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Зеленодольск муниципаль районы 
Советының 2017 елның 28 декабрендәге 
«Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитетының административ-
техник инспекциясе идарәсе» муниципаль 
казна учреждениесе турында 259нчы карары 
белән расланган Нигезләмәгә үзгәрешләр 
кертү турында 
 

2008 елның 25 декабрендәге «Коррупциягә каршы көрәш» 273нче Федераль 

закон нигезендә, Зеленодольск муниципаль районы Советы карар итте: 
1. 2017 елның 28 декабрендә Зеленодольск муниципаль районы 

Советының 259нчы карары белән кабул ителгән «Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетының административ-техник инспекциясе идарәсе» 
муниципаль казна учреждениесе турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр 
кертергә: 

1.1.   VIII бүлекне IX бүлек дип санарга. 
1.2.  Нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле VIII бүлек өстәргә::  
"VIII. Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга салу 
8.1.Мәнфәгатьләр каршылыгы дигәндә вазыйфа биләгән затның шәхси 

кызыксынуы (турыдан-туры яки турыдан-туры булмаган), аны биләп тору 
мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм җайга салу буенча чаралар күрү 
бурычын күздә тота, вазыйфаи (хезмәт) бурычларын тиешенчә, объектив һәм 
гадел үтәүгә йогынты ясый яки йогынты ясый ала (вәкаләтләрне гамәлгә ашыру). 

8.2. Шәхси кызыксынучанлык белән Нигезләмәнең 8.1 пунктында 
күрсәтелгән зат тарафыннан акча, башка мөлкәт, шул исәптән мөлкәт хокуклары, 
мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтүләр, башкарылган эш нәтиҗәләре яки аның 
белән якын туганлыкта яисә үзлегендә торучы затлар (ата-аналар, хатыннар, 
балалар, абый-апалар, шулай ук бертуган, апалар, ата-аналар, балалар һәм ир 
белән хатын-кызлар), Гражданнар яки оешмалар тарафыннан керемнәр алу 
мөмкинлеге аңлашыла. аның белән якын туганлыкта яки үзлегендә торучы затлар 
милек, корпоратив яки башка якын мөнәсәбәтләр белән бәйле. 

 8.3. Учреждение җитәкчесе Россия Федерациясенең норматив хокукый 
актлары нигезендә яллаучы вәкиле (эш бирүче) тарафыннан билгеләнгән 
тәртиптә, мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килгән яки аның барлыкка килү 
мөмкинлеге турында хәбәр итәргә, шулай ук мәнфәгатьләр каршылыгын 
булдырмау яки җайга салу буенча чаралар күрергә тиеш. 

8.4. Учреждение хезмәткәре учреждение җитәкчесенә Россия 
Федерациясенең норматив хокукый актлары нигезендә яллаучы вәкиле (эш 
бирүче) билгеләнгән тәртиптә, мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килгән яки 
аның барлыкка килү мөмкинлеге турында хәбәр итәргә тиеш. 
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8.5. Учреждение җитәкчесе Россия Федерациясенең норматив хокукый 

актлары нигезендә эшкә алучы вәкиле (эш бирүче) тарафыннан билгеләнгән 
тәртиптә учреждение хезмәткәреннән алынган мәнфәгатьләр каршылыгы 
турында яисә аның барлыкка килү мөмкинлеге турында хәбәр итәргә тиеш». 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләре Порталы составында Татарстан Республикасы Зеленодольск 
муниципаль районы сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru)  «Интернет» 
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 

 

Зеленодольск  
муниципаль район башлыгы, 
Совет рәисе                          А.В. Тыгин 
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