
Татарстан Республикасы 
Телэче муниципаль район Советы

КАРАР№ 138

Телэче авылы 24 август 2018 ел

Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы жирле узидарэ 
органы карамагындагы оешма 
(учреждение) житэкчесе тарафыннан 
вазыйфаи йеклэмэлэрне башкаргацда 
мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки 
китерергэ мемкин булган шэхси 
кызыксынуныц барлыкка килуе хакында 
хэбэр иту Тэртибе турында

Россия Федерациясенец Хезмэт кодексы, 2003 елныц 6 октябрендэге “Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында»гы 
131-03 номерлы, 2008 елныц 25 октябрендэге “Коррупциягэ каршы чаралар куру 
турында”гы 273-ФЭ номерлы Федераль законнар, Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы Телэче
муниципаль район Советы КАР АР БИРЭ:

1.Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ органы 
карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесе тарафыннан вазыйфаи 
йеклэмэлэрне башкаргацда мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки китерергэ мемкин 
булган шэхси кызыксынуныц барлыкка килуе хакында хэбэр иту Тэртибен 
расларга (теркэлэ).

2.Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ 
органнарына:

2.1)алар карамагындагы оешма (учреждение) житэкчелэрен карар белэн 
таныштырырга;

2.2)Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ 
органнары уставларына, шулай ук аларныц житэкчелэре белэн тезелгэн хезмэт 
шартнамэлэренэ узлэренец карамагындагы оешма (учреждение) житэкчелэренэ 
хезмэт вазыйфаларын башкаргацда мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки китерергэ 
мемкин булган шэхси кызыксынуныц барлыкка килуе хакында эш биручегэ 
(яллаучы вэкиленэ) хэбэр иту бурычларын билгелэуче узгэрешлэрне кертергэ.

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.

http://pravo.tatarstan.ru
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4.Карарныц утэлешенэ контрольлек итуне законлылык, хокук тэртибе, 
муниципаль милек Ьэм ж;ирле 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 елньщ 
24 августындагы 138 номерлы 
карары белэн расланды.

Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы 
я^ирле узидарэ органы карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесе 

тарафыннан вазыйфаи йеклэмэлэрне башкаргавда мэнфэгатьлэр низагына 
китеруче яки китерергэ мемкин булган шэхси кызыксынуныц

барлыкка килуе хакында 
хэбэр иту Тэртибе

1. Тэртип Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы ящрле узидарэ 
органы карамагындагы оешма (учреждение) ждтэкчесе тарафыннан вазыйфаи 
йеклэмэлэрне башкаргавда мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки китерергэ мемкин 
булган шэхси кызыксынуныц барлыкка килуе хакында хэбэр иту гамэлен тэртипкэ 
сала.

2. Тэртиптэ мэнфэгатьлэр низагы тешенчэсеннэн вазыйфа (ул мэнфэгатьлэр 
низагын булдырмый калу Ьэм кейлэу буенча чаралар куру бурычын куздэ тота) 
алмаштыручы затныц (турыдан-туры яки читлэтеп) шэхси кызыксынуы вазыйфаи 
(хезмэт) йеклэмэлэрен (вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыруны) тиешенчэ, объектив Ьэм 
гадел башкаруга йогынты ясый яки ясарга мемкин булган вэзгыять ацлашыла.

3. Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ 
органы карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесе Россия Федерациясенец 
коррупциягэ каршы чаралар куру турындагы законнары Ьэм оешманыц 
(учреждениенец) уставы нигезендэ килеп туган мэнфэгатьлэр низагы турында хэбэр 
итэргэ Ьэм шуныц белэн бергэ мэнфэгатьлэр низагын булдырмау яки кейлэу буенча 
чаралар курергэ бурычлы.

4.Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ органы 
карамагындагы оешма (учреждение) ж;итэкчесе вазыйфаи йеклэмэлэрне 
башкаргавда мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки китерергэ мемкин булган шэхси 
кызыксынуныц барлыкка килуе хакында аца билгеле булган кеннэн соц бер эш 
кененнэн дэ соцга калмыйча эш биручегэ (яллаучы вэкиленэ ) хэбэр итэргэ 
бурычлы.

5. Хезмэт йеклэмэлэрен башкаргавда мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки 
китерергэ мемкин булган шэхси кызыксынуныц барлыкка килуе хакында 
Тэртипнец 4 пунктында курсэтелгэн срокта жирле узидарэ органы карамагындагы 
оешма (учреждение) житэкчесенэ бэйле булмаган сэбэп аркасында хэбэр иту 
мемкин булмаганда аны юк иткэннэн соц бер эш кененнэн дэ соцармыйча белдеру 
хэбэре тапшырыла.

6. Вазыйфаи йеклэмэлэрне башкаргацда мэнфэгатьлэр низагына китеруче 
яки китерергэ мемкин булган шэхси кызыксынуныц барлыкка килуе хакындагы 
хэбэр язмача формада белдеру хэбэре рэвешендэ рэсмилэштерелэ (алга таба -
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белдеру хэбэре).
Белдеру хэбэрендэ тубэндэге мэгълуматлар курсэтелэ:
а) белдеру хэбэрен тутырган ж;ирле узидарэ органы карамагындагы оешма 

(учреждение) ж;итэкчесенец фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме, вазыйфасы;
б)ж;ирле узидарэ органы карамагындагы оешма (учреждение) щггэкчесенен, 

(турыдан-туры яки читлэтеп) шэхси кызыксынуы хезмэт йеклэмэлэрен тиешенчэ, 
объектив Ьэм гадел башкаруга йогынты ясый яки ясарга мемкин булган вэзгыятьне 
тасвирлау;

в) ж;ирле узидарэ органы карамагындагы оешма (учреждение) ждтэкчесе 
тарафыннан хезмэт йоклэмэлэрен тиешенчэ башкаруга йогынты ясый яки ясарга 
мемкин булган шэхси кызыксынуны квалификациялэу билгелэре (ждрле узидарэ 
органы карамагындагы оешма (учреждение) ждтэкчесе Ьэм (яки) аныц белэн якын 
туганлыкта яки якынлыкта булган затлар (ата-аналары, ирлэре, хатыннары, 
балалары, энелэре, сецеллэре, шулай ук ирлэренец (хатыннарыньщ) энелэре, 
сецеллэре, ата-аналары, балалары, балаларыныц ирлэре (хатыннары)), ж;ирле 
узидарэ органы карамагындагы оешма (учреждение) ждгэкчесе белэн Ьэм (яки) 
аныц белэн якын туганлыкта яки якынлыкта булган затлар милек, корпоротив яки 
башка якын менэсэбэтлэр белэн бэйлэнгэн гражданнар Ьэм оешмалар тарафыннан 
акча, башка милек, шул исэптэн милек хокуклары, мелкэти характердагы хезмэт 
курсэтулэр, башкарылган эшлэр нэти^элэре яки нинди дэ булса файдалар 
(остенлеклэр) рэвешендэ керем алу мемкинлеклэре);

г) шэхси кызыксынуныц аларны башкаруга тискэре йогынты ясарга мемкин 
булган яки тискэре йогынты ясаучы хезмэт йеклэмэлэрен тасвирлау;

д) мэнфэгатьлэр низагы барлыкка килу мемкинлеген булдырмый калырлык 
яки барлыкка килгэн мэнфэгатьлэр низагын кейлэрдэй мемкин булганча тэкъдим 
ителуче чаралар;

е) белдеру хэбэрен тутыру датасы;
ж) белдеру хэбэрен тутыручы затньщ имзасы.
7.Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы ждрле узидарэ органы 

карамагындагы оешма (учреждение) ждгэкчесе эш биручегэ (яллаучы вэкиленэ) 1 
номерлы кушымтага ярашлы формада тезелгэн белдеру хэбэре ждбэрэ.

8.Эш бируче (яллаучы вэкиле) адресына килгэн белдеру хэбэрлэре карау ечен 
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районында хезмэт (вазыйфа) 
тэртибенэ h9M мэнфэгатьлэр низагын кейлэугэ куелган талэплэрне утэу буенча 
комиссиягэ тапшырыла.

9.Белдеру хэбэрлэрен теркэу Комиссия сэркатибе тарафыннан белдеру 
хэбэрлэрен теркэу журналында гамэлгэ ашырыла (журналныц кицэш, тэкъдим ителэ 
торган урнэге Тэртипнец 2 номерлы кушымтасында каралган).

Комиссия сэркатибе белдеру хэбэрендэге хэбэрнец яшеренлеген сакларга 
бурычлы.Яшерен хэбэрне таратуда гаепле зат дисциплинар, Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ башка ж;аваплылык курэ.

10. Белдеру хэбэренец копиясе теркэу турындагы билге белэн Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы ж;ирле узидарэ органы карамагындагы
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оешма (учреждение) житэкчесе кулына белдеру хэбэрлэре журналында кул 
куйдырып бирэ яки алу турында белдеру хэбэре белэн почта аша жибэрэ.

11. Белдеру хэбэрлэрен алдан карау барышында Комиссия белдеру хэбэрен 
жибэргэн затлардан тиешле тэртиптэ аларда бэян ителгэн хэллэр буенча ацлатмалар 
алырга Ьэм тиешле тэртиптэ дэулэт хакимиятенец федераль органнарына, Россия 
Федерациясе субъектларьшыц дэулэт хакимияте органнарына, жирле узидарэ 
органнарына Ьэм кызыксынучы оешмаларга запрослар жибэрергэ хокуклы.

12.Белдеру хэбэрлэрен алдан карау йомгаклары буенча Ьэркайсына дэлилле 
нэтижэ эзерлэнэ.

Белдеру хэбэрлэрен алдан карау барышында алынган белдеру 
хэбэрлэре,нэтижэлэр Ьэм башка материаллар Комиссия утырышына белдеру 
хэбэрлэре кергэн коннэн сон; жиде эш кене эчендэ тэкъдим ителэ.

Тэртипнец 11 пунктында курсэтелгэн запрослар жибэру очрагында белдеру 
хэбэрлэре, нэтижэлэр Ьэм башка материаллар Комиссиягэ эш биручегэ (яллаучы 
вэкиленэ) белдеру хэбэрлэре кергэн кеннэн сон; 45 кен эчендэ тапшырыла. 
Курсэтелгэн срок озайтылырга мемкин, тик 30 кеннэн артыкка тутел.

13. Комиссия Татарстан Республикасы Телэче муниципаль район 
Советыныц 2018 елныц 24 августындагы “ Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районында хезмэт (вазыйфа) тэртибенэ карата куелган талэплэрне 
утэуЬэм мэнфэгатьлэр низагын кейлэу буенча комиссия хакындагы Нигезлэмэне 
раслау турында”гы 137 номерлы карары белэн расланган комиссия турындагы 
Нигезлэмэдэ билгелэнгэн тэртиптэ белдеру хэбэрлэрен карый Ьэм алар буенча 
карарлар кабул итэ Ьэм кабул ителгэн карарны эш биручегэ (яллаучы вэкиленэ) 
жибэрэ.

14. Эш бируче (яллаучы вэкиле) Комиссия тарафыннан белдеру хэбэрлэрен 
карау нэтижэлэре буенча тубэндэге карарларныц берсе кабул ителэ:

а)белдеру хэбэрен жибэргэн зат тарафыннан вазыйфаи йеклэмэлэрен утэгэндэ 
мэнфэгатьлэр низагы булмауны танырга;

б) белдеру хэбэрен жибэргэн зат тарафыннан вазыйфаи йеклэмэлэрен 
утэгэндэ шэхси кызыксыну мэнфэгатьлэр низагына китерэ яки китерергэ мемкин 
икэнлекне танырга;

в) белдеру хэбэрен жибэргэн зат тарафыннан мэнфэгатьлэр низагын 
булдырмау Ьэм (яки) кейлэу буенча чаралар утэлмэуне танырга.

15. Тэртипнец 14 пункты “б” пунктчасында каралган карарны кабул иту 
очрагында Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ 
органы карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесе Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ мэнфэгатьлэр низагын булдырмау Ьэм (яки) кейлэу буенча 
чаралар курэ яки чаралар куруне тээмин итэ.

16. Тэртипнец 14 пункты “в” пунктчасында каралган карарны кабул иту 
очрагында Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы жирле узидарэ 
органы карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесенэ карата Россия 
Федерациясенец Хезмэт кодексында, жирле узидарэ органы карамагындагы оешма 
(учреждение) уставы Ьэм хезмэт шартнамэсендэ каралган дисциплинар жэзалар 
кулланыла.



6

Белдеру хэбэрен карау белэн бэйле белдеру хэбэре Ьэм башка материаллар 
Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы ж;ирле узиДаРэ органы 
карамагындагы оешма (учреждение) житэкчесенец шэхси делосына теркэлэ.
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Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы жирле узидарэ органы 
карамагындагы оешма (учреждение) 
житэкчесе тарафыннан вазыйфаи 
йеклэмэлэрне башкаргавда мэнфэгатьлэр 
низагына китеруче яки китерергэ мемкин 
булган шэхси кызыксынуныц барлыкка 
килуе хакында хэбэр иту Тэртибенэ
1 номерлы кушымта

Тэкъдим ителучеурнэк

Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесе, 
“Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 
районы Башкарма комитетыныц мэгариф 
булеге” МКУ башлыгы, “Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц социаль-мэдэни елкэ 
булеге” МКУ башлыгы, ““Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц яшьлэр сэясэте, 
спорт Ьэм туризм булеге”МКУ башлыгы 
(тиешлесен сайларга)

(Ф.И.О.)
____________________________ дан

(Ф.И.О.,вазыйфа)

вазыйфаи йеклэмэлэрне башкаргавда мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки 
китерергэ мемкин булган шэхси кызыксынуныц барлыкка килуе хакында

БЕЛДЕРУ ХЭБЭРЕ

Миндэ вазыйфаи йеклэмэлэрне башкаргавда мэнфэгатьлэр низагына китеруче 
яки китерергэ мемкин булган шэхси кызыксынуныц барлыкка килуе хакында хэбэр 
итэм (кирэклесенец астына сызарга).
шэхси кызыксынуныц барлыкка килуенэ нигез булган хэллэр:

шэхси кызыксыну йогынты ясый торган яки йогынты ясарга мемкин булган 
вазыйфаи йеклэмэлэр: : ______________________________________

мэнфэгатьлэр низагын булдырмау Ьэм (яки) кейлэу буенча тэкъдим ителэ торган 
чаралар:

Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районында хезмэт (вазыйфаи)
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тэртибенэ куелган талэплэрне утэу буенча Комиссия утырышында белдеру хэбэрен 
Караганда шэхсэн катнашу ниятем бар (ниятем юк) (кирэклесенец астына сызарга)

“ ” 20 ел. __________________
(белдеру хэбэрен жибэргэн затны имзасы (имзаныц расшифровкасы)
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Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы жирле узидарэ органы 
карамагындагы оешма (учреждение) 
житэкчесе тарафьшнан вазыйфаи 
йоклэмэлэрне башкаргацда мэнфэгатьлэр 
низагына китеруче яки китерергэ мемкин 
булган шэхси кызыксынуныц барльпска 
килуе хакында хэбэр иту Тэртибенэ
2 номерлы кушымта

Тэкъдим ителуче урнэк

Эш бирученец (яллаучы вэкиленец) Татарстан Республикасы Телэче 
муниципаль районы жирле узидарэ органы карамагындагы оешма 

(учреждение) житэкчесе тарафыннан вазыйфаи йоклэмэлэрне башкаргацда 
мэнфэгатьлэр низагына китеруче яки китерергэ мемкин булган шэхси 

кызыксынуныц барлыкка килуе хакында жибэрелгэн 
белдеру хэбэрлэрен теркэу 

журналы

№
п/п

Белдеру
хэбэрен
теркэу
номеры

Белдеру
хэбэрен
теркэу
датасы

Белдеру
хэбэре

тэкъдим
ителде

Белдеру хэбэре 
теркэлде

Белдеру хэбэренец 
копиясен алу 

турында билге 
(копияне алдым, 

имза) яки белдеру 
хэбэренец копиясен 
почта аша ждбэру 

турында билге

Ф.И.
О.

вазый
фа

Ф.И.О. вазый
фа

имза

1 2 3 4 5 6 7 8 9


