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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «11» сентябрь, 2019 ел               № 1451 
 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәү белән бәйле беркетмә чараларына, 

хезмәт командировкаларына һәм башка рәсми 

чараларга бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру 

һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны 

реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе 

турында хәбәр итү тәртибе хакында 

 

  
 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Протокол чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми 

чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында аерым категория затларның хәбәр итү, 

бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм чараларны күчерү тәртибе 

турында» 2014 елның 9 гыйнварындагы 10 номерлы карары нигезендә, (2015 елның 

12 октябрендәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) «вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт 

(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу турында аерым категория 

затларның хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, реализацияләү (сатып алу) һәм 

аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе турында» Татарстан 

Республикасы Президентының 2014 елның 27 гыйнварындагы 94 номерлы 

боерыгын үтәү йөзеннән, Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар 

бирә: 

1.  Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы муниципаль 

хезмәткәрләре тарафыннан, хезмәт командировкаларына һәм аларның хезмәт 

(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле булган башка рәсми чараларга бәйле рәвештә 

бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, аны тормышка ашыру (сатып алу) һәм аны 

реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе турында хәбәр итү тәртибе 

хакында Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы муниципаль 

хезмәткәрләренең хәбәр итү тәртибен расларга. 



2. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына үз эшчәнлекләрендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы муниципаль хезмәткәрләренең, хезмәт командировкаларына һәм аларның 

хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) 

һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү турындагы беркетмә 

чараларына, хезмәт командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә 

бүләк алу турында хәбәр итү тәртибе турындагы нигезләмәгә таянып эш итәргә 

тәкъдим итәргә,  әлеге карарның 1 нче п. белән расланган.                                    

3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының 08.04.2014 елның № 436 «Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт 

(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алуы, бүләкне тапшыру һәм 

бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү 

тәртибе турында хәбәр итү тәртибе турында» гы карары үз кйчен югалткан дип 

санарга.   

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында www.pravo.tatarstan.ru , Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

(www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга (игълан итәргә). 

5. Әлеге карар аңа кул куйган көннән үз көченә керә. 

6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Э.А. Штейнга йөкләргә. 

 

 

 

Район башкарма  

комитеты җитәкчесе                                                                            А. В. Хәбибуллин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баш. Г.З.Газизуллина 

8(84367)3-02-10 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
http://www.pestreci.tatarstan.ru/


                    

 

 

Питрәч муниципаль районы  

башкарма комитеты карары  

белән расланды                                                                                   

«___»______2019 ел  № ___ 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең 

хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәү белән бәйле беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне 

тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны 

күчерү тәртибе хакында хәбәр итү тәртибе турында  

нигезләмә 

 

 

1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында хәбәр итү тәртибен, 

бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны тормышка ашырудан кергән 

акчаларны күчерү тәртибен билгели. 

2. Әлеге Нигезләмәнең максатлары өчен түбәндәге төшенчәләр кулланыла: 

муниципаль хезмәткәр - федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары 

нигезендә муниципаль хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә, җирле үзидарә органында 

муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча җирле бюджет акчалары исәбеннән түләнә торган 

акчалата хезмәт өчен бурычлар башкаручы граждан; 

беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле 

рәвештә алынган бүләк - муниципаль хезмәткәрләргә бирелә торган хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларының вазифаи нигезләмәләреннән чыгып бүләк итүне гамәлгә ашыручы физик 

(юридик) затлардан алынган бүләк, беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка 

рәсми чаралар кысаларында күрсәтелгән чараларның һәр катнашучысына үзләренең хезмәт 

(вазыйфаи) бурычларын, чәчәкләр һәм кыйммәтле бүләкләр буларак тапшырылган канцелярия 

кирәк-яракларыннан тыш бүләк; 

беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу - 

муниципаль хезмәткәрләргә шәхсән яисә арадашчы аша вазыйфаи регламентта 

(вазыйфаи инструкциядә) каралган эшчәнлекне гамәлгә ашыру кысаларында, шулай 

ук күрсәтелгән затларның хокукый хәле һәм һөнәри хезмәт эшчәнлеге 

үзенчәлекләрен билгеләүче Федераль законнарда һәм башка норматив актларда 

билгеләнгән очракларда хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк 

алу. 

3.Муниципаль хезмәткәрләр, беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми 

чараларга бәйле рәвештә алынган бүләкләрдән тыш, вазыйфаи (вазыйфаи) хәлләренә 



яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле физик (юридик) затлардан 

бүләкләр алырга хокуклы түгел. 

4. Муниципаль хезмәткәрләр әлеге Нигезләмәдә каралган тәртиптә 

муниципаль хезмәт яисә хезмәт эшчәнлеген башкара торган беркетмә чараларына, 

хезмәт командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу 

очраклары турында хәбәр итәргә тиеш. алар тарафыннан хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәү белән бәйле булган, җирле үзидарә органы, Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районының сайлау комиссиясе (алга таба – 

җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе) күрсәтелгән затлар муниципаль хезмәт 

үтә яисә хезмәт эшчәнлеген башкара. 

5. Әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендә төзелгән беркетмә 

чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә 

бүләк алу турында хәбәрнамә хезмәткәр Муниципаль хезмәт уза яки хезмәт 

эшчәнлеген башкара торган җирле үзидарә органының вәкаләтле структур 

бүлекчәсенә (алга таба - вәкаләтле структур бүлекчәгә) бүләк алынганнан соң 3 эш 

көненнән дә соңга калмыйча тапшырыла. Мөрәҗәгатькә бүләк бәясен раслаучы 

документлар (алар булганда) (касса чегы, товар чегы, бүләк өчен түләү (алу) 

турында башка документ) теркәлә. 

Бүләк хезмәт командировкасы вакытында алынган очракта, ул бүләк алган 

затның хезмәт командировкасыннан кайтканнан соң 3 эш көненнән дә соңга 

калмыйча тапшырыла. 

Әлеге пунктның беренче һәм икенче абзацларында күрсәтелгән срокларда 

хәбәрнамә бирү мөмкин булмаганда, муниципаль хезмәткәргә бәйле булмаган сәбәп 

аркасында ул бетерелгәннән соң киләсе көннән дә соңга калмыйча тапшырыла. 

6. Хәбәрнамә 2 нөсхәдә төзелә, аларның берсе теркәлү турындагы тамга белән 

мөрәҗәгать иткән затка кире кайтарыла, икенче нөсхәсе җирле үзидарә органы, 

сайлау комиссиясенең (алга таба - комиссия) бухгалтерлык исәбе турындагы 

законнар нигезендә төзелгән активлары керү һәм чыгару комиссиясенә җибәрелә. 

7. Бәясе документлар белән раслана һәм 3 мең сумнан артып китә торган бүләк 

йә аның муниципаль хезмәткәргә бәясе билгесез булган структур бүлекчәнең 

җаваплы затына тапшырыла, ул аны кабул итү-тапшыру акты буенча саклауга кабул 

итә (әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы) һәм бүләкләрне кабул итү-тапшыру 

актларын исәпкә алу кенәгәсендә терки (әлеге Нигезләмәнең 3 нче кушымтасы) 

тиешле теркәү журналында хәбәрнамәне теркәгән көннән 5 эш көненнән дә соңга 

калмыйча. Бүләкләрне кабул итү-тапшыру актларын исәпкә алу китабы 

пронумерланган, пронурланган, җирле үзидарә органы мөһере белән беркетелгән 

булырга тиеш. Бүләкләрне кабул итү-тапшыру актлары, актларны исәпкә алу 

кенәгәсе, гаризаларны теркәү журналы һәм башка документлар җирле үзидарә 

органының вәкаләтле структур бүлекчәсендә сакланырга тиеш.  

8. Аның бәясенә карамастан, муниципаль хезмәткәрләргә бүләк әлеге 

Нигезләмәнең 7 пунктында каралган тәртиптә саклануга тапшырылырга тиеш. 

9. Бүләкне кабул итү-тапшыру акты буенча тапшырганчы, бүләкне югалткан 

яки зыян күргән өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә бүләк алган зат 

җавап тота. 



10. Бухгалтерлык учетына Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән 

тәртиптә бүләк кабул итү максатларында, аны билгеләү 

бәяләр кабул итү датасына гамәлдә булган базар бәяләре нигезендә үткәрелә 

бүләкне исәпкә алу, яки шундый ук матди кыйммәткә бәяләр чагыштырмача 

кирәк булганда, комиссия яки коллегиаль органны җәлеп итү шартлары. Базар 

бәясе турындагы мәгълүмат документаль, ә документаль раслау мөмкин булмаганда - 

эксперт юлы белән раслана. Бүләк, бәясе 3 мең сумнан артмаган очракта, аны кабул 

итү-тапшыру акты буенча тапшырган затка кире кайтарыла. 

Бүләкне кире кайтару акт буенча бәяләнгән көннән соң биш эш көне эчендә 

башкарыла (әлеге Нигезләмәнең 4 нче кушымтасы). 

 11. Вәкаләтле структур бүлекчә билгеләнгән тәртиптә бухгалтерлык исәбенә алынган 

бүләкне (бәясе 3 мең сумнан артып китә) Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

муниципаль милек реестрына кертүне тәэмин итә. 

  Бүләк тапшырган муниципаль хезмәткәр аны эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле исеменә бүләк 

тапшырганнан соң ике айдан да соңга калмыйча гариза юллап сатып ала алалар. 

12. Җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе җитәкчесе, бүләк тапшырганнан соң ике 

айдан да соңга калмыйча, үзенә тапшырылган бүләкне сатып ала ала ала ала. 

13. Вәкаләтле структур бүлекчә әлеге Нигезләмәнең 12 пунктында күрсәтелгән гариза 

(күрсәтмә басылганнан соң 3 ай эчендә бүләкнең сату (сатып алу) бәясен бәяләүне оештыра һәм 

гариза биргән затка, бәяләү нәтиҗәләре турында язма рәвештә хәбәр итә, шуннан соң ай дәвамында 

бүләкне бәясен бәяләү нәтиҗәсендә билгеләнгән бәядән сатып ала яки сатып алудан баш тарта. 

14. Әлеге Нигезләмәнең 12 пунктында күрсәтелгән гариза (боерык чыгарылмаган) 

алынмаган бүләк, җирле үзидарә органы эшчәнлеген тәэмин итү өчен бүләкне куллануның 

максатка ярашлылыгы турында комиссия яки коллегиаль орган бәяләмәсен исәпкә алып, җирле 

үзидарә органы тарафыннан кулланылырга мөмкин. 

15. Бүләкне җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан куллануның 

максатка ярашсызлыгы очрагында, Россия Федерациясе законнарында каралган 

тәртиптә сатулар үткәрү юлы белән вәкаләтле Муниципаль орган тарафыннан 

гамәлгә ашырыла торган бүләкне гамәлгә ашыру һәм аның бәясен бәяләү (сатып алу) 

үткәрү турында карар кабул ителә.  

16. Сату (сатып алу) бәясен бәяләү әлеге Нигезләмәнең 13 һәм 15 

пунктларында каралган бәяләү эшчәнлеге субъектлары тарафыннан бәяләү 

эшчәнлеге турында Россия Федерациясе законнары нигезендә башкарыла. 

17. Бүләк сатып алынмаган яки гамәлгә ашырылмаган очракта, җирле 

үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан бүләкне кабат сату турында, йә аны хәйрия 

оешмасы балансына түләүсез тапшыру турында, йә аны Россия Федерациясе 

законнары нигезендә юк итү турында Карар кабул ителә. 

18. Бүләкне сатудан (сатып алу) кергән акчалар Россия Федерациясе бюджет 

законнарында билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы бюджеты кеременә күчерелә. 

 

 

 

 

 



                                                             
Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт 

(вазыйфа) бурычларын үтәү белән бәйле булган 

беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм башка рәсми чараларга 

бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм 

бәяләү, аны гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны 

реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү 

тәртибе турында хәбәр итү тәртибе хакында 

нигезләмәгә 1 нче кушымта                                       

                                                                                   

БҮЛӘК АЛУ ТУРЫНДА ХӘБӘРНАМӘ 

____________________________________________________________________________________ 

(җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе вәкаләтле исеме), 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                       

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.атасының исеме, вазыйфа) 

 

Бүләк алу турында Хәбәрнамә " ______________ " _____________________________ 20__ ел 

Бүләк алу турында хәбәр итәм ________ _________________________________________ 

                                                                                                (алу датасы) 

Бүләк (ләр) __________________________________________________________________ 

                                (беркетмә чарасының исеме, хезмәт командировкасының, башка рәсми                 чараның 

исеме, үткәрү урыны һәм датасы) 

  

N

  

п/п 

Бүләкнең исеме Бүләкнең характеристикасы, аның 

тасвирламасы 

Предметлар саны Бәясе 

сумнарда 

<*> 

1     

2     

 БАРЛЫГЫ    

 

Кушымта   ___________________________________________________   ________биттә

                        Документ исеме 

 

Хәбәрнамә биргән зат ___________    __________________________   « ___»_________20 ___ел   

                                            (имза)               (имза расшифровкасы) 

Хәбәрнамә алган зат  ___________       __________________________   « ___»_________20 ___ел 

                                             (имза)               (имза расшифровкасы) 

 

Гаризаларны теркәү журналында теркәү номеры ________________________ 

« ___»_________20 ___ ел  

 

* Бүләк бәясен раслаучы документлар булганда тутырыла



                                                                       

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт 

(вазыйфа) бурычларын үтәү белән бәйле булган 

беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм башка рәсми чараларга 

бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм 

бәяләү, аны гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны 

реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү 

тәртибе турында хәбәр итү тәртибе хакында 

нигезләмәгә 2 нче кушымта                                       

                                       

  

АКТ № 

протокол чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренә алынган 

бүләкне кабул итү – тапшыру 

 ____  ___________ 20__ел   

          

Россия Федерациясе Граждан кодексының 575 статьясындагы 2 өлешен һәм "коррупциягә 

каршы көрәш турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү 

йөзеннән" 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________                         

(Ф.И.Атасының исеме., муниципаль хезмәткәр вазыйфасы) 

 

ә матди яктан җаваплы җирле үзидарә органы структур бүлекчәсе хезмәткәре әлеге акт нигезендә 

тапшыра, 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.Атасының исеме.,  ММИ структур бүлекчәсенең вәкаләтле хезмәткәре вазыйфасы 

 

тәрҗемә объектын баланска ала *: 

____________________________________________________________________________________, 

алар аша алынган 

______________________________________________________________________. 

(чара һәм дата) 

 

№ 

п/п 

Тапшыру 

объектыны

ң исеме * 

Тапшыру 

объектының 

урнашу 

урыны 

Тапшыру 

объектының 

сизелерлек 

характеристикала

ры (паспорт, 

техник.док.) 

Тапшыру объекты бәясе 

буенча мәгълүматлар ** 

Башка 

Бәясе, сум 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Әлеге акт бер үк юридик көчкә ия, ике нөсхәдә төзелде. 

Якларның имзалары: 

Тапшырды: 

_______________ /____________________/ 

      (имза)               (имза расшифровкасы) 

 

 

 

Кабул итте: 

_____________ /___________________/  

       (имза)          (имза расшифровкасы) 

  ____  _____________20___ел 

 

                             М.П. 

* Тапшыру объекты – бүләк 

** Тапшыру объектының бәясе-бүләк бәясен раслаучы документлар булмаган очракта, 

бәясе бәяләү комиссиясе тарафыннан билгеләнә. 



                                                    

 

 

 

 

                                                                        

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт 

(вазыйфа) бурычларын үтәү белән бәйле булган 

беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм башка рәсми чараларга 

бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм 

бәяләү, аны гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны 

реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү 

тәртибе турында хәбәр итү тәртибе хакында 

нигезләмәгә 3 нче кушымта                                       

 

 

 

 

Кабул итү - тапшыру актларын исәпкә алу  

китабы 

 

N  

п/п 

Дата Бүләкне

ң исеме 

Бүләкне

ң төре 

Бүләк 

тапшырга

н затның 

Ф.И.Атас

ының 

исеме 

Бүләк 

тапшырга

н кешенең 

имзасы 

Бүләк алган 

кешенең 

Ф.И.Атасын

ың исеме 

Бүләк кабул 

иткәнкән 

кешенең 

имзасы 

Кире 

кайтару 

турында 

билге 

(сатып алу) 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт 

(вазыйфа) бурычларын үтәү белән бәйле булган 

беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм башка рәсми чараларга 

бәйле рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм 

бәяләү, аны гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны 

реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү 

тәртибе турында хәбәр итү тәртибе хакында 

нигезләмәгә 4 нче кушымта                                       

 

 

 

Бүләкне кире кайтару  

АКТЫ 

 

"____" ______________ 20__ ел                                                                                  № ________ 

 

Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе вәкаләтле вәкиле матди җаваплы хезмәткәре 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.Атасының исеме., бухгалтер исәбе һәм хисап хезмәткәре вазыйфасы) 

____________________________________________________________________________________ 

Россия Федерациясе Гражданлык кодексы һәм 25.12.2008 №273-ФЗ "Коррупциягә каршы тору 

турында" Федераль закон нигезендә, шулай ук бәяләү комиссиясе утырышы беркетмәсе нигезендә 

"__" ____________________ 20__  №____ белән кабул итү-тапшыру акты буенча тапшырылган 

бүләкне  "__" ________________     20__ ел. № __  

__________________________________________________________________________ га кайтара 

(Ф.И.Атасының исеме., муниципаль хезмәткәр вазыйфасы) 

 

 

               

Кайтарды                                      Кабул итте 

 

____________ /______________________/               _____________ /_________________________/ 

    (имза)             (имза расшифровкасы)                       (имза)                (имза расшифровкасы) 

 

 

 

"__" ________________ 20__ ел                           


