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27 август 2018 ел                                                                                           № 155 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының ведомствосы карамагындагы 

оешма (учреждение) җитәкчесе тарафыннан 

вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр 

конфликтына китерә торган яисә китерергә 

мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка 

килү турында хәбәр итүе тәртибе турында 

 

Россия Федерациясенең Хезмәт кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге131-ФЗ 

номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы  Федераль законнар, 2008 елның  25 декабрендәге 273-ФЗ 

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

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уставы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе 

тарафыннан вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә 

торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында 

хәбәр итүе тәртибен расларга (Кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына: 

2.1. ведомство карамагындагы оешмалар (учреждениеләр) җитәкчеләрен әлеге 

карар белән таныштырырга; 

2.2. җирле үзидарә органнарының ведомство карамагындагы оешмалар 

(учреждениеләр) җитәкчеләренең әлеге карарына, шулай ук аларның җитәкчеләре 

белән төзелгән хезмәт килешүләренә, ведомство карамагындагы оешма  

җитәкчесенең бурычлары итеп җирле үзидарә органы җитәкчесенә вазыйфаи 

бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә китерергә 

мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында  хәбәр итүне бурыч итеп 

билгели торган үзгәрешләр кертү. 
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3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырырга һәм Кама Тамагы муниципаль районы «Интернет» 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгы, Кама Тамагы  

муниципаль районы 

Советы рәисе                                                                                       П. Н. Лоханов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Советы карарына 

1нче номерлы 

кушымта 

27 август 2018 ел № 155 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районы җирле үзидарә органнарының ведомствосы карамагындагы 

 оешма(учреждение) җитәкчесе тарафыннан вазыйфаи бурычларын үтәгәндә, 

мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган яисә китерергә мөмкин булган 

шәхси кызыксыну барлыкка килү турында хәбәр итүе тәртибе 

  

1.Әлеге Тәртип “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарының ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) 

җитәкчесе тарафыннан вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына 

китерә торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү 

турында хәбәр итүе процедурасын регламентлый. 

2. Әлеге Тәртиптә мәнфәгатьләр конфликты төшенчәсе ситуация дигәнне 

аңлата. 

Конфликт вакытында биләү мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм җайга 

салу буенча чаралар күрү бурычын күз алдында тотучы, вазыйфасын биләүче 

затның шәхси кызыксынуы (туры яки кыек рәвештә), аның тарафыннан вазыйфаи 

(хезмәт) бурычларын (вәкаләтләрен гамәлгә ашыру) тиешле, объектив һәм бик үк 

теләмичә үтәүгә тәэсир итәргә яки йогынты ясарга мөмкин. 

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе, 

коррупциягә каршы тору турындагы Россия Федерациясенең законнары һәм оешма 

(учреждение) уставы нигезендә, мәнфәгатьләр каршылыгы хакында хәбәр итәргә, 

шулай ук мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яисә җайга салу буенча чаралар 

күрергә бурычлы. 

4. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе эш 

бирүчегә (яллаучы вәкиленә) вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр 

конфликтына китерә торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну 

барлыкка килү турында аңа бу хакта билгеле булган көннән соң бер эш көне дә 

соңга калмыйча хәбәр итәргә бурычлы. 
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5. Вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган 

яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында, әлеге 

Тәртипнең 4нче пунктында күрсәтелгәнчә, ведомство карамагындагы оешма 

(учреждение) җитәкчесеннән бәйле булмаган сәбәпләр аркасында вакытында хәбәр 

итәргә мөмкинлек булмаган очракта, хәбәрнамә аны бетергәннән соң бер эш 

көненнән дә соңга калмыйча  тапшырыла. 

6. Вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган 

яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында хәбәр язма 

формада хәбәрнамә рәвешендә рәсмиләштерелә (алга таба – белдерү кәгазе). 

Бу хәбәрнамәдә түбәндәге мәгълүматлар күрсәтелә: 

а) хәбәрнамәне тутыручы ведомство карамагындагы оешма (учреждение) 

җитәкчесе 

фамилиясе, исеме, атасының исеме, аның вазыйфасы; 

б) ведомство карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесенең шәхси 

кызыксынуы (туры яки кыек),тиешле, объектив һәм бик үк теләмичә үтәүгә тәэсир 

итә яки йогынты ясарга мөмкин булган ситуацияне тасвирларга. 

в) (ведомство карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе тарафыннан 

вазыйфаи бурычларын үтәгәндә шәхси кызыксынуның квалифицияләүче билгеләре 

акча рәвешендә керемнәр алу мөмкинлеге, башка мөлкәт, шул исәптән мөлкәт 

хокуклары, хезмәт, башкарылган эшләргә нәтиҗәләрне яки нинди дә булса файда 

(өстенлекләр) (ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе белән 

һәм (яки) аның белән якын туганлыкта яки үзенчәлектә торган затлар белән (ата-

аналары, ирләре-хатыннары, балалары, абыйлары, апа-сеңелләре, шулай ук, 

хатынының-иренең абыйлары, апа-сеңелләре, ата-аналары, иренең-хатынының 

балалары һәм балалары ирләре-хатыннары белән) ведомство карамагындагы оешма 

(учреждение) җитәкчесе һәм (яки) аның белән якын туганлыкта яки үзенчәлектә 

торган гражданнар яки оешмалар белән, мөлкәти характердагы, корпоратив яки 

башка якын мөнәсәбәтләр белән бәйләнгәннәр); 

г) шәхси кызыксыну үтәлешенә тискәре тәэсир иткән яисә тискәре тәэсир 

итәргә мөмкин булган хезмәт бурычларының тасвирламасы; 

д) мөмкин булганча, мәнфәгатьләр конфликтын булдырмый кала алырлык яки 

барлыкка килгән мәнфәгатьләр конфликтын тәрипкә сала алырлык тәкъдим ителгән 

чаралар; 

е) хәбәрнамәне тутыру датасы; 

ж) хәбәрнамәне тутырган зат имзасы. 

7. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы үзидарә 

органнарының ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе эш 

бирүчегә (яллаучы вәкиленә) 1номерлы кушымта формасында төзелгән мөрәҗәгать 

(хәбәрнамә) юллый. 
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8. Эш бирүче (яллаучы вәкиле) исеменә кергән хәбәрнамә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы хезмәти (вазифаи) тотыш 

таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча Комиссиягә (алга 

таба – Комиссия) карау өчен тапшырыла. 

9. Хәбәрнамәне теркәү Комиссия сәркатибе тарафыннан хәбәрнамәләрне теркәү 

журналында башкарыла, журналның тәкъдим ителгән үрнәге әлеге Тәртипнең 2 

номерлы кушымтасында каралган. 

Комиссия сәркатибе хәбәрнамәдә булган мәгълүматнең конфиденциальлеген 

үтәргә бурычлы. Мәгълүматнең конфиденциальлеген сакламаган зат, Россия 

Федерациясе законнары нигезендә, дисциплинар, башкача җаваплы. 

10. Теркәү тамгасы белән билгеләнгән хәбәрнамә күчермәсе Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнарының 

ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе кулына хәбәрнамәне 

теркәү журналында имза куеп бирелә яисә почта аша кабул итеп алу турындгы 

хәбәрнамә белән җибәрелә. 

11. Хәбәрнамәне алдан карау барышында Комиссия хәбәрнамәне юллаучы 

затлардан билгеләнгән тәртиптә, аларда бәян ителгән хәлләр буенча аңлатмалар 

алырга һәм билгеләнгән тәртиптә дәүләт хакимиятенең федераль органнарына, 

Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә 

органнарына, кызыксынган оешмаларга соратып алдырулар (запрослар) җибәрергә 

хокуклы. 

12. Хәбәрнамәне алдан карау нәтиҗәләре буенча һәр бәяләмәгә 

мотивлаштырылган нәтиҗә әзерләнә. 

Хәбәрнамәне алдан карау барышында алынган бәяләмә, нәтиҗә һәм башка 

материаллар хәбәрнамә кергән көннән алып җиде эш көне дәвамында Комиссия 

утырышына тапшырыла. 

Әлеге Тәртипнең 11нче пунктында күрсәтелгән  соратулар юлланган очракта, 

хәбәрнамә, нәтиҗә һәм башка материаллар хәбәрнамә эш бирүчегә (яллаучы 

вәкиленә) кергән көннән алып 45 көн дәвамында Комиссиягә тапшырыла. 

Күрсәтелгән вакыт озайтылырга мөмкин, әмма 30 көннән дә артык түгел. 

13. Комиссия хәбәрнамәләрне карый һәм алар буенча, Комиссия турындагы 

Нигезләмә белән билгеләнгән, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Советы 2018 елның 27 августындагы “Эш (вазыйфаи) тотышы таләпләрен 

үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссия турында Нигезләмә 

раслау турында” 154 номерлы карары белән расланган тәртиптә карарлар кабул итә 

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

14. Эш бирүче (яллаучы вәкиле) хәбәрнамәләрнең Комиссия тарафыннан 

каралган нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

ә) хәбәрнамәне юллаучы зат вазыйфаи бурычларны үтәгәндә, мәнфәгатьләр 
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низагы юк дип танырга; 

б) хәбәрнамәне юллаучы зат вазыйфаи бурычларны үтәгәндә, шәхси кызыксыну 

мәнфәгатьләр конфликтына китерә яки китерергә мөмкин дип танырга; 

в) хәбәрнамәне юллаучы зат тарафыннан мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау 

һәм (яисә) җайга салу чаралары сакланмады дип танырга. 

15. Әлеге Тәртипнең 14нче пунктының «б» пунктчасында каралган карар кабул 

ителгән очракта, Россия Федерациясе законнары нигезендә Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнарының ведомствосы 

карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе мәнфәгатьләр конфликтын 

булдырмау яисә җайга салу буенча чаралар күрә яки чаралар күрүне тәэмин итә. 

16. Әлеге Тәртипнең 14нче пунктының «б» пунктчасында каралган карар кабул 

ителгән очракта, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле 

үзидарә органнарының ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) 

җитәкчесенә карата, Россия Федерациясе Хезмәт кодексы, җирле үзидарә 

оешмалары (учреждениеләре) органнарының ведомство карамагындагы оешма 

уставы һәм хезмәт шартнамәсе нигезендә, дисциплинар түләтү каралган. 

Хәбәрнамә һәм хәбәрнамәне тикшерү белән бәйле башка материаллар 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының ведомствосы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесенең 

шәхси эшенә кушылалар. 
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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының ведомствосы карамагындагы 

оешма(учреждение) җитәкчесе тарафыннан 

вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр 

конфликтына китерә торган яисә китерергә 

мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка 

килү турында хәбәр итүе Тәртибенә 

1 номерлы кушымта 

 

________________________________ 

(Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы башкарма комитеты 

рәисенә, вәкиллекле орган җитәкчесенә) 

 (кирәклесен сайларга)  

________________________________________ 

                                (Ф. И. О.) 

_______________________________________ 

                  (Ф. И. О., вазыйфасы) 

 

вазыйфаи бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган 

яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында 

ХӘБӘРНАМӘ 

 

Миндә  вазыйфаи бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган 

яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында хәбәр 

итәм (кирәклесенең астына сызарга) 

                                                                                          

Шәхси кызыксыну барлыкка килүгә нигез булган хәлләр_______________________ 

________________________________________________________________________ 

Үтәлүенә шәхси кызыксыну тәэсир итә торган яки тәэсир итәргә мөмкин булган 

хезмәт вазыйфалары: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яисә җайга салу буенча тәкъдим ителгән 

чаралар:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Комиссия утырышында 

_______әлеге хәбәрнамәне  тикшергәндә  шәхсән катнашырга  ниятлим (ниятләмим)  

(кирәклесенең астына сызарга) 
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«__» ________ 20__ ел ________________________________   _________________ 

                                           (хәбәрнамәне юллаучы затның   имзасы)  (имзаның расшифровкасы) 
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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының ведомствосы карамагындагы 

оешма(учреждение) җитәкчесе тарафыннан 

вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр 

конфликтына китерә торган яисә китерергә 

мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка 

килү турында хәбәр итүе Тәртибенә 

2 номерлы кушымта 

 

 

 вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә торган 

яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында 

хәбәр итүче “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарының ведомствосы карамагындагы оешма 

(учреждение) җитәкчесе тарафыннан эш бирүченең (яллаучы вәкиленең) 

хәбәрнамәләрне теркәү 

журналы 

 

  

т/ б 

N  

Хәбәрна

мәне 

теркәү 

номеры 

Хәбәрн

амәне 

теркәү 

датасы 

 Хәбәрнамә 

тәкъдим 

ителде 

Хәбәрнамә 

            теркәлде 

Хәбәрнамәнең 

күчермәсен 

  алу турында 

(күчермәне  алды, 

имза) яисә 

хәбәрнамәнең 

күчермәсен почта 

аша җибәрү турында 

мәгълүмат 

  

Ф.И.О. вазифа  Ф.И.О. вазифа имза 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

_________________________________________________ 


