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Татарстан Республикасы Телэче
муниципаль районында хезмэт (вазыйфа)
тэртибенэ
карата куелган талэплэрне
утэу Ьэм мэнфэгатьлэр низагын кейлэу
буенча комиссия хакындагы Нигезлэмэне
раслау турында

Россия Федерациясенец Хезмэт кодексы, 2003 елныц 6 октябрендэге “Россия
Федерациясендэ ж;ирле узидарэне оештыруньщ гомуми принциплары турында”гы
131-03 номерлы, 2008 елныц 25 декабрендэге “Коррупциягэ каршы чаралар куру
турында”гы 273-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендэ Ьэм
Россия
Федерациясе Президентыныц
2010 елныц 1 июлендэге “Федераль дэулэт
хезмэткэрлэренец хезмэт (вазыйфа) тэртибенэ карата куелган талэплэрне утэу h9M
мэнфэгатьлэр низагын кейлэу буенча комиссиялэр турында”гы 821 номерлы
Указын, Татарстан Республикасы Президентыныц 2010 елныц 25 августындагы
“Татарстан Республикасыныц дэулэт граждан хезмэткэрлэренец хезмэт тэртибенэ
карата куелган талэплэрне утэу Ьэм мэнфэгатьлэр низагын кейлэу буенча
комиссиялэр турында”гы УП-569 номерлы Указын тормышка ашыру
максатларында
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль район Советы
КАРАР БИРО:

1.Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районында хезмэт (вазыйфа)
тэртибенэ карата куелган талэплэрне утэу Ьэм мэнфэгатьлэр низагын кейлэу
буенча комиссия хакындагы теркэлуче Нигезлэмэне расларга.
2.
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль район Советыныц 2016 елн
15 нояберендэге “Татарстан Республикасыныц “Телэче муниципаль районы”
муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибенэ карата
куелган талэплэрне утэу Иэм мэнфэгатьлэр низагын кейлэу буенча комиссиялэр
турындагы Нигезлэмэне раслау хакында”гы 65 номерлы карарыныц уз кечен
югалтуын танырга
3.Карарны Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районыныц
http://tulachi.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча мэгълумати-телекоммуникацион
Интернет челтэрендэге рэсми сайтында Ьэм http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча мэгълумати-телекоммуникацион
Интернет челтэрендэге
“Татарстан
Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми порталы”ында урнаштырырга.
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4. Элеге карар рэсми басылып чыккан
(халыкка игълан ителгэн)
кененнэн уз кеченэ керэ.
5. Карарныц утэлешенэ контрольлек итуне законлылык, хокук тэртибе,
муниципаль милек Ьэм ждрле узидарэ буенча даими комиссиягэ йеклэргэ.

Татарстан Республикасы
Телэче муниципаль
районы башлыгы
И. Ф. Зарипов
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Татарстан Республикасы
Телэче муниципаль район
Советыныц 2018 елныц 24 августындагы
137 номерлы карары белэн
расланды

Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районында
хезмэт (вазыйфа) тэртибенэ карата куелган талэплэрне утэу
Ьэм мэнфэгатьлэр низагын кейлэу буенча комиссия турында
Нигезлэмэ

1.Гомуми нигезлэмэлэр

1.1.Элеге Нигезлэмэ белэн 2008 елныц 25 декабрендэге “Коррупциягэ каршы
чаралар куру турында”гы 273-ФЗ номерлы, 2007 елныц 2 мартындагы”Россия
Федерациясендэ
муниципаль хезмэт турында”гы 25-ФЗ номерлы Федераль
законнарга, муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы Кодексына туры
китереп Иэм Россия Федерациясе Президентыныц 2010 елныц 1 июлендэге
“Федераль дэулэт хезмэткэрлэренец хезмэт (вазыйфа) тэртибенэ карата куелган
талэплэрне утэу Ьэм мэнфэгатьлэр низагын кейлэу буенча комиссиялэр турында”гы
821 номерлы Указы, Татарстан Республикасы Президентыныц 2010 елныц 25
августындагы “Татарстан Республикасыныц дэулэт граждан хезмэткэрлэренец
хезмэт тэртибенэ карата куелган талэплэрне утэу Ьэм мэнфэгатьлэр низагын
кейлэу буенча комиссиялэр турында”гы УП-569 номерлы Указы нигезендэ
Татарстан Республикасыныц “Телэче
муниципаль районы” муниципаль
берэмлегендэ тезелгэн Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районында
хезмэт (вазыйфа) тэртибенэ карата куелган талэплэрне утэуЬэм мэнфэгатьлэр
низагын кейлэу буенча комиссияне (алга таба - комиссия) формалаштыру Ьэм
аныц эшчэнлек тэртибе билгелэнэ.
1.2.Комиссия уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Конституциясенэ,
федераль конституцион законнарга, федераль законнарга Ьэм Россия
Федерациясенец башка норматив хокукый актларына, Татарстан Республикасы
Конституциясенэ, Татарстан Республикасы законнары Иэм башка норматив хокукый
актларына, Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Уставына, элеге
Нигезлэмэгэ Иэм башка муниципаль норматив хокукый актларга таяна.
1.3.Комиссиянец теп бурычы булып Татарстан Республикасы Телэче
муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнарына, Татарстан Республикасы Телэче
муниципаль районы составына керуче шэЬэр Ьэм авыл ж;ирлеклэренец жирле
узидарэ органнарына (алга таба - ж;ирле узидарэ органнары) булышлык иту тора:
а)
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районында муниципаль
хезмэткэрлэр (алга таба - муниципаль хезмэткэрлэр), муниципаль вазыйфаларны
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алмаштыручы
затлар
тарафыннан чиклэулэр Ьэм тыюларны, мэнфэгатьлэр
низагын булдырмау яки кейлэу турындагы талэплэрне утэу, шулай ук алар
тарафыннан 2008 елныц 25 декабрендэге “Коррупциягэ каршы чаралар куру
турында”гы 273-ФЭ номерлы Федераль законда Ьэм Татарстан Республикасы
законнарында билгелэнгэн ( алга таба - хезмэт тэртибенэ талэплэр Ьэм (яки)
мэнфэгатьлэр низагын кейлэугэ талэплэр) бурычларны утэуне тээмин иту;
б) ждрле узидарэ карамагындагы оешмалар (учреждениелэр) щггэкчелэре
тарафыннан мэнфэгатьлэр низагын булдырмау яки кейлэу турындагы талэплэрне
утэуне тээмин иту;
в)ж;ирле узидарэ органнарында коррупцияне кисэту чараларын тормышка
ашыру.
1.4.Комиссия талэплэрне утэу белэн бэйле тубэндэге мэсьэлэлэрне карый:
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районында ж;ирле узидарэ
органнарында муниципаль хезмэт вазыйфаларын алмаштыручы муниципаль
хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибенэ карата куелган Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын
койлэу турындагы талэплэрне утэвенэ кагылышлы (алга таба - муниципаль хезмэт
вазыйфалары);
Татарстан
Республикасы Телэче муниципаль районында
муниципаль
вазыйфаларны алмаштыручы затларга карата хезмэт тэртибенэ карата куелган Ьэм
(яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне утэвенэ кагылышлы
(алга таба - муниципаль вазыйфаларны алмаштыручы затлар) ;
жирле узидарэ карамагындагы оешма (учреждение) ждтэкчелэренэ карата
мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турында.
1.5.Комиссия Татарстан Республикасыныц 2017 елныц 19 июлендэге
“Муниципаль вазыйфаны, ж;ирле хакимият башлыгы вазыйфасын контракт
нигезендэ билэугэ дэгъва кылучы гражданнар Ьэм контракт нигезендэ муниципаль
вазыйфалар, ж;ирле хакимият башлыгы вазыйфаларын алмаштыручы затлар
тарафыннан китерелгэн мэгълуматларныц дереслеген Иэм
тулылыгын тикшеру
турында”гы 57-ЗРТ номерлы законы Ьэм Татарстан Республикасы Президентыныц
2015 елныц 13 октябрендэге “Татарстан Республикасында коррупциягэ каршы
чаралар куру буенча эшне координациялэу Комиссиясе турында”гы УП-986
номерлы Указы нигезендэ эшлэуче Татарстан Республикасында коррупциягэ
каршы чаралар куру буенча эшне координациялэу Комиссиясе компетенциясенэ
кергэн мэсьэлэлэрне карамый.
2. Комиссияне тезу тэртибе
2.1. Комиссия составы Татарстан Республикасы Телэче муниципаль район
Башлыгы карары белэн раслана.
Комиссия комиссия рэисеннэн, комиссия рэисе урынбасарыннан, сэркатиптэн
Ьэм комиссия эгъзаларыннан тора.Карарлар кабул иткэндэ комиссиянец барлык
эгъзалары да тигез хокукларга ия. Комиссия рэисе югында аныц вазыйфаларын
комиссия рэисе урынбасары башкара.
2.2.Комиссия составына керэлэр::
а)
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль район Башлыгы урынбасар
(комиссия рэисе), муниципаль вазыйфаларны алмаштыручы затлар, жирле узидарэ

органы кадрлар хезмэтенещ вазыйфаи заты, коррупцион Ьэм башка хокук
бозуларны кисэту буенча эш очен ж;аваплы зат (комиссия сэркатибе), муниципаль
хезмэт Ьэм кадрлар мэсьэлэлэре буенча булекчэнец, юридик (хокук) булекчэнец ,
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль район
Башлыгы тарафыннан
билгелэнуче ж;ирле узидарэ органарыныц башка булекчэлэренец муниципаль
хезмэткэрлэре;
б) коррупциягэ каршы тору мэсьэлэлэре буенча Татарстан Республикасы
телэче муниципаль район Башлыгы ярдэмчесе;
в)фэнни оешмалар, Ьенэри, югары, естэмэ Ьенэри белем биру оешмалары
вэкиле (вэкиллэре).
2.3. Татарстан Республикасы Телэче муниципаль район Башлыгы комиссия
составына керту турында карар кабул итэргэ мемкин:
а)Татарстан Республикасыныц 2017 елныц 27 апрелендэге “Татарстан
Республикасыныц Иж;тимагый палатасы турьшда”гы 24-ЗРТ номерлы Законыныц
26 маддэсе нигезендэ ж;ирле узидарэ органы каршында тозелгэн ижтимагый совет
вэкилен;
б)
ветераннарныц ж;ирле узидарэ органында тозелгэн ижтимагый оешмас
щирле узидарэ органында билгелэнгэн тэртиптэ эш алып баручы профсоюз
оешмасы вэкилен.
2.4.Нигезлэмэнец 2.2 пунктьшыц “в” пунктчасында Ьэм 2.3 пунктында
курсэтелгэн затлар
комиссия составына Татарстан
Республикасы Телэче
муниципаль район Башлыгы запросы нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ тиндэшле
рэвештэ фэнни оешмалар, Ьенэри, югары, естэмэ Ьенэри белем биру оешмалары,
ж;ирле узидарэ органы каршында тезелгэн иж;тимагый совет, ветераннарныц ждрле
узидарэ органында тезелгэн иж;тимагый оешмасы, ж;ирле узидарэ органында
билгелэнгэн тэртиптэ эш алып баручы профсоюз оешмасы белэн килештереп
кертелэ. Килештеру запрос алынганнан соц 10 кон срокта гамэлгэ ашырыла.
2.5.Муниципаль хезмэт
вазыйфаларын, муниципаль вазыйфаларны
алмаштырмаучы комиссия эгъзаларыныц саны комиссия эгъзаларыныц гомуми
саныныц дурттэн береннэн ким булырга тиеш тугел.
2.6.Комиссия составы кабул ителэ торган карарга
йогынты ясардай
мэнфэгатьлэр низагы килеп чыгу ихтималы булмаслык итеп формалаштырыла.
2.7.Комиссия утырышларында фикер алышу хокукына ия тавыш белэн
катнашалар:
а) комиссия муниципаль хезмэткэрнец хезмэт тэртибенэ карата куелган
талэплэрне Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне утэу
хакындагы мэсьэлэне Караганда хезмэткэрнец турыдан-туры щггэкчесе;
б)муниципаль хезмэт вазыйфаларын алмаштыручы башка муниципаль
хезмэткэрлэр, муниципаль
вазыйфаларны алмаштыручы затлар, муниципаль
хезмэт Ьэм комиссия карый торган мэсьэлэлэр буенча ацлатма бирердэй белгечлэр;
дэулэт органнарыныц, башка ждрле узидарэ органнарыныц вазыйфаи затлары;
кызыксынучы оешмалар вэкиллэре; хезмэт тэртибенэ карата куелган талэплэрне
Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне утэу хакындагы
мэсьэлэ каралган муниципаль хезмэткэрнец вэкиллэре, жирле узидарэ органы
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карамагындагы
оешма (учреждение) ж;итэкчесе
муниципаль
вазыйфасын
алмаштыручы затлар, - Ьэр конкрет очракта аерым комиссия утырышына кадэр еч
кеннэн дэ соцга калмыйча комиссия тарафыннан карала торган мэсьэлэ аца карата
булган муниципаль хезмэткэр,муниципаль вазыйфаны алмаштыручы зат, ж;ирле
узидарэ органы карамагындагы оешма (учреждение) ждтэкчесе, яки комиссиянец
телэсэ кайсы эгъзасы биргэн утенеч нигезендэ комиссия рэисе карары белэн.
2.8.Комиссия эгъзалары гомуми саныныц ечтэн икесеннэн дэ ким булмаган
санда эгъзалар катнашканда комиссия утырышы тулы хокуклы дип санала.
Комиссия
утырышын
муниципаль
хезмэт
вазыйфаларын,
муниципаль
вазыйфаларны алмаштыручы комиссия эгъ залары катнашында гына уздыру рехсэт
ителми.
2.9.Комиссия эгъзасында комиссия утырышыныц кен тэртибенэ кертелгэн
мэсьэлэне Караганда мэнфэгатьлэр низагына китерергэ мвмкин булган туры яки
читлэтеп кызыксыну барлыкка килгэндэ ул бу турыда утырыш башланганчы
белдерергэ бурычлы. Мондый очракта комиссиянец тиешле эгъзасы курсэтелгэн
мэсьэлэне карауда катнашмый.
3.Комиссия тарафыннан муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт тэртибенэ
карата Ьэм мэнфэгатьлэр низагын квйлэугэ куелган талэплэрне утэугэ
кагылышлы мэсьэлэлэрне карау тэртибе

3.1. Комиссия утырышын уздыруга нигез булып тора:
а) ж;ирле узидарэ органы ж;итэкчесе тарафыннан Россия Федерациясе Иэм
Татарстан Республикасыныц норматив хокукый актлары нигезендэ уткэрелгэн
муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан бирелгэн мэгълуматларныц дереслеген Ьэм
тулылыгын, Ьэм муниципаль хезмэткэрнец хезмэт тэртибенэ карата булган
талэплэрне утэвен тикшеру нэтиж;элэре буенча тубэндэгелэрне раслаучы
материалларны тэкъдим иту:
муниципаль хезмэткэр тарафыннан муниципаль хезмэткэрнец муниципаль
норматив хокукый актлар белэн каралган тэртиптэ тэкъдим ителергэ тиешле
керемнэре, чыгымнары, милке Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында
дерес булмаган яки тулы булмаган мэгълуматларны китеру;
муниципаль хезмэткэр тарафыннан хезмэт тэртибенэ
карата куелган
талэплэрне Иэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын
кейлэу турындагы талэплэрне
утэмэве хакында;
б)ж;ирле узидарэ органы кадрлар хезмэтенец вазыйфаи затына, коррупцион
Ьэм башка хокук бозуларны кисэту буенча эш ечен ж;аваплы кешегэ муниципаль
норматив хокукый актларда билгелэнгэн тэртиптэ кергэн:
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль район Советы карары яки
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районыныц ж;ирлек Советы карары
белэн расланган вазыйфалар исемлегенэ кертелгэн ж;ирле узидарэ органында
муниципаль хезмэт вазыйфасын алмаштыручы гражданныц коммерцияле яки
коммерцияле булмаган оешмада вазыйфа алмаштырырга яисэ коммерцияле яки
коммерцияле булмаган оешмада гражданлык-хокукый шартнамэ шартларында эш
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башкаруга ризалык бируе турында, эгэр бу оешманыц муниципаль идарэ буенча
аерым функциялэре аныц вазыйфаи (хезмэт) йеклэмэлэренэ керсэ, муниципаль
хезмэттэн чыгу кененнэн ике ел узганчы ж;иткерелгэн мерэж;эгате;
муниципаль хезмэткэрнец объектив сэбэплэр аркасында узенец иренец
(хатыныныц) Иэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, милке Ьэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында мэгълуматларны тапшыру мемкин булмавы
хакында гаризасы;
муниципаль хезмэткэрнец чит дэулэт законнарына туры китереп аныц
компетентлы органнары тарафыннан бирелгэн курсэтмэ
нигезендэ
бу ил
территориясендэ булган хисапларыннан (кертемнэреннэн), чит ил банкларында
сакланучы наличный акча средстволарыннан Ьэм кыйммэтле эйберлэреннэн Ьэм
(яки) аныц чит ил финанс инструментларыннан файдалануына салынган арест,
тыю белэн бэйле рэвештэ, яки башка аныц ихтыярына яки иренец (хатыныныц) Ьэм
балигъ булмаган балаларыныц ихтыярына бэйле булмаган хэллэр аркасында 2013
елныц 7 маендагы “Аерым категория затларга Россия Федерациясе
территориясеннэн читтэ урнашкан чит иллэр банкларында хисаплар ачу Ьэм
хисаплар (кертемнэр) булдыруны, наличный акча средстволарын Ьэм кыйммэтле
эйберлэрне саклауны, чит иллэрнец финанс инструментларына ия буду Ьэм (яки)
алардан файдалануны тыю турында”гы 79-ФЗ номерлы Федераль законныц (алга
таба -79-ФЗ номерлы Федераль закон ) талэплэрен утэу мемкин булмавы турында
гаризасы;
муниципаль хезмэткэрнец вазыйфаи йеклэмэлэрен башкарганда мэнфэгатьлэр
низагына китеруче яки китерергэ мемкин булган шэхси кызыксынуыныц барлыкка
килуен хэбэр итуе;
в)ж;ирле узидарэ органы дитэкчесенец яки комиссиянец телэсэ кайсы
эгъзасыныц муниципаль хезмэткэрнец хезмэт
тэртибенэ
карата куелган
талэплэрне Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне утэвен
тээмин итуенэ яки ж;ирле узидарэ органында коррупцияне кисэту буенча чараларны
тормышка ашыруга кагылышлы гариза бируе;
г)
ж;ирле узидарэ органы ждтэкчесенец 2012 елныц 3 декабрендэге “Дэулэт
вазыйфаларын алмаштыручы затларныц чыгымнарыныц Ьэм башка затларныц
аларныц керемнэренэ туры килуенэ контроль турында”гы 230-Ф3 номерлы
Федераль законныц (алга таба - 2Э0-ФЗ номерлы Федераль закон) 3 маддэсенец 1
елешендэ каралганча муниципаль хезмэткэр китергэн
мэгълуматларныц дерес
булмавы яки тулы булмавы турында раслаучы тикшеру материалларын тэкъдим
итуе;
д) 2008 елныц 25 декабрендэге “Коррупциягэ
каршы чаралар куру
турында”гы ” 273-ФЗ номерлы Федераль законныц 12 маддэсенец 4 елеше Иэм
Россия Федерациясенец Хезмэт кодексыныц 64.1 маллэсенэ туры китереп, Щфле
узидарэ органына коммерция яки коммерцияле булмаган оешмадан ж;ирле
узидарэ органында муниципаль хезмэт вазыйфасын алмаштыручы граждан белэн
эшлэр башкаруга (хезмэтлэр курсэтугэ) хезмэт яки гражданлык-хокукый шартнамэ
тезу турында, эгэр бу оешма белэн муниципаль идарэ иту буенча аныц аерым
функциялэре гражданныц ядирле узидарэ органында
вазыйфаны алмаштыру

вакытында утэгэн вазыйфаи (хезмэт) йеклэмэлэренэ кергэн булып шундый
шартта, элеге гражданга элегрэк бу оешма белэн хезмэт яки гражданлык-хокукый
менэсэбэтлэргэ керу комиссия тарафыннан кире кагылган булса яки мондый
гражданга коммерция яки коммерцияле булмаган оешмада вазыйфа алмаштыруга
яки коммерция
яки
коммерцияле булмаган оешмада гражданлык-хокукый
шартнамэ шартларында эшлэр башкаруга ризалык биру турындагы мэсьэлэ
каралмаган булса, белдеру хэбэре керу •
3.2. Комиссия жинаятьлэр Ьэм административ хокук бозулар турындагы
хэбэрлэрне, шулай ук аноним мерэжэгатьлэрне карамый, хезмэт дисциплинасын
бозу фактлары буенча тикшерулэр уздырмый.
3.2.1.Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц
икенче
абзацында
курсэтелгэн мерэж;эгать жирле узидарэ органында муниципаль хезмэт вазыйфасын
алмаштыручы гражданин тарафыннан жирле узидарэ органы кадрлар хезмэтенец
вазыйфаи затына, коррупцион Ьэм башка хокук бозуларны кисэту буенча ж;аваплы
кешегэ бирелэ. Мерэжэгатьтэ гражданныц фамилиясе, исеме, этисенец исеме,
аныц туу датасы, яшэу урьшыныц адресы, муниципаль хезмэттэн чыкканнан соцгы
ике ел эчендэ алмаштырган вазыйфалары, коммерцияле яки коммерцияле булмаган
оешманыц исеме, кайда урнашканлыгы, нинди эшчэнлек белэн шегыльлэнуе,
муниципаль хезмэт вазыйфаларын алмаштырган вакыттагы вазыйфаи (хезмэт)
йеклэмэлэре, коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмага карата муниципаль
идарэ иту буенча функциялэре, шартнамэнец тере (хезмэт яки гражданлыкхокукый), аныц гамэлдэ булу срогы, шартнамэ буенча эшлэр (хезмэт курсэтулэр)
башкарган очен тулэу суммасы курсэтелэ. Ж^ирле узидарэ органы кадрлар
хезмэтенец вазыйфаи заты, коррупцион Иэм башка хокук бозуларны кисэту буенча
Жаваплы кеше тарафыннан
мерэжэгать карала, аныц йомгаклары буенча
мерэжэгатьнец асылын куздэ тотып, 2008 елныц 25 декабрендэге “Коррупциягэ
каршы чаралар куру турында”гы ” 273-ФЭ номерлы Федераль законныц 12 маддэсе
талэплэреннщн чыгып дэлилле нэтиж;э эзерлэнэ .
3.2.2. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц икенче абзацында
курсэтелгэн мерэжэгать муниципаль хезмэттэн
китэргэ
планлаштыручы
муниципаль хезмэткэр тарафыннан бирелергэ мемкин, Иэм ул элеге Нигезлэмэгэ
туры китереп каралырга тиеш.
3.2.3.Нигезлэмэнец 3.1 пункты “д” пунктчасында курсэтелгэн белдеру хэбэре
жирле узидарэ органы кадрлар хезмэтенец вазыйфаи заты, коррупцион Иэм башка
хокук бозуларны кисэту буенча жаваплы кеше катнашындагы булек тарафыннан
карала Ьэм ул жирле узидарэ органында муниципаль
хезмэт вазыйфасын
алмаштырган гражданныц 2008 елныц 25 декабрендэге “Коррупциягэ каршы
чаралар куру турында”гы ” 273-ФЗ номерлы Федераль законныц 12 маддэсе
талэплэрен утэве турында дэлилле нэтиж;э эзерли.
3.2.4.
Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасында курсэтелгэн белде
жирле узидарэ органы кадрлар хезмэтенец вазыйфаи заты, коррупцион 1гэм башка
хокук бозуларны кисэту буенча жаваплы кеше тарафыннан карала Иэм алар белдеру
хэбэрен карау йомгаклары буенча дэлилле нэтижэ эзерлэуне гамэлгэ ашыралар.
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3.2.5. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц
икенче
абзацында
курсэтелгэн мерэжэгатьне яки 3.1 пунктыныц “б” пунктчасыныц бишенче абзацы
Ьэм “д” пунктчасында курсэтелгэн белдеру хэбэрлэрен карау йомгаклары буенча
дэлилле нэтижэлэр эзерлэгэндэ
комиссия мерэжэгать яки белдеру хэбэрен
тэкъдим иткэн муниципаль хезмэткэр белэн эцгэмэ уткэрергэ, аннан язмача
ацлатмалар алырга хокуклы, э жирле узидарэ органыныц житэкчесе яки аныц
урынбасары, бу эшкэ махсус вэкалэтле буларак, тиешле тэртиптэ
дэулэт
органнарына, жирле узидарэ органнарына
Ьэм кызыксынучы оешмаларга
запрослар юлларга мвмкин. Мерэжэгать яки белдеру хэбэре, шулай ук нэтиж;э 11эм
башка материаллар мерэжэгать яки белдеру хэбэре кергэн кеннэреннэн жиде эш
кене дэвамында комиссия рэисенэ тэкъдим ителэ.Запрослар юллану очрагында
мерэжэгать яки белдеру хэбэре, шулай ук нэтижэ Ьэм башка материаллар
мерэжэгать яки белдеру хэбэре кергэн кеннэрдэн алып комиссия рэисенэ 45 кен
эчендэ тэкъдим ителэ. Курсэтелгэн срок озайтылырга мемкин, лэкин 30 кеннэн
артыкка тугел.
3.2.6. Нигезлэмэнец 3.2.1, 3.2.3 Ьэм 3.2.4 пунктларында каралган дэлилле
нэтижэлэрдэ булырга тиеш:
а) Нигезлэмэнец 3.1 пунктьшыц”б” пунктчасьшыц икенче Ьэм бишенче
абзацларында Ьэм “д” пунктчасында курсэтелгэн мерэжэгать Ьэм белдеру
хэбэрлэрендэ бэян ителгэн мэгълумат;
б) запрослар нигезендэ дэулэт органнарыннан, жирле узидарэ органнарыннан
Ьэм кызыксынучы оешмалардан алынган мэгълумат;
в) Нигезлэмэнец 3.1 пунктыныц”б” пунктчасыныц икенче Ьэм бишенче
абзацларында Ьэм “д” пунктчасында курсэтелгэн мерэжэгать Ьэм белдеру
хэбэрлэрен алдан карау нэтижэлэре буенча дэлилле йомгак, тагын шулай ук
Нигезлэмэнец 3.9, 3.10.3, 3.11.1 пунктларына туры китереп, карарларныц берсен
кабул иту ечен кицэшлэр.
3.3.
Комиссия рэисе аца муниципаль норматив хокукый актларда каралган
тэртиптэ комиссия утырышын уткэругэ нигез булырдай мэгълуматлар кергэндэ:
а) 10 кенлек срокта комиссия утырышы датасын билгели. Шуныц естенэ
комиссия утырышы датасы курсэтелгэн мэгълумат кергэн кеннэн Нигезлэмэнец
3.3.1 Ьэм 3.3.2 пунктларында каралган очраклардан тыш 20 кеннэн соцга калып
билгелэнэ алмый.
б) комиссия тарафыннан хезмэт тэртибенэ карата куелган талэплэрне Ьэм
(яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне аныц утэве хакындагы
мэсьэлэ каралган муниципаль хезмэткэрне, аныц вэкилен, комиссия утырышында
катнашучы комиссия эгъзаларын Ьэм башка затларны жирле узидарэ органы
кадрлар хезмэтенец вазыйфаи затына, коррупцион Ьэм башка хокук бозуларны
кисэту буенча жаваплы кешегэ кергэн мэгълуматлар Ьэм аларны тикшеру
нэтижэлэре белэн таныштыра;
в) комиссия утырышына Нигезлэмэнец 2.7 пунктыныц “б” пунктчасында
курсэтелгэн затларны чакыру турындагы утенечлэрене карый, аларны
канэгатьлэндеру турында (канэгатьлэндеруне кире кагу турында) Ьэм комиссия
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утырышы
барышында
естэмэ материалларны карау турында (карауны
кире кагу турында) карар кабул итэ.
3.3.1. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц еченче Ьэм дуртенче
абзацларында курсэтелгэн гаризаларны карау буенча комиссия утырышы керемнэр,
милек Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр турьшдагы мэгълуматларны тапшыру
ечен билгелэнгэн срок чыккан кеннэн бер айдан да соцга калмыйча уздырыла.
3.3.2.Нигезлэмэнец 3.1 пунктыныц “д” пунктчасында курсэтелгэн белдеру
хэбэре комиссиянец чираттагы (пландагы) утырышында карала.
3.4.Комиссия утырышы,
гадэттэ, хезмэт
тэртибенэ
карата куелган
талэплэрне Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне аныц
утэве хакындагы мэсьэлэ муниципаль хезмэткэрнец яки ж;ирле узидарэ органында
муниципаль хезмэтне алмаштыручы гражданныц узлэре катнашында уткэрелэ.
Муниципаль хезмэткэр яки гражданин комиссия утырышында шэхсэн катнашу
нияте турында Нигезлэмэнец 3.1 пунктыныц “б” пунктчасына туры китереп бирелэ
торган мерэж;эгатьтэ, гаризада яки белдеру хэбэрендэ курсэтэ.
3.4.1.
Комиссия утырышлары муниципаль хезмэткэр яки гражданн
катнашыннан башка уткэрелергэ мемкин очрак:
а) эгэр Нигезлэмэнец 3.1 пунктыныц “б” пунктчасына туры китереп бирелэ
торган мерэж;эгатьтэ, гаризада яки белдеру хэбэрендэ муниципаль хезмэткэр яки
гражданныц комиссия утырышында шэхсэн катнашу нияте турында курсэтелмэсэ;
б)эгэр комиссия утырышында шэхсэн катнашу нияте булган Ьэм тиешле
рэвештэ вакыты Ьэм уткэрелу урыны турында хэбэр алган муниципаль хезмэткэр
яки граждан комиссия утырышына килмэсэ.
3.5.
Комиссия утырышында муниципаль хезмэткэрнец яки ж;ирле узи
органында муниципаль хезмэтне алмаштыручы гражданныц (аларныц ризалыгы
белэн) Ьэм башка затларныц ацлатмалары тыцланыла, элеге утырышка чыгарылган
мэсьэлэ буенча асылда материаллар, шулай ук естэмэ материаллар карала.
3.6.Комиссия эгъзалары Ьэм утырышта катнашучы затлар комиссия эше
барышында мэгълум булган мэгълуматларны читкэ таратырга тиеш тугел.
3.7.
Нигезлэмэнец 3.1 пункты “а” пунктчасыныц
икенче абзацы
курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча комиссия тубэндэге карарларныц
берсен кабул итэ:
а)
муниципаль хезмэткэр
тарафыннан муниципаль норматив хокукы
актларга туры китереп керемнэре, чыгымнары, мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турында тапшырган мэгълуматларыныц дереслеген Ьэм тулылыгын расларга;
б)
муниципаль хезмэткэр тарафыннан муниципаль норматив хокукый актларга
туры китереп тапшырган
элеге пунктныц “а” пунктчасында аталган
мэгълуматларныц дерес булмавын Ьэм (яки) тулы булмавын расларга.
3.8. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “а” пунктчасыныц еченче абзацында
курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча комиссия тубэндэге карарларныц
берсен кабул итэ:
а)
муниципаль хезмэткэрнец хезмэт тэртибенэ карата куелган талэплэр
Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне утэвен расларга;
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б)
муниципаль хезмэткэрнец хезмэт
тэртибенэ
карата куелган
талэплэрне Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын
кейлэу турындагы талэплэрне
утэмэвен расларга. Бу очракта комиссия жирле узидарэ органы житэкчесенэ
муниципаль хезмэткэргэ хезмэт тэртибенэ карата куелган талэплэрне Ьэм (яки)
мэнфэгатьлэр низагын
кейлэу
турындагы талэплэрне
бозуныц Ьич тэ
ярамаганлыгына курсэту кирэклеген кицэш итэ.
3.9. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц икенче абзацында
курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча комиссия тубэндэге карарларныц
берсен кабул итэ:
а)гражданга коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмада вазыйфа
алмаштырырга
яисэ коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмада
гражданлык-хокукый шартнамэ шартларында, эгэр бу оешма белэн муниципаль
идарэ буенча аерым функциялэре аныц вазыйфаи (хезмэт) йеклэмэлэренэ кергэн
булса, эш башкаруга ризалык бирергэ,
б)
гражданга коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмада вазый
алмаштырырга
яисэ коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмада
гражданлык-хокукый шартнамэ шартларында, эгэр бу оешма белэн муниципаль
идарэ буенча аерым функциялэре аныц вазыйфаи (хезмэт) йеклэмэлэренэ кергэн
булса, эш башкарырга ризалык бирмэскэ Ьэм кире кагуны дэлиллэргэ.
3.10. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц еченче абзацында
курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча комиссия тубэндэге карарларныц
берсен кабул итэ:
а) муниципаль хезмэткэр тарафыннан иренец (хатыныныц) Ьэм балигъ
булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турындагы мэгълуматларныц тапшырылмау сэбэбенец объектив Ьэм нигезле
икэнлеген танырга;
б) муниципаль хезмэткэр тарафыннан иренец (хатыныныц) Ьэм балигъ
булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турындагы мэгълуматларныц тапшырылмау сэбэбенец нигезле булмавын танырга.
Бу очракта комиссия муниципаль хезмэткэргэ курсэтелгэн мэгълуматларны
тапшыру буенча чаралар курергэ кицэш итэ.
в) муниципаль хезмэткэр тарафыннан иренец (хатыныныц) Ьэм балигъ
булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турындагы мэгълуматларныц тапшырылмау сэбэбенец объектив тугеллеген Ьэм
курсэтелгэн мэгълуматларны тапшырудан качарга тырышу ысулы булуын танырга.
Бу очракта комиссия жирле узидарэ органы житэкчесенэ муниципаль хезмэткэргэ
карата конкрет жаваплылык чарасы курергэ кицэш итэ.
3.10.1.
Нигезлэмэнец 3.1 пункты “г” пунктчасында курсэтелгэн мэсьэлэне
карау йомгаклары буенча комиссия тубэндэге карарларныц берсен кабул итэ:
а) муниципаль хезмэткэр тарафыннан 230-Ф3 номерлы Федераль законныц 3
маддэсенец 1 елешенэ туры китереп бирелгэн мэгълуматларныц дерес Ьэм тулы
булуын танырга;
б) муниципаль хезмэткэр тарафыннан 230-Ф3 номерлы Федераль законныц 3
маддэсенец 1 елешенэ туры китереп бирелгэн мэгълуматларныц дерес булмавын
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Ьэм тулы тугеллеген танырга. Бу очракта комиссия
жирле
узидарэ
органы
житэкчесенэ муниципаль хезмэткэргэ карата конкрет жаваплылык чарасы курергэ
Ьэм (яки) чыгымнарга контроль булдыру нэтижэсендэ алынган материалларны
прокуратура органнарына Ьэм (яки) компетенциялэренэ тицдэпше рэвештэ башка
дэулэт органнарына юлларга кицэш итэ.
3.10.2. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц дуртенче абзацында
курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча комиссия тубэндэге карарларныц
берсен кабул итэ:
а) 79-ФЗ номерлы Федераль закон талэплэрен утэугэ
комачаулаучы
шартларныц объектив Ьэм нигезле булуын танырга;
б) 79-ФЗ номерлы Федераль закон талэплэрен утэугэ комачаулаучы
шартларныц объектив булмавын Ьэм нигезле тугеллеген танырга. Бу очракта
комиссия жирле узидарэ органы житэкчесенэ муниципаль хезмэткэргэ карата
конкрет жаваплылык чарасы курергэ кицэш итэ.
3.10.3. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц бишенче абзацында
курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча комиссия тубэндэге карарларныц
берсен кабул итэ:
а) муниципаль хезмэткэр тарафыннан
вазыйфаи йеклэмэлэрен утэгэндэ
мэнфэгатьлэр низагы булмауны танырга;
б) муниципаль хезмэткэр тарафыннан
вазыйфаи йеклэмэлэрен утэгэндэ
шэхси кызыксынуныц мэнфэгатьлэр низагына китеруен яки китерергэ мемкин
булуын танырга. Бу очракта комиссия муниципаль хезмэткэргэ Ьэм (яки) жирле
узидарэ органы житэкчесенэ мэнфэгатьлэр низагын кейлэу яки аныц килеп чыгуын
булдырмау буенча чаралар курергэ кицэш итэ.
в) муниципаль хезмэткэрнец мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы
талэплэрне утэмэвен танырга. Бу очракта комиссия жирле узидарэ органы
житэкчесенэ муниципаль хезмэткэргэ карата конкрет жаваплылык чарасы курергэ
кицэш итэ.
3.11.
Нигезлэмэнец 3.1 пунктыныц “а”, “б”,”г”Ьэм “д” пунктчаларынд
курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча комиссия аца жирлек булганда
Нигезлэмэнец 3.7-3.10, 3.10.1-3.10.3 Ьэм 3.11.1 пунктларында каралганнан тыш
башка карар кабул итэргэ мемкин. Мондый карарны кабул итунец нигезе Ьэм
сэбэплэре комиссиянец утырыш беркетмэсендэ чагылыш табарга тиеш.
3.11.1.
Нигезлэмэнец 3.1 пункты “д” пунктчасында курсэтелгэн мэсьэлэн
карау йомгаклары буенча комиссия жирле узидарэ органында муниципаль хезмэт
вазыйфасын алмаштыручы гражданга карата тубэндэге карарларныц берсен кабул
итэ:
а)
коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмада аца
вазыйфа
алмаштырырга
яисэ коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешмада
гражданлык-хокукый шартнамэ шартларында, эгэр бу оешма белэн муниципаль
идарэ буенча аерым функциялэре аныц вазыйфаи (хезмэт) йеклэмэлэренэ кергэн
булса, эш башкаруга ризалык бирергэ;
б) аныц тарафыннан хезмэт килешулэре шартларында коммерцияле яки
коммерцияле булмаган оешмада вазыйфа алмаштырырга Ьэм (яки) коммерцияле
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яки коммерцияле булмаган оешмада эш башкару (хезмэт курсэтулэр) 2008 елныц
25 декабрендэге “Коррупциягэ каршы чаралар куру турында”гы ” 273-ФЗ номерлы
Федераль законныц 12 маддэсе талэплэрен бозуын билгелэргэ.Бу очракта комиссия
ж;ирле узидарэ органы житэкчесенэ курсэтелгэн хэллэр турында прокуратура
органнарын Ьэм хэбэр белдеруче оешмага хэбэр итэргэ кицэш итэ.
3.12. Нигезлэмэнец 3.1 пункты “в” пунктчасында курсэтелгэн мэсьэлэне
карау йомгаклары буенча комиссия тиешле карар кабул итэ.
3.13.Комиссия карарларын утэу ечен жирле узидарэ органыныц норматив
хокукый актлары, жирле узидарэ органы житэкчесенец карарлар Ьэм йеклэмэлэр
проектлары эзерлэнергэ мвмкин, алар тиешле тэртиптэ жирле узидарэ житэкчесе
каравына тапшырыла.
3.14.
Нигезлэмэнец 3.1 пунктында курсэтелгэн мэсьэлэлэр буенча комис
карарлары яшерен тавыш биру юлы белэн (эгэр комиссия башка карар кабул
итмэсэ) утырышта катнашучы комиссия эгъзаларыныц гади купчелек тавышы белэн
кабул ителэ.
3.15.Комиссия карары утырышта катнашучы комиссия эгъзалары кул куйган
беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ. Комиссия карарлары Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б”
пунктчасыныц икенче абзацында курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча
кабул ителгэн карарны исэплэмэгэндэ жирле узидарэ органы житэкчесе ечен кицэш
биру характерында була. 3.1 пункты “б” пунктчасыныц икенче абзацында
курсэтелгэн мэсьэлэне карау йомгаклары буенча кабул ителгэн карар мэжбури
характерда була.
3.16.Комиссия утырышы беркетмэсендэ курсэтелэ:
а)комиссия утырышыныц датасы, утырышта катнашучы комиссия
эгъзаларыныц Ьэм башка затларныц фамилиялэре, исемнэре, аталарыныц исемнэре;
б)
комиссия утырышында карала торган хезмэт тэртибенэ карата куелг
талэплэрне Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне утэве
турындагы мэсьэлэ карала торган муниципаль хезмэткэрнец фамилиясе, исеме,
атасыныц исеме, вазыйфасын курсэтеп Ьэрбер мэсьэлэнец формулировкасы;
в) муниципаль хезмэткэргэ белдерелэ торган дэгъвалар, алар нигезлэнэ
торган материаллар;
г) муниципаль хезмэткэр Ьэм башка затларныц белдерелэ торган
дэгъваларныц асылы буенча ацлатмаларыныц эчтэлеге;
д)утырыпгга чыгыш ясаучы затларныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме
Ьэм аларныц чыгышларын кыскача бэян иту;
е)
комиссия утырышын уздыруга нигез булып торган мэгълуматлы чыга
мэгълуматныц жирле узидарэ органына керу датасы;
ж) башка мэгълуматлар;
з) тавыш биру нэтижэлэре;
и) карар Ьэм аны кабул итуне дэлиллэу.
3.17.Комиссиянец карары белэн риза булмаган комиссия эгъзасы уз фикерен
комиссия утырышы беркетмэсенэ мэжбури теркэлергэ тиешле буларак язмача бэян
итэргэ хаклы Ьэм аныц белэн муниципаль хезмэткэр таныштырылырга тиеш.
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3.18.
Комиссия
утырышы беркетмэсенец копиялэре
утырыш
кененнэн соцгы жиде кен эчендэ жирле узидарэ органы житэкчесенэ жибэрелэ,
тулысы белэн яки аннан еземтэлэр рэвешендэ - муниципаль хезмэткэргэ, шулай ук
комиссия карары буенча - башка кызыксынучы затларга.
3.19. Ж^ирле узидарэ органы ждтэкчесе комиссия утырышы беркетмэсен карап
тикшерергэ бурычлы Ьэм узенец компетенциясе чиклэрендэ андагы кицэшлэрне
муниципаль хезмэткэргэ карата Россия
Федерациясе норматив хокукый
актларында каралган , шулай ук коррупциягэ каршы чаралар куруне оештыруныц
башка мэсьэлэлэре буенча жаваплылык чаралары куллану турында карар кабул
иткэндэ исэпкэ алырга хокуклы. Комиссия кицэшлэрен карау Ьэм кабул ителгэн
карар турында жирле узидарэ органы житэкчесе язмача формада комиссия
утырышы беркетмэсен алган кеннэн соц бер ай срокта комиссиягэ белдеру хэбэре
жибэрэ. Ж^ирле узидарэ органы житэкчесенец карары комиссиянец якындагы
утырышында игълан ителэ Ьэм фикер алышмыйча гына игътибарга алына.
3.20. Комиссия тарафыннан муниципаль хезмэткэрнец гамэллэрендэ (гамэл
кылмавында) дисциплинар гаеп эш билгелэре раслану очрагында ул турыда
муниципаль
хезмэткэргэ карата Россия Федерациясе
норматив хокукый
актларында каралган жаваплылык чаралары куллану турындагы мэсьэлэне хэл иту
ечен жирле узидарэ органы житэкчесенэ хэбэр ителэ
3.21.Комиссия тарафыннан муниципаль хезмэткэрнец административ хокук
бозу яки жинаять составы билгелэре булган гамэл кылу (гамэл кылмау) факты
расланганда, комиссия рэисе гамэл кылу (гамэл кылмау) турындагы хэбэрне Ьэм
андый фактны раслаучы документларны еч кен срок эчендэ, зарур булганда,
кичекмэстэн, хокук саклау органнарына тапшырырга бурычлы.
3.22.Комиссия утырышы беркетмэсенец копиясе яки аннан еземтэ хезмэт
тэртибенэ карата куелган талэплэрне Ьэм (яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу
турындагы талэплэрне утэве хакында мэсьэлэ каралган муниципаль хезмэткэрнец
шэхси делосына теркэлэ
3.22.1.
Комиссия сэркатибе имзасы Ьэм жирле узидарэ органы меЬере белэ
расланган комиссия карарыннан еземтэ жирле узидарэ органында муниципаль
хезмэт вазыйфасын алмаштырган Нигезлэмэнец 3.1 пункты “б” пунктчасыныц
икенче абзацында курсэтелгэн мэсьэлэ каралган гражданга кул куйдырып узенэ
тапшырыла яки заказлы хат аша белдеру хэбэре белэн аныц мерэжэгатьтэ
курсэткэн адресы буенча тицдэшле комиссия утырышы уткэрелгэн кеннэн соц
килуче беренче кеннэн дэ соцга калмыйча жибэрелэ.
3.23.Комиссия эшчэнлеген оештыру-техник Ьэм документацион тээмин иту,
шулай ук комиссия эгъзаларына кен тэртибенэ кертелгэн мэсьэлэлэр, утырышны
уткэру датасы, вакыты Ьэм урыны турында хэбэр иту, комиссия эгъзаларын
комиссия утырышында фикер алышу ечен тэкъдим ителэчэк материаллар белэн
таныштыру жирле узидарэ органыныц коррупцион Ьэм башка хокук бозуларны
кисэту буенча кадрлар хезмэте булеге тарафыннан яки жирле узидарэ органы
кадрлар хезмэтенец вазыйфаи затлары, коррупцион Ьэм башка хокук бозуларны
кисэту буенча жаваплы кешелэр тарафыннан гамэлгэ ашырыла.
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4 Муниципаль вазыйфаларны
алмаштыручы затларныц вазыйфаи
тэртибенэ карата Ьэм мэнфэгатьлэр низагын кейлэугэ куелган талэплэрне
утэвенэ кагылышлы мэсьэлэлэрне Комиссия тарафыннан карау тэртибе

4.1 Комиссия утырышларын уткэру ечен нигез булып тора:
а)муниципаль вазыйфаны алмаштыручы зат тарафыннан вазыйфаи тэртипкэ
куелган талэплэрне бозу турында закон тэртибендэ кергэн материаллар нигезендэ
кабул ителгэн комиссия рэисе карары;
б)вазыйфаи йеклэмэлэрне утэгэндэ мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки
китерергэ мемкин булган шэхси кызыксыну барлыкка килу , шулай ук дэлилле
нэтижэ Ьэм башка материаллар турьшда комиссиягэ кергэн белдеру хэбэре.
4.2.Комиссия тарафыннан Нигезлэмэнец 4.1 пунктыныц “б” пунктчасында
курсэтелгэн белдеру хэбэрен алдан карау гамэлгэ ашырыла Ьэм аны карау
йомгаклары буенча дэлилле нэтижэ эзерлэнэ.
4.2.1.Нигезлэмэнец 4.2 пунктында каралган дэлилле нэтижэне эзерлэгэндэ
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Башлыгы йеклэмэсе буенча
комиссия тиешле тэртиптэ
Нигезлэмэнец 4.1 пунктына туры китереп белдеру
хэбэрен тапшырган заттан кирэкле ацлатмаларны алырга хаклы, э Татарстан
Республикасы Телэче муниципаль районы Башлыгы тиешле тэртиптэ федераль
дэулэт органнарына, Татарстан Республикасы Ьэм Россия Федерациясенец башка
субъектларыныц дэулэт хакимияте органнарына, жирле узидарэ органнарына Ьэм
кызыксынучы оешмаларга запрослар юлларга мемкин.
Белдеру хэбэре, шулай ук нэтижэ Ьэм башка материаллар белдеру хэбэре
кергэн кеннэн соц жиде эш кене дэвамында комиссия рэисенэ тапшырыла.
Запрослар юллау очрагында белдеру хэбэре, шулай ук нэтижэ Ьэм башка
материаллар белдеру хэбэре кергэн кеннэн соц 45 эш кене дэвамында комиссия
рэисенэ тапшырыла. Курсэтелгэн срок озайтылырга мемкин, тик 30 кеннэн артыкка
тугел.
4.3.Нигезлэмэнец 4.1 пунктында курсэтелгэн мэсьэлэлэрне тикшеруне
комиссиянец алдан карау утырышыныц уткэрелу датасы Ьэм урыны комиссия рэисе
тарафыннан билгелэнэ.
4.4.Комиссия
сэркатибе комиссия утырышына чыгарылучы мэсьэлэлэрне
карауга эзерлекне тээмин итэ, шулай ук комиссия эгъзаларына Ьэм муниципаль
вазыйфаны алмаштыручы затка комиссиянец утырыш кен тэртибенэ кертелгэн
мэсьэлэлэр, датасы, вакыты утырышны уткэру урыны турында утырыш кененэ
кадэр жиде эш кененнэн дэ соцга калмыйча хэбэр бируне оештыра.
4.5.Эгэр комиссия утырышында вазыйфаи тэртипкэ карата куелган Ьэм
(яки) мэнфэгатьлэр низагын кейлэу турындагы талэплэрне утэу хакында мэсьэлэ
комиссия эгъзаларыныц берсенэ карата каралса, комиссиянец элеге эгъзасы,
Нигезлэмэнец 4.9, 4.10 пунктларында каралганча, карар кабул иткэндэ тавыш
хокукына ия булмый.
4.6.Комиссия утырышы, гадэттэ, Нигезлэмэнец 4.1 пунктына туры китереп
белдеру хэбэре тапшырган зат катнашында уткэрелэ. Белдеру хэбэрен тапшыручы
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зат узенец комиссия утырышында шэхсэн
катнашу нияте барлыгын
белдеру хэбэрендэ курсэтэ.
4.6.1.
Комиссия утырышлары Нигезлэмэнец 4.1 пунктына туры китереп
белдеру хэбэре тапшырган заттан башка тубэндэге очракларда уткэрелергэ мемкин:
а) эгэр белдеру хэбэрендэ белдеру хэбэрен тапшыручы зат узенец комиссия
утырышьшда шэхсэн катнашу нияте барлыгын курсэтмэсэ;
б) эгэр комиссия утырышында шэхсэн катнашуга нияте булган Ьэм тиешле
рэвештэ утырыш уткэрелу вакыты Ьэм урыны турьшда хэбэр алган белдеру хэбэрен
тапшыручы зат комиссия утырышына килмэсэ.
4.7.Комиссия утырышында комиссия рэисе билгелэгэн тэртиптэ муниципаль
вазыйфаны алмаштыручы затныц ацлатмалары тыцланыла Ьэм утырышныц кон
тэртибенэ кертелгэн мэсьэлэлэргэ кагылышлы материаллар карала.Комиссия
утырышында комиссия эгъзаларыныц Ьэм муниципаль вазыйфаны алмаштыручы
зат утенече буенча башка затлар тыцланылырга Ьэм алар тэкъдим иткэн
материаллар каралырга мемкин.
4.8.
Комиссия эгъзалары Ьэм утырышта катнашучы затлар комиссия
барышында мэгълум булган мэгълуматларны читкэ таратырга хаклы тугел.
4.9.Нигезлэмэнец 4.1 пункты “а” пунктчасына туры китереп материалларны
карау нэтижэлэре буенча комиссия тубэндэге карарларныц берсен кабул итэргэ
мемкин:
а) каралган очракта муниципаль вазыйфаны алмаштыручы зат тарафыннан
вазыйфаи тэртипкэ куелган талэплэрне бозу билгелэренец булмавын расларга;
б) каралган очракта муниципаль вазыйфаны алмаштыручы зат тарафыннан
вазыйфаи тэртипкэ куелган талэплэрне бозу билгелэренец булуын расларга;
4.10.
Нигезлэмэнец 4.1 пункты “б” пунктчасына туры китереп белдеру х
карау нэтижэлэре буенча комиссия тубэндэге карарларныц берсен кабул итэргэ
мемкин:
а) белдеру хэбэрен тапшырган зат тарафыннан вазыйфаи йеклэмэлэрен
утэгэндэ мэнфэгатьлэр низагыныц булмауны танырга;
б) белдеру хэбэрен тапшырган зат тарафыннан вазыйфаи йеклэмэлэрен
утэгэндэ шэхси кызыксынуныц мэнфэгатьлэр низагына китеруен яки китерергэ
мемкин булуын танырга. Бу очракта комиссия белдеру хэбэрен тапшырган затка
мэнфэгатьлэр низагын булдырмау яки кейлэу буенча чаралар курергэ кицэш итэ.
в) белдеру хэбэрен тапшырган зат тарафыннан мэнфэгатьлэр низагын кейлэу
турындагы талэплэрнец утэлмэвен танырга. Кабул ителгэн карар турында комиссия
рэисе яисэ комиссия сэркатибе жирле узидарэ органыныц вазыйфаи затына яки
Россия Федерациясе законнарында каралганча юридик жаваплылык чараларын
кулланырга вэкалэтле оешмага белдерэ.
4.11. Комиссия тарафыннан муниципаль вазыйфаны алмаштыручы затныц
административ хокукны бозу яки жинаять составы билгелэре булган гамэл кылу
(гамэл кылмау) факты расланганда, комиссия сэркатибе комиссия рэисе йеклэмэсе
буенча курсэтелгэн гамэл кылу (гамэл кылмау) турындагы хэбэрне Ьэм андый
фактны раслаучы документларны еч кен срок эчендэ, зарур булганда, кичекмэстэн,
хокук саклау органнарына юллый.
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4.12.
Комиссия
карарлары утырышта
катнашучы
комиссия
эгъзаларыныц гади купчелек тавышы белэн коллегиаль кабул ителэ. Тавышлар
тигезлегендэ комиссия рэисенец тавышы хэлиткеч була.
4.13. Комиссия карары комиссия рэисе 11эм сэркатибенец имзалары куелган
беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ.
4.13.1.Нигезлэмэнец 4.1 пунктыныц “б” пунктчасында каралган белдеру
хэбэрендэ аны тапшырган затныц комиссия утырышында шэхсэн катнашу нияте
турында курсэту булмаса, комиссия рэисе карары белэн Нигезлэмэнец 4.1
пунктыныц “б” пунктчасында курсэтелгэн мэсьэлэ буенча тавыш биру комиссия
эгъзаларына сорашу кэгазьлэре, шулай ук башка материалларны жибэру юлы белэн
читтэн торып уткэрелергэ мемкин.
Сорашу кэгазен тутырганда комиссия эгъзасы комиссия тэкъдим иткэн
карарга карата аны яклап яки каршы тавыш биреп узенец бер генэ мэгънэле
фикерен белдерергэ тиеш. Комиссия эгъзасы кул куйган сорашу кэгазе алынган
кеннэн соц еч кеннэн дэ артык соцармыйча комиссиягэ жибэрелэ.
Комиссиянец читтэн торып тавыш биру нэтижэсендэ кабул ителгэн карары
Нигезлэмэнец 4.14 пунктындагы талэплэргэ туры китереп беркетмэ белэн
рэсмилэштерелэ 11эм беркетмэгэ кул куелганнан соц жиде эш кене эчендэ комиссия
эгъзаларына Ьэм кызыксынучы затларга жибэрелэ.
4.14.Комиссия утырышы беркетмэсендэ курсэтелэ:
а) комиссия утырышыныц датасы, утырышта катнашкан комиссия
эгъзаларыныц Ьэм башка затларныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме;
б)комиссия утырьппында каралган мэсъэлэлэрнец элеге мэсьэлэ карала
торган муниципаль вазыйфаны алмаштыручы вазыйфаи затныц фамилиясе, исеме,
атасыныц исеме курсэтелеп Иэрберсенец формулировкасы:
в)
комиссия утырышын уздыру ечен нигез булган хэбэр чыганагы Ьэ
хэбэрнец керу датасы;
г) муниципаль вазыйфаны алмаштыручы затныц Ьэм башка затларныц карала
торган мэсьэлэлэрнец асылы буенча ацлатмаларыныц эчтэлеге;
д)утырынгга чыгыш ясаучы затларныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме
h9M аларныц чыгышларын кыскача бэян иту;
е)
башка мэгълуматлар;
ж) тавыш биру нэтижэлэре;
з) карар h9M аны кабул итуне дэлиллэу.
4.15.
Комиссиянец карары белэн риза булмаган комиссия эгъзасы узен
аерым фикерен комиссия утырышы беркетмэсенэ мэжбури теркэлергэ тиешле
булганлыктан язмача бэян итэргэ хаклы.
4.16. Комиссия утырышы беркетмэсеннэн еземтэ комиссия утырышы
беркетмэсенэ кул куелган кеннэн соц биш эш кене эчендэ мэсьэлэ каралган
муниципаль вазыйфаны алмаштыручы затка, шулай ук вазыйфаи затка (жирле
узидарэ органына), аны билгелэугэ ( сайлауга, раслауга) вэкалэтле кешегэ жибэрелэ
4.17.Комиссия карарына Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн
тэртиптэ шикаять белдерелергэ мемкин.
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5. Комиссия тарафыннан
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы
я^ирле узидарэ органы карамагындагы оешма (учреждение) я^итэкчесенец
вазыйфаи йеклэмэлэрне башкарганцда мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки
китерергэ мемкин булган шэхси кызыксынуньщ барлыкка килуе турындагы
хэбэрен карау тэртибе

5.1.Комиссия утырышын уткэру ечен нигез булып Татарстан Республикасы
Телэче муниципаль
районы щирле узидарэ органы карамагындагы оешма
(учреждение) житэкчесенец вазыйфаи йеклэмэлэрне башкарганда мэнфэгатьлэр
низагына китеруче яки китерергэ мемкин булган шэхси кызыксынуньщ барлыкка
килуе турындагы хэбэренец (алга таба - белдеру хэбэре), 11эм дэ шулай ук
дэлилле нэтищэ Ьэм башка материалларныц комиссиягэ килуе тора.
5.2.Комиссия тарафыннан Нигезлэмэнец 5.1 пунктында курсэтелгэн белдеру
хэбэрен алдан карау гамэлгэ ашырыла, Ьэм карау йомгаклары буенча дэлилле
нэтиж;э эзерлэнэ.
5.3.Нигезлэмэнец 5.2 пунктында каралган дэлилле нэтиж;эне эзерлэгэндэ
комиссия билгелэнгэн тэртиптэ Нигезлэмэнец 5.1 пунктына туры китереп белдеру
хэбэрен ж;иткергэн затлардан кирэкле ацлатмаларны алырга,
э оешманы
(учреждениене) гамэлгэ куючы ж;ирле узидарэ органы ждтэкчесе яки аныц моца
вэкалэте булган урынбасары тиешле тэртиптэ федераль дэулэт органнарына,
Татарстан Республикасы Иэм башка Россия Федерациясе субъектларыныц дэулэт
хакимияте органнарына, жирле узидарэ органнарына 11эм кызыксынучы оешмаларга
запрослар жибэрергэ мемкин.
Белдеру хэбэре, шулай ук нэтиж;э 11эм башка материаллар гариза яки белдеру
хэбэре кергэн кеннэн соц ждде эш кене эчендэ комиссия рэисенэ тапшырыла.
Запрослар ядибэру очрагында белдеру хэбэре, шулай ук нэтиж;э Ьэм башка
материаллар гариза яки белдеру хэбэре кергэн кеннэн соцгы 45 кен эчендэ
комиссия рэисенэ тапшырыла. Курсэтелгэн срок озайтылырга мемкин, тик 30
кеннэн артыкка тугел.
5.4.
Нигезлэмэнец 5.1 пунктында курсэтелгэн мэсьэлэлэрне тик
комиссиянец алдан карау утырышыныц уткэрелу датасы Ьэм урыны комиссия
рэисе тарафыннан билгелэнэ.
5.5. Комиссия сэркатибе комиссия утырышына чыгарылучы мэсьэлэлэрне
карауга эзерлекне тээмин итэ, шулай ук комиссия эгъзаларына Иэм Нигезлэмэнец
5.1,5.3 пунктларында курсэтелгэн затларга комиссиянец утырыш кен тэртибенэ
кертелгэн мэсьэлэлэр, датасы, вакыты, утырышны уткэру урыны турында утырыш
кененэ кадэр ждце эш кененнэн дэ соцга калмыйча хэбэр бируне оештыра.
5.6.Комиссия утырышы, гадэттэ, Нигезлэмэнец 5.1 пунктына туры китереп
белдеру хэбэрен тапшырган зат катнашында уздырыла. Комиссия утырышында
шэхсэн катнашу нияте турында белдеру хэбэрен тапшырган зат белдеру хэбэрендэ
курсэтэ.
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5.6.1.
Комиссия
утырышлары Нигезлэмэнец 5.1 пунктына туры
китереп белдеру хэбэрен тапшырган заттан башка тубэндэге
очракларда
уздырылырга мемкин :
а)эгэр белдеру хэбэрендэ белдеру хэбэрен тапшыручы зат узенец комиссия
утырышында шэхсэн катнашу нияте барлыгын курсэтмэсэ;
б)
эгэр комиссия утырышында шэхсэн катнашуга нияте булган Ьэм тиешле
рэвештэ утырыш уткэрелу вакыты Ьэм урыны турында хэбэр алган белдеру хэбэрен
тапшыручы зат комиссия утырышына килмэсэ.
5.7. Комиссия утырышында комиссия рэисе билгелэгэн тэртиптэ Татарстан
Республикасы
Балык Бистэсе муниципаль
районы жирле узидарэ органы
карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесенец ацлатмалары тыцланыла Ьэм
утырышныц кен тэртибенэ кертелгэн мэсьэлэлэргэ кагылышлы материаллар
карала. Комиссия утырышында
комиссия эгъзаларыныц Ьэм Татарстан
Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ органы карамагындагы
оешма (учреждение) житэкчесенец утенече буенча башка затлар тыцланылырга Ьэм
алар тэкъдим иткэн материаллар каралырга мемкин.
5.8. Комиссия эгъзалары Ьэм утырышта катнашучы затлар комиссия эше
барышында мэгълум булган мэгълуматларны читкэ таратырга хаклы тугел.
5.9. Нигезлэмэнец 5.1 пунктында курсэтелгэн белдеру хэбэрен
карау
нэтижэлэре буенча комиссия тубэндэге карарларныц берсен кабул итэргэ мемкин:
а) белдеру хэбэрен тапшырган зат тарафыннан вазыйфаи йеклэмэлэрен
утэгэндэ мэнфэгатьлэр низагыныц булмавын танырга;
б) белдеру хэбэрен тапшырган зат тарафыннан вазыйфаи йеклэмэлэрен
утэгэндэ шэхси кызыксыну мэнфэгатьлэр низагына китерэ яки китерергэ мемкин
булуын
танырга. Бу очракта комиссия белдеру хэбэрен тапшырган затка
мэнфэгатьлэр низагын булдырмау яки кейлэу буенча чаралар курергэ кицэш итэ.
в) белдеру хэбэрен тапшырган зат тарафыннан мэнфэгатьлэр низагын кейлэу
турындагы талэплэрнец утэлмэвен танырга. Бу очракта Комиссия кицэш итэ:
эш биручегэ (яллаучы вэкиленэ) Татарстан Республикасы Телэче муниципаль
районы жирле узидарэ органы карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесенэ
карата конкрет жаваплылык чарасы кулланырга;
белдеру хэбэрен тапшырган затка мэнфэгатьлэр низагын кейлэу буенча
чаралар курергэ.
5.10. Комиссия тарафыннан Татарстан Республикасы Телэче муниципаль
районы жирле узидарэ органы карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесенец
административ хокукны бозу яки жинаять составы билгелэре булган гамэл кылу
(гамэл кылмау) факты расланганда, комиссия сэркатибе комиссия рэисе йеклэмэсе
буенча курсэтелгэн гамэл кылу (гамэл кылмау) турындагы хэбэрне Ьэм андый
фактны раслаучы документарны еч кен срок эчендэ, зарур булганда, кичекмэстэн,
хокук саклау органнарына юллый.
5.11. Комиссия карарлары утырышта катнашучы комиссия эгъзаларыныц
гади купчелек тавышы белэн коллегиаль кабул ителэ. Тавышлар тигезлегендэ
комиссия рэисенец тавышы хэлиткеч була.

20

5.12. Комиссия карары комиссия рэисе Ьэм сэркатибенец
имзалары
куелган беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ.
5.13. Нигезлэмэнец 5.1 пунктында каралган белдеру хэбэрендэ аны тапшырган
затныц комиссия утырышында шэхсэн катнашу нияте турында курсэту булмаса,
комиссия рэисе карары белэн Нигезлэмэнец 5.1 пунктында курсэтелгэн мэсьэлэ
буенча тавыш биру комиссия эгъзаларына сорашу кэгазьлэре, шулай ук башка
материалларны ждбэру юлы белэн читтэн торып уткэрелергэ мемкин.
Сорашу кэгазен тутырганда комиссия эгъзасы комиссия тэкъдим иткэн
карарга карата аны яклап яки каршы тавыш биреп узенец бер генэ мэгънэле
фикерен белдерергэ тиеш. Комиссия эгъзасы кул куйган сорашу кэгазе алынган
кеннэн соц еч кеннэн дэ артык соцармыйча комиссиягэ жибэрелэ.
Комиссиянец читтэн торып тавыш биру нэтижэсендэ кабул ителгэн карары
Нигезлэмэнец 4.14 пунктындагы талэплэргэ туры китереп беркетмэ белэн
рэсмилэштерелэ Ьэм беркетмэгэ кул куелганнан соц жиде эш кене эчендэ комиссия
эгъзаларына h.9M кызыксынучы затларга жибэрелэ.
5.14. Комиссия утырышы беркетмэсендэ курсэтелэ:
а) комиссия утырышыныц датасы, утырышта катнашкан комиссия
эгъзаларыныц Ьэм башка затларныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме;
б)комиссия утырышында каралган мэсъэлэлэрнец элеге мэсьэлэ аца карата
карала торган Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ
органы карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесенец фамилиясе, исеме,
атасыныц исеме курсэтелеп Ьэрберсенец формулировкам:
в)
комиссия утырышын уздыру ечен нигез булган хэбэр чыганагы Ь
хэбэрнец керу датасы;
г) Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ органы
карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесенец Ьэм башка затларныц карала
торган мэсьэлэлэрнец асылы буенча ацлатмаларыныц эчтэлеге;
д)утырынгга чыгыш ясаучы затларныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме
Ьэм аларныц чыгышларын кыскача бэян иту;
е)
башка мэгълуматлар;
ж) тавыш биру нэтижэлэре;
з) комиссиянец карары Иэм аны кабул итуне дэлиллэу.
5.15. Комиссиянец карары белэн риза булмаган комиссия эгъзасы узенец
аерым фикерен комиссия утырышы беркетмэсенэ мэжбури теркэлергэ тиешле
булганлыктан язмача бэян итэргэ хаклы.
5.16. Комиссия утырышы беркетмэсеннэн еземтэ комиссия утырышы
беркетмэсенэ кул куелган кеннэн соц биш эш кене эчендэ мэсьэлэ аца карата
каралган Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ
органы карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесенэ, шулай ук оешманы
(учреждениене) гамэлгэ куйган жирле узидарэ органына жибэрелэ
5.17.Комиссия карарына Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн
тэртиптэ шикаять белдерелергэ мемкин.

