
 

 

 

 

 

 

20.12.2011 елда кабул ителгән “Муниципаль районның җирле 

үзидарә органы тибын муниципаль учреждениегә үзгәртү турында” №5 

Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль район Советы Карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

“Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль район Башкарма 

комитеты ведомствосында булган муниципаль казна учреждениеләре һәм 

муниципаль унитар предприятиеләр, муниципаль учреждениеләрнең 

уставына (положениеләр) мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга 

салу мәсьәләләрен җайга салучы, мәнфәгатьләр каршылыгына китергән яки 

китерү куркынычы булган хезмәт вазифаларын башкару барышында шәхси 

кызыксынучанык туу турында хәбәр итү вазифасы йөкләнүне билгеләүче 

тиешле учреждение (предприятие) җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре 

арасындагы хезмәт килешүләренә үзгәрешләр кертү турында”гы №1136 

карары нигезендә, шулай ук 25.12.2008 елда кабул ителгән “Коррупциягә 

каршы тору” №273-ФЗ Федераль законы нигезендә, Татарстан Республикасы 

Минзәлә муниципаль район Советы 

 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

 

1. Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының “Яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге” муниципаль казна учреждениесе турындагы 

Положениегә үзгәрешләр кертергә (яңа редакция): 

2. “Хезмәт мөнәсәбәтләре” 5 нче бүлеген “Мәнфәгатьләр каршылыгын 

булдырмау һәм җайга салу” 5.4 пункты белән тулыландырырга. 

5.4.1 Учреждение хезмәткәренең шәхси кызыксынуы аның хезмәт 

вазифаларын тиешенчә үтәүгә комачау итәргә яисә хезмәткәр эшли 

торган учреждениенең мөлкәтенә һәм (яисә) учреждениенең эш 

репутациясенә зыян салуга китерерлек, учреждениенең хокуклары һәм 

законлы мәнфәгатьләре һәм хезмәткәрнең шәхси кызыксынуы 

арасында каршылык килеп туган яисә туу куркынычы булу ситуациясе 

мәнфәгатьләр каршылыгы дип кабул ителә. 

4.2 Хезмәт вазифаларын башкару белән бәйле рәвештә, акча, 

кыйммәтле бүләкләр, башка мөлкәт рәвешендә керем алу, шул исәптән, 

үзе яисә өченче затлар өчен мөлкәт хокукы исә мөлкәт характерындагы 

башка хезмәтләр алу мөмкинлеге хезмәт вазифаларын тиешенчә үтәүгә 
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тәэсир иткән яисә тәэсир итү куркынычы булган учреждение 

хезмәткәренең шәхси кызыксынуы дип кабул ителә. 

5.4.3 “Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге” МКУ җитәкчесе мәнфәгатьләр 

каршылыгына китергән яисә китерү куркынычы тудырган вазифаи 

бурычларны башкарганда шәхси кызыксыну туу турында ТР Минзәлә 

муниципаль район Башкарма комитеты Җитәкчесенә хәбәр итәргә тиеш. 

5.4.4 “Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге” МКУ хезмәткәре 

мәнфәгатьләр каршылыгына китергән яисә китерү куркынычы тудырган 

вазифаи бурычларны башкарганда шәхси кызыксыну туу турында 

учреждение җитәкчесенә хәбәр итәргә тиеш. 

5.4.5 “Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге” МКУ җитәкчесенә хәбәр итү, 

хәбәр итү кәгазьләрендәге мәгълүматлар исемлеге, әлеге мәгълүматларны 

тикшерүне һәм белдерү кәгазьләрен теркәүне оештыру “Яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлеге” МКУ җитәкчесе тарафыннан билгеләнә. 

2. “Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге” МКУ җитәкчесе Р.И.Хәмидуллинны 

Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының “Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге” муниципаль казна учреждениесе Положениесенә 

үзгәрешләр кертүне уздыру буенча вәкаләтле дип билгеләргә. 

1. 3. Гамәлдәге карарның үтәлешен контрольдә тотуны мәгариф, 

мәдәният, сәламәтлек саклау, яшьләр эшләре, спорт һәм социаль мәсьәләләр 

буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

Совет рәисе                                                                        А.Ф. Салахов. 


