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Беркетмэ чараJIарына,
командировкаJIарына hэм катнашулары
(вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле

хезмэт
хезмэт
булган

башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ булэк алу,
булэкне тапшыру hэм бэялеy, сату (сатып алу)
hэм аны реzlлизациялэyдэн керган акчuLларны
кyчерy турында аерым категория затларныц
хэбэр итyе хакында

кКоррупциягэ каршы тору турында) 2008 елныц 25 декабрендэге 27З-ФЗ
номерлы Федераль законныц |2.1 статъясындагы 3 елешенец 7 пункты, <<Россия

Федерациясендэ муницип€lJIь хезмэт турында>> 2007 елныц 2 мартындаГы 25-ФЗ
номерлы Федераль законныц 14 статьясындагы 1 олешенец 5 пункты, <<беркетмэ

чар€IJIарына, хезмет командировкаларына hэм башка расми чараларга бэйле ревештэ
булэк алу турында аерым категория затларныц хэбэр итy тэртибе турында>> Россия
Федерацияае Хокуматенец 2014 елныц 9 гыйнварындагы 10 номерлы карары
нигезендэ, <<вазыйфаи хэллэрена яки хезмэт (вазыйфа") бурычларын yтэyга бэйле

рэвештэ булак алу турында аерым категория затларныц хэбар итy, булэкне ТаПшыру
hэм бэялаy, сату (сатып алу) hэм аны реапизациялэyдэн
тэртибе турында)гы боерыгына таянып, Татарстан

кергэн акч€Lпарны кr{ерY
Республикасы Огерхtе

мунициlrаль районы Яца Бэзэкэ авыл я{ирлеге башкарма комитеты карар бира:
1. Кушымта итеп бирелэ торган тубэндэгеларне расларга:
- беркетмэ чар€шарына, хезмет командировк€шарына hэм катнашулары хеЗМэт

(вазыйфаи) бурычларын yтэyга байле башка рэсми чараларга бэйле ревештэ булэк
шу, булэкне тапшыру haM баялау, сату (сатып алу) haM аны реЕLlrизацияЛаyдэн
кергэн акч€шарны кr{ерy турында аерым категория затларныц хэбэр иту тэртибе
турында Нигезлэмэне;

- беркетмэ чар€Lлары, хезмэт командировкаJIары hэм башка рэсми чар€шар

белэн бэйле, аларда катнашу алар тарафыннан хезмэт (вазифа) бурычларын
башкару, булэк тапшыру hэм бэялэy, сату (сатып алу) hэм аны реtlпизациялэyдэн
кергэн акчапарны кyчерy; муниципzlJIь милекке булэклэр кабул иту hэм муниЦиП€LпЬ

хезмэткэрлэр, муницип€шь вазыйфаларны билэуче затлар тарафыннан аIIынган
булэклэрнец бэясен билгелэy тэртибен тормышка ашыру буенча бэялэу комиссиясе
турында Нигезлэмане,

- беркетмэ чар€Lлары, хезмэт командировк€lJIары hэм башка рэсми чарzLлар

белен байле, алар хезмэт (вазифа) бурычларын yтэyгэ, булэк тапшыру hэм бэялэУ,



сату (сатып алу) hэм аны реаlrизациялэYдэн кергэн акч€Lларны кYчерY, муниципаIIь
милекко булаклэр кабул итy hэм муниципuLль хезметкэрлэР, МУниЦИПаПЬ

вазыйфаларны билэуrе затлар тарафыннhн алынган булаклэрнец бэясен билгелау
тэртибен тормышка ашыру буенча бэялау комиссиясе составын.

, 2. Огерхtе муниципаль районы Яца Бэзэкэ авыл х(ирлеге башкарма комитеты
п{итэкчесе урынбасарына Татарстан Республикасы Огерхtе муниципаль районы Яца
Бэзэкэ авыл щирлеге башкарма комитеты муниципапь хезматкэрлэренец элеге

карары белэн таныштырырга.
3. олеге карарны Татарстан Республикасы Огерже муниципаль районыныц

рэсми сайтында haM хокукый мэьлYматныц расми порт€UIында урнаштырырга.
4. Карарныц онтрольдэ тотуны Yз остемдэ к€Lпдырам.

М.М.Ногманов



Татарстан Республикасы
Эгерх<е муницип€}ль районы
Яца Бэзэкэ авыл я(ирлеге
Башкарма комитетыныц
2019 елныц 2 октябре Jt 19

Карары белэн расланган

Беркетма чараларына, хезмот командировкаларына haM катнашуЛары хеЗМаТ

(вазыйфаи) бурычларын yтаyга байле башка расми чараларга баЙле РаВеШТа
булак алу, бyлакне тапшыру haM баялау, сату (сатып алу) haM аны

реализациялаyдан керган акчаларны кyчерy турында аерым категория
затларныц хабер итy тартибе ryрында Нигезлама

1. Олеге нигезлэмэ муниципаIIь вазыйфаларны билэуrе затлар, МУниЦИПаЛЬ

хезмэткарлар тарафыннан, беркетмэ чараJIарына, хезмот командировкаJIарына hэм
€шарныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэ\та бэйле башка рэсми чараларГа бЭЙЛе

рэвештэ булэк алу турында хэбэр итy тэртибен, булэкне тапшырУ hЭМ бэяЛЭY, СаТУ

(сатып алу) hэм аны гамэлгэ ашырудан керген акч€шарны кyчерy тэртибен билгели.
2. Олеге Нигезламэнец максатлары очен тубэндэге тошенчэлор кУлЛаНЫЛа:

"беркетмэ чаралары, хезмэт командировкалары haM башка рэсми чаралар белэн

бэйле ревештэ €шынган булак" - муниципапь вазыйфаны билэlче зат, хезмэткэр,

физик (юридик) затлаРДан аJIынган булэк, беркетмэ чарzLлары, хезмэт
командировкuLлары hэм башка рэсми чар€Lлар кысаJIарында кyрсэтелгэн ЧаРа;rаРДа

катнашучыларга yзлэренец хезмэт (вазыйфаи) бурычларын, чэчэклар haM

кыйммэтле булэклэр (булэклэр) буларак тапшырылган канцелярия кирэк-
яракларыннан тыш, аларга хезмэт (вазифа) бурычларын yтэy максатларыНДа бУЛЭК);

"хезмэТ командиРовкаJIарына hэм катнашу хезмэт (вазыйфаи) бурычларын

YтэYга бэйле булган башка расми чараларга бэйле рэвешта булэк алу" - Муниципалъ
вазыйфаны билэ1..lе зат, хезмэткар, шохсэн яисэ арадашчы аша физик (юридик)

затлардан вазыйфаи регпаментта (вазыйфаи инструкциядэ) кар€Lпган эшчанлекне
гамэлгЭ ашырУ кысаJIарында, шулай ук кYрсэтелгэн затларныц хокукый хэле hэм
хезмэт эIцtIенлеге yзенчэлеклэрен билгёлэуче Федераль законнарда hэм башка

норматив актларда билгелангэн очракларда хезмат (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ
бэйле рэвешта булэк

З. Муниципаль
алу.

вазыйфаларны билэуrе затлар, хезмэткэРлэР, вазыйфаи

хэллэренэ яки хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyге бэйле рэвешТЭ фИЗиК (ЮРИДИК)

затлардан булэклэр €Lлырга хокуклы тyгещ, бары тик беркетма чараltарына, хезмэт
командировк€шарына hэм €UIарныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларын Yтэyгэ бойле

башка ресми чаралардан тыш.
4. Муниципаль вазыйфаларны билэуrе затлар, хезмэткарлэр, элеге

типлаштырылган нигезлэмэдэ кар€шган тэртиптэ булэк апуныц барлык очраклары
турында беркетмэ чар€шарына, хезмэт командировкагIарына hэм аларныц хезмэт
(вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ байле башка рэсми чараларга, муницип€шь органга,



фо"д яисе кyрсэтелгэн затлар муницип€lJIь хезмэт кyрсэте яки хезмэт эшчэнлеген
башкара торган башка оешмага хэбэр итарга тиеш.

5. Беркетмэ чараJIары, хезмэт командировкалары haM хезмэт (вазыйфаи)
бурычларын yтэy, башка рэсми чарсLларда катнашуга бэйле рэвештэ булак алу
турында хэбэрнамэ, муницип€Llrь хезмэткэр муниципапь хезмэт yтэ яки хезмэт
эшчэнлеген башкара торган муниципhль органныц, фоrд яисе башка оешманыц
вэкаJIэтле структур булекчэсенэ (вакалатле орган яки оешма) булэк zLпынганнан соц
З эш коненнэн дэ соцга калмыйча тапшырыла. IVIорэх1эгатькэ булэк бэясен раслаучы
документлар (булган очракта) касса чегы, товар чегы, булэк очен тyлаy (алу)
турында башка документ 1 нче кушымтагыча теркэлэ.

Булэк хезмат командировкасы вакытында €шынган очракта, ул булэк €шган
затныц хезмэт командировкасыннан кайтканнан соц З эш коненнэн дэ соцга
калмыйча тапшырыла.

Олеге пунктныц беренче hэм икенче абзацларында кyрсэтелгэн срокларда
муницип€Lль вазыйфаны билэуrе затка, хезматкэргэ, аца байле булмаган сэбэп
аркасында ул бетереJIгэннэн соц икенче коннэн дэ соцга калмыйча тапшырыла.

6. Морэхqэгать 2 носхэдэ тозелэ, €Lларныц берсе теркэлy турындагы тамга белан
морэх(агать иткэн затка кире кайтарыла, икенче носхэсе муницип€Lпь орган
активлары керy hэм чыгару комиссиясене яиса фондныц яисе башка оешманыц
(вэкаrrэтле орган яки оешманыц) тиешле коллеги€LгIь органына (алга таба - комиссия
яисе коллеги€lJIь орган) щибэрелэ.

7. Бэясе документлар белэн расланган hэм 3 мец сумнан артып кита торган яки
беясе билгесез булган булэк вак€lJIатле структур булекчэнец (вэкалетле орган яки
оешманыц) щаваплы затына яки аныц хезмэткаренэ тапшырыла, ул аны, теркэy
журнаJIында хэбэрнамэне теркэган коннэн 5 эш коненнэн дэ соцга калмыйча (2 нче
кушымта), кабул итy-тапшыру акты буенча саклауга кабул итэ (3,4 кушымталар).

8. Муниципапь вазыйфаны билауле зат тарафыннан €шынган булэк, бэясе нинди
булуга карамастан, элеге Нигезлэмэнец 7 пунктында каралган тэртипта саклануга
тапшырылырга тиеш.

9. Булэкне кабул итy-тапшыру акты буенча тапшырганчы, булэкне югалIIткан
яки зыян кyргэн очен Россия Федерациясе законнары нигезендэ булэк апган зат

жавап тота.
10. Бухгалтерия учетына булэкне Россия Федерациясе законнарында

билгелэнгэн тартиптэ кабул итy максатларында, аныц бэясен билгелэу булэкне
исапка zLпу датасына гамэлдэге базар бэясе яки комиссия яисе коллегиаJIь органны
?щэлеп итеп, чагыштырма шартларда шундый ук матди кыйммэткэ бэя нигезендэ
yткэрелэ. Базар беясе турындагы мэьлyмат документапь, э документ€Lпь раслау
момкин булмаганда - эксперт юлы белэн раслана. Булэк, беясе З мец сумнан
артмаган очракта, аны кабул итy-тапшыру акты буенча тапшырган затка кире
каитарыла.

11. Вэкалэтле структур булекча (вэкалэтле орган яки
тортипто бухгалтерлык исэбенэ аJIынган, бэясе 3 мец сумнан
муниципаль берэмлек реестрына KepTyHe теэмин итэ.

оешма) билгелэнгэн
артып киткэн булэкне



12. Муниципаль вазыйфаны билэуче зат, булэк тапшырган хезматкэр, аны
яллаучы (эш бируче) вэкиле исеменэ элеге гаризаны булэк тапшырганнан соц ике
айдан да соцга калмыйча щибэрэ ала.

13. Вэкалэтле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки оешма) алеге
Нигезлэмэнец 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза кергэн коннэн 3 ай эчендэ гамелга
ашыру (сатып алу) очен булэк бэясен"баялэyне оештыра haM гариза биргэн затка,
баялау нэтих{алэре турында язма рэвештэ хэбэр итэ, шуннан соц ай девамында
булэкне бэясен бэялэу нэтищасендэ билгелэнгэн бэядэн сатып апа яки сатып ЕLлудан

баш тарта.
13(1). Кыйммэтле метtlJIлдан hэм (яки) кыйммэтле ташлардан ясапган булаккэ

карата муниципаJIь вазыйфаларны билэlпле затлардан, муницип€IJIь хезмэткэрлэрдэн
алеге Нигезлэмэнец 12 пунктында кyрсателгэн гариза аJ,Iынмаса, йе элеге затлардан
кыйммэтле мет€lJIл hэм (яки) кыйммэтле ташлардан яс€Lпган булэк сатып алудан баш
тарткан очракта, кыйммэтле мет€tJIлдан hэм (яки) кыйммэтле ташлардан яс€Llrган

булэк а-пынмаса, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы каршындагы
"кыйммэтле металл heM кьiйммэтле ташларныц Щэулат фондын формалаштыру,
кыйммэтле мет€uIл heM ташларны саклау, щибэру hэм куллану буенча Россия
Федерациясе дэyлэт учреждениесе федер€Llrь казна оешмасына Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы каршындагы вэк€LIIэтле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки
оешма) тарафыннан тапшырылырга тиеш.

14. Олеге Нигезламэнец 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза апынмаган булак,
комиссия яки коллеги€шь орган баялэмэсен исапкэ аJIып, муниципаJIь орган, фонд
яки башка оешма эшчэнлеген таэмин итy очен булэкне куллануныц максатка
ярашлылыгы турында муниципzшь орган, фо"д яки башка оешма тарафыннан
кулланыпа аJIа.

15. Булэкне муниципzLль орган, фо"д яисэ башка оешма х(итекчесе

файдалануныц максатка ярашсызлыгы очрагында, сатуларны yткэрy юлы белэн
Вэкалатле муниципzlJIь органнар hэм оешмапар тарафыннан, Россия Федерациясе
законнарында кар€Lлган тэртиптэ, булэкне гамэлгэ ашыру (сатып алу) очен бэя биру
hoM аны бэялэу yткэрy турында Карар кабул ителэ.

16. Сату (сатып алу) баясен бэялау елеге Нигезлэмэнец 13 hoM 15 пунктларында
кар€шган бэялэу эшчанлеге субъектлары тарафыннан баялэy эшчэнлеге тУрында
Россия Федерациясе законнары нигезендэ башкарыла.

17. Булэк сатып uшынмаган яки гамэлгэ ашырылмаган очракта, муниципаJIь
орган, фо"д яки башка оешма щитэкчесе булэкне кабат сату турында, йа аны хайрия
оешмасы балансына тyлэyсез тапшыру яки аны Россия Федерациясе законнары
нигезендэ юк итy турында Карар кабул итэ.

18. Булэкне сатудан (сатып алу) керган акчалар Россия Федерациясе бюджет
законнарында билгелэнгэн тэртиптэ тиешле бюджет кеременэ кr{ерелэ.



1 нче номерлы кушымта

Булак urry ryрir"да хабарнама

(вэкалэтле вэкил исеме

структур булекчэсе, муниципzLпь орган, фонд

яисэ башка оешма (вакалатле орган) яки оешма))

хэбэр бируче

(ф.и.о., билэгэн вазыйфасьr)

турында турында хэбэр итэмБулэк алу

булэк(лэр)
(алу латасы)

(беркетмэ чарасыныц, хезмэт комаЕдировкасыныц атамасы.
башка рэсми чара, l"rкэрy урыны hэм датасы)

Булэк атамасы Бэясе
нарда

бит.

1.

2.
J.

Кчшымта.
(документныц исеме)

Хэбэрнамэ биргэн зат

Белдеруне кабул
иткэн зат

(имза расшифровкасы)(имза)

(имза)

Гаризаларны теркэy журналында Tepкay номеры

(имза расшйфровкасы)

Булак характеристикасы

Булэк бэясен раслаучы док}ментлар булганда тутырыла



2 :яче номерлы кушымта

Беркетмо чараларынщ хезмат командироr**rruрына haM катнашулары хезмат (вазыйфаи)
бурычларын yтоyга байле башка расми чараларга байле ревеште булак алуо булакне

тапшыру haM баялаyл сату (сатып алу) hоманы реализациялаyден керган акчаларны кyчерy
турьшда аерым категория затларныц гаризаларын теркаy ЖУРНАЛЫ

Номеры ,Щата
булак алу
турында

хэбэрнамэ
бирy

Булэк алу
турында

хэбэрнамэ кабул
Ит\л{енец
ФИосы

Булэк алу
турында

хэбэрнамэ кабул
итr{енец
имзасы

Булэк
торе

Иьлан
ителгэЕ

бея

Булэкне
сатып
алырга
телэY

турында
билге

1 2 аJ 4 5 6 ]



З нче номерлы кушымта

Булекне кабул итy-тапшыру АКТЫ

<< >)

Россия Федерациясе Граждан кодексыныц 575 статьясы haM "Коррупциягэ каршы корэш
турында" 2008 елныц 25 декабрендэге 27З-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ

(Муниципаль хезмэткарt{ец исем-фамилиrIсе, муниципаJIь вазыйфасы, жирле yзидарэ органы атамасы)

ль20

тапшыра, э х{аваплы зат:

(Муниципаль хезмэткэрнец исем-фамилиясе! муниципаль вазыйфасы, жирле yзидарэ органы атамасы)

булэк кабул итэ:

(чара hэм дата курсэтелэ)

Исем

Булэк торе

Тапшырды

(конкlреш техникасы] сэнгать предметлары h. б.)

Кабул итте
(Ф. и. о., имза)(Ф. и. о., имза)



4 нче номерлы кушымта

Булакне кабул итy-тапшurру u*r,"uрын теркау ЖУРНАЛЫ

N .Щата Булэк исеме Булэк
торе

Тапшыруч
ыныц

ФИосы

Тапшыр
учыныц
имзасы

Кабул
итY{енец
ФИосы

Кабул
ИТ\лченец
имзасы

Булакне
кире

кайтару
турында

билге

1 2 aJ 4 5 б
,7 8 9



Татарстан Республикасы
Огеря<е муниципчшь районы
Яца Бэзэкэ авыл жирлеге
башкарма комитетыныц
2019 елныц 2 октябре Jф 19
Карары белэн расланган

Беркетма чаралары, хезмат командировкалары haM башка рэсми чаралар белан байле
муниципаль милекко булаклар кабул иту haM муниципаль хезматкарлар, муниципаль

вазыйфаларны билауче затлар тарафыннан алынган булэкларнец баясен билгелау буенча
баялау комиссиясе турында Нигезломе

I. Гомуми нигезламалар

Бэялау комиссиясе (алга таба-Комиссия) rlqирле yзидара органнарыныц муниципаль
хезмэткэрлэренэ hэм муниципаJIь вазыйфаларны билэуrе затларга тапшырылган булэклэрнец
бэясен билгелэу максатыннан оештырыла.

2. Комиссия эшчанлеген оештыру

2.1. Комиссия Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц Яца Базэка авыл
щирлеге башкарма комитеты }цитэкчесе карары белэн тозелэ. Комиссия рэисеннэн, рэис
урынбасарыннан, саркатиптэн hэм комиссия эгъзаларыннан тора.

2.2. Комиссия рэисе комиссияне )цитэкли hэм аныц эшен оештыра. Комиссия рэисе
булмаган очракта аныц бурычлары комиссия рэисе урынбасарына йоклэна.

2.3.Комиссия сэркатибе булэкне баялэу очен кирэкле барлык документларны эзерли,
комиссия агъзаларын утырышка чакыруны тээмин ита.

2.4. Комиссия }тырышлары таJIап ителгэн саен yткэрелэ. Комиссия эьзaларыныц 50О% тан
артыгы катнашс4 бу утырышлар хокуклы санала.

2.5.Баялэу барышында бэялэнэ торган булэкнец Исемлеге (бэялау объекты) тозелэ, анда
аныц х(ентекле тасвирламасы hэм аерым билгелэре (саны, кyJIэме, авырлыгы, тосе h.б.) курсэтела.
Бэялэу булэкне базар бэясе буенча шундьтй ук товар белан чагыштыру юлы белан башкарыла
(кирэк булган очракта булэкне бэялэу коненэ курс буенча конвертация башкарыла). Аналогларны
сайлаганда, бэялэу объекты кебек yK шул ук житештерr{е тарафыннан hэм шул ук илдэ
п{итештерелгэн товарга остенлек бирелэ. Бэягэ бэялэнэ торган объект шундый ук дэрэ}цэдэн
(тузуны, комплектацияне исэпкэ алып h.б.) аерылып торган хэлда тозэтмалэр кертелергэ момкин.

2.6. Булэкнец тарихи яисэ мадэни кыйммэте булса яки бэя кую аныц уникaльлеге
аркасында кыенлыкла тудырс4 аны баялэу очен тиешле профильдэге югары ква,тификацияле
белгечлэр жэлеп итела аJIа.

2.7. Экспертларны щэлеп иту hэм башка оештыру мэсьэлэлэре буенча комиссия карары,

утырышта катнашкан комиссиянец кyпчелек эгъз€rлары аныц очен тавыш бирса, кабул ителгэн дип
санаJIа. Тавыш биру тигез дэрэх(эдэ тэмамланганда, комиссия рэисе тавышы хэлиткеч булып тора.

2.8. Комиссия боялэу барышында утырыш беркетмэсе апып барыла. Булэкне бэялэу
нэти}rqэлэре Комиссия бэяламэсе белэн росмилэштерелэ, ул жирле yзидарэ органнарыныц
муниципаль хезмэткэрлэре hам,муниципаль вазыйфаларны даими нигездэ билэl^rе затлар
тарафыннан беркетмэ чаралары, хезмэт командировкалары hэм башка рэсми чаралар белан бэйле

рэвешта алынган булэклэрне кабул итy-тапшыру актына теркэла.



Татарстан Республикасы
Эгерже муниципаль районы
Яца Базэкэ авыл я{ирлеге
башкарма комитетыныц
2019 елныц 2 октябре J\Ъ 1З

Карары белэн расланган

Беркетма чаралары, хезмат командировкалары haM башка росми чаралар белан байлео алар
хезмат (вазифа) бурычларыII yтаyго, булак таIIшыру haM баялаyl caly (сатып алу) haM аны
реализациялаyдан керган акчаларны кyчерy, муниципаль милекка булаклар кабул иту haM

муниципаль хезматкэрлар, муниципаль вазыйфаларны билауче затлар тарафыннан
алынган булаклернец баясен билгелау тартибен тормышка ашыру буенча баялау комиссиясе

состАвы

Ногманов М.М. Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль

районы Яца Бэзэкэ авыл жирлеге башкарма
комитеты }китэкчесе, комиссия раисе

Гильмугаянова Р. Р. Татарстан Республикасы Огерже муниципаль

районы Яца Бэзэкэ авыл х{ирлеге башкарма
комитеты житэкчесе урынбасары

Комиссия эгъзалары:

Карамиева А.М. Татарстан Республикасы Огерх{е муниципаль

районы Яца Бэзэкэ авыл х(ирлеге башкарма
комитеты блхгалтеры


