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 Татарстан Республикасы Спорт 
министрлыгында Татарстан 
Республикасы Дәүләт гражданлык 
хезмәте вазыйфаларын биләүче 
затларның вазыйфаи бурычларын 
үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына 
китерә һәм китерә ала торган шәхси 
кызыксынучанлыгы барлыкка килү 
турында хәбәр итү тәртибе турындагы 
нигезләмәне раслау турында   

 
Россия Федерациясе Президентының 2015 елның 22 декабрендә кул куелган 650 

номерлы «Россия Федерациясенең аерым дәүләт вазыйфаларын, федераль дәүләт 
хезмәте вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның вазыйфаи 
бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яисә китерә ала торган 
шәхси кызыксынучанлыгы барлыкка килү турында хәбәр итү тәртибе турында һәм 
Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 
Указын үтәү йөзеннән  

боерык бирәм: 
1. Татарстан Республикасы Спорт министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфаларын биләүче затларның 
вазыйфаи бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яисә китерә 
ала торган шәхси кызыксынучанлыгы барлыкка килү турында хәбәр итү тәртибе 
хакында теркәлә торган нигезләмәне (алга таба – Нигезләмә) расларга. 

2.  Кадрлар һәм дәүләт хезмәте мәсьәләләре буенча секторына 
(Тайшибаева Л. Н.) әлеге Боерыкның 1 пункты белән расланган Нигезләмәне 
Министрлыктагы Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәткәрләренә 



җиткерергә.  
3.  Әлеге боерык үтәлешен тикшерүне үз артымда калдырам  
 

Министр                                                                                                              В.А.Леонов 

 



Татарстан Республикасы 
Спорт министрлыгының 

2019 елның 19 мартында кул куелган  
81 номерлы боерыгы белән 

расланды 
 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СПОРТ МИНИСТРЛЫГЫНДА 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАНЛЫК ХЕЗМӘТЕ 

ВАЗЫЙФАЛАРЫН БИЛӘҮЧЕ ЗАТЛАРНЫҢ ВАЗЫЙФАИ БУРЫЧЛАРЫН 
ҮТӘГӘНДӘ МӘНФӘГАТЬЛӘР КАРШЫЛЫГЫНА КИТЕРӘ ҺӘМ КИТЕРӘ АЛА 
ТОРГАН ШӘХСИ КЫЗЫКСЫНУЧАНЛЫГЫ ТУРЫНДА ХӘБӘР ИТҮ ТУРЫНДА 

НИГЕЗЛӘМӘ 
 

1. Әлеге Нигезләмәдә Татарстан Республикасы Спорт министрлыгында 

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфаларын биләүче 

затларның (алга таба – гражданлык хезмәткәрләре, Министрлык) вазыйфаи 

бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яисә китерә ала торган 

шәхси кызыксынучанлыгы барлыкка килү турында хәбәр итү тәртибе билгеләнә. 

2. Гражданлык хезмәткәрләре коррупциягә каршы тору турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә Татарстан Республикасы спорт министрына (алга 

таба – министрга) вазыйфаи бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына 

китерә яисә китерә ала торган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында 

хәбәр итәргә, шулай ук мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмый калу яисә җайга 

салу буенча чаралар күрергә тиеш.  

Хәбәр 1нче кушымтадагы форма буенча төзелгән вазыйфаи бурычларны 

үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала торган шәхси 

кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәрнамә (алга таба – хәбәрнамә) 

рәвешендә язма формада рәсмиләштерелә. 

3. Министр өч эш көне эчендә коррупциячел һәм башка хокук бозуларны 

кисәтү эше өчен җаваплы затка (алга таба – җаваплы зат) хәбәрнамә җибәрә.  

4. Хәбәрнамәне алдан карау барышында җаваплы зат хәбәрнамә юллаган 

гражданлык хезмәткәреннән хәбәрнамәдә бәян ителгән хәлләр буенча аңлатма алу, 

билгеләнгән тәртиптә дәүләт хакимияте органнарына, башка дәүләт органнарына, 



җирле үзидарә органнарына һәм кызыксынган оешмаларга запрослар җибәрү 

хокукына ия. 

5. Хәбәрнамәне алдан карау нәтиҗәләре буенча җаваплы зат дәлилләнгән 

бәяләмә әзерли. Алдан карау барышында алынган хәбәрнамә, бәяләмә һәм башка 

материаллар җаваплы зат тарафыннан хәбәрнамә алган көннән башлап җиде эш 

көне эчендә Министрлыкның Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт 

тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча 

комиссиясе (алга таба – Комиссия) рәисенә тапшырыла. 

6. Әлеге Нигезләмәнең 4 нче пунктында күрсәтелгән запрослар җибәрелгән 

очракта хәбәрнамә, бәяләмә һәм башка материаллар җаваплы зат тарафыннан гариза 

алган көннән алып 45 көн эчендә Комиссия рәисенә тапшырыла. Күрсәтелгән  вакыт 

комиссия рәисе тарафыннан озайтылырга мөмкин, әмма 30 көннән дә артык вакытка 

түгел. 

7. Комиссия хәбәрнамәне, шулай ук бәяләмә һәм башка материалларны карый 

һәм алар буенча Министрлыкның 2019 елның 25 февралендә кул куелган 52 нче 

номерлы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр 

каршылыгын җайга салу буенча Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы 

комиссиясе турында Нигезләмә буенча карар кабул итә.  

 



                                                                                             Татарстан Республикасы 
Спорт министрлыгында  

Татарстан Республикасы Дәүләт  
гражданлык хезмәте вазыйфаларын биләүче  

затларның вазыйфаи бурычларын үтәгәндә  
мәнфәгатьләр каршылыгына китерә  

һәм китерә ала торган шәхси кызыксынучанлыгы 
 барлыкка килү турында хәбәр итү тәртибе 

 турындагы нигезләмәгә 1 нче кушымта 
 

________________________________ 
    (танышу турында тамга) 
 

                                        Татарстан Республикасы 
                                                                           спорт министрына 

                                                                              
                                                                             ________________________________ 
                                                                             
                                                                           _______________________________ 
                                                                                     (Ф.И.Аи., били торган вазыйфасы) 

                                                                                       

_______________________________________дән 

                                              

вазыйфаи бурычларны үтәгәндә 
мәнфәгатьләр каршылыгына китерә 

һәм китерә ала торган шәхси кызыксынучанлык 
барлыкка килү турында 

ХӘБӘРНАМӘ  

Вазыйфаи бурычларымны үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә  
һәм китерә ала торган (кирәклесенең астына сызарга) шәхси 

кызыксынучанлыгым барлыкка килү турында хәбәр итәм.  
Шәхси кызыксыну барлыкка килү өчен түбәндәгеләр нигез булып тора: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Шәхси кызыксыну йогынты ясый яки йогынты ясарга мөмкин булган вазыйфаи 

бурычлар: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________



_______________________________________________________________________ 

Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау яисә җайга салу буенча тәкъдим ителә 

торган чаралар: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгының Татарстан Республикасы  

Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм 

мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча комиссиясе утырышында әлеге 

хәбәрнамәне караганда шәхсән катнашырга (катнашмаска) уйлыйм (кирәклесенең 

астына сызарга).  

 

«___» ___________ 20__ ел ___________________________  _____________________ 
                                               (хәбәрнамә юллаган затның имзасы)         (имзаның 
расшифровкасы) 
      



                                                                                             Татарстан Республикасы 
Спорт министрлыгында  

Татарстан Республикасы Дәүләт  
гражданлык хезмәте вазыйфаларын биләүче  

затларның вазыйфаи бурычларын үтәгәндә  
мәнфәгатьләр каршылыгына китерә  

һәм китерә ала торган шәхси кызыксынучанлыгы 
 барлыкка килү турында хәбәр итү тәртибе 

 турындагы нигезләмәгә 2 нче кушымта 
 

 Вазыйфаи бурычларын үтәгәндә 
мәнфәгатьләр каршылыгына китерә 

һәм китерә ала торган шәхси кызыксынучанлыгы 
барлыкка килү турында хәбәрнамәләрне теркәү 

ЖУРНАЛЫ 
 

Хәбәрнамә 
юллаган гражданлык 

хезмәткәренең Ф.И.А.и.  

Хәбәрнамә 
юллаган гражданлык 

хезмәткәренең 
вазыйфасы  

Хәбәрна
мә керү 
датасы  

Искә
рмә  

    
    

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 


