
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                      К А Р А Р 

  

 

 

           2019 елның «17» сентябре                                                              №97    
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«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Коррупциягә каршы көрәш 

турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 9 гыйнварындагы карары 

«Вазыйфаи хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә бүләк алу турында аерым категория затларның хәбәр итү, бүләкне 

тапшыру һәм бәяләү, аны гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны 

реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Муниципаль 

хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы, КАРАР БИРӘМ: 

     1. Хезмәт вазифаларын үтәү барышында беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә, бүләк алу 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 «ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



 

 

турында аерым категория затларның хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, 

сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе 

турында тәкъдим ителгән Нигезләмәне расларга. 
 

  

2. Хезмәт вазифаларын үтәү барышында хезмәт командировкалары һәм 

башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә алган бүләкләр белән эшләү буенча 

вазифаи җаваплы зат итеп, Татарстан Республикасы “Ленниогорск муниципаль 

районы” муниципаль берәмлеге Советы аппаратыныңбухгалтер исәбе һәм 

хисап ясау бүлеге начальнигын билгеләргә.   

3. “Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

Лениногорск шәһәре мэрының «Вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату 

(сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү турындагы 

Нигезләмәне раслау хакында» 2014 елның 30 гыйнварындагы 8 нче карары үз 

көчен югалткан дип танырга.  

4. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советы 

Аппаратының гомуми бүлегенә (Р.И. Әхмәтҗанова), беркетмә чаралары, 

хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә, 

җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләре һәм даими нигездә 

муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан тапшырылган 

бүләкләрне кабул итүне, исәпкә алуны һәм саклауны тәэмин итәргә. 

5.Лениногорск муниципаль районы авыл җирлеге Башлыкларына 

шундый норматив-хокукый актны кабул итүне тәкъдим итәргә.  

6.Әлеге карарны «Лениногорский муниципальный район» рәсми 

сайтында урнаштырырга һәм массакүләм мәгълүмат чараларында бастырырга.   

7.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Советы Аппараты җитәкчесе 

Н.Г.Шәйхетдиновка йөкләргә. 

Р.Г. Хөсәенов 

 
И.А.Гобәйдуллин 

5-03-19 
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Хезмәт вазифаларын үтәү барышында беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә, бүләк алу 

турында аерым категория затларның хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, 

сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе 

турында Нигезләмә 
 

1. Әлеге Нигезләмә муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарында муниципаль хезмәткәрләр 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, аны тормышка ашыру (сатып алу) 

һәм реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибен билгели. 

2. Әлеге Нигезләмәнең максатлары өчен түбәндәге төшенчәләр 

кулланыла: 

муниципаль вазыйфаны биләүче зат-депутат, җирле үзидарәнең 

сайланулы органы әгъзасы, даими нигездә эш итүче һәм юридик зат булган 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының сайлау 

комиссиясе әгъзасы, хәлиткеч тавыш хокукы белән Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районының Ревизия комиссиясе рәисе; 

муниципаль хезмәткәр - федераль законнар һәм Татарстан 

Республикасы законнары нигезендә муниципаль хокукый актларда 

билгеләнгән тәртиптә, җирле үзидарә органында, Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы сайлау комиссиясе аппаратында муниципаль 

хезмәт вазыйфасы буенча җирле бюджет акчалары исәбеннән түләнә торган 

акчалата хезмәт өчен; 

беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар 

белән бәйле рәвештә алынган бүләк, - муниципаль вазыйфа биләүче зат 

тарафыннан бирелә торган хезмәт (вазыйфаи) бурычларын тиешле 

Нигезләмәдән чыгып бүләк итүче 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 тапшырылды, алар 

бүләк сыйфатында бүләкләнде (бүләкләр); 

беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу - 
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муниципаль вазыйфаны биләүче затка, муниципаль хезмәткәрләргә шәхсән 

яисә физик (юридик) затлардан 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 вазыйфаларны биләүче затлар һәм муниципаль 

хезмәткәрләрнең, беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм 

хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә катнашуы аларның 

хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле булган башка рәсми чаралардан 

тыш, физик (юридик) затлардан бүләкләр алырга хокукы юк. 

4. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм муниципаль 

хезмәткәрләр әлеге Нигезләмәдә каралган тәртиптә муниципаль хезмәт яисә 

хезмәт эшчәнлеген башкара торган җирле үзидарә органнарында (алга таба - 

җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе) аларның хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле булган беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу 

очраклары турында хәбәр итәргә тиеш. 

5. Кушымта нигезендә төзелгән беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм башка рәсми чаралар (алга таба - хәбәрнамә) белән 

бәйле рәвештә, бүләк алу турында хәбәрнамә муниципаль вазыйфаларны 

биләүче затлар һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан вазыйфаи хәлләре 

яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә алынган бүләкләр 

белән эшне оештыру өчен җаваплы вәкаләтле вазыйфаи затка 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 вазыйфаны 

биләүче затка, муниципаль хезмәткәргә бәйле булмаган сәбәп аркасында ул 

бетерелгәннән соң икенче 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 хезмәткәренә бәясе билгесез булган вәкаләтле 

вазыйфаи затка тапшырыла, ул аны теркәү журналында хәбәрнамәне теркәгән 

көннән алып 5 эш көненнән дә соңга калмыйча кабул итә. 
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8. Муниципаль вазыйфаны биләүче зат тарафыннан алынган бүләк, 

бәясе нинди булуга карамастан, 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. Бухгалтерия исәбенә бүләкне Россия Федерациясе законнарында 

билгеләнгән тәртиптә кабул итү максатларында, аның бәясен билгеләү бүләкне 

исәпкә алу датасына гамәлдәге базар бәясе яки, кирәк булганда, шундый ук 

матди кыйммәткә бәя нигезендә үткәрелә. 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. 

11. Вәкаләтле вазыйфаи зат билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән 

бухгалтерия учетына 3 мең сумнан артып киткән бүләкне Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районының муниципаль милек 

реестрына кертүне тәэмин итә. 

12. Муниципаль вазыйфаны биләүче зат, бүләк тапшырган муниципаль 

хезмәткәр, аны яллаучы (эш бирүче) вәкиле исеменә тиешле гариза юллап, 

бүләк тапшырганнан соң ике айдан да соңга калмыйча сатып ала алалар. 

Җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе җитәкчесе, тиешле карар 

чыгарып, бүләк тапшырганнан соң ике айдан да соңга калмыйча, үзенә 

тапшырылган бүләкне сатып алырга мөмкин. 

13. Вәкаләтле вазыйфаи зат әлеге Нигезләмәнең 12 пунктында 

күрсәтелгән гариза (күрсәтмә басылганнан соң) кергән көннән 3 ай эчендә 

гамәлгә ашыру (сатып алу) өчен бүләк бәясен бәяләүне оештыра һәм язма 

рәвештә гариза (боерык чыккан) биргән затка бәяләү нәтиҗәләре турында 

хәбәр итә, шуннан соң ай дәвамында мөрәҗәгать итүче 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, сайлау комиссиясе 

тарафыннан, җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итү 

өчен бүләкне файдалануның максатка ярашлылыгы турында комиссия 

бәяләмәсен исәпкә алып, җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе 

тарафыннан кулланыла ала. 

15. Бүләкне җирле үзидарә органы җитәкчесе, сайлау комиссиясе 

җитәкчесе файдалануның максатка ярашсызлыгы очрагында, сатулар уздыру 

юлы белән Муниципаль орган тарафыннан Россия Федерациясе законнарында 

каралган тәртиптә оештырыла торган бүләкне гамәлгә ашыру һәм аның бәясен 

бәяләү (сатып алу) үткәрү турында карар кабул ителә. 
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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, сайлау комиссиясе җитәкчесе тарафыннан бүләкне 

кабат гамәлгә ашыру 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 Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы бюджеты кеременә Россия Федерациясе 

Бюджет кодексында билгеләнгән тәртиптә күчерелә. 
_____________________________________ 

 
 



 

 

 Кушымта  

 

Хезмәт вазифаларын үтәү барышында беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм 

башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә, бүләк алу турында аерым категория затларның 

хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән 

акчаларны күчерү тәртибе турында Нигезләмәгә 
 

Бүләк алу турында хәбәр 
                                             _____________________________ 

                                             (ВАЗИФАИ ВӘКАЛӘТЛЕ ЗАТНЫҢ ИСЕМЕ) 

                                             __________________________ 

                                             _____________________________ 

                                            (Ф.И.О., ВАЗИФАСЫ) 

 

       Бүләк алу турында хәбәрот "___" _________ 20___ ел 

 

    Бүләк алуым турында хәбәр итәм 

__________________________________________________________________________ 

      

 

Бүләкнең исеме Характеристикасы, тасвирламасы Саны Бәясе, 
сумнарда 

1.    

2.    

Һ.б.    

Барлыгы    

 
Кушымта: ________________________________ биттә 

               (документның исеме) 

 

Хәбәр итүче зат         __________ __________________  "__" __________ 20__ ел 

                   (имза) (расшифровкасы) 

Хәбәрне кабул итүче зат__________ __________________  "__" __________ 20__ ел                   

(имза) (расшифровкасы) 

 

Регистрация номеры __________________ 

"___" _______________ 20___ ел 

-------------------------------- 

<*> Бүләк бәясен раслаучы документлар булганда тутырыла. 


