һәм җайга салу”  5.1. бүлеге белән тулыландыру; 

“5.1.1.  Мәнфәгать бәрелеше дип Учреждение хезмәткәренең  шәхси кызыксынуы 

үзе башкарган  хезмәт вазифалары үтәлешенә тәэсир итүе  һәм Учреждение 

хезмәткәренең шәхси кызыксынуы белән  үзе эшләгән Учреждениенең  хокуклары  

һәм законлы кызыксынуы арасында, мөлкәткә һәм (яки)  Учреждениенең эшлекле 

абруена зыян китерүче  каршылыклар килеп чыгу”  ситуациясен  күздә тотыла”. 

5.1.2. Учреждение хезмәткәренең, аның эшен башкаруына  тәэсир ясаучы яки аның 

эшлекле вазифасына  тәэсир ясый алырлык шәхси  кызыксынуы дип, Учреждение 

хезмәткәренең хезмәт вазифаларын башкарганда акча рәвешендә, кыйммәтле 

әйберләр, башка мөлкәтләр, шул исәптән, үзе өчен яки өченче зат өчен мөлкәткә 

хокуклар, яки мөлкәти характердагы керем алу мөмкинлеге күздә тотыла; 

5.1.3. Учреждение җитәкчесе учредительгә  (гамәлгә куючы үзе оештырган фонд) 

хезмәт вазифаларын башкарганда  кызыксынулар бәрелешен китереп чыгаручы яки 

чыгарырга мөмкин булучы  шәхси кызыксыну килеп чыгуы турында хәбәр итәргә 

тиеш; 

5.1.4. Учреждение хезмәткәре  Учреждение җитәкчесенә хезмәт вазифаларын 

башкарганда  кызыксынулар бәрелешенә китереп чыгаручы яки чыгарырга мөмкин 

булучы  шәхси кызыксыну килеп чыгуы турында хәбәр итәргә бурычлы. Хәбәр итү 

тәртибе, хәбәр эчендәге  мәгълүматлар  исемлеге, бу мәгълүматларны тикшерүне 

оештыру һәм хәбәрне регистрацияләү  Учреждение җитәкчесе тарафыннан 

билгеләнә. (Кушымта №1). 

1.2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  районы Башкарма 

комитетының  “Мәдәният бүлеге”  муниципаль учреждениесе турындагы 

турындагы положениене    “Мәнфәгать бәрелешен булдырмау һәм җайга салу”  6.1. 

бүлеге белән түбәндәге эчтәлектә тулыландырырга: 

 “ 6.1.1.Мәнфәгать бәрелеше  ул Мәдәният бүлеге хезмәткәренең  шәхси 

кызыксынуы үзе башкарган  хезмәт вазифалары үтәлешенә тәэсир итүе  һәм 

Мәдәният бүлеге хезмәткәренең шәхси кызыксынуы белән  үзе эшләгән Мәдәният 

бүлеге  хокуклары  һәм законлы кызыксынуы арасында, мөлкәткә һәм (яки) 

Мәдәният бүлеге эшлекле абруена зыян китерүче  каршылыклар килеп чыгу” 

ситуациясен  күздә тота” 

6.1.2. Мәдәният бүлеге хезмәткәренең, аның эшен башкаруына  тәэсир ясаучы яки 

аның эшлекле вазифасына  тәэсир ясый алырлык шәхси  кызыксынуы дип,  

Мәдәният бүлеге хезмәткәренең хезмәт вазифаларын башкарганда акча рәвешендә, 

кыйммәтле әйберләр, башка мөлкәтләр, шул исәптән, үзе өчен яки өченче зат өчен 

мөлкәткә хокуклар, яки мөлкәти характердагы  керем алу мөмкинлеге күздә тотыла; 



6.1.3.   Мәдәният бүлеге җитәкчесе учредительгә  (гамәлгә куючы үзе оештырган 

фонд) хезмәт вазифаларын башкарганда  кызыксынулар бәрелешенә  китереп 

чыгаручы яки чыгарырга мөмкин булучы  шәхси кызыксыну килеп чыгуы турында 

хәбәр итәргә тиеш; 

5.1.4. Мәдәният бүлеге  хезмәткәре  Учреждение җитәкчесенә хезмәт вазифаларын 

башкарганда  кызыксынулар бәрелешенә  китереп чыгаручы яки чыгарырга мөмкин 

булучы  шәхси кызыксыну килеп чыгуы турында хәбәр итәргә бурычлы. Хәбәр итү 

тәртибе, хәбәр эчендәге  мәгълүматлар  исемлеге, бу мәгълүматларны тикшерүне 

оештыру һәм хәбәрне регистрацияләү Мәдәният бүлеге җитәкчесе тарафыннан 

билгеләнә. (Кушымта №2). 

1.3.  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  районы  “Яшьләр эше һәм 

спорт бүлеге”  муниципаль учреждениесе турындагы положениене    “Мәнфәгать 

бәрелешләрен  булдырмау һәм җайга салу”  4.1. бүлеге белән түбәндәге эчтәлектә 

тулыландыру; 

“4.1.1.  Мәнфәгать бәрелеше  дип    Яшьләр эше һәм спорт бүлеге хезмәткәренең  

шәхси кызыксынуы үзе башкарган  хезмәт вазифалары үтәлешенә тәэсир итүе  һәм 

Яшьләр эше һәм спорт бүлеге хезмәткәренең шәхси кызыксынуы белән  үзе эшләгән 

Яшьләр эше һәм спорт бүлегенең  хокуклары  һәм законлы кызыксынуы  арасында, 

мөлкәткә һәм (яки)  Яшьләр эше һәм спорт бүлегенең эшлекле абруена зыян 

китерүче  каршылыклар килеп чыгу” ситуациясе  күздә тотыла”. 

4.1.2. Яшьләр эше һәм спорт бүлеге хезмәткәренең, аның эшен башкаруына  тәэсир 

ясаучы яки аның эшлекле вазифасына  тәэсир ясый алырлык шәхси  кызыксынуы 

дип, Яшьләр эше һәм спорт бүлеге хезмәткәренең хезмәт вазифаларын башкарганда 

акча рәвешендә, кыйммәтле әйберләр, башка мөлкәтләр, шул исәптән, үзе өчен яки 

өченче зат өчен мөлкәткә хокуклар, яки мөлкәти характердагы керем алу 

мөмкинлеге күздә тотыла; 

5.1.3. Яшьләр эше һәм спорт бүлеге җитәкчесе учредительгә  (гамәлгә куючы үзе 

оештырган фонд) хезмәт вазифаларын башкарганда  кызыксынулар бәрелешенә 

китереп чыгаручы яки чыгарырга мөмкин булучы  шәхси кызыксыну килеп чыгуы 

турында хәбәр итәргә тиеш; 

5.1.4. Яшьләр эше һәм спорт бүлеге  хезмәткәре  Яшьләр эше һәм спорт бүлеге 

җитәкчесенә хезмәт вазифаларын башкарганда  кызыксынулар  бәрелешенә китереп 

чыгаручы яки чыгарырга мөмкин булучы  шәхси кызыксыну килеп чыгуы турында 

хәбәр итәргә бурычлы. Хәбәр итү тәртибе, хәбәр эчендәге  мәгълүматлар  исемлеге, 

бу мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм хәбәрне регистрацияләү  Яшьләр эше 

һәм спорт бүлеге җитәкчесе тарафыннан билгеләнә. (Кушымта №3). 



2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  районы  Башкарма комитетының    

“Мәгариф бүлеге” казна  учреждениесе башлыгы Әхтәмова С. Т., Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль  районы Башкарма комитетының  “Мәдәният 

бүлеге”  муниципаль учреждениесе башлыгы Маркова О.В., Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  “Яшьләр 

эше һәм спорт бүлеге”  муниципаль учреждениесе башлыгы Портнова Л.А. 

Положениеләргә үзгәрешләр кертелү турында дәүләт регистрациясе уздыруны 

йөкләргә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Чирмешән муниципаль  районы  

Советының  торак мәсьәләләре буенча, иҗтимагый политика, сәламәтлекне саклау, 

мәгариф, мәдәният, яшләр полтикасы һәм спорт буенча даими комиссиясенә 

багларга. 

 

Муниципаль  район Совет  рәисе, 

район башлыгы                                                                          Ф.М. Дәүләтшин



 

 Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль  районы   Советы  

2018 ел, 24 июленнән 171 -номерлы        

КАРАРЫНА 

Кушымта №1 

 

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль  районы   

“Мәгариф бүлеге” казна  учреждениесе 

 турындагы положениегә 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.  Мәнфәгать бәрелешен булдырмау һәм җайга салу.   

 

“5.1.1. Мәнфәгать бәрелеше дип Учреждение хезмәткәренең  шәхси 

кызыксынуы  үзе башкарган  хезмәт вазифалары үтәлешенә тәэсир итүе  һәм 

Учреждение хезмәткәренең шәхси кызыксынуы белән  үзе эшләгән 

Учреждениенең  хокуклары  һәм законлы кызыксынуы арасында, мөлкәткә 

һәм (яки)  Учреждениенең эшлекле абруена зыян китерүче  каршылыклар 

килеп чыгу  ситуациясен  күздә тотыла. 

5.1.2. Учреждение хезмәткәренең, аның эшен башкаруына  тәэсир ясаучы яки 

аның эшлекле вазифасына  тәэсир ясый алырлык шәхси  кызыксынуы дип, 

Учреждение хезмәткәренең хезмәт вазифаларын башкарганда акча 

рәвешендә, кыйммәтле әйберләр, башка мөлкәтләр, шул исәптән, үзе өчен 

яки өченче зат өчен мөлкәткә хокуклар, яки мөлкәти характердагы керем алу 

мөмкинлеге күздә тотыла; 

5.1.3. Учреждение җитәкчесе учредительгә  (гамәлгә куючы үзе оештырган 

фонд) хезмәт вазифаларын башкарганда  кызыксынулар  бәрелешенә  

китереп чыгаручы яки чыгарырга мөмкин булучы  шәхси кызыксыну килеп 

чыгуы турында хәбәр итәргә тиеш; 

5.1.4. Учреждение хезмәткәре  Учреждение җитәкчесенә хезмәт вазифаларын 

башкарганда  кызыксынулар бәрелешен китереп чыгаручы яки чыгарырга 

мөмкин булучы  шәхси кызыксыну килеп чыгуы турында хәбәр итәргә 

бурычлы. Хәбәр итү тәртибе,хәбәр эчендәге  мәгълүматлар  исемлеге, бу 

мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм хәбәрне регистрацияләү  

Учреждение җитәкчесе тарафыннан билгеләнә”.  

 

Районның  Башкарма  комитеты 

МКУ “Мәгариф бүлеге”   башлыгы                                              С.Т. Әхтәмова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              

 Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль  районы   Советы  

2018 ел, 24 июленнән 171 -номерлы        

КАРАРЫНА 

Кушымта №2 

  

                                                                       

                                                                           

 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль  районы   

“Мәдәният бүлеге” муниципаль  учреждениесе 

 турындагы положениегә 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.Мәнфәгать бәрелешен булдырмау һәм җайга салу.   

 

“1.2. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль  районы Башкарма 

комитетының  “Мәдәният бүлеге”  муниципаль учреждениесе турындагы 

турындагы положениене    “Мәнфәгать бәрелешләрен  булдырмау һәм җайга 

салу”  6.1. бүлеге белән түбәндәге эчтәлектә тулыландырырга: 

 “ 6.1.1.Мәнфәгать бәрелеше  ул Мәдәният бүлеге хезмәткәренең  шәхси 

кызыксынуы үзе башкарган  хезмәт вазифалары үтәлешенә тәэсир итүе  һәм 

Мәдәният бүлеге хезмәткәренең шәхси кызыксынуы белән  үзе эшләгән 

Мәдәният бүлеге  хокуклары  һәм законлы кызыксынуы арасында, мөлкәткә 

һәм (яки) Мәдәният бүлеге эшлекле абруена зыян китерүче  каршылыклар 

килеп чыгу” ситуациясе  күздә тотыла” 

6.1.2. Мәдәният бүлеге хезмәткәренең, аның эшен башкаруына  тәэсир 

ясаучы яки аның эшлекле вазифасына  тәэсир ясый алырлык шәхси  

кызыксынуы дип,  Мәдәният бүлеге хезмәткәренең хезмәт вазифаларын 

башкарганда акча рәвешендә, кыйммәтле әйберләр, башка мөлкәтләр, шул 

исәптән, үзе өчен яки өченче зат өчен мөлкәткә хокуклар, яки мөлкәти 

характердагы керем алу мөмкинлеге күздә тотыла; 

6.1.3.   Мәдәният бүлеге җитәкчесе учредительгә  (гамәлгә куючы үзе 

оештырган фонд) хезмәт вазифаларын башкарганда  кызыксынулар 

бәрелешенә  китереп чыгаручы яки чыгарырга мөмкин булучы  шәхси 

кызыксыну килеп чыгуы турында хәбәр итәргә тиеш; 

5.1.4. Мәдәният бүлеге  хезмәткәре  Учреждение җитәкчесенә хезмәт 

вазифаларын башкарганда  кызыксынулар бәрелешенә  китереп чыгаручы 

яки чыгарырга мөмкин булучы  шәхси кызыксыну килеп чыгуы турында 

хәбәр итәргә бурычлы. Хәбәр итү тәртибе, хәбәр эчендәге  мәгълүматлар  

исемлеге, бу мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм хәбәрне 

регистрацияләү  Мәдәният бүлеге җитәкчесе тарафыннан билгеләнә”.  

 

Районның  Башкарма  комитеты 

“Мәдәният бүлеге”  башлыгы                                      О.В. Маркова                                             
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4.1.Мәнфәгать бәрелешен булдырмау һәм җайга салу.  

  

“4.1.1.  Мәнфәгать бәрелеше дип    Яшьләр эше һәм спорт бүлеге 

хезмәткәренең  шәхси кызыксынуы үзе башкарган  хезмәт вазифалары 

үтәлешенә тәэсир итүе  һәм Яшьләр эше һәм спорт бүлеге хезмәткәренең 

шәхси кызыксынуы белән  үзе эшләгән Яшьләр эше һәм спорт бүлегенең  

хокуклары  һәм законлы кызыксынуы  арасында, мөлкәткә һәм (яки)  Яшьләр 

эше һәм спорт бүлегенең эшлекле абруена зыян китерүче  каршылыклар 

килеп чыгу” ситуациясе  күздә тотыла. 

4.1.2. Яшьләр эше һәм спорт бүлеге хезмәткәренең, аның эшен башкаруына  

тәэсир ясаучы яки аның эшлекле вазифасына  тәэсир ясый алырлык шәхси  

кызыксынуы дип, Яшьләр эше һәм спорт бүлеге хезмәткәренең хезмәт 

вазифаларын башкарганда акча рәвешендә, кыйммәтле әйберләр, башка 

мөлкәтләр, шул исәптән, үзе өчен яки өченче зат өчен мөлкәткә хокуклар, яки 

мөлкәти характердагы керем алу мөмкинлеге күздә тотыла; 

5.1.3. Яшьләр эше һәм спорт бүлеге җитәкчесе учредительгә  (гамәлгә куючы 

үзе оештырган фонд) хезмәт вазифаларын башкарганда  кызыксынулар 

конфликтына китереп чыгаручы яки чыгарырга мөмкин булучы  шәхси 

кызыксыну килеп чыгуы турында хәбәр итәргә тиеш; 

5.1.4. Яшьләр эше һәм спорт бүлеге  хезмәткәре  Яшьләр эше һәм спорт 

бүлеге җитәкчесенә хезмәт вазифаларын башкарганда  кызыксынулар 

бәрелешенә китереп чыгаручы яки чыгарырга мөмкин булучы  шәхси 

кызыксыну килеп чыгуы турында хәбәр итәргә бурычлы. Хәбәр итү тәртибе, 

хәбәр эчендәге  мәгълүматлар  исемлеге, бу мәгълүматларны тикшерүне 

оештыру һәм хәбәрне регистрацияләү  Яшьләр эше һәм спорт бүлеге 

җитәкчесе тарафыннан билгеләнә”. 

 

Районның  Башкарма  комитеты 

 “Яшьләр эше һәм спорт бүлеге”  башлыгы                         Л.А. Портнова 

 

 

 

 

 

 

 


