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2008 елның 25нче декабрендәге 273нче номерлы ФК «Ришвәтчелеккә
каршылык турында» дип исемләнгән Федераль канун, 2015 елның 22нче
декабрендә 650нче номерлы «Россия Федерациясендә билгеле-бер дәүләт
хезмәте, федераль дәүләт хезмәте башкара торган затларның һәм башка
затларның вазыйфаларны башкарганда барлыкка килгән һәм мәнфәгатьләр
бәрелешенә, низагка китерергә мөмкин булган шәхси мәнфәгатьләр турында
хәбәр итү тәртибе, һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер
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актларына үзгәрешләр кертү турында» дип исемләнгән Россия Федерациясе
Президенты Указы, 2016 елның 18 мартындагы УП-265 номерлы «Татарстан
Республикасындагы билгеле-бер дәүләт хезмәте башкара торган затларның
вазыйфаларны башкарганда барлыкка килгән һәм мәнфәгатьләр бәрелешенә,
низагка китерергә мөмкин булган шәхси мәнфәгатьләр турында хәбәр итү
тәртибе, һәм Татарстан Республикасы Президентының кайбер актларына
үзгәрешләр кертү турында» дип исемләнгән Татарстан Республикасы
Президенты Указы нигезендә б о е р ы к бирәм:
1.

Беркетелгән

Татарстан

Республикасы

Яшьләр

эшләре

министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтендәге затларның
вазыйфаларны башкарганда барлыкка килгән һәм мәнфәгатьләр бәрелешенә,
низагка китерергә мөмкин булган шәхси мәнфәгатьләр турында хәбәр итү
тәртибен расларга.
2. Дәүләт хезмәте, кадрлар һәм юридик хезмәт секторына Татарстан
Республикасының

Яшьләр

эшләре

министрлыгындагы

Татарстан

Республикасы дәүләт хезмәтен башкаручы гражданнарны һәм министрлык
белән билгеле-бер хезмәт башкару турында контрактлар төзегән затларны
әлеге боерык белән таныштырырга.
3. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы
итеп билгелим.

Министр

Д.И.Фаттахов
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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгы
боерыгы нигезендә расланды
13.12.2018 №190

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында Татарстан Республикасы
дәүләт гражданлык хезмәтендәге затларның вазыйфаларны башкарганда барлыкка
килгән һәм мәнфәгатьләр бәрелешенә, низагка китерергә мөмкин булган шәхси
мәнфәгатьләр турында хәбәр итү
ТӘРТИБЕ

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгындагы
Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтендәге затларның (моннан соң –
Министрлык, гражданлык хезмәтендәге затлар) эшкә яллаучы як вәкилләренә, шул
исәптән Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрына (моннан соң –
министр) вазыйфаларны башкарганда барлыкка килгән, мәнфәгатьләр бәрелешенә,
низагка китергән яки китерергә мөмкин булган шәхси мәнфәгатьләр турында хәбәр
итү процедурасына карата регламентлар билгели.
2. Вазыйфаларны башкарганда барлыкка килгән, мәнфәгатьләр бәрелешенә
китергән яки китерергә мөмкин булган шәхси мәнфгатьләр (моннан соң – хәбәр)
турында гражданлык хезмәтендәге зат тарафыннан язма рәвештә, әлеге тәртипкә
беркетелгән 1нче номерлы Кушымтада тәкъдим ителгән форма буенча төзелергә һәм
министрга юлланырга тиеш.
3.

Министр,

алдан

карау

өчен,

хәбәрне

өч

эш

көне

дәвамында

Министрлыктагы ришвәтчелек һәм башка хокук бозуларны профилактикалау
эшләре өчен җаваплы затка (моннан соң – җаваплы зат) юллый.
4. Җаваплы зат кабул итеп алынган хәбәрләрне, әлеге Тәртипкә беркетелгән
2нче номерлы Кушымтада тәкъдим ителгән форма нигезендә Теркәү кенәгәсенә
билгеләп – теркәп куя һәм кабул итеп алынган хәбәрләр исәбен алып бара.
5. Җаваплы зат конфиденциальлек саклый һәм гражданлык хезмәтендәге
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заттан кабул итеп алынган барлыкка килгән шәхси мәнфәгатьләр турында
мәгълүматны саклый һәм, мәгълүмат тарату өчен, Россия Федерациясе кануннары
буенча җавап тота.
6. Хәбәрне алдан карау этабында җаваплы зат хәбәр биргән гражданлык
хезмәтендәге заттан, ул күрсәткән шартлар мәсьәләсендә шәрехләмә алырга,
хакимият органнарына, башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына һәм
кызыксынган оешмаларга алдан расланган тәртип буенча юллама җибәрергә
хокуклы.
7. Хәбәрне алдан карау нәтиҗәләре буенча, җаваплы зат мотивлашкан нәтиҗә
әзерли. Алдан карау этабында җаваплы зат тарафыннан кабул итеп алынган хәбәр,
нәтиҗә һәм башка документлар җиде эш көне дәвамында Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгы Дәүләт гражданлык хезмәтендәге затларга карата
булган таләпләрнең үтәлүен һәм мәнфәгатьләр бәрелеше, низагларны көйләү
комиссия (моннан соң – Комиссия) рәисенә тапшырыла.
8. Әлеге Тәртипнең 6нчы пунктында күрсәтелгән сорау (запрос) җибәрелгән
очракта, хәбәр алынганнан соң 45 көн дәвамында, хәбәр, нәтиҗә һәм башка
документлар җаваплы зат тарафыннан Комиссия рәисенә тапшырылырга тиеш.
Күрсәтелгән сроклар Комиссия рәисе тарафыннан озайтылырга мөмкин, ләкин 30
көннән артмаска тиеш.
9. Комиссия хәбәрне, нәтиҗәне һәм башка документларны Татарстан
Республикасы

Яшьләр

эшләре

Татарстан

Республикасы

Яшьләр

эшләре

министрлыгындагы Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәтендәге
затларга карата булган таләпләрне һәм мәнфәгатьләр бәрелеше, низагларны көйләү
комиссиясе турындагы нигезләмә буенча карый башлыйлар.

5

1нче номерлы Кушымта
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре
министрлыгындагы

Татарстан

Республикасы

дәүләти

гражданлык

хезмәтендәге

затларның

вазыйфа

башкарганда

барлыкка

килгән,

мәнфәгатьләр бәрелешенә китергән яки
китерергә

мөмкин

булган

шәхси

мәнфәгатьләр турында хәбәр итү тәртибе.

Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгы
_______________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________
(вазыйфа, Ф.И.О., адрес,
телефон номеры)

Хәбәр
Вазыйфаларны башкарганда мәнфәгатьләр бәрелешенә, низагка китергән яки
китерергә мөмкин булган шәхси

Вазыйфаларны башкарганда мәнфәгатьләр бәрелеше, низагка китерергә мөмкин
булган яки китергән шәхси мәнфәгатьләр барлыкка килүе турында хәбәр итәм.
(кирәклесенең астына сызарга)
Шәхси

мәнфәгатьләр

барлыкка

килүгә

нигез

булган

шартлар:

______________________________________________________
Шәхси

мәнфәгатьләр

вазыйфалар һәм бурычлар:

комачаулаган

яки

комачауларга

мөмкин

булган
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________________________________________________
Күзалланган мәнфәгатьләр бәрелешен, низагны булдырмый калу яки көйләү
чаралары:_______________________________________________________________
Татарстан

Республикасы

Яшьләр

эшләре

министрлыгының

дәүләти

гражданлык хезмәтендәге затларга карата булган таләпләрне һәм мәнфәгатьләр
бәрелеше, низагларны көйләү комиссиясенең әлеге хәбәрне карауга багышланган
утырышында булырга ниятлим/ниятләмим (кирәкле вариантның астына сызарга)
___________

____________

______________________

(дата)

(имза)

(инициаллар һәм фамилия)
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2нче номерлы Кушымта

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре
министрлыгындагы

Татарстан

Республикасы

дәүләти

гражданлык

хезмәтендәге

затларның

вазыйфа

башкарганда

барлыкка

килгән,

мәнфәгатьләр бәрелешенә китергән яки
китерергә

мөмкин

булган

шәхси

мәнфәгатьләр турында хәбәр итү тәртибе.

Мәнфәгатьләр бәрелеше, низагка китергән яки китерергә мөмкин булган шәхси
мәнфәгатьләр турында хәбәрләрне теркәү
КЕНӘГӘСЕ

«__»________ _____елда ачылды.
«__»______ _____ елда ябылды
______ биттә.

Хәбәрне

Хәбәр биргән дәүләт гражданлык

Хәбәрне

теркәү

хезмәтендәге зат турында мәгълүмат

кабул итеп

көне һәм

фамилия,

номеры

исем,

(№)

әтисенең

инициаллары

исеме

һәм имзасы

1

2

дәрәҗәсе

3

телефон

алган затның

номеры

фамилиясе,

4

5

Искәрмә
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