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Беркетмэ чар€шарына,

салагыш авылы

хезмэт

командировк€Lларына hэм катнашулары

хезмэт(вuвыйфаи) бурычларын YтэYгэ бэйле

булган башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ
булэкалэу, булэкне тапшыру hэм бэялэу, сату

(сатыП алу) hэМ аннЫ реаJIизациялэYдэн керген

акч€шарны кyчерy турында аерым категория

затларныц хэбэр итyе хакында

<Коррупциягэ каршы тору турында) 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ

номерлы Федералъ закЪнныц 12.1 статьясындагы З олешенец 7 пункты, <<Россия

Федерациясендэ муниципаJIь хезмэт турын да>> 2ОО7 елныц 2 мартындагы 25-Фз

номерпы Оедералi законныц 14 статьясындагы 1 олешенец 5 пункты, <беркетма

чараларына, хезмэт командировкаларына hэм башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ

булэк алу турында аерым категория затларныц хэбэр итY тэртибе турындо> Россия

ОЪд.рuц"".. Х"*уr"Ъ.""ц 2о14 елныц 9 гыйнварындагы 10 номерлы карары

нигезенда, <<вазыйфu" 
"rппэренэ 

яки хезмэт (вазыйфu") бурычларын YтэYгэ бэйле

равештэ булэк алу турында аерым категория затларныц хэбэр итy, булакне тапшыру

ъэм бэялэy, сату-(сатып алу) hэм аны ре.tлизациялэyдэн кергэн акчаларны krlepy

тэртибе ,ур"rпrдuп.", боерыгына таянып, Татарстан Республикасы Огерже

*у""ч"rалi райоНы Салагыш авыл х(ирлеге башкарма комитеты карар бира:

1. Кушымта итеп бирелэ торган тубэндэгелэрне расларга:
- беркетмэ чар€Lларына, хезмэт командировкаларына hэм катнашулары хезмэт

(вазыйфаи) бурыЧларыН YтэYгЭ бэйле башка рэсмИ чар€LларГа бэйле рэвештэ булэк

йу' булэкне ,urr-"ipY hэм бэялэY, сатУ (сатып алу) hэм аны ре€шизациялэYДэн

керген акчаларны кYчерy турында аерым категория затларныц хэбэр иту тэртибе

турында Нигезлэмэне;
- беркетма чарЕшIары, хезмэт командировкалары haM башка расми чаралар

белэн бэйле, аларда катнашу алар тарафыннан хезмэт (вазифа) бурычларын

башкару' бупэк ,ur."rpY hэм бэялэY, сатУ (сатып алу) haM аны реаJIизациялэYДэн

керган акч€шарны кYчерY; муниципаJIь милеккэ булэклэр кабул иту haM муниципаJIь

хезмэткэрлар, муницип€tпъ вазыйфа_ilарны билауче затлар тарафыннан zшынган

буп.*п.РЪ.ц О.".." билгепэу...рrrЪ." тормышка ашыру буенча бэялэу комиссиясе

турында Нигезлэмэне,
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Татарстан Республикасы
Огерже муниципЕrль районы
Салагыш авыл жирлеге
Башкарма комитетыныц
2019 елныц 2 октябре Ns 2З
Карары белэн расланган

Беркетма чараларына, хезмат командировкаларына haM катнашулары хезмат
(вазыйфаи) бурычларын yтаyга байле башка расми чараларга байле ревешта

булак алу, бyлакне тапшыру haM баялау, сату (сатып алу) haM аны
реализациялаyдан керfан акчаларны кyчерy турында аерым категория

затларныц хабар итy тартибе ryрында Нигезлама

1. Олеге нигезлэмэ муниципсLгIь вазыйфаларны билэуlе затлар, муниципалъ
хезмэткэрлэр тарафыннан, беркетмэ чар€Lпарына, хезмэт командировк€Lларына hэм
аларныц хезмат (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чараларга бэйле

рэвештэ булэк алу турында хэбэр итy тэртибен, булэкне тапшыру hэм бэялэy, сату
(сатып алу) hэм аны гамэлгэ ашырудан кергэн акч€Lларны кrIерy тэртибен билгели.

2. Олеге Нигезлэмэнец максатлары очен тубэндэге тошенчалар кулланыла:
"беркетмэ чаралары, хезмэт командировк€шары hэм башка росми чаралар белэн

бэйле рэвештэ €Llrынган булэк" - муницип€Lltь вазыйфаны билауrе зат, хезмэткэр,

физик (юридик) затлардан ЕLпынган булэк, беркетмэ чар€Lлары, хезмэт
командировкалары hэм башка рэсми чаралар кысаJIарында кyрсэтелгэн чараларда
катнашучыларга yзлэренец хезмэт (вазыйфаи) бурычларын, чэчэклэр hэм
кыйммэтле булэклэр (булэклар) буларак тапшырылган канцелярия кирак-
яракларыннан тыш, аJIарга хезмат (вазифа) бурычларын yтэy максатларында булак);

"хезмэт командировкаларына haM катнашу хезмат (вазыйфаи) бурычларын
yтэyгэ бэйле булган башка рэсми чарЕLларга бэйле равештэ булэк алу" - Муниципаль
вазыйфаны билэуrе зат, хезматкэр, шэхсэн яисэ арадашчы аша физик (юридик)
затлардан вазыйфаи регламентта (вазыйфаи инструкциядэ) кар€шган эшчэнлекне
гамэлга ашыру кыс€Lларында, шулай ук кyрсэтелган затларныц хокукый хэле hэм
хезмэт эшчанлеге yзенчэлекларен билгелэуче Федераль законнарда haM башка
норматив актларда билгелэнгэн очракларда хезмат (вазыйфаи) бурычларын yтэyга
бэйле рэвештэ булэк алу.

З. Муниципаль вазыйфаларны
хэллэренэ яки хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле рэвештэ физик (юридик)
затлардан булэклэр аJIырга хокуклы тyгел, бары тик беркетма чар€Lпарына, хезмэт
командировкЕuIарына hэм апарныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле
башка рэсми чаралардан тыш.

билэуче затлар, хезматкэрлэр, элеге
тэртиптэ булэк €Lлуныц барлык очраклары
командировк€Lларына hэм €Lларныц хезмэт

4. Муниципаль вазыйфа-гrарны

билэуче затлар, хезмэткарлар, вазыйфаи

типлаштырылган нигезлэмадэ караJIган
турында беркетмэ чараларына, хезмэт
(вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ байле башка рэсми чарапарга, муницип€Lпь органга,



фонд яисе кYрсэтелгэн затлар муниципаJIь хезмет кYрсэтэ яки хезмэт эшчэнлеген

бurп*чрu торган башка оешмага хабэр итэргэ тиеш,

5. Беркетмэ чарапары, хезмэт командировкаJIары- Ч.,* хезмат (вазыйфаи)

бурычларын yтэy, башка ресми чараJIарда катнашуга бэйле рэвештэ булэк алу

ТУрынДахэбэрнамэ,МУниципаJIьхеЗМаткэрМУниципаЛьхеЗМэТYТэякихеЗМЭТ
эшчанлеген башкара торган муниципаль органныц, фонд яисо башка оешманыц

вакаJIэтле структур oyn.n"r..", (вакалэтле орган яки оешма) булэк апынганнан соц

з эш коненнэн дэ соцга кыIмыичu ruпa"rр"rпu. Мuрэх(эгатъка булэк бэясен раслаучы

документлар (булган очракта) касса чегы, ,о"ф чегы, булэк очен тYлэy (а"у)

турында башка документ 1 нче кушымтагыча теркэлэ,

Булэк хезмэТ командировкасы вакытында алынган очракта, ул булэк аJIган

ЗаТныцхеЗМэТкоМанДироВкасыннанкайтканнансоцЗЭшконеннЭнДЭЬоцга
калмыйча тапшырыла,

олеге пунктныц беренче hэм икенче абзацларында кyрсэтелгэн срокларда

муниципаJIъ вазыйфаны билэуче затка, 
",*"п,р,Ъ, 

аца бэйле булмаган сэбэп

ui*ua"r"oa ул бетерелгэннэн соц икенче кеннан дэ соцга калмыйча тапшырыла,

б. Морэхtэгать 2 носхэдэ тозелэ, аJIарныц берсе теркалy турындагы тамга белэн

морэжэгатЪ иткэН затка кире кайтарыла, икенче носхэсе муниципаJIь орган

активлары kepy hэм чыгару комиссиясенэ яисэ фондныц яисэ башка оешманыц

(вэкшrатле орган яки оешманыц) тиешле коллеги€шъ органына (алга таба - комиссия

яисе коллегиЕшь орган) хqибарелэ,

7. Бэясе о"*й"rлар белэн расланган hэм з мец сумнан артып китэ торганяки

бэясе билгесез булган булак век€uIэтле структур булекчэнец (вакалэтле орган яки

оешманыц) щаваплы затынаяки аныц хезмэткэренэ тапшырыла, ул аны, теркэy

журнаJIында хэбэрнамане теркэгэн коннэн 5 эш коненнэн дэ соцга калмыйча (2 нче

кушымта), кабул итY-тапшыру акты буенча саклауга кабул итэ (З, 4 кушымталар),

8. муниц"rr-"Ъ*ыйфйы билэуче зат тарафыннан аJIынган булэк, бэясе нинди

булуга *upuru.ra', элеге Ь"...п.rэнец 7 пунктында каралган тартиптэ саклануга

итy-тапшыру акты буенча тапшырганчы, булэкне югалткан

Россия Федерациясе законнары нигезендэ булэк €IJIган за1

таIIшырыпырга тиеш,
9. Булэкне кабул

яки зыян кyргэн очен

жавап тота.
iЪ."fir*гшIтерия учетына булакне Россия.__ P_:1,:_11y?'_,.'#JЖj:i:

o"nrlX."#1];;;'# ;;;;^;r, максатларында, аныц бэясен бИЛГеЛЭУ бУЛЭКНе
т,лппАгтrяпL ппганны

исэfIкЭ ftJly лаl4\,DIгlсL rgrvr'Jrl+vД - ' 
-_--- . - иаткэ бэя нигезендэ

жэлеп итеп, чагыштырма шартларда шундый ук матди кыим]
п.rкvплентаJIь DаслаY

ffi#" б;fr;;";^" : ;"i,";й '.n"' 
белЪн pi:]ri_,:J,::-l,:r:,,.j",;}#H1:

МОМКин UyJllvrclr (

артмаган orpun u, аны кабул итy-тапшьIру акты буенча тапшырган затка кире

*О,lоr,.,Ё.*_.rп. 
структур булекча (вэкалэтле орган ]11л:::,}:],j:*т*:r..п

тэртиптЭ бухгалтерлыК исэбенэЬ",",u", бэясе 3 мец сумнан артып киткэн булэкне

плупrurrrаль берэмлек реестрына kepTyнe тээмин итэ,



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

13. Вэкалэтле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки оешма) элеге
Нигезлэмэнец 12 пунктында кlрсэтелгэн гариза керган коннэн 3 ай эчендэ гамэлгэ
ашыру (сатып алу) ечен булак баясен бэялэуне оештыра hэм гариза биргэн затка,
бэялау натижэлэре турында язма рэвешта хэбэр итэ, шуннан соц ай дэвамында
булэкне бэясен бэялэу нэти}цэсендэ билгелэнгэн бэядэн сатып апа яки сатып €tлудан
баш тарта.

13(1). Кыйммэтле метаплдан haM (яки) кыймматле ташлардан ясаJIган булэккэ
карата муницип€Lпь в€выйфаларны билэуче затлардан, муниципЕLпь хезмэткэрлэрдэн
элеге Нигезлэмэнец 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза €Lлынмаса, йе элеге затлардан
кыйммэтле металл haM (яки) кыймматле ташлардан ясалган булэк сатып алудан баш
тарткан очракта, кыйммэтле мет€lллдан hэм (яки) кыйммэтле ташлардан яс€Llrган

булэк €tlIынмаса, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы каршындагы
"кыйммэтле метЕIгIл hэм кыйммэтле ташларныц ,.Щаулат фондын форма-гlаштыру,
кыйммэтле металл hэм ташларны сакJIау, яqибэру hэм куллану буенча Россия
Федерациясе даyлат учреждениесе федераль к€вна оешмасына Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы каршындагы вэк€lлэтле структур булекчэ (вэкалатле орган яки
оешма) тарафыннан тапшырылырга тиеш.

14. Олеге Нигезламэнец 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза €uIынмаган булэк,
комиссиrI яки коллеги€tlrь орган бэялэмэсен исэпка €UIып, муниципаль орган, фонд
яки башка оешма эшчанлеген тээмин итy очен булэкне куллануныц максатка
ярашлылыгы турында муницип€rль орган, фо"д яки башка оешма тарафыннан
кулланыла аJIа.

15. Булэкне муницип€lль орган, фо"д яисэ башка оешма х(итэкчесе

файдалануныц максатка ярашсызлыгы очрагында, сатуларны yTкepy юлы белэн
Вэкалэтле муниципЕlль органнар hэм оешмалар тарафыннан, Россия Федерациясе
законнарында каралган тэртиптэ, булэкне гамэлгэ ашыру (сатып алу) очен бэя биру
hэм аны баялэу yткэрy турында Карар кабул ителэ.

16. Сату (сатып алу) бэясен бэялэу алеге Нигезлэманец 13 hэм 15 пунктларында
кар€rпган баялэу эшчанлеге субъектлары тарафыннан баялаy эцItIэнлеге турында
Россия Федерациясе законнары нигезендэ башкарыла.

17. Булэк сатып Еlлынмаган яки гамэлгэ ашырылмаган очракта, муниципЕtль
орган, фо"д яки башка оешма я(итэкчесе булэкне кабат сату турында, йа аны хэйрия
оешмасы балансына тyлэyсез тапшыру яки аны Россия Федерациясе законнары
нигезендэ юк итy турында Карар кабул ита.

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



1 нче номерлы кушымта

Булак алу турьшда хабарнама

(вэкалэтле вокил исеме

структур булекчэсе, муниципzrль орган, фонд

"*. 
бчr*ч оешма (вэкалэтле орган) яки оешма))

хэбар бируче

(ф.и.о., билэган вазыйфасы)

Булак алу

булэк(лэр)

турында турь]цдп
(алу датасы)

Кушымта.
(докуплентвыц исеме)

Хэбэрнамэ биргэн зат

Белдерyне кабул
иткэЕ зат

(имза) (имза расшифровкасы)

гаризаларны теркэy журнtlлыЕда теркэy Еомеры

(имза) (имза расшифровкасы)

Булак характеристикасы

БyБк бэ"сеrI рЙлауш докуN(ентпар булганда тутьфыла



2 нче номерлы кушымта

Беркетме чараларына, хезмат командировкаларына haM катнашулары хезмат (вазыйфаи)

бурычларын YгаYга байле башка ресми чараларга байле ревеште булак алу, булакне

.1"rr*"-rру ьай оаялау, 
"аrу 

(сатып алу) haM аны реализациялаYдан кергон акчаларны кYчерY

ryрында аерым категория затларныц гаризаларын теркеy журндлы

Булэкне
сатып
аJIырга
телэу

турында
билге

Игълан
ителгэн

бея

Булэк алу
турында

хэбарнамэ кабул
итYченец
имзасы

Булак алу
турында

хабэрнал,tэ кабул
итYченец
ФИосы

,Щата
булэк алу
турыIrда

хэбэрнаtrлэ
бирy



3 нче номерлы кушымта

Булекне кабул итy-тапшыру ЖТЫ

Ns20

тапшыра, э щавапJIы зат:

булак кабул итэ:

(чара hэм дата курсэтела)

Исем

Булак тере
1*еlп.уреш техникасы, сэнгать гlрелметлары h. б,)

Тапшырды Кабул итте
(Ф. и. о,, lл*,rза) (Ф. и. о., шлза)



4 нче померлы кушымта

Булакrrе кабул птy-тапшыру актларын теркоy ЖУРНАЛЫ

N Щата Булэк исеме Булэк
торе

Тшrшьrру.r
ыньщ

ФИосы

Тапшыр
учыньщ
имзасы

Кабул
итlчеIrец
ФИосы

Кабул
итYченец
имзасы

Булэкне
кире

кайтару
турында

билге
l 2 3 4 5 6 7 8 9



Татарстан Республикасы
Огерlке муниципаль районы
Сшlагыш авыл х(ирлеге
башкарма комитетыныц
2019 елныц 2 октябре Ns 23

Карары белэн расланган

Беркетмэ чаралары, хезмат командировкалары haM башка расми чаралар белан

байлемуниципаль милекко булаклар кабул иту haM муниципаль хезмоткарлар, муниципаЛЬ
вазыйфаларны билауче затлар тарафыннан алынган булакларнец баясен билгелау буенча

баялау комиссиясе турында Нигезлама

I. Гомуми нигезламалар

Бэялау комиссиясе (алга таба-Комиссия) )цирле Yзидарэ органнарыныц муниципаль
хезмэткэрларенэ hэм муниципаль вазыйфа;rарны билэу.rе затларга тапшырылган булэклэрнец
баясен билгелэу максатыннан оештырыла.

2. Комиссия эшчанлеген оештыру

2.1. Комиссия Татарстан Республикасы Огерlке муниципzrль

жирлеге башкарма комитеты }цитэкчесе карары белэн тозелэ.

урынбасарыннан, сэркатиптан hэм комиссия эгъзаларыннан тора.

2.2. Комиссия рэисе комиссияне }китакли hэм аныц эшен оештыра.

булмаган очракта аныц бурычлары комиссия рэисе урынбасарына йоклэнэ.
Комиссия рэисе

2.3.комиссия сэркатибе булэкне бэялэу очен кирэкле барлык документларны эзерли.

комиссия аьзаларын утырышка чакыруны тээмин итэ.
2.4.Комиссия утырышлары талэп ителган саен Yткэрелэ. Комиссия эгъзаJIарыныц 50% тан

артыгы катнашсц бу 1тырышлар хокуклы санаJIа.

2.5.БэялэУ барышынДа бэялэнЭ торган булэкнец Исемлеге (баялэу объекты) тозелэ, анда

аныЦ х(ентекле тасвирламасы haM аерым билгелэре (саны, кYлэме, авырлыгы, тосе h.б.) курсэтелэ.

БаялэУ булэкне базаР бэясе буенча шундый ук товар белэн чагыштыру юлы белэн башкарыла

(кирэк булган очракта булэкне бэялау конена курс буенча конвертаuия башкарыла). Аналогларны

сайлаганда, бэялэу объекты кебек yk шул ук житештерyче тарафьшнан hэм шул ук илдэ

щитештерелган товарга остенлек бирелэ. Бэягэ бэялэнэ торган объект шундый ук дэрэх(адэн
(тузуны, комплектацияне исэпкэ алып h.б.) аерылып торган хэлдэ тозэтмэлар кертелергэ момкин.

2,6. Булэкнец тарихи яисэ мэдэни кыйммэте булса яки бэя кую аныц уникilльлеге
аркасында кыенлыкла тудырса, аны бэялау очен тиешле профильдэге югары квалификацияле

белгечлэр щэлеп ителэ аJIа.

2.7. Экспертларны жэлеп иту hэм башка оеItIтыру мэсьэлэлэре буенча комиссия карары,

утырышта катнашкан комиссиянец кyпчелек эгъзалары аныц очен тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип

bu"-u. Тавыш биру тигез дэражэдэ тэмамлангандц комиссия рэисе тавышы хэлиткеч булып тора.

2.8, КомИссия бэяЛэу барыШында утырыШ беркетмХе алып барыла. Булэкне бэялэу

нэти}калэре Комиссия бэялэмэсе белэн рэсмилэштерелэ, ул жирле yзидарэ органнарыныц

муниципаль хезмэткэрлэре hэм муниципаль вазьjйфаларны даими нигездэ билэуlе затлаР

тарафыннан беркетмэ чаралары, хезмэт командировкалары hэм башка рэсми чаралар белэн бэйле

рэвештэ алынган булэклэрне кабул итy-тапшыру актына теркалэ.

районыныц Салагыш авыл
Комиссия рэисеннэн, рэис



Татарстан Республикасы
Огерже муниципаль районы
Салагыш авыл х(ирлеге
башкарма комитетыныц
2019 елныц 2 октябре J\Ъ 23
Карары белэн расланган

Беркетма чаралары, хезмат командировкалары haM башка расми чаралар белан байле, алар
хезмет (вазифа) бурычларын Iтаyга, булак тапшыру haM баялаyl сату (сатып алу) haM аны
реализациялеyдан керген акчаларны кyчерy, муниципаль милекка булеклар кабул иту haM

муниципаль хезмоткарлер, муниципаль вазыйфаларны билеуче затлар тарафыннан
urr"r"iu" булакларнец баясен билгелоу тартибен тормышкч u-"rpy буенча Ъrrrrrу-ко*"сс""..

состАвы

Мехэмэдиев М.М. Татарстан Республикасы Огерх{е муниципаль
районы авыл х(ирлеге башкарма комитеты
житэкчесе, комиссия рэисе

Фарлутдинова И.М. Татарстан Республикасы Огерже муницип€rль

районы Салагыш авыл щирлеге башкарма комитеть]
житэкчесе урынбасары

Комиссия эгьзалары:

Халматова Г.Н. Татарстан Республикасы Огерще муниципаJIь

районы Салагыш авьш щирлеге башкарма комитеты
бухгалтеоы


