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Татарстан Республикасы Министр-

лар Кабинетының «Халыкара 

программалар дирекциясе» автоном 

коммерциягә карамаган оешмасын 

төзү турында» 2016 ел, 5 май,                   

283 нче карары белән расланган 

«Халыкара программалар дирекция-

се» автоном коммерциягә карамаган 

оешмасы уставына үзгәреш кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Халыкара программалар 

дирекциясе» автоном коммерциягә карамаган оешмасын төзү турында» 2016 ел,            

5 май, 283 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2016 ел, 26 ноябрь, 875 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «Халыкара программалар дирекциясе» автоном коммерциягә карамаган 

оешмасы уставына, аңа түбәндәге эчтәлекле 8 бүлек өстәп, үзгәреш кертергә: 

 

 

«8 бүлек. Автоном оешмада мәнфәгатьләр низагын 

кисәтү һәм җайга салу 

 

8.1. Автоном оешма хезмәткәренең шәхси (турыдан-туры яки читләтеп) 

кызыксынуы үзенең хезмәт вазыйфаларын тиешенчә башкаруга йогынты ясаган яки 

йогынты ясый алган яки Автоном оешма хезмәткәренең шәхси кызыксынуы һәм 

хезмәткәре булып торган Автоном оешманың хокуклары һәм законлы 

мәнфәгатьләре арасында Автоном оешмасы мөлкәтенә һәм (яки) эшлекле 

репутациясенә зыян салуга китерүгә сәләтле каршылыклар барлыкка килгән яки 
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барлыкка килә алган вәзгыять мәнфәгатьләр низагы дип аңлашыла. 

Хезмәт йөкләмәләрен үтәүгә бәйле рәвештә, Автоном оешма хезмәткәре 

тарафыннан үзе өчен яки аның белән якын туган яки туган булган зат (ата-анасы, 

хатыны-ире, балалары, абый-энеләре, апа-сеңелләре, шулай ук хатынының һәм 

иренең абый-энеләре, апа-сеңелләре, ата-аналары, балалары) өчен, шул исәптән 

хезмәткәр һәм (яки) аның белән якын туган яки туган булган зат мөлкәти, 

корпоратив яки башка якын мөнәсәбәтләр белән бәйле булган оешмалар яки 

гражданнар тарафыннан акча, кыйммәтләр, башка мөлкәт рәвешендә табышлар, шул 

исәптән мөлкәти хокуклар, мөлкәти характердагы хезмәтләр, башкарылган эшләр 

нәтиҗәләре яки нинди дә булса файдалар (өстенлекләр) алу мөмкинлеге Автоном 

оешма хезмәткәренең үзенең хезмәт вазыйфаларын тиешенчә башкаруга йогынты 

ясаган яки йогынты ясый алган шәхси кызыксынуы дип аңлашыла. 

8.2. Автоном оешманың генераль директоры гамәлгә куючыга вазыйфаи 

йөкләмәләрне үтәгәндә мәнфәгатьләр низагына китерә торган яки китерә алган 

шәхси кызыксыну барлыкка килү турында хәбәр итәргә тиеш. 

8.3. Автоном оешма хезмәткәре Автоном оешманың генераль директорына 

вазыйфаи йөкләмәләрне үтәгәндә мәнфәгатьләр низагына китерә торган яки китерә 

алган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында хәбәр итәргә тиеш. Автоном 

оешманың генераль директорына хәбәр итү тәртибе, хәбәрнамәләрдәге 

мәгълүматлар исемлеге, бу мәгълүматларга тикшерү үткәрүне оештыру һәм 

хәбәрнамәләрне теркәүгә алу тәртибе Автоном оешманың генераль директоры 

тарафыннан билгеләнә.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                 А.В.Песошин 


