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“Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авыл җирлеге 
Советының 2014 елның 5 мартында кабул ителгән № 2 "Татарстан Республикасы 

Актаныш муниципаль районы Киров авылы муниципаль хезмәткәрләре һәм 
муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып 
алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе турында" карарына 

үзгәрешләр кертү турында” 
 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 12 октябрендәге 1089 номерлы 
“Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 9 гыйнварындагы 10 номерлы 
карарына үзгәрешләр кертү турында” карары нигезендә Киров авылы Актаныш 
муниципаль район Советы:  

1. “Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авылы 
муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан вазыйфаи 
хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк 
тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны 
күчерү тәртибе турында хәбәр итү тәртибе турында” гы 2014 елның 5 мартындагы 2 
номерлы Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авылы Советы 
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
        1.1.  түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
        - “Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның һәм Татарстан Республикасы 
Актаныш муниципаль районы Киров авылы муниципаль хезмәткәрләренең беркетмә 
чараларына, хезмәт командировкаларына катнашулары хезмәт (вазыйфаи) 
бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк 
тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны 
күчерү тәртибе турында хәбәр итү тәртибе хакында"; 

1.2. Преамбулада “Вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын 
үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу турында аерым категория затларның хәбәр итү, 
бүләкне тапшыру,бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән 
акчаларны күчерү тәртибе турында" сүзләрен "Беркетмә чаралары, хезмәт 
командировкалары һәм катнашулары хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 
булган башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында аерым категория 
затларның хәбәр итү, бүләкне тапшыру,бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә 
ашырудан кергән акчаларны күчерү тәртибе хакында" сүзләренә алмаштырырга”; 

1.3. 1 нче пунктта “ хезмәт  вазыйфаи хәле яисә алар тарафыннан хезмәт 
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле бүләк алу, бүләкне тапшыру,бәяләү, аны 
гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан алынган акчаларны күчерү 
турында” сүзләрен "беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм аларның 
хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә 
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бүләк алу, бүләкне тапшыру,бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән 
кергән акчаларны күчерү турында “ сүзләренә алмаштырырга “; 

1.4. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм Татарстан Республикасы 
Актаныш муниципаль районы Киров авылы муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан 
вазыйфаларына бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру,бәяләү, сату (сатып алу) 
һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү, нигезләмәдә хәбәр итү тәртибе 
турында Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авылы 
Советының 2014 елның 5 мартындагы 2 номерлы карары белән расланган 
Нигезләмәдә: 
         - түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
"Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авылы муниципаль 
хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан беркетмә чаралары, 
хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле рәвештә бүләк алу, 
хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәү, бүләк тапшыру,бәяләү, аны гамәлгә ашыру 
(сатып алу) аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү турында хәбәр итү  
тәртибе турында нигезләмә”; 

1.5. Нигезләмәнең 2 пунктындагы 4 абзацында “хезмәт (вазыйфаи) бурычларын 
үтәүгә бәйле рәвештә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә 
бүләк алу” сүзләрен “ беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм хезмәт 
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга бәйле рәвештә  бүләк 
алу " сүзләренә алмаштырырга”; 

1.6. Нигезләмәнең 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 “Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм муниципаль хезмәткәрләр, 

беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм хезмәт (вазыйфаи) 
бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә катнашулары алар тарафыннан хезмәт 
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле булган башка рәсми чаралардан тыш, 
вазыйфаи (вазыйфаи) вазыйфаларын башкарган физик (юридик) затлардан Россия 
Федерациясе законнарында каралмаган бүләкләр алырга хокуклы түгел “; 

 1.7. Нигезләмәнең 4 пунктында “аларның вазыйфаи хәле яисә хезмәт 
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә” сүзләрен “хезмәт (вазыйфаи) 
бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә беркетмә чараларына, хезмәт 
командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә" сүзләренә 
алмаштырырга”; 

 1.8. 5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
- «5. Кушымта нигезендә төзелгән беркетмә чаралары, хезмәт 

командировкалары һәм башка рәсми чаралар (алга таба - хәбәрнамә) белән бәйле 
рәвештә, бүләк алу турында хәбәрнамә җирле үзидарәнең вәкаләтле структур 
бүлекчәсенә (вәкаләтле орган яки оешма), муниципаль вазыйфаны биләүче зат 
муниципаль хезмәт уза яисә хезмәт эшчәнлеген башкара торган сайлау 
комиссиясенең (алга таба - вәкаләтле структур бүлекчә) 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.»; 

1.9. Нигезләмәне  түбәндәге эчтәлектәге 13.1 пункты белән тулыландырырга: 
- «13.1. Кыйммәтле металлдан яки кыйммәтле ташлардан ясалган бүләккә 

карата Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авылында 
муниципаль вазыйфаларны биләүче затлардан, Актаныш муниципаль районы Киров 
авылында муниципаль хезмәткәрләрдән Нигезләмәнең 12 пунктында күрсәтелгән 
гариза алынмаса яки күрсәтелгән затлар кыйммәтле металлдан яки кыйммәтле 
ташлардан ясалган мондый бүләкне сатып алудан баш тарткан очракта, вәкаләтле 
структур бүлекчә (вәкаләтле орган яки оешма) тарафыннан «Россия Федерациясенең 
кыйммәтле металл һәм ташлар дәүләт фондын формалаштыру, аларны саклау, 
кыйммәтле металл һәм кыйммәтле ташларны дәүләт фондына кертү өчен» Россия  



 


