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«Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы муниципаль хезмэткэрлэрнен яллаучы 
вэкил (эш бируче) тарафыннан бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында 
коммерциячел булмаган оешмалар (сэяси 
партиядэн heM Иенэри Союз органыннан тыш) 
белэн идарэ итудэ бушлай нигездэ катнашуга 
яки аларньщ коллегиаль идарэсе органнары 
составына керергэ рехсэт алу тэртибе турында 
нигезлэмэ»

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елньщ 
2 мартындагы 25-ФЗ номерлы, «Коррупциягэ каршы керэш турында Россия 
Федерациясе законнары утэлешен контрольдэ тотуны камиллэштеру 
максатларында Россия Федерациясенен аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
хакында» 2018 елньщ 3 августындагы 307-ФЭ номерлы Федераль законнары 
нигезендэ

1.Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы муниципаль 
хезмэткэрлэрнен яллаучы вэкил (эш бируче) тарафыннан бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сэяси партиядэн 
Ьэм Ьенэри Союз органыннан, шул исэптэн и^ирле узидарэ органында тезелгэн 
беренчел профсоюз оешмасыньщ сайлау органыннан тыш) белэн идарэ итудэ 
бушлай нигездэ катнашуга яки аларньщ коллегиаль идарэсе органнары составына 
керергэ рехсэт алу тэртибен расларга (Кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ 2017 елньщ 
25 сентябрендэге 195 номерлы «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы муниципаль хезмэткэрлэрнен яллаучы вэкил (эш бируче) тарафыннан бер 
кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар 
(сэяси партиядэн тыш) белэн идарэ итудэ бушлай нигездэ катнашуга яки аларньщ 
коллегиаль идарэсе органнары составына керергэ рехсэт алу тэртибе» турындагы 
карары уз кечен югалткан дип танырга.

3. Район башкарма комитетыньщ хокук идарэсенэ (Ханнанова Э.Б.) элеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан

Элмэт муниципаль районы Советы КАРАР БИРЭ:

Зак. № 2681
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республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) heM 
0лм9т муниципаль районы сайтында урнаштырырга.

4. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан сок уз кеченэ керэ.
5. блеге карарньщ утэлешен тикшерудэ тотуны район Советыньщ законлылык, 

хокук тэртибе, депутат этикасы Иэм жирле узидарэ мэсьэлэлэре буенча даими 
комиссиясенэ йеклэргэ (БаИманов И.Р.).

Муниципаль район 
башлыгы урынбасары АА. Зимин
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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Советыньщ 
2019 елньщ 26 июлендэге 
300 номерлы карарына 
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы муниципаль хезмэткэрлэрнец 
яллаучы вэкил (эш бируче) тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма орган 

сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сэяси партиядэн Иэм Иенэри Союз 
органыннан тыш) белэн идарэ итудэ бушлай нигездэ катнашуга яки аларньщ 

коллегиаль идарэсе органнары составына керергэ рехсэт алу тэртибе турында
НИГЕЗЛ0М6

1. Элеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
муниципаль хезмэткэрлэрнец яллаучы вэкил (эш бируче) тарафыннан бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сэяси 
партиядэн Иэм Иенэри Союз органыннан, шул исэптэн >кирле узидарэ органында 
тезелгэн беренчел профсоюз оешмасыньщ сайлау органыннан тыш) белэн идарэ 
итудэ бушлай нигездэ катнашуга яки аларньщ коллегиаль идарэсе органнары 
составына керергэ рехсэт алу тэртибен (алга таба - нигезлэмэ, муниципаль 
хезмэткэрлэр) "Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында" 2007 елньщ 
2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законньщ 14 статьясы 1 елешенец 3 пункты 
нигезендэ эшлэнгэн Иэм муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан и>^тимагый оешма, 
торак, торак-тезелеш, гараж кооперативы, кучемсез милек милекчелэр ширкэте 
белэн бушлай идарэ итудэ катнашу ечен эшкэ алучы (эш бируче) вэкилнец рехсэт 
алу процедурасы турында (алга таба-муниципаль хезмэткэрлэрнен коммерциячел 
булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашуы).

2. Коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ итудэ муниципаль 
хезмэткэрнец катнашуы мэнфэгатьлэр каршылыгына яки муниципаль хезмэт 
вазифасын билэгэндэ мэнфэгатьлэр каршылыгын барлыкка китерергэ тиеш тугел.

Муниципаль хезмэткэр гаризага анлатма Ьюм (яки) аньщ коммерцияле 
булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашу ниятен нигезли торган башка 
документлар, шулай ук аньщ коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итудэ 
катнашуы мэнфэгатьлэр каршылыгына китермэвен яки китерэ алмаячагын раслаучы 
документлар да беркетергэ хокуклы.

Коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ иту катнашу тере узгэргэн Ьэр 
очракта яца гариза талэп ителэ.

3. Коммерциячел булмаган оешма (алга таба - гариза) белэн идарэ итудэ 
бушлай катнашырга рехсэт иту турында >цирле узидарэ органы >цитэкчесе исеменэ 
гариза, элеге Нигезлэмэнец 1 нче кушымтасы нигезендэ муниципаль 
хезмэткэрлэргэ язма рэвештэ тезелэ.

4. Гариза муниципаль хезмэткэр тарафыннан ж;ирле узидарэ органыньщ 
(кадрлар хезмэте булегенэ, кадрлар эше буенча белгечкэ) кадрлар хезмэтенэ 
тапшырыла (алга таба - кадрлар хезмэте).

5. Кадрлар хезмэте (вазифаи зат):
1) коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итугэ тулэусез нигездэ 

катнашуга, бер ук башкарма орган сыйфатында яисэ аларньщ коллегиаль идарэ 
органнары составына керугэ рехсэт турындагы гариза (сэяси партиядэн Ьэм Иенэри 
Союз органыннан,шул исэптэн жирле узидарэ органында тезелгэн беренчел 
профсоюз оешмасыньщ сайлау органыннан тыш) элеге Нигезлэмэнец 2 нче 
кушымтасы нигезендэ, гаризаларны теркэу журналына кергэн кеннэн башлап 
теркэлэ;
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2) гаризаны алдан карауны Иэм муниципаль хезмэткэрнен коммерцияле 
булмаган оешма белен идарэ итудэ катнашуынын яисэ аньщ коллегиаль идарэ 
органы составына керу мемкинлеге булу (мемкинлеге булмау) турында ана 
дэлиллэнгэн бэялэмэ эзерлэуне гамэлгэ ашыра (алга таба - мотивлаштырылган 
беялэмэ);

3) муниципаль хезмэткэрнен гаризасы Ьэм дэлиллэнгэн бэялэмэ гариза 
теркэлгэн кеннэн сон биш эш кене эчендэ ж;ирле узидарэ органы >китэкчесенэ 
>цибэрелэ;

4) карар кабул ителгэн кеннэн сон биш эш кене эчендэ муниципаль 
хезмэткэргэ >кирле узидарэ органы >цитэкчесенен кабул ителгэн карары турында 
хэбэр итэ;

5) >кирле узидарэ органы ж;итэкчесе карары буенча коммерцияле булмаган 
оешма белэн идарэ итудэге муниципаль хезмэткэрнен шэхси башкарма орган 
сыйфатында яки аньщ коллегиаль органы составына керуе ечен Элмэт муниципаль 
районы >цирле узидарэ органнарында муниципаль хезмэткэрлэрнен хезмэт 
тэртибенэ карата талэплэрне утэу Иэм мэнфэгатьлэр конфликтын ж;айга салу 
буенча комиссиягэ карау ечен тулэусез нигездэ гаризасын ж;ибэрэ.

6. >1^ирле узидарэ органы >к;итэкчесе гаризаны карау нэти>к;элэре буенча биш 
эш кене эчендэ, комиссия тэкъдимнэрен исэпкэ алып, гариза кергэн кеннэн алып 
бер ай эчендэ тубэндэге карарларньщ берсен кабул итэ:

- муниципаль хезмэткэрнен гаризасын канэгатьлэндерэ;
- муниципаль хезмэткэрнен гаризасын канэгатьлэндерудэн баш тарта.
7.Муниципаль хезмэткэрнен гаризасын канэгатьлэндерудэн баш тарту 

турындагы карар тубэндэге очракларда кабул ителэ:
- муниципаль хезмэт вазифасын билэгэндэ мэнфэгатьлэр каршылыгы яисэ 
мэнфэгатьлэр каршылыгы барлыкка килу мемкинлеге булу;
- муниципаль хезмэт белэн бэйле тыюларны бозу;
- муниципаль хезмэткэрнен хезмэт тэртибенэ карата талэплэрне утэмэу.

8. Кадрлар хезмэте гаризаны карау нэтиж;элэре буенча карар кабул 
ителгэннэн сон ике эш кене эчендэ муниципаль хезмэткэргэ кабул ителгэн карар 
турында хэбэр итэ.

9. Гариза 1пэм аны карау нэти>цэлэре буенча кабул ителгэн карар кучермэсе 
муниципаль хезмэткэрнен шэхси эшенэ теркэлэ.

Муниципаль район 
башлыгы урынбасары
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Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
муниципаль хезмэткэрлэрнец яллаучы вэкил (эш 
бируче) тарафыннан бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында коммерциячел 
булмаган оешмалар (сэяси партиядэн Иэм Иенэри 
Союз органыннан тыш) белэн идарэ итудэ бушлай 
нигездэ катнашуга яки аларньщ коллегиаль идарэсе 
органнары составына керергэ рехсэт алу тэртибе 
турындагы нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

>цирле узидарэ органнары >к;итэкче вазифасы, 
фамилиясе Иэм инициаллары

муниципаль хезмэткэрнен вазифа исеме, 
фамилиясе, исеме Иэм атасыньщ исеме

Коммерцияле булмаган оешмалар (сэяси партиядэн Иэм органнан тыш 
Иенэри берлек, шул исэптэн беренчел сайлаулы орган >кирле узидарэ органында 

тезелгэн профсоюз оешмасы) сыйфатында идарэ итудэ бушлай нигездэ катнашуга 
яки аларньщ коллегиаль идарэсе органнары составына керергэ рехсэт алуга гариза

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елньщ 2 мартындагы 
25-ФЗ номерлы Федераль законньщ 14 статьясы 1 елеше 3 пункты нигезендэ мица 
коммерцияле булмаган оешмалар сыйфатында идарэ итудэ бушлай нигездэ 
катнашуга яки аларньщ коллегиаль идарэсе органнары составына керергэ рехсэт 
бируегезне сорыйм

(коммерцияле булмаган оешма турында мэгълумат, муниципаль хезмэткэр 
башкарырга тиешле эшчэнлек курсэтелэ, тиешле эшчэнлек башкару куздэ тотылган

дата, башкалар)

(дата) (имза)



Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы муниципаль хезмэткэрлэрнен яллаучы 
вэкил (эш бируче) тарафыннан бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында 
коммерциячел булмаган оешмалар (сэяси 
партиядэн 1пэм Иенэри Союз органыннан тыш) 
белэн идарэ итудэ бушлай нигездэ катнашуга 
яки аларньщ коллегиаль идарэсе органнары 
составына керергэ рехсэт алу тэртибе 
турындагы нигезлэмэгэ 2 нче кушымта
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Коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ тулэусез нигездэ катнашу, 
(сэяси партиядэн Ьюм Иенэри берлек органыннан, шул исэптэн беренчел профсоюз 
оешмасыньщ сайлау органыннан тыш) бердэнбер башкарма орган сыйфатында яисэ 
аларньщ коллегиаль идарэ органнары составына керугэ рехсэт турындагы 
гаризаларны теркэу журналы

№
№
п/п

Гариза 
тапшырган 
муниципаль 
хезмэткэр 

Ф. И. О.

Гариза
тапшырган
муниципаль
хезмэткэр
вазифасы

Кадрлар 
хезмэтенэ 
гариза керу 

датасы

Гариза 
кабул иткэн 
муниципаль 
хезмэткэр 

нен 
Ф. И. О

Гариза 
кабул иткэн 
муниципаль 
хезмэткэр- 
нен имзасы

Муниципаль 
хезмэткэр- 
нен гариза 

кучермэлэр- 
ен алуда 
имзасы

1 2 3 4 5 6 7


