
 
 
 
 
 
 



 
                            Татарстан Республикасы 

                        Сарман муниципаль 
районы 

             Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советының 2018 елның 13 

декабрендəге 118 номерлы карарына 1 
нче кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы җирле үзидарə органнарының һəм аларның вазыйфаи 

затларының законлы көченə кергəн суд карарлары, арбитраж судларның 
норматив булмаган хокукый актларын, законсыз карарларын һəм гамəллəрен 
(гамəл кылмау) гамəлдə булмавын тану турында карарларның, хокук куллану 

практикасы мəсьəлəлəрен карау тəртибе 
 

I. Гомуми нигезлəмəлəр 
 

1.1. Əлеге тəртип  Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы җирле үзидарə органнарының һəм 
аларның вазыйфаи затларының законлы көченə кергəн суд карарлары, арбитраж 
судларның норматив булмаган хокукый актларын, законсыз карарларын һəм 
гамəллəрен (гамəл кылмау) гамəлдə булмавын тану турында карарларның, хокук 
куллану практикасы мəсьəлəлəрен карау процедурасын билгели (алга таба-хокук 
куллану практикасы тəртибе, мəсьəлəлəре), шулай ук Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы җирле үзидарə 
органнарының һəм аларның вазыйфаи затларының законлы көченə кергəн суд 
карарлары, арбитраж судларның норматив булмаган хокукый актларын, законсыз 
карарларын һəм гамəллəрен (гамəл кылмау) гамəлдə булмавын тану турында 
карарларның, хокук куллану практикасы мəсьəлəлəрен карау буенча эшче төркем 
формалаштыру мəсьəлəлəрен җайга сала(алга таба – эшче төркем, суд карарлары), 
эшче төркем утырышларын үткəрү һəм мондый утырышлар нəтиҗəлəрен 
рəсмилəштерү тəртибе. 

 
II. Эшче төркем оештыру һəм эш тəртибе 

 
2.1. Эшче төркем рəис, рəис урынбасары, секретарь һəм эшче төркем 

əгъзалары составында кимендə 7 кеше тəшкил итə. 
Эшче төркем составына Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы җирле үзидарə органнарының 
коррупцион һəм башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы зат 
һəм аларның вазыйфаи затлары кертелə. 

Эшче төркем составы Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге башлыгы 
карары белəн раслана. 

2.2. Эшче төркемнең эше хисап кварталыннан соң килүче айның 15 
числосына кадəр үткəрелə торган, хисап кварталында суд карарлары турында 
мəгълүмат кергəн очракта гамəлгə ашырыла. 



Эшче төркем утырышына чакырылалар: 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 

тибындагы поселогы җирле үзидарə органнарының структур бүлекчəлəре һəм 
аларның вазыйфаи затлары суд тарафыннан гамəлдə түгел дип танылган акт, 
карарлар, гамəллəр кылу (гамəл кылмау) (алга таба – башка хезмəткəрлəр) 
проектын эшлəүдə катнашкан, карала торган мəсьəлəлəр буенча аңлатмалар бирү 
өчен; 

акт, карар, гамəллəр (гамəл кылмау) белəн бозылган затлар яки аларның 
вəкиллəре (алга таба – башка затлар)); 

вəкил (вəкиллəр): 
иҗтимагый оешма (иҗтимагый оешма Татарстан Республикасы Иҗтимагый 

палатасы тəкъдиме буенча билгелəнергə мөмкин); 
          Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы прокуратурасы. 

Эшче төркем Секретаре Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасына 
(Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы тəкъдиме буенча иҗтимагый 
оешма вəкиллəрен чакырган очракта) һəм Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы прокуратурасына вəкиллəр кандидатуралары турында  
запрослар җибəрə. 

2.3. Суд карарлары турында мəгълүмат Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының əйдəп баручы белгече эшче 
төркем рəисенə хисап кварталыннан соң килүче айның 5 числосыннан да соңга 
калмыйча җибəрелə. 
          Мəгълүмат карап торырга тиеш позициясен чагыштырмача: 

норматив булмаган хокукый актлар чыгару, Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы җирле  
үзидарə органнарының һəм аларның вазыйфаи затларының суд тарафыннан 
гамəлдə түгел дип танылган (законсыз дип танылган) карарлар кабул итү һəм 
гамəллəр кылу (гамəл кылмау) нигезлəре); 

норматив булмаган хокукый актларны, Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы җирле үзидарə 
органнарының һəм аларның вазыйфаи затларының законсыз карарларын һəм 
гамəллəрен (гамəл кылмауларын) гамəлдə түгел дип тану нигезлəре; 

башка хезмəткəрлəрнең хокук куллану практикасы мəсьəлəлəрен карауда 
катнашу. 

Бер үк вакытта чыгарылган суд карарлары турында мəгълүмат белəн 
бергə аларның күчермəлəрен кушымта белəн бер үк вакытта норматив 
булмаган хокукый актны кабул иткəн яки əзерлəгəн вазыйфаи затның 
(хезмəткəрнең) эш язмалары, суд тарафыннан аның гамəллəре сəбəплəренə 
карата гамəлдə түгел дип танылган гамəллəр (гамəл кылмау) турында Карар 
кабул итү һəм башкару җибəрелə.  

2.4.  Эшче төркем рəисе хисап кварталыннан соң килүче айның 10 
числосына кадəр эш төркеме утырышын үткəрү датасын һəм утырышка башка  
хезмəткəрлəрне һəм башка затларны чакыру кирəклеген билгели. 

2.5. Эшче төркем секретаре эшче төркем əгъзаларын һəм утырышка 
чакырылган башка хезмəткəрлəрне һəм башка затны эшче төркем утырышын 
үткəрү датасын, урынын һəм вакытын хəбəр итə. 



Суд тарафыннан гамəлдə түгел (законсыз) дип танылган гамəллəр кылган 
(гамəл кылмау) норматив булмаган хокукый акт чыгаруда катнашкан эшче 
төркем əгъзалары эшче төркем утырышына чакырылмыйлар. 

2.6. Эшче төркем утырышы, əгəр анда эшче төркем составының 
яртысыннан артыгы катнашса, хокукый мəсьəлə булып тора. Утырыш рəис 
тарафыннан, ə аның булмаганда – эшче төркем рəисе урынбасары тарафыннан 
үткəрелə. 

2.7. Хокук куллану практикасы мəсьəлəлəрен карау барышында эш 
төркеме: 

суд карарларын, шул исəптəн норматив булмаган хокукый актны, 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы җирле үзидарə органнарының һəм аларның вазыйфаи 
затларының законсыз чишелешлəрен һəм гамəллəрен (гамəл кылмау) дөрес 
түгел дип тану нигезлəрен анализлый; 

ачыклау: 
басманың норматив булмаган хокукый актның мотивлары һəм шартлары, 

суд тарафыннан гамəлдə түгел дип танылган карар кабул итү һəм гамəллəр 
кылу (гамəл кылмау); 

норматив булмаган хокукый акт проектларын əзерлəүдə катнашкан 
затларның гамəллəрендə, суд тарафыннан гамəлдə түгел (законсыз) дип 
танылган гамəллəр кылуында (гамəл кылмау), коррупциячел күренеш 
билгелəре булу (булмау), шул исəптəн: 

затларның шəхси кызыксынуы (мəнфəгатьлəр каршылыгы ситуациясе) 
шартлары, эшлəүдə катнашкан, шулай ук суд тарафыннан гамəлдə түгел дип 
танылган актны, карарлар һəм гамəллəр кылуда (гамəл кылмау) катнашкан 
проектны килештерү); 

мондый затлар тарафыннан акт чыгару, карар кабул итү, гамəллəр кылу 
(гамəл кылмау) белəн кызыксынучы затларның коррупциячел тыкшыну 
очраклары, башка явыз ният белəн файдалану очраклары турында хəбəр итə 
торган шартлар); 

хокукый актларны бастырып чыгаруны кисəтүгə, шулай ук законнар 
җыелмасына туры килми торган карарлар кабул итүгə һəм гамəллəр кылуга 
(гамəл кылмау) юнəлтелгəн чаралар һəм коррупцион күренешлəр турында 
тəкъдимнəр эшлəп чыгара. 

2.8.  Югарыда күрсəтелгəн мəсьəлəлəрне карау нəтиҗəлəре буенча эшче 
төркем коррупциячел күренеш билгелəре булу (булмау) турында Карар кабул 
итə, шулай ук законнарга каршы килə торган норматив булмаган хокукый 
актлар кабул итүне, гамəллəр кылуны (гамəл кылмау) кисəтүгə юнəлдерелгəн 
тəкъдимнəр эшкəртə. 

2.9. Əлеге Тəртипнең 2.7, 2.8 пунктларында күрсəтелгəн мəсьəлəлəр 
буенча эшче төркем карары ачык тавыш бирү юлы белəн утырышта 
катнашучыларның күпчелек тавышы белəн кабул ителə. Тавышларның 
тигезлеге очрагында утырышта рəислек итүче тавышы хəлиткеч булып тора. 

2.10. Утырыш нəтиҗəлəре буенча секретарь һəм рəислек итүче кул куя  
торган беркетмə төзелə. Беркетмəдə күрсəтелə: 

утырышны үткəрү датасы, вакыты һəм урыны; 
утырышта катнашучылар эшче төркем əгъзалары һəм башка 

катнашучылар; 



тавыш бирү нəтиҗəлəре; 
кабул ителгəн карар. 
Беркетмəгə суд тарафыннан норматив булмаган актның гамəлдə түгел 

дип танылган суд карарлары күчермəлəре, шулай ук эшче төркемнең карау 
предметы булган башка материаллар теркəлə. 

Суд утырышы беркетмəсе, шулай ук суд тарафыннан норматив булмаган 
акт, суд карары Интернет челтəрендə Сарман муниципаль районының рəсми 
сайтында «Коррупциягə каршы көрəш " бүлегендə урнаштырылырга тиеш. 

2.11. Эшче төркем рəисе утырыш уздырылган көннəн алып 5 көннəн дə 
соңга калмыйча, тиешле карарлар кабул итү өчен, беркетмə Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы җирле үзидарə органы җитəкчесенə җибəрə. 

2.12 Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы җирле үзидарə органнары һəм аларның вазыйфаи 
затлары карарларында һəм гамəллəрендə (гамəл кылмау) коррупция өлеше 
ачыкланган очракта, эшче төркем рəисе эш төркеменең карау предметы булган 
беркетмəне һəм башка материалларны, хезмəт (вазыйфаи) тəртибенə карата 
талəплəрне үтəү һəм коррупциягə каршы көрəшне җайга салу буенча алга таба  
чаралар эшлəү өчен, коррупцияне профилактикалау һəм булдырмау буенча  
тиешле комиссия каравына җибəрə. 

 
 

Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районы 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы Рəисе 
«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге башлыгы                                                      Р.Ə. Кəримов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Татарстан Республикасы 
                        Сарман муниципаль 

районы 
             Җəлил шəһəр тибындагы 

поселогы Советының 2018 елның 13 
декабрендəге 118 номерлы карарына 

 2 нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы җирле үзидарə органнарының һəм аларның вазыйфаи 

затларының законлы көченə кергəн суд карарлары, норматив булмаган хокукый 
актлары, законсыз карарлары һəм гамəллəре (гамəл кылмау) турында арбитраж суд 

карарлары нəтиҗəлəре буенча хокук куллану практикасы мəсьəлəлəрен карау 
буенча Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы һəм Башкарма комитетының 

эшче төркеме составы. 
 

          Р.Ə. Кəримов - «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
                                        муниципаль берəмлеге башлыгы                                                                                                

 

И. Ф. Галлямов - Җəлил бистəсе башкарма комитеты җитəкчесе 
                                     эшче төркем рəисе урынбасары                                                                                               

 

             Д.Ф. Əбрəрова- Җəлил бистəсе Советының оештыру эшлəре буенча əйдəп 
баручы белгече эшче төркем секретаре 

 

Эшче төркем əгъзалары: 
 

Г.М. Идиатуллина - шəһəр тибындагы Җəлил бистəсе башкарма комитеты 
җитəкчесе урынбасары коррупцион һəм башка 
хокук бозуларны профилактикалау эше өчен 
җаваплы зат 

Г.И. Гарифуллина - Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советының  
                                   оештыру эшлəре бүлеге начальнигы 

    

Г.М. Ахмадишина - Җəлил бистəсе башкарма комитетының əйдəп баручы белгече 
 

Э.А. Мотыгуллина - Җəлил бистəсе башкарма комитетының əйдəп баручы белгече                                                                       
 

 


