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«Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2017 елның 20 сентябрендəге 67 
номерлы «Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлегендə муниципаль 
хезмəт турындагы нигезлəмəне раслау хакында»  
карарына үзгəрешлəр кертү турында» 
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлегендə муниципаль хезмəт 
турындагы нигезлəмəне «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт 
турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законга, 
«Коррупциягə каршы көрəш турында» 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ 
номерлы Федераль законга (2018 елның 30 октябрендəге ред.), муниципаль 
хезмəт турында Татарстан Республикасы кодексына, Сарман районы 
прокуратурасы протестына туры китерү максатларында, Сарман районы 
прокуратурасы протесты белəн 19.03.2018 ел, №02-07-01/2019, Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советы  КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Советының 
2017 елның 1 сентябрендəге 15 номерлы карары белəн расланган Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлегендə муниципаль хезмəт турында 
Нигезлəмəгə түбəндəге үзгəрешлəрне кертергə: 

1) 5 бүлекнең 10 п.  4 П.п. түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«-шəхси яки ышанычлы затлар аша эшмəкəрлек эшчəнлеге белəн 

шөгыльлəнергə, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма 
белəн идарə итүдə катнашырга (сəяси партия белəн идарə итүдə катнашудан 
тыш; түлəүсез нигездə һөнəри Союз органы, шул исəптəн җирле үзидарə 
органында, муниципаль берəмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында 
төзелгəн беренчел профсоюз оешмасының сайлау органы белəн идарə итүдə 
катнашу; съездда (конференциядə) яки башка иҗтимагый оешма, торак, 
торак-төзелеш, гараж кооперативлары, күчемсез милекчелəр ширкəтлəренең 
гомуми җыелышында катнашу; күрсəтелгəн коммерциячел булмаган 
оешмалар белəн идарə итүдə (сəяси партиядəн һəм һөнəри Союз органыннан, 
шул исəптəн җирле үзидарə органында, муниципаль берəмлекнең сайлау 
комиссиясе аппаратында төзелгəн беренчел профсоюз оешмасының сайлап 



алу органыннан тыш) бертөрле башкарма орган буларак яисə аларның 
коллегиаль идарə итү органнары составына эшкə алучы (эш бирүче) вəкиле 
рөхсəте белəн кергəн буларак түлəүсез нигездə катнашу (муниципаль 
хокукый акт белəн билгелəнгəн тəртиптə алынган)), муниципаль берəмлек 
идарə һəм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берəмлек 
мəнфəгатьлəрен, гамəлгə куючы (акционер) түлəүсез нигездə тəкъдим итүдəн 
тыш, муниципаль берəмлек исеменнəн муниципаль милектə булган оешмалар 
яки идарə итүне гамəлгə куючы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру тəртибен 
билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендə (устав капиталында 
катнашу өлешлəре); федераль законнарда каралган башка очраклар;» 

 
2) 5 башлыкның 13 пунктын түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
«13. Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белəн билгелəнгəн 

исемлеккə кертелгəн дəүлəт яки муниципаль хезмəт вазыйфасын билəгəн 
граждан, дəүлəт яисə муниципаль хезмəттəн киткəннəн соң, ике ел 
дəвамында əлеге оешмада хезмəт шартнамəсе шартларында вазыйфаларны 
билəү һəм (яисə) əлеге оешмада эшне башкару (əлеге оешмада хезмəт 
күрсəтү) бер ай эчендə граждан-хокукый шартнамə (граждан-хокукый 
килешүлəр) шартларында йөз мең сумнан артык бəяле вазыйфаларны билəү 
хокукына ия, əгəр дəүлəт, əлеге оешма белəн идарə итү һəм дəүлəт яки 
муниципаль хезмəткəрнең хезмəт (хезмəт) бурычларына, дəүлəт яки 
муниципаль хезмəткəрлəрнең хезмəт тəртибенə карата талəплəрне үтəү һəм 
мəнфəгатьлəр конфликтын җайга салу буенча тиешле комиссия ризалыгы 
белəн кертелде.» 

3) килəсе эчтəлектə 12.1. бүлек өстəргə: 
«12.1. Мəнфəгатьлəр конфликтын җайга салу һəм коррупциягə каршы 

көрəш максатларында билгелəнгəн бурычларны үтəмəгəн өчен чиклəүлəр һəм 
тыюларны, талəплəрне үтəмəгəн өчен түлəтүлəр. 

1. Əлеге Федераль закон, "Коррупциягə каршы көрəш турында" 2008 
елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон һəм башка федераль 
законнар белəн билгелəнгəн талəплəрне үтəмəгəн өчен муниципаль 
хезмəткəрлəргə " Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт 
турында»Федераль законның 27 статьясында каралган түлəтүлəр салына. 

2. Муниципаль хезмəткəр «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт 
турында " Федераль законның 14.1 һəм 15 статьяларында билгелəнгəн хокук 
бозулар очракларда ышанычны югалтуга бəйле рəвештə муниципаль 
хезмəттəн азат ителергə тиеш. 

3. «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында " Федераль 
законның 14.1, 15 һəм 27 статьяларында каралган түлəтүлəр Россия 
Федерациясе субъектының норматив хокукый актлары һəм (яки) муниципаль 
норматив хокукый актлары нигезендə билгелəнгəн тəртиптə яллаучы вəкиле 
(эш бирүче) тарафыннан  кулланыла: 

1) коррупциячел һəм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 
тиешле муниципаль органның кадрлар хезмəте бүлекчəсе тарафыннан 
үткəрелгəн тикшерү нəтиҗəлəре турында доклад; 



2) муниципаль хезмəткəрлəрнең хезмəт тəртибе талəплəрен үтəү һəм 
мəнфəгатьлəр конфликтын җайга салу буенча комиссия тəкъдимнəре, 
тикшерү нəтиҗəлəре турында доклад комиссиягə җибəрелгəн очракта; 

2.1) коррупциячел һəм башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 
тиешле муниципаль органның кадрлар хезмəте бүлекчəсе докладлары һəм 
муниципаль хезмəткəрнең бары тик аның ризалыгы белəн генə һəм 
коррупциячел хокук бозу фактларын таныган очракта гына муниципаль 
хезмəткəрне язмача аңлатуы (ышанычны югалтуга бəйле рəвештə эштəн азат 
итү рəвешендə түлəтүдəн тыш)); 

3) муниципаль хезмəткəрнең аңлатмалары; 
4) башка материаллар. 
4. «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында " Федераль 

законның 14.1, 15 һəм 27 статьяларында каралган түлəтүлəр кулланганда 
муниципаль хезмəткəрлəр тарафыннан кылынган коррупцион хокук бозу 
характеры, аның авыр булуы, муниципаль хезмəткəрлəргə башка чиклəүлəр 
һəм тыюлар, мəнфəгатьлəр конфликтын булдырмый калу яки җайга салу 
турында талəплəрне үтəү һəм коррупциягə каршы көрəш максатларында 
билгелəнгəн бурычларны үтəү турында, шулай ук муниципаль хезмəткəрлəр 
үз вазыйфаи бурычларын үтəүнең алдагы нəтиҗəлəре исəпкə алына. 

5. Түлəтүне куллану турындагы актта 25.1 бүлегенең 1 яки 2 өлеше 
күрсəтелə. 

6. Федераль законның 14.1, 15 һəм 27 статьяларында каралган түлəтүлəр 
əлеге Федераль законда, «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт 
турында»законда билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда кулланыла. Россия 
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары һəм (яки) 
муниципаль норматив хокукый актлары белəн. 

7. Муниципаль хезмəткəргə ышанычны югалтуга бəйле рəвештə эштəн 
азат итү рəвешендəге түлəтүне куллану турындагы мəгълүматлар җирле 
үзидарə органы тарафыннан кертелə, анда муниципаль хезмəткəр 
Муниципаль хезмəт узган, "коррупциягə каршы көрəш турында"2008 елның 
25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясында 
каралган ышанычны югалтуга бəйле рəвештə эштəн азат ителгəн затлар 
реестрына кертелə.» 

4) 5 бүлекне  түбəндəге эчтəлектə 8.1. п. белəн тулыландырырга: 
«8.1. Граждан муниципаль берəмлекнең контроль-хисап органы Рəисе, 

Рəисе урынбасары һəм аудиторы вазыйфасына, ə муниципаль хезмəткəр якын 
туганлык яисə үзлеклəре (ата-анасы, хатыны, балалары, бертуган, сеңеллəре, 
шулай ук бертуган, сеңеллəре, ата-аналары, балаларының балалары), 
муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органы рəисе, муниципаль берəмлек 
башлыгы, җирле администрация башлыгы итеп билгелəнə алмый., тиешле 
муниципаль берəмлек территориясендə урнашкан суд һəм хокук саклау 
органнары җитəкчелəре»темасына семинар-киңəшмə узды.» 

5) 5 бүлекне  түбəндəге эчтəлектə 9.1. п. белəн тулыландырырга: 
«9.1. Җитəкче булган муниципаль хезмəткəр җирле үзидарə органында, 

муниципаль берəмлек сайлау комиссиясе аппаратында мəнфəгатьлəр 



конфликтын бетерү максатларында əлеге җирле үзидарə органының сайлау 
профсоюз органында, муниципаль берəмлекнең сайлау комиссиясе 
аппаратында муниципаль хезмəткəрлəрнең мəнфəгатьлəрен əлеге вазыйфаны 
билəгəн чорда яклый алмый.» 

6) 5 бүлеккə түбəндəге эчтəлекле 14 пункт өстəргə: 
«Россия Федерациясе дəүлəт вазыйфаларын, Россия Федерациясе 
субъектларының дəүлəт вазыйфаларын, муниципаль вазыйфаларны, дəүлəт 
органында яки җирле үзидарə органында мəнфəгатьлəр конфликтын бетерү 
максатларында яллаучы (җитəкчелəр) вəкиллəре булган муниципаль 
вазыйфаларны билəгəн затлар тиешле органның сайлау һөнəр берлеге 
органында күрсəтелгəн вазыйфалар буенча вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру 
чорында дəүлəт яисə муниципаль хезмəткəрлəрнең мəнфəгатьлəрен яклый 
алмый. 
Федераль конституциячел законнар яки федераль законнар белəн башкача 
билгелəнмəгəн, Россия Федерациясе субъектларының дəүлəт вазыйфаларын, 
муниципаль вазыйфаларны билəүче һəм үз вəкалəтлəрен даими нигездə 
гамəлгə ашыручы затлар Россия Федерациясе дəүлəт Вазыйфаларын билəүче 
затлар Россия Федерациясе дəүлəт вазыйфаларын билəп торуга хокуклы 
түгел: 

1) дəүлəт хакимияте органнарында һəм җирле үзидарə органнарында 
башка вазыйфаларны билəү; 

 
2) түбəндəге очраклардан тыш, коммерция оешмасы яки коммерцияле 

булмаган оешма белəн идарə итүдə катнашырга: 
а) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берəмлеклəр советы 

идарəсендə, муниципаль берəмлеклəрнең башка берлəшмəлəре, сəяси 
партиядə катнашу, съездда (конференциядə) яки башка иҗтимагый оешма, 
торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, яшелчəчелек, дача 
кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчелəр ширкəтлəре гомуми 
җыелышында катнашу (конференция); 

б) Россия Федерациясе Президенты яисə Россия Федерациясе Хөкүмəте 
акты нигезендə оешманың коллегиаль органы эшчəнлегендə түлəүсез нигездə 
катнашу; 

в) Россия Федерациясе Хөкүмəтенең норматив хокукый актлары яисə 
Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый актлары нигезендə 
Россия Федерациясе яисə Россия Федерациясе субъектының идарə органнары 
һəм ревизия комиссиясе органнарында Россия Федерациясе яисə Россия 
Федерациясе субъекты мəнфəгатьлəрен түлəүсез нигездə күрсəтү, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының Россия Федерациясе субъекты яисə 
Россия Федерациясе субъекты исеменнəн Федераль милектə яки Россия 
Федерациясе субъекты милкендə булган оештыру яки идарə итү вəкалəтлəрен 
гамəлгə ашыру тəртибен (устав капиталында катнашу доллары) билгели 
торган нигезлəмəлəрнең конституциячеллеген тикшерү турындагы эшне 
карады); 



г) муниципаль берəмлекнең идарə һəм ревизия комиссиясе 
органнарында муниципаль берəмлек мəнфəгатьлəрен, гамəлгə куючы 
(акционер) муниципаль берəмлек исеменнəн муниципаль милектə булган 
оешмалар яисə идарə итүне гамəлгə куючы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 
тəртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендə түлəүсез 
нигездə күрсəтү (устав капиталында катнашу өлешлəре)); 

д) федераль законнарда каралган башка очраклар; 
2.1) шөгыльлəнергə эшмəкəрлек эшчəнлеге шəхсəн яки аша ышанычлы 

затлар; 
3) укытучы, фəнни һəм башка иҗади эшчəнлектəн тыш, башка түлəүле 

эшчəнлек белəн шөгыльлəнергə. Шул ук вакытта укытучылар, фəнни һəм 
башка иҗади эшчəнлек, əгəр Россия Федерациясенең халыкара килешүлəре, 
Россия Федерациясе законнары яисə Чит дəүлəтлəрнең дəүлəт органнары, 
халыкара яки чит ил оешмалары белəн үзара килешүлəр каралмаган булса, 
чит ил дəүлəтлəре, халыкара һəм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һəм 
гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый; 

4) федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дəүлəт хакимияте 
органнарында һəм җирле үзидарə органнарында өченче затлар эшлəре буенча 
ышанып яисə башка вəкиллəр булырга; 

5) хезмəт эшчəнлеге өчен генə билгелəнгəн мəгълүматны, матди-
техник, финанс һəм мəгълүмати тəэмин ителеш чараларын кирəк булмаган 
максатларда кулланырга; 

6) Россия Федерациясе дəүлəт вазыйфасын, Россия Федерациясе 
субъекты дəүлəт вазыйфасын, муниципаль берəмлек башлыгы вазыйфасын, 
муниципаль вазыйфаны даими нигездə билəгəн зат буларак бастырып 
чыгарган һəм чыгыш ясаган өчен гонорарлар алырга; 

7) хезмəт (вазыйфаи) бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə Россия 
Федерациясе законнарында каралмаган бүлəклəүлəр (ссуда, акчалата һəм 
башка бүлəклəр, хезмəт күрсəтүлəр, күңел ачу, ял итү, транспорт 
чыгымнарын түлəү) һəм физик һəм юридик затлардан бүлəклəр алырга. 
Беркетмə чаралары, хезмəт командировкалары һəм башка рəсми чаралар 
белəн бəйле рəвештə алынган бүлəклəр Россия Федерациясе, Россия 
Федерациясе субъекты яки муниципаль берəмлек милке булып таныла һəм 
акт буенча тиешле дəүлəт яки муниципаль органга тапшырыла. Россия 
Федерациясе дəүлəт вазыйфасын, Россия Федерациясе субъекты дəүлəт 
вазыйфасын, даими нигездə билəгəн муниципаль берəмлек башлыгы 
вазыйфасын, муниципаль вазыйфа билəгəн зат, беркетмə чарасы, хезмəт 
командировкасы һəм башка рəсми чаралар белəн бəйле рəвештə алынган 
бүлəк тапшырган зат аны Россия Федерациясе норматив хокукый актлары 
белəн билгелəнə торган тəртиптə сатып алырга мөмкин; 

8) билгелəнгəн тəртибенə карамастан, мактаулы һəм махсус исемнəр, 
бүлəклəр һəм башка аерымлык билгелəрен (фəнни һəм спорт) чит 
дəүлəтлəреннəн, халыкара оешмалардан, сəяси партиялəрдəн, башка 
иҗтимагый берлəшмəлəрдəн һəм башка оешмалардан гайре) кабул итəргə; 

 



 


