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Муниципаль  вазыйфаларны  билауче  затлар  
нам  Татарстан  Республикасы  Сарман  
муниципаль 	районы 	муниципаль  
хезматкарларе 	тарафыннан , 	протокол  
чараларына , хезмат  командировкаларына  нам  
катнашулары  хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  
утауга  байле  башка  расми  чараларга  байле  
равешта  булок  алу , булок  тапшыру  нам  
баялау , сату  (сатып  алу) нам  аны  гамалга  
ашырудан  керган  акчаларны  яна  редакцияга  
кучеру  турында  хабар  иту  тартибе  хакында  
карар  

«Россия  Федерациясенда  жирле  узидара  оештырунын  гомуми  принциплары  турында» 2003 елнын  6 октябрендаге  131-ФЗ  номерлы  Федераль  закон , «Россия  
Федерациясенда  муниципаль  хезмат  турында» 2007 елнын  2 мартындагы  25-ФЗ  
номерлы  Федераль  закон , «Коррупцияга  каршы  тору  турында» 2008 елнын  25 
декабрендаге  273-ФЗ  номерлы  Федераль  закон , Россия  Федерациясе  Хекуматенен  
«катнашу  хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  утауга , булакне  тапшыру  нам  баялау , 
реализациялау  (сатып  алу) нам  аны  реализациялаудан  керган  акчаларны  кучеру  
белан  байле  беркетма  чаралары  на , хезмат  командировкаларына  нам  башка  расми  
чараларга  байле  равешта  булок  алу  турында  аерым  категория  затларнын  аерым  
категорияларе  тарафыннан  хабар  ителуе  тартибе  турында» 2014 елнын  9 
гыйнварындагы  10 номерлы  карары ,«Татарстан  Республикасында  жирле  узидара  
турында» 2004 елнын  28 июлендаге  45-ЗРТ  номерлы  Татарстан  Республикасы  
Законы , Муниципаль  хезмат  турында  Татарстан  Республикасы  кодексыннан  карар  
итам : 

1 .Муниципаль  вазы  йфаларны  билауче  затлар  нам  Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  муниципаль  хезматкарларе  тарафыннан  беркетма  
чараларына , хезмат  командировкаларына  нам  катнашулары  хезмат  (вазыйфаи ) 
бурычларын  утауга , булок  тапшыру  нам  баялау , сату  (сатып  алу) нам  аны  реализациялаудан  керган  акчаларны  яна  редакцияга  кучеру  белан  байле  башка  



расми  чараларга  байле  равешта  булок  алуны  хабар  иту  тартибе  турында  нигезлама  
расларга : 

2. «Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  муниципаль  
хезматкарларе  нам  муниципаль  хезматкарлар  тарафыннан  вазыйфаи  халларена  яки  
хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  утауга  байле  равешта  булок  алу , булок  тапшыру  нам  
баялау , аны  сату  (сатып  алу) нам  реализациялаудан  керган  акчаларны  кучеруне  
хабар  иту  тартибе  турында» 2014 елныц  24 февралендаге  27 номерлы  Район  
Башлыгы  карарын  уз  кечен  югалткан  дип  танырга . 

З  .еЛГ  карарны  «Татарстан  Республикасы  хокукый  магьлумат  расми  
порталы  нда» (РУОТАТА 1{ ТА  .КП ) нам  Татарстан  Республикасы  «Сарман  
муниципаль  районы » муниципаль  берамлегенец  расми  сайтында  
«Интернет »магьлумат  - телекоммуникация  челтаренда  бастырып  чыгарырга . 

4. алеге  карарныц  уталешен  контрольда  тотуны  муниципаль  район  
Советыныц  законлылы  к , хокук  тартибе  нам  жирле  узидара  масьалаларе  буенча  
даими  комиссияга  йекларга . 

Сарман  муниципаль  район  баш  Ф  .М .Хеснуллин  



ТР  Сарман  муниципаль  
районы  Башлыгы  тарафыннан  
04.10.2019 ел  ЗЧ  205 
белан  расланган  карар  

Муниципаль  вазыйфаларны  билауче  затлар  нам  Татарстан  Республикасы  Сарман  
муниципаль  районы  муниципаль  хезматкарларе  тарафыннан , протокол  чараларына , 
хезмат  командировкаларына  нам  катнашулары  хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  
утауга  , башка  расми  чараларга  байле  равешта  булок  алу , булок  тапшыру  нам  баялау , 
сату  (сатып  алу) нам  аны  реализациялаудан  керган  акчаларны  кучеруне  хабар  иту  
турында  нигезлама  

1. Олеге  Нигезлама  муниципаль  вазыйфаларны  билауче  затлар  нам  Татарстан  
Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  муниципаль  хезматкарларе  
тарафыннан , беркетма  чараларына , хезмат  командировкаларына  нам  
катнашулары  хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  утауга , булок  тапшыру  нам  
баялау , сату  (сатып  алу), сатудан  керган  акчаларны  кучеру  турында  хабар  иту  
тартибен  билгели . 

2. Олеге  Нигезламанец  максатлары  ечен  тубандаге  тешенчалар  кулланы  ла : 
муниципаль  вазыйфаны  билауче  зат -депутат , жирле  узидаранец  сайланулы  
органы  агьзасы , жирле  узидаранец  сайланулы  вазыйфаи  заты , даими  нигезда  
эш  итуче  нам  юридик  зат  булган  Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  
районы  сайлау  комиссиясе  агьзасы , халиткеч  тавыш  хокукы  белан  Татарстан  
Республикасы  Сарман  муниципаль  районыныщ  контроль -хисап  органы  раисе ; 

муниципаль  хезматкар  -  федераль  законнар  нам  Татарстан  Республикасы  
законнары  нигезенда  муниципаль  хокукый  актларда  билгеланган  тартипта , 
жирле  узидара  органында , Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  
районы  сайлау  комиссиясе  аппаратында  муниципаль  вазыйфасын  башкарган  
ечен  жирле  бюджет  
акчалары  исабеннан  тулана  торган  гражданин ; 

беркетма  чаралары , хезмат  командировкалары  нам  башка  расми  чаралар  белан  
байле  равешта  алынган  булок ,  -  муниципаль  вазыйфа  билауче  зат  тарафыннан  
бирела  торган  хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  тиешле  Нигезламадан  чы  гып  
булок  итуче  физик  (юридик ) затлардан  алынган  булок , беркетма  чаралары , 
хезмат  командировкалары  нам  башка  расми  чаралар  кысаларында  курсателган  
чараларныц  Ьор  катнашучысына  узларенец  хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  
башкаручыларга  булок  сыйфатында  чачаклар  нам  кыймматле  булаклар  
тапшырылды ; 
беркетма  чаралары , хезмат  командировкалары  нам  хезмат  (вазыйфаи ) 
бурычларын  утауга  байле  башка  расми  чараларга  байле  равешта  булок  алу  -
муниципаль  вазыйфаны  билауче  затка , муниципаль  хезматкарларга  шахсан  
яиса  физик  (юридик ) затлардан  арадашчы  аша  вазыйфаи  регламентта  
(вазыйфаи  инструкцияда ) каралган  эшчанлекне  гамалга  ашыру  кысаларында , 



шулай  ук  курсателган  затларныц  хокукый  холе  нам  ненари  хезмат  эшчанлеге  
узенчалекларен  билгелауче  Федераль  законнарда  нам  башка  норматив  
актларда  билгеланган  очракларда  хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  утауга  байле  
равешта  булок  алу ; 

3. Муниципаль  вазыйфаларны  билауче  затлар  нам  муниципаль 	хезматкарлар , 
беркетма  чараларына , хезмат  командировкаларына  нам  хезмат  (вазыйфаи ) 
бурычларын  утауга  байле  равешта  катнашулары  алар  тарафыннан  хезмат  
(вазыйфаи ) бурычларын  утауга  байле  булган  башка  расми  чаралардан  тыш , 
хезмат  (вазыйфаи ) вазыйфаларын  башкарган  физик  (юридик ) затлардан  
Россия  Федерациясе  законнарында  каралмаган  булаклар  алырга  хокуклы  
тугел . 

4. Муниципаль  вазыйфаларны  билауче  затлар  нам  муниципаль  хезматкарлар  
алеге  Нигезламада  каралган  тартипта  булок  алуныц  барлык  очраклары  
турында  беркетма  чараларына , хезмат  командировкаларына  нам  катнашу  
жирле  узидара  органыныц , Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  
районы  сайлау  комиссиясена  (алга  таба -Татарстан  Республикасы  Сарман  
муниципаль  районы  сайлау  комиссиясе ) хезмат  (вазыйфаи ) бурычларын  
утауга  байле  башка  расми  чараларга  байле  равешта  хабар  итарга  тиеш .  -  жирле  
узидара  органы , сайлау  комиссиясе ), аларда  курсателган  затлар  муниципаль  
хезмат  уза  яиса  хезмат  эшчанлеген  башкара . 

5. Кушымта  нигезенда  тезелган  беркетма  чаралары , хезмат  командировкалары  
нам  башка  расми  чаралар  (алга  таба  -  хабарнама ) белан  байле  равешта , булок  
алу  турында  хабарнама  жирле  узидара  органыныц  вакалатле  структур  
булекчасена , муниципаль  вазыйфаны  билауче  зат  муниципаль  хезмат  уза  
торган  яиса  хезмат  эшчанлеген  башкара  торган  сайлау  комиссиясена  булок  
алынганнан  соц  3 эш  кененнан  да  соцга  калмыйча  тапшырыла  (алга  таба -
хабарнама ).  -  вакалатле  структур  булекчасе ) хупларга . Меражагатька  булок  
баясен  раслаучы  документлар  (алар  булганда ) (касса  чегы , товар  чегы , булок  
ечен  тулау  (алу) турында  башка  документ ) теркала . 
Булок  хезмат  командировкасы  вакытында  алынган  очракта , хабарнама  булок  
алган  затныц  хезмат  командировкасыннан  кайтканнан  соц  3 эш  кененнан  да  
соцга  калмыйча  тапшырыла . 
8леге  пунктныц  беренче  нам  икенче  абзацларында  курсателган  срокларда  
хабарнама  биру  мемкин  булмаганда , муниципаль  вазыйфаны  билауче  затка , 
муниципаль  хезматкарга  байле  булмаган  сабап  аркасында  ул  бетерелганнан  
соц  икенче  кеннан  да  соцга  калмыйча  тапшырыла . 

6. Хабарнама  2 несхада  тезела , аларныц  берсе  теркалу  турындагы  тамга  белан  
меражагать  иткан  затка  кире  кайтарыла , икенче  несхасе  жирле  узидара  
органы , сайлау  комиссиясенец  бухгалтерлык  исабе  турындагы  законнар  
нигезенда  тезелган  активлары  керу  нам  чыгару  комиссиясена  жибарела (алга  
таба  -  комиссия ). 

7. Баясе  документлар  белан  расланган  нам  3 мец  сумнан  артып  кита  торган  булок  
яки  аныщ  муниципаль  хезматкарена  баясе  билгесез  булган  булса , вакалатле  
структур  булекчанец  жаваплы  затына  тапшырыла , ул  аны  теркау  журналында  
хабарнамане  теркаган  кеннан  5 эш  кененнан  да  соцга  калмыйча  кабул  ита . 



8. Муниципаль  вазыйфаны  билауче  зат  тарафыннан  алынган  булок , баясе  нинди  
булуга  карамастан , алеге  Нигезламанец  7 нче  пунктында  каралган  тартипта  
саклануга  тапшырылырга  тиеш . 

9. Булакне  кабул  иту -тапшыру  акты  буенча  тапшырганчы , булакне  югалткан  яки  
зыян  курган  ечен  Россия  Федерациясе  законнары  нигезенда  булок  алган  зат  
жавап  тота . 

1 О .Бухгалтерия  исабена  булакне  Россия  Федерациясе  законнарында  билгеланган  
тартипта  кабул  иту  максатлары  нда , аныц  баясен  билгелау  булакне  исапка  алу  
датасына  гамалдаге  базар  баясе  яки , кирок  булганда , шундый  ук  матди  
кыймматка  бая  нигезенда  уткарела . Базар  баясе  турындагы  магьлумат  
документаль , а  документаль  раслау  мемкин  булмаганда  -  эксперт  юлы  белан  
раслана . Булок , баясе  3 мед  сумнан  артмаган  очракта , аны  кабул  иту -тапшыру  
акты  буенча  тапшырган  затка  кире  кайтарыла . 

11 . Вокалотле  структур  булекча  билгеланган  тартипта  бухгалтерлык  исабена  
алынган , баясе  3 мец  сумнан  артып  киткан  булакне  , Сарман  муниципаль  
районыныц  муниципаль  милек  реестрына  кертуне  таэмин  ита . 

1 2.Муниципаль  вазыйфаны  билауче  зат , булок  тапшырган  муниципаль  хезматкар  
аны  яллаучы  (эш  бируче ) вакиле  исемена  тиешле  гаризаны  булок  
тапшырганнан  соц  ике  айдан  да  соцга  калмыйча  хибара  ала . 

жирле  узидара  органы , сайлау  комиссиясе  хитакчесе , булакне  тапшырылган  
кеннан  башлап , тиешле  боерык  чыгарып  ,ике  айдан  да  соцга  калмыйча , сатып  
ала  ала . 

13 .Вокалотле  структур  булекча  алеге  Нигезламанец  12 пунктында  курсателган  
,гариза  басылганнан  соц  3 ай  эченда  булакнец  сату  (сатып  алу ) баясен  
баялауне  оештыра  нам  гариза  бирган  затка , баялау  натихаларе  турында  язма  
равешта  хабар  ита , шуннан  соц  ай  давамында  булакне  баясен  баялау  
натихасенда  билгеланган  баядан  сатып  ала  яки  сатып  алудан  баш  тарта . 

14.2леге  Нигезламанец  12 пунктында  курсателганча , булок , агар  гариза  

бирелмаган (боерык  чыгары  лмаган ) булса , жирле  узидара  органы , сайлау  
комиссиясе  тарафыннан , жирле  узидара  органы , сайлау  комиссиясе  
эшчанлеген  таэмин  иту  ечен  булакне  файдалануныц  максатка  ярашлылыгы  

турында  комиссия  баяламасен  исапка  алып , жирле  узидара  органы , сайлау  
комиссиясе  тарафыннан  кулланыла  ала . 

1 5.Булокне  жирле  узидара  органы  хитакчесе , сайлау  комиссиясе  хитакчесе  

ф  айдалануныц  максатка  ярашсызлыгы  очрагында , сатулар  уздыру  юлы  белан  

Муниципаль  орган  тарафыннан  Россия  Федерациясе  законнарында  каралган  

тартипта  оештырыла  торган  булакне  гамалга  ашыру  нам  аныц  баясен  баялау  

(сатып  алу ) уткару  турында  карар  кабул  итела . 

16.Сату  (сатып  алу ) баясен  баялау  алеге  Нигезламанец  13 нам  15 пунктларында  

каралган  баялау  эшчанлеге  субъектлары  тарафыннан  баялау  эшчанлеге  

турында  Россия  Федерациясе  законнары  нигезенда  башкарыла . 

1 7.Булок  сатып  алынмаган  яки  гамалга  ашырылмаган  очракта , жирле  узидара  

органы  хитакчесе , сайлау  комиссиясе  хитакчесе  тарафыннан  булакне  кабат  

гамалга  ашыру  турында , яиса  аны  хайрия  оешмасы  балансына  тулаусез  



тапшыру  турында , яиса  аны  Россия  Федерациясе  законнары  нигезенда  юк  иту  
турында  карар  кабул  итела . 

1 8.Булк  сатудан  (сатып  алу) керган  акчалар  Россия  Федерациясе  бюджет  
заонында  билгеланган  тартипта  Сарман  муниципаль  районы  бюджеты  
керемена  кучерела . 



Татарстан 	Республикасы 	Сарман  
муниципаль 	районы 	муниципаль  
вазыйфалар  башкаручы  нам  муниципаль  
хезматкарларга  беркетма  тезелуга  байле  
булок  алу  турында , хезмат  
командировкалары  нам  башка  расми  
чаралар , катнашулары  хезмат  (вазыйфаи ) 
бурычларына  байле , булакне  тапшыру  
нам  баялау , сату  (сатып  алу) нам  аны  
тормышка  ашырудан  керган  акчаларны  
кучеру  белан  байле  булган  Нигезламага  
кушымта  

Булок  алу  турында  белдеру  

жирле  узидара  органнары  

вакалатле  вакил  исеме  

структур  булекчасе  

(Ф .И .О ., вазыйфасы ) 

Булок  алу  турында  белдеру  "" 	20_ 

Алину  турында  хабар  итам 	  
(алу  датасы ) 
булок (-лар ) 	  
(беркетма , хезмат  чарасынын  исеме  
командировкалар , башка  расми  чара , урын  
нам  уткару  датасы ) 

Булок  
исемлеге  

Булакнен  характеристикасы , 
тасвирламасы  

Предметлар  
саны  

Баясе  сумнарда  
<* *> 

1. 

2. 

3. 

Натижа  

Кушымта  : 	 битта  
(Документ  исеме ) 



(Белдеру  кагазен  

кабул  иткан  зат) 

(Имза ) 	( имза  расшифровкасы ) 
(Гаризаларны  теркау  журналында  теркау  номеры ) 	  

<**> Булок  баясен  раслаучы  документлар  булганда  тутырыла  

11 
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