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РЕШЕНИЕ КАР АР

№7 15.10.2019 ел.

Татарстан Республикасыньщ Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл 
жирлеге Советыныц 21.04.2014 елдагы “Татарстан Республикасыньщ Минзэлэ 
муниципаль районы жирлегенец муниципаль хезмэткэрлэренец, муниципаль 

вазыйфаларны башкаручы затларныц вазыйфаи торышы яисэ хезмэт (вазыйфаи) 
бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ булэк алу, булэкне тапшыру Ьэм бэя биру, аны 

сатудан алынган чараларны исэплэу Ьэм сату (сатып алу) турында хэбэр иту тэртибе 
турында’Ты №1 карарына узгэрешлэр керту турында

2003 елныц 6 октябрендэге “Россия Федерациясендэ жирле узидарэне 
оештыруныц гомуми принциплары турында”гы №131-Ф3 Федераль законы, 2007 
елныц 2 мартындагы “Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында’Ты №25- 
ФЗ Федераль законы, 2008 елныц 25 декабрейдэге “Коррупциягэ карты тору 
турында’Ты №25-ФЗ Федераль законы, Россия Федерациясе Хекумэтенец 2014 
елныц 9 гыйнварындагы “Аерым категориягэ керуче затларныц хезмэт (вазыйфаи) 
бурычлары беркетмэле чаралары, хезмэт командировкалары Ьэм башка рэсми 
чараларга бэйле рэвештэ, аларда катнашу аларныц хезмэт (вазыйфаи) бурычлары, 
булэк тапшыру Ьэм бэя биру, аны сатудан алынган чараларны исэплэу Ьэм сату 
(сатып алу), булэк алу турында хэбэр иту тэртибе турында’Ты №10 Карары (Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 12.10.2015 елдагы №1089 Карары редакциясендэ) 
нигезендэ, Татарстан Республикасыньщ Минзэлэ муниципаль районы Николаевка 
авыл жирлеге Советы

1. Татарстан Республикасыньщ Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл 
Жирлеге Советыныц 21.04.2014 елдагы “Татарстан Республикасыньщ Минзэлэ 
муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенец муниципаль хезмэткэрлэренец, 
муниципаль вазыйфаларны башкаручы затларныц вазыйфаи торышы яисэ хезмэт 
(вазыйфаи) бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ булэк алу, булэкне тапшыру Ьэм бэя 
биру, аны сатудан алынган чараларны исэплэу Ьэм сату (сатып алу) турында хэбэр 
иту тэртибе турында’Ты №1 карарына тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

КАР АР ЧЫГАРДЫ:

mailto:Nikol.Mnz@tatar.ru


1.1. Карарньщ аталышын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
“Аерым категориягэ керуче затларныц хезмэт (вазыйфаи) бурычлары 

беркетмэле чаралар, хезмэт командировкалары Ьэм башка рэсми чараларга бэйле 
рэвештэ, аларда катнашу аларньщ хезмэт (вазыйфаи) бурычлары, булэкне тапшыру 
Ьэм бэя биру, аны сатудан алынган чараларны исэплэу Ьэм сату (сатып алу), булэк 
алу турында хэбэр иту тэртибе турында”;

1.2. Карарнын, 1 пунктында “вазыйфаи торыш яисэ аларньщ хезмэт (вазыйфаи) 
бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ булэк алу турында” сузлэрен “катнашуы аларнын, 
хезмэт (вазыйфаи) бурычларын утэу белэн бэйле беркетмэле чаралар, хезмэт 
командровкалары Ьэм башка рэсми чаралар белэн бэйле рэвештэ булэк алу 
турында” сузлэре белэн алыштырырга.

2. Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл жирлегенец муниципаль 
хезмэткэрлэренец, муниципаль вазыйфаларны башкаручы затларныц вазыйфаи 
торышы яисэ хезмэт (вазыйфаи) бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ булэк алу, 
булэкне тапшыру Ьэм бэя биру, аны сатудан алынган чараларны исэплэу Ьэм сату 
(сатып алу) турында хэбэр итуе турындагы Нигезлэмэсен яна беркетелгэн 
редакциядэ расларга.

3. Гамэлдэге карарны “Интернет” челтэрендэ Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.



Минзэлэ муниципаль районы 
Николаевка авыл жирлеге Советы

карарына 
Кушымта 1

№7 дата 15.10.2019 ел.

Минзэлэ муниципаль районыныц Николаевка авыл жирлеге муниципаль 
хезмэткэрлэренец, муниципаль вазыйфаларны башкаручы затларныц хезмэт 
(вазыйфаи) бурычлары беркетмэле чаралар, хезмэт командировкалары Ьэм 

башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ, аларда катнашу аларныц хезмэт 
(вазыйфаи) бурычлары, булэкне тапшыру Ьэм бэя биру, аны сатудан алынган 
чараларны исэплэу Ьэм сату (сатып алу), булэк алу турында хэбэр иту тэртибе

ту рында 
Нигезлэмэ

1. Гамэлдэге Нигезлэмэ Минзэлэ муниципаль районы муниципаль 
хезмэткэрлэренец, муниципаль вазыйфаларны башкаручы затларныц вазыйфаи 
торышы яисэ хезмэт (вазыйфаи) бурычларын утэугэ бэйле рэвештэ, хезмэт 
(вазыйфаи) бурычлары беркетмэле чаралар, хезмэт командировкалары Ьэм башка 
рэсми чараларга бэйле рэвештэ, аларда катнашу аларныц хезмэт (вазыйфаи) 
бурычлары, булэкне тапшыру Ьэм бэя биру, аны сатудан алынган чараларны 
исэплэу Ьэм сату (сатып алу), булэк алу турында хэбэр иту тэртибен билгели.

2. Гамэлдэге Нигезлэмэ максатлары ечен тубэндэге тешенчэлэр кулланыла: 
муниципаль вазыйфа башкаручы зат - депутат, жирле узидарэнец сайланган

органы эгъзасы, жирле узидарэнец сайланган вазыйфаи заты, даими (штат) 
нигезендэ комиссиядэ эшлэуче, хэлиткеч тавышка ия булган Ьэм даими нигездэ эш 
итуче Минзэлэ муниципаль районыныц сайлау комиссиясе эгъзасы, Минзэлэ 
муниципаль районыныц контроль-хисап органы рэисе;

муниципаль хезмэткэр -  федераль законнар Ьэм Татарстан Республикасы 
законнары нигезендэ муниципаль хокукый актлар белэн билгелэнгэн тэртиптэ 
жирле бюджет чаралары хисабыннан тулэнэ торган акчаларга Минзэлэ муниципаль 
районыныц сайлау комиссиясе аппаратында, жирле узидарэ органында муниципаль 
хезмэт вазыйфасы буенча бурычларны утэуче гражданин;

беркетмэле чаралар, хезмэт командировкалары Ьэм башка рэсми чаралар 
белэн бэйле рэвештэ алынган булэк -  беркетмэле чараларда, хезмэт 
командировкаларында Ьэм башка рэсми чараларда аларныц хезмэт (вазыйфаи) 
бурычларын утэу максатларында курсэтелгэн чарада Ьэр катнашучыга булэклэу 
сыйфатында тапшырылган чэчэклэр Ьэм кыйммэтле булэклэрдэн тыш, канцелярия 
эсбапларыннан тыш, булэклэнученец вазыйфаи хэленнэн яисэ аларныц хезмэт 
(вазыйфаи) бурычларыннан чыгып гамэлгэ ашырыла торган физик (юридик) 
затлардан муниципаль хезмэткэрлэр, муниципаль вазыйфа башкаручы заттан 
алынган булэк;

катнашу хезмэт (вазыйфаи) бурычларын утэу белэн бэйле беркетмэле 
чаралар, хезмэт командровкалары Ьэм башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ, 
булэк алу -  вазыйфаи регламент (вазыйфаи инструкция) белэн каралган эшчэнлекне 
гамэлгэ ашыру кысаларында, шулай ук курсэтелгэн затларныц Ьонэри хезмэт Ьэм



хезмэт эшчэнлеге спецификасын Ьэм хокукый торыш узенчэлеклэрен билгелэуче 
федераль законнар Ьэм башка норматив хокукый актлар белэн билгелэнгэн 
очракларда, хезмэт (вазыйфаи) бурычларны утэугэ бэйле рэвештэ муниципаль 
хезмэткэр, муниципаль вазыйфа башкаручы зат тарафыннан шэхсэн яисэ физик 
(юридик) зат аша булэк алуы.

3. Муниципаль хезмэткэрлэр, муниципаль вазыйфа башкаручы затлар
вазыйфаи халэте яисэ аларныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларына бэйле рэвештэ 
физик (юридик) затлардан булэк алырга хокуклы тугел (катнашу аларныц хезмэт 
(вазыйфаи) бурычларын утэу белэн бэйле беркетмэле чаралар, хезмэт 
командировкалары Ьэм башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ алынган булэклэрдэн 
тыш).

4. Муниципаль хезмэткэрлэр, муниципаль вазыйфа башкаручы затлар
гамэлдэге Нигезлэмэдэ каралган тэртиптэ хезмэт (вазыйфаи) бурычларына бэйле 
рэвештэ физик (юридик) затлардан булэк алырга хокуклы тугел (катнашу аларныц 
хезмэт (вазыйфаи) бурычларын утэу белэн бэйле беркетмэле чаралар, хезмэт 
командировкалары Ьэм башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ булэк алган барлык 
очраклар турында курсэтелгэн затлар муниципаль хезмэт уза яисэ хезмэт 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыра торган жирле узидарэ органына, Минзэлэ муниципаль 
районыныц сайлау комиссиясенэ (алга таба -  жирле узидарэ органы, сайлау 
комиссиясе) хэбэр итэргэ тиеш.

5. Кушымта нигезендэ тезелгэн, катнашу хезмэт (вазыйфаи) бурычларын утэу 
белэн бэйле беркетмэле чаралар, хезмэт командировкалары Ьэм башка рэсми 
чараларга бэйле рэвештэ булэк алу турында хэбэр язуы булэк алганнан соц 3 эш 
кененнэн соцармыйча муниципаль хезмэткэр, муниципаль вазыйфа башкаручы зат 
муниципаль хезмэт уза яисэ хезмэт эшчэнлеген гамэлгэ ашыра торган жирле 
узидарэ органыныц структур подразделениесенэ, сайлау комиссиясенэ (алга таба -  
вэкалэтле структур подразделение (вэкалэтле орган яисэ оешма) тапшырыла. Хэбэр 
язуына булэкнец бэясен раслаучы документлар (булган очракта) (касса чегы, товар 
чегы, булэккэ тулэу (сатып алу) турында документ) теркэлэ.
Эгэр булэк хезмэт командировкасы вакытында алынган икэн, хэбэр язуы булэк 
алган зат хезмэт командировкасыннан кайткан коннэн соц 3 эш кененнэн 
сонармыйча тапшырыла.

Муниципаль хезмэткэр, муниципаль вазыйфа башкаручы затка бэйле булмаган 
сэбэп аркасында хэбэр язуын гамэлдэге пунктныц беренче Ьэм икенче абзацларында 
курсэтелгэн срокларда биру мемкинлеге булмаганда, ул хата тозэтелгэн кеннец 
икенче кенненнэн соцармыйча тапшырыла.

6. Хэбэр язуы ике экземплярда тезелэ, аныц берсе теркэлу турында билге 
белэн хэбэр язуын тапшыручыга, икенчесе бухгалтерлык учеты турында законнар 
нигезендэ барлыкка килгэн жирле узидарэ органыныц, сайлау комиссиясенец 
активлары керу Ьэм чыгу буенча комиссиягэ (алга таба -  комиссия) жибэрелэ.

7. Бэясе документлар белэн расланган Ьэм 3 мец сумнан артмаган булэк яисэ 
аньщ бэясе муниципаль хезмэткэргэ билгесез булганда, тиешле теркэу журналында 
хэбэр язуы теркэлгэн кеннэн соц 5 кеннэн соцармыйча, кабул иту -  тапшыру акты 
буенча саклануга кабул итуче вэкалэтле структур подразделениенец жаваплы 
затына тапшырыла.

8. Муниципаль вазыйфа башкаручы зат тарафыннан алынган булэк, аныц 
бэясенэ бэйсез рэвештэ, гамэлдэге Нигезлэмэнец 7 пунктында каралган тэртиптэ, 
саклауга куелырга тиеш.



9. Кабул иту -  тапшыру акты буенча булэк тапшырылганга кадэр, Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ, булэкне югалткан яисэ зарарлаган ечен булэкне 
алган зат жаваплылык тота.

10. Россия Федерациясе законнары нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ булэкне 
бухгалтерлык учетына кабул иту максатларында, кирэк булганда комиссияне жэлеп 
итеп, аньщ бэясен билгелэу булэкне учетка алу датасына гамэлдэ булган базар бэясе 
яисэ капма-кары кую шартларында шундый ук матди байлыкка бэя нигезендэ 
уздырыла. Базар бэясе турында мэгълуматлар документ белэн раслана, э документ 
белэн раслау момкин булмаганда -  эксперт юлы белэн. Эгэр булэк бэясе 3 мец 
сумнан артмый икэн, кабул иту -  тапшыру акты буенча аны тапшырган затка кире 
кайтарыла.

11. Вэкалэтле структур подразделение бэясе 3 мец сумнан артып киткэн 
билгелэнгэн тэртиптэ бухгалтер учетына кабул ителгэн булэкне Минзэлэ 
муниципаль район реестрына кертуне тээмин итэ.

12. Булэкне тапшырган муниципаль хезмэткэр, муниципаль вазыйфа 
башкаручы зат яллаучы (эш бируче) исеменэ булэк тапшырылган кеннэн соц ике 
айдан да сонармыйча тиешле гариза жибэреп, аны сатып ала алалар.

Дирле узидарэ органы, сайлау комиссиясе житэкчесе булэк тапшырылган 
кеннэн соц ике айдан да соцармыйча тиешле курсэтмэ чыгарып, тапшырган булэкне 
сатып ала ала.

13. Вэкалэтле структур подразделение гамэлдэге Нигезлэмэнец 12 пунктында 
курсэтелгэн гариза (курсэтмэ басмасы) кергэн кеннэн сон 3 ай эчендэ сату (сатып 
алу) ечен булэкнен бэясенэ бэя бируне оештыра Ьэм бэя биру нэтижэлэре турында 
гариза биргэн затка язмача формада хэбэр итэ, шуннан соц бер ай эчендэ гариза 
бируче бэя биру нэтижэсендэ билгелэнгэн бэя буенча булэкне сатып ала яисэ сатып 
алудан баш тарта.

14. Гамэлдэге Нигезлэмэнец 12 пунктында курсэтелгэнчэ, аца карата гариза 
кермэгэн булэк жирле узидарэ органы, сайлау комиссиясе эшчэнлеген тээмин иту 
ечен булэкне куллануныц файдасызлыгы турында комиссия чыгарган нэтижэне 
исэпкэ алып, жирле узидарэ органы, сайлау комиссиясе тарафыннан 
файдаланылырга мемкин.

15. Ж^ирле узидарэ органы житэкчесе, сайлау комиссиясе тарафыннан куллану 
файдасыз булган очракта, Россия Федерациясе законнарында каралган тэртиптэ 
торги уздыру юлы белэн вэкалэтле муниципаль орган оештырган булэкне сату Ьэм 
сату (сатып алу) ечен аныц бэясенэ бэя бируне уздыру турында карар кабул ителэ.

16. Гамэлдэге Нигезлэмэнец 13 Ьэм 15 пунктларында каралганча, сату (сатып 
алу) ечен булэк бэясенэ бэя биру Россия Федерациясенец бэя биру эшчэнлеге 
турындагы законы нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

17. Эгэр булэк сатып алынмаган яисэ сатылмаган икэн, жирле узидарэ органы, 
сайлау комиссиясе житэкчесе тарафыннан булэкне кабаттан сату, яисэ аны тулэусез 
хэйриячелек оешмасы балансына тапшыру, яисэ Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ аны юк иту турында карар кабул ителэ.

18. Булэкне сатудан (сатып алу) алынган акчалар Россия Федерациясенец 
бюджет законнары нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ Минзэлэ муниципаль районы 
бюджеты кеременэ кучерелэлэр.



Минзэлэ муниципаль районыныц 
Николаевка авыл жирлеге 

муниципаль хезмэткэрлэренец, 
муниципаль вазыйфапарны башкаручы 

затларнын хезмэт (вазыйфаи) 
бурычлары беркетмэле чаралар, 

хезмэт командировкалары Ьэм 
башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ, 

аларда катнашу аларнын 
хезмэт (вазыйфаи) бурычлары, 

булэкне тапшыру Ьэм бэя биру, 
аны сатудан алынган чараларны 

исэплэу Ьэм сату (сатып алу), 
булэк алу турында хэбэр иту тэртибе турында

Нигезлэмэ

Булэк алу турында хэбэр язуы

(жирле узидарэ органыныц,

сайлау комиссиясенен

структур подразделениесе аталышы

дата

(ф.ис.ат.ис., башкарган вазыйфасы)

Булэк алу турында хэбэр язуы дата "__"

Булэк (лэр) алуым турында хэбэр итэм_________________________

20 ел.

(алу датасы)

(беркетмэле чара, хезмэт командировкасы, башка рэсми чара аталышы, уздыру урыны Ьэм датасы)

Булэк аталышы Булэккэ тасвирлама, характеристика Предметлар саны Бэясе сумнарда <*>
1.
2.
3 .
Барлыгы

Кушымта:____________________________________________________ битлэрдэ.
(документ аталышы)

Хэбэр язуын тапшыручы зат
___________________________________ _________20__ ел.

(имза) (тулы имза)

Хэбэр язуын алучы 
зат
__________________________________ _________20__ ел.

(имза) (тулы имза)

Хэбэр язуларын теркэу журналындатеркэу номеры___________________

" " 20 ел.

* Булэкнен бэясен раслаучы документлар булганда тутырыла.


