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Беркетмэ чар€шарына, хезмэт командировк€шарына
hэм катнашулары хезмат (вазыйфаи) бурычларын
yтэyгэ бэйле булган башка расми чараларга бJйле
рэвештэ булэк алу, булэкне тапшыру hэм бэялэу, сату
(сатып алу) hэм аны реzLлизациялэYдэн керген
акчаларны кyчерy турында аерым категория
затларныц хэбэр итyе хакында

<<Коррупциягэ каршы тору турындa>) 2008 елныц 25 декабрендэге 27з-ФЗ номерлы
Федераль законныц 12.1 статъясындагы 3 елешенец 7 гцrнкты, i,Po..", Федерациясендэ
муниципЕLпь хезмэт турындa)) 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль
законныЦ |4 статьясындагы 1 елешенец 5 гý/нкты, <<беркетмэ чараларынq хезмэт
командИровкЕrлаРына haM башка расмИ чараJIарга бэйле рэвештэ булэк алу турында
аерым категория затларныц хэбэр итy тэртибе турындa>) Россия Федерациясе
Хокумэтенец 20|4 елЕыц 9 гыйнварындагы 10 HoMeprrii *uрчры нигезе"д., о"Йыйфаи
хэллэренэ яки хезмэт (вазыйфаи) бурычларын 1тэyгэ бэйле рэвештэ булэк irлу турында
аерым категория затларныц хэбэр иту, булэкне тапшыру hэм бэялэY, сату (сатып алу)
hэм аны ре€lлизациялэyдэн кергэн акчuLларны кyчерy iэртибе турында)гы боеры."r"u
таянып, Татарстан Республикасы Огеряlе муницип€lJIь районы Красный Бор авыл
хtирлеге башкарма комитеты карар бирэ:

. Кушымта итеп биреле торган тубэндагелерне расларга:- беркетме чараларына, хезмэт командировкаларына hэм катнашулары хезмэт
(вазыйфаи) бурычларын YтэYгэ бэйле башка рэсми чараларга бэйле рr".йr. Ъуо.* -у,булэкне тапшыру hэм бэялэу, сату (сатып алу) hэм u"", реализациялаyдэн кергэн
акч.Lларцы кlчерy турында аерым категория затларныц хэбер итy тэртибе турында
Нигезлэмане;

- беркетмэ чаралары, хезмэт командировк€Lпары haM башка рэсми чаралар белан
бэйле, апарда катнашу аJIар тарафыннан хезмэт (вазифа) бурычrruр"r" башкару, булэк
тапшыру haM бэялэY, сату (сатып алу) hэм аны реализациrIлеYДэн керган акчаларны
кYчерY; муницип€lль милеккэ булэклэр кабул иry haM муниципЕtlrЬ хезмэткэРЛэР,
муниципагIъ в€lзыйфаларны билэуче затлар тарафыннан ЕuIынган булэкларнец бэясй
билгелэу тэртибен тормышка ашыру буенча бэялэу комиссиясе турында Нигъзлэмэне,

- беркетма чаралары, хезмэт командировкuLлары hэм башка рэсми чараJIар белэн
бэйле, аJIаР хезмэТ (вазифа) бурычларын YтаYгэ, булэк тапшыру hэй баялэY,^саry (сатып
алу) haM аны реаJIизациялэYдэн кергэн акч€Lларны кYчерy, .у"йц"п€шь милекке буп"*п"р
кабул иту hэм муницип€tпь хезмэткэрлэр, муниципа{ь вазыйфаларны билэуче затлар
тарафыннан аJIынган булэкJIэрнец бэясен билгелау тэртибен тормышка ашыру буенчЪ
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бэялэу комиссиясе ссставын.
2. Огерхqе муниципЕlJIь районы Красный Бор 

)u""rл 
х(ирлеге башкарма комитеты

щитакчесе урынбасарына Татарстан Ресггубликасы Огерхtе муниципалъ районы Красный
Бор авьuI я(ирлеге башкарма комитеты муницип€tпъ хезмоткэрлэренец элеге карары
белан таныштырырга.

о олеге карарны Татарстан Реоuубликасы огерже муниципа-пь райоrrыЕыц рэсми
сайтында haM хокукый маьлiматныц рэсми портаJIында урнаштырырга.

о Карарныц yтэлешен контрольдэ тOтуны !з остемдэ к€tлдырам.

А.н. лАзАрЕв
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Карары белэн раслЕIнгаЕ

БеРКетма чараларына, хезмат командировкаларына haM катнашулары хезмот
(ВаЗЫЙфаи) бурычларын yтаyга байле башка расми чараларга байле равешта булак

аЛУ, бYЛаКНе ТаПшыру haM баялау, сату (сатып алу) hэм аны реализациялаyдан
КеРГеН аКчаЛарны кyчерy турында аерым категория затларныц хабар иту тортибе

турында Нигезлама

1. олеге нигезлэмэ муниципzLль вазыйфаларны билэуче затлар, .муниципаль
хезмэткэрлэр тарафыннан, беркетмэ чар€rларына, хезмэт командировк€шарына hэм
€Lпарныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чараларга бэйле
равештэ булэк алу турында хабэр итy тэртибен, булэкне тапшыру hэм бэялэу, саry
(сатып a;ly) hэм аны гамэлгэ ашырудан кергэн акч€rларны кlчерy тэртибен билгели.

2. ОЛеГе НИГезлэмэнец максатлары очен тубэндэге тошенчэлэр кулланыла:
"беркетмэ чаралары, хезмэт командировк€LJIары hэм башка рэсми чаралар белэн

бэйле рэвештэ €lJIынган булэк" - муницип€UIь вазыйфаны билэlче зат, хезмэткар, 6"з"*
(юридик) затлардан алынган булэк, беркетмэ чаралары, хезмэт командировкалар", h.,
башка рэсми чарirлар кысЕuIарында кyрсэтелгэн чарrrпарда катнаццлыларга узлэренец
хезмэт (вазыйфаи) бурычларын, чэчэкпэр hэм кыйммэтле булэклар (булэклэр) буларак
тапшырылган канцелярия кирэк-яракJIарыннан тыш, аларга хезмэт (вазифа) бурычларын
yтэy максатларында булэк) ;

"хезмэт командировкаларына hэм катнашу хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ
байле булгаН башка рэсмИ чараларГа бэйле рэвештЭ булэк алу" - Муницип*" Ъ*"rЙфаны
билэуче зат, хезмэткэр, шэхсэн яисэ арадацны аша физик (юридик) затлардан вЕtзыйбu"
регламентта (вазыйфаи инструкцияда) каралган эшчэнлекне гамэлга ашыру
кыс€Lларында, шулай ук кyрсателген затларныц хокукый хале hэм хезмэт эшчэнлеге
yзенчэлеюIэрен билгелэlче Федераль законнарда hэм башка норматив актларда
билгелоНгэн очракларда хезмет (вазыйфаи) бурычларын YтэYгэ байле р.".-r. булак a-lry.

3. МуниципаJIь вазыйфаларны билэlче затлар, хезмэткэРлэР, вазыйфаи хэллэренэ
яки хезмэт (вазыйфаи) бурычларын YтэYга бейле равеште физик (юридик) затлардан
булэклар €tлырга хокукJIы тyгел, бары тик беркетйэ чар€шарынq хезмэт
командировкuIпарына hэм €rларныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ байле башка
рэсми чарапардан тыш.

4. Муниципutль вазыйфа_гrарны билэуче затлар, хезмэткэрлер, алеге типлаштырылган
нигезлэмэдэ кар€Lпган тэртиптэ булэк zLлуныц барлык очракJIары турында беркетма
чараIIарына, хезмат командировкаларына hэм ЕLларныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларын
yтэyгэ байле башка рэсми чар:Lпарга, муниципЕuIь органга, фо"д яисе кyрсэтелгэн затлар
муницип€tль хезмэт кYрсэтэ яки хезмэт эшчэнлеген башкара торган башка оешмага хэбэр
итэргэ тиеш.



5. Беркетмэ чаралары, хезмэт командиRовкалары hэм хезмэт (вазыйфаи)
бурычларын yтэy, башка рэсми чараларда катнафга бэйле рэвешта булэк €rлу турында
хэбэрнамэ, муниципaль хезмэткэр муницицuLль хезмэт yтэ яки хезмэт эIшчанлеген
башкара торган муницип€tль органныц, фо"д яисе башка оешманыц вак€tлэтле структур
булекчэсенэ (вэкалэтле орган яки оешма) булэк апынганнан соц 3 эш коненнэн дэ соцга
калмыйча тапшырыла. Морахqэгатькэ булэк бэясен расла)цы документлар (булган
очракта) касса чегы, товар чегы, булэк очен тyлеy (*у) турында башка документ 1 нче
кушымтагыча теркэлэ.

Булэк хезмэт командировкасы вакытында аlrынган очракта, ул булэк аJIган затныц
хезмэт командировкасыннан кайтканнан соц 3 эш коненнэн дэ соцга калмыйча
тапшырыла.

Олеге rrунктныц беренче hэм икенче абзацларында кyрсэтелгэн срокларда
муниципаIIь вulзыйфаны билэуче затка, хезмэткэргэ, аца бэйле булмаган сэбэп аркасында

ул бетерелгэннэн соц икенче коннэн дэ соцга калмыйча тапшырыла.
6. Мерэтlэгать 2 носхэдэ тозелэ, аларныц берсе теркэлy турындагы тамга белэн

мерэх{эгать иткэн затка кире каитарыла, икенче носхесе муниципалъ орган активJIары
Kepy hэм чыгару комиссиясена яиса фондныц яисэ башка оешманыц (вэкалатле орган
яки оешманыц) тиецше коллеги€LJIь органына (а;lга таба - комиссия яисё коллеги€tль
орган) rцибэрелэ.

7. Бэяое документлар белан расланган hэм 3 мец сумнан артып китэ торган яки
бэясе билгесез булган булэк вэкzlJIатле структур булекчэнец (вэкалэтле орган яки
оешманыц) х(аваплы затына яки аныц хезмэткэренэ тапшырыла, ул аны, теркэy
журн€lлында хэбэрнамэне теркэгэн коннэн 5 эш коненнэн дэ соцга ка-пмыйча (2 нче
кушымта), кабул итy-тапшыру акты буенча саклауга кабул итэ (3, 4 кушымталар).

8. Муницип€lлъ вазыйфаны билаlче зат тарафыннан алынган булэк, бэясе нинди
булуга карамастан, елеге Нигезлэмэнец 7 rlунктында кар€шган тэртиптэ саклануга
тапшырылырга тиеш.

9. Булэкне кабул итy-таrrшыру акты буенча тапшырганчы, булэкне юг€Lпткан яки
зыян кyргэн очен Россия Федерациясе законнары нигезендэ булэк аlrган зат жавап тота.

10. БУ<ГаЛтериrI }пIетына булэкне Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн
тартипте кабул итy максатларында, аныц бэясен билгелэу булакне исэпка Еtлу датасына
гамэлдэге базар бэясе яки комиссия яисе коллеги€lJIь органны х(элеп итеп, чагыштырма
шартларда шIундый ук матди кыйммэтка бэя нигезендэ yткерелэ. Базар бэясе турындагы
маьлlмат документ€uIь, э докумеЕтЕuIъ раслау момкин булмаганда - эксперт юлы белэн
раслана. Булэк, бэясе З мец сумнан артмаган очракта, аны кабул итy-тапшыру акты
буенча тапшырган затка кире кайтарыла.

11. Вэкалэтле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки оешма) билгелэнгэн тертиптэ
бухгалтерлык исэбена аIIынган, бэясе 3 мец сумнан артып киткэн булэкне муницип€tль
берэмлек реестрына KepTyHe тээмин итэ.

12. Муницип€tль вазыйфаны билэlпrе зат, булэк тапшырган хезмэткар, аны яллаучы
(эш бируче) вэкиле исеменэ элеге гаризаны булэк тапшырганнан соц ике айдан да соцга
калмыйча щибэрэ ала.

1З. Вэкалэтле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки оешма) элеге Нигезлэмэнец 12
tý/нктында кyрсэтелгэн гариза кергэн коннэн З ай эчендэ гамэлгэ ашыру (сатып алу)
очен булэк бэясен бэялэуне оештыра hэм гариза биргэн затка, бэялэу нэтих(элэре
турында язма рэвештэ хэбэр итэ, шуннан соц ай давамында булэкне бэясен бэялэу



нэтих{эсендэ билгелэнгэн бэяден сатып аJIа яки саты5 €tлудан баш таРта.
13(1). Кыйммэтле мет€uIлдан hэм (яки) кыйммэтле ташлардан яс€lJIган булаккэ

карата муниципЕrль вазыйфаларны билэуrе затлардан, муницип€Lль хеЗМэТКэрЛэрДэн

элеге Нигезлэмэнец 12 гryнктында кyрсателген гариза €Llrынмаса, йе элеге ЗатЛарДан

кыйммэтле метаJIл hем (яки) кыйммэтле ташлардан ясапган булэк сатыП аПУДаН баШ

тарткан очракта, кыйммэтле метаJIлдан hэм (яки) кыйммэтле таIшлардан яСuШГаН бУлЭК

сlJIынмаса, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы каршындагы "кыйммэтле мет€tlrл

hэм кыйммэтле ташларныц ,.щэулэт фондын формшlаштыру, кыйммэтле металл hэм
ташларны саклау, щибэру hэм куллану буенча Россия Федерациясе дэyлэт уIреждениесе
федералъ к€вна оешмасына Россия Федерациясе Финанс министрлыгы каршындагы
вэк€tJIэтле структур булекчэ (вакалэтле орган яки оешма) тарафыннан тагIшырылырга
тиеш.

|4. олеге Нигезлэмэнец |2 пунктында кYрсэтелган гариза алынмаган булэк,
комиссия яки коллегиЕtль орган бэялэмэсен исэrrкэ шIып, муниципuшь орган, фонд яки
башка оешма эшчэнлеген тээмин итy очен булэкне куллануныц максатка ярашлылыгы
турында муниципапь орган, фонд яки башка оешма тарафыннан кулпаныЛа аЛа.

15. Булэкне муницип€uIь орган, фо"д яисэ башка оешма хtитэкчесе фаЙдаланУНЫц
максатка ярашсызлыгы очрагында, сатуларны yткэрy юлы белэн Вэкалэтле МУЕициПaШЪ

органнар hэм оешмалар тарафыннан, Россия Федерациясе законнарында кар€Lлган

тэртиптэ, булэкне гамэлгэ ашыру (сатып алу) ечен бая б"рy hэм аны бэялЭУ YТКЭРY
турында Карар кабул итела.

1б. Сату (сатып алу) бэясен беялэy элеге Нигезлэмэнец 1З haM 15 пунктларында
каралган бэялэу эrrlчэнлеге субъектлары тарафыннан бэялау эшчэнлеге тУрынДа РОссия
Федерациясе законнары нигезендэ башкарыла.

17. Булэк сатып аlrынмаган яки гамэлгэ ашырылмаган очракта, муницип€Lль орган,

фо"д яки башка оешма )цитэкчесе булакне кабат сату турында, йэ аны хайрия оешМасы
балансына тyлэyсез тапшыру яки аны Россия ФедерациrIсе законнары нигеЗенДЭ ЮК иТy
турында Карар кабул итэ.

18. Булэкне сатудан (сатып алу) кергэн акчаJIар Россия ФедерацИЯСе бюДжет

законнарында билгелангэн тэртиптэ тиешле бюджет кеременэ кlчерелэ.


