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муниципаль казна учреждениесе
турында нигезләмәгә
үзгәрешләр кертү турында
25.12.2008 ел, № 273-ФЗ «Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның
13.3 статьясы нигезендә, Буа муниципаль районы Советының 2018 елның 7 августындагы
12-33 номерлы «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы җирле үзидарә органы
карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе тарафыннан вазыйфаи бурычларны
үтәгәндә кызыксыну барлыкка килү турында хәбәр итү тәртибе турында» карары, Буа
муниципаль районында коррупциягә каршы тору эшен координацияләү комиссиясе
утырышы карары белән, Буа муниципаль районында коррупциягә каршы тору эшен
координацияләү "Буа муниципаль районы мәдәният идарәсе «муниципаль казна
учреждениесендә мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм җайга салу максатларында,
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы
Карар:
1. Буа район Советының 2010 елның 9 декабрендәге «Буа муниципаль районы
мәдәният идарәсе» муниципаль казна учреждениесен төзү турындагы 3-4 номерлы
карары белән расланган «Буа муниципаль районы мәдәният идарәсе» муниципаль казна
учреждениесе турындагы Нигезләмә текстына «мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау
һәм җайга салу» IX бүлеген кертергә һәм аны киләсе редакциядә бәян итәргә:
«IX. Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга салу
9.1 Буа муниципаль районы мәдәният идарәсе «муниципаль казна учреждениесе
хезмәткәренең (алга таба – учреждение хезмәткәре) шәхси кызыксынуы аларның хезмәт
бурычларын тиешенчә башкаруына йогынты ясарга һәм учреждение хезмәткәренең
шәхси кызыксынуы һәм оешманың законлы мәнфәгатьләре арасында каршылыклар
барлыкка килергә мөмкин.
9.2 Учреждение хезмәткәренең хезмәт вазыйфаларын тиешенчә башкаруына
йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган шәхси кызыксынуы дигәндә, акча, кыйммәтле
әйберләр, башка мөлкәт, шул исәптән милек хокуклары, яки үзе өчен яки өченче затлар
өчен мөлкәти характердагы хезмәт күрсәтүләр рәвешендә керемнәр алу мөмкинлеге
аңлашыла.

9.3 Буа муниципаль районы мәдәният идарәсе» муниципаль казна учреждениесе
башлыгы (алга таба – учреждение җитәкчесе) гамәлгә куючыга вазыйфаи бурычларны
үтәгәндә кызыксыну барлыкка килү турында хәбәр итәргә тиеш, ул мәнфәгатьләр
каршылыгына китерә яки китерә ала.
9.4 Учреждение хезмәткәре учреждение җитәкчесенә вазыйфаи бурычларны
үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр итәргә тиеш, ул
мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала. Учреждение җитәкчесенә хәбәр итү
тәртибе, хәбәрнамәләрдә булган мәгълүматлар исемлеге, әлеге мәгълүматларны
тикшерүне оештыру һәм хәбәрләрне теркәү тәртибе учреждение башлыгы тарафыннан
билгеләнә.».
2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча
урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Татарстан Республикасы
Муниципаль берәмлекләре порталында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә түбәндәге адрес буенча http://buinsk.tatarstan.ru.
3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
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