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Беркетмэ чарЕrларына, хезмэт
командировкаларына hэм катнашулары
хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын yrэyгэ баЙле

булган башка рэсми чараларга бейле

рэвешта булэк алу, булэкне тапшыру hэм
бэялэу, сату (сатып алу) hэм аны

реZLJIизациялэYдэн кергэн акч€Lларны кYчерY
турында аерым категория затларныц хэбэр
итyе хакында Нигезлэмэне, булаклэрне
муниципzrль милеккэ кабул итy hэм
булэкларнец баясен билгелэу тэртибен
тормышка ашыру буенча бэялэу комиссиясе
турында нигезлэмэне, бэялэу комиссиясе
составын раслау турында

2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы (Россия ФедерациrIсендэ
муницип€шь хезмэт турында)>гы Федераль законныц 14 статъясы, 2008 еЛНЫЦ 25

декабрендэrе 27З-ФЗ номерлы <Коррупциягэ каршы тору турында>>гы Федералъ

законныц I2.| статьясындагы 3 олешенец '7 пункты, Россия ФедеРацияСе
Хокумэтенец 2014 елныц 9 гыйнварындагы 10 номерлы <<Беркетмэ чараЛарына,
хезмэт командировкаларына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфаи) бурычларын
yтэyгэ бэйле башка рэсми чарzLJIарга бэйле рэвештэ булэк алу, булэкне ТапШырУ
hэм баялэy, сату (сатып алу) hэм аны сатудан кергэн акч€шарны кyчерy турында
аерым категория затларныц хабэр итy тэртибе турында)гы Карары нигезендэ,
Татарстан Республикасы Огерже муниципаль районы Красный Бор авыл я(ирлеге
Советы КАРАР БИР.Щ:

Кушымта итеп бирелэ торган тубэндэгелэрне расларга:
- беркетмэ чарzшIарына, хезмат командировкaларына hэм катнашулары хезмэт

(вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ булэк
алу, булакне тапшыру hэм бэялаy, сату (сатып алу) hэм аны гамэлгэ ашырудан
кергэн акч€шарны кyчерy турында аерым катеюрия затларныц хэбэр иту тэртибе
турында нигезлэмэ (1 нче кушымта);

- муницип€tль хезматкэрлэрнец беркетмэ чараJIарына, хезмэт
командировк€rларына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфа") бурычларын yтэyге байле
башка расми чараларга бэйле рэвештэ €Llrынган булэклэрнец бэясен билгелэу
комиссиясе турында нигезлэмэ (2 нче кушымта);



_ муflицип€}ль хезматкарларне-ц берк9тмэ чараларына, хеЗМЭТ

командировк€tпарына hэм катнашулары хезмат (вазыftфа") бурычларын уtэyгэ бэйле
башка рэсми чарапарга бэйле рэвешТэ алынган булэкларнец бэясен билгелаУ
комиссиясе составы (3 нче кушымта).

Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы муницишапь берэмлеклЭР
портullrы составындагы Огерще муниципaль районы сайтына agryz.tatarstan.ru,
Татарстан Республикасы хокукый мэг-ълiматлар рэсми портЕLiIына pravo.tatarstan.ru

урнаштырырга.
Олеге Карарныц yгэлешен тикшереп торуЕы yз остемдэ калдырам.

Авыл х{ирлеге башлыгы
совет Рэисе А.н. лАзАрЕв



}
Татарстан Республикасы

Огерхlе муЕиципаль районы
Красный Бор авыл яqирлеге Советьшrьщ

2019 ел 5 ноябрендете 52-4 номорлы
Карарына 1 нче кушьпчrта

Беркетма чараларына, хезмат командировкаларына haM катнашулары хезмат
(вазыйфаи) бурычларын yтоyга байле башка расми чараларга байле равешта
булок алу, бyлакне тапшыру haM баялау, сату (сатып алу) hoM аны гамалга
ашырудан керган акчаларны кyчерy турында аерым категория затларныц

хабар итy тэртибе ryрында Нигезлама

1. Олеге нигезлэмэ муницип€lJIъ вазыйфаларны билэуче затлар, мунициrrаIIь
ХеЗМэткэрлэр тарафыннан, беркетмэ чарапарына, хезмэт командировкаларына haM
€Lларныц хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын yтэyгэ бэЙле башка рэсми чарапарга бэЙле
рэвешта булэк алу турында хэбар итy тэртибен, булэкне тапшыру hэм бэялэy, сату
(сатып алу) hэм аны гамэлгэ ашырудан кергэн акч€Lларны Krlepy тэртибен билгели.

2. Олеге Нигезлэмэнец максатлары очен тубэндэге тошенчэлэр кулланыла:
"беркетма чаралары, хезмэт командировк€Lпары hэм башка расми чаралар

белэн бэйле рэвештэ €lJIынган булэк" - муниципЕtпь вазыйфаны билеуrе зат,
хезмэткарнец физик (юридик) затлардан беркетмэ чарапары, хезмэт
коМандировкапары hэм башка рэсми чарsLдар кыс€Lларында кyрсэтелгэн чараларда
каТнаш)чыларга yзлэренец хезмэт (вазыйфаи) бурычларын, чечеклэр hэм
кыйммэтле булэклэр (булэклэр) буларак таппlырылган канцелярия кирэк-
яРаКларыннан тыш, €rларга хезмет (вазифа) бурычларын yтэy максатларында
апынган булэк;

"хеЗМэт командировк€Lпарына hэм катнашу хезмэт (вазыйфаи) бурычларын
YТЭYГа бЭЙле булган башка расми чараларга бэйле рэвештэ булак алу" - муниципuLль
ВаЗыЙфаны билэуче зат, хезмэткэр, шэхсэн яисэ арадашны аша физик (юридик)
ЗаТЛаРДаН вазыЙфаи регламентта (вазыЙфаи инструкциядэ) кар€шган эшItIэЕлекне
ГаМЭлГэ ашыру кысаларында, шулай ук кyрсэтелген затларныц хокукый хэле haM
хезмет эIIIЕIэнлеге yзенчелекJIэрен билгелэlпrе Федераль законнарда hэм башка
НОРМаТИВ аКТларда билгелэнгэн очракларда хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын yтэyгэ
бэйле рэвештэ булак алу.

3. Муниципаль вазыйфаларны билэуче затлар, хезматкэРЛеР, вазыйфаи
ХЭЛлЭрена яки хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле рэвештэ физик (юридик)
ЗаТЛаРДаН бУЛЭклэр €Lлырга хокуклы тlтел, бары тик беркетмэ чар€rларына, хезмэт
КОМаНДИРОВКаЛаРына haM zLларныц хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле
башка рэсми чаралардан тыш.

4. МУНИЦип€lгIь в€Lзыйфаларны билэуче затлар, хезмэткэрлэр, хезмэткэрлар
ЭЛеГе Типлаштырьшган нигезлемэдэ кар€Lпган тэртиптэ булэк zLпуныц барлык
ОЧРаКJIаРЫ ТУРында беркетмэ чар€Lпарына, хезмэт командировк€Lпарына hэм аларныц
ХеЗМЭТ (ВаЗЫЙфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чараларга, муницип€uIь
ОРГаНГа,, фОНд Яисе кlрсэтелгэн затлар муниц,ип€Lль хезмэт кyрсэтэ яки хезмат
эшчэнлеген башкара торган башка оешIмага хэбэр итэргэ тиеш.



5. Бе кетмэ чарапары, хезмэт командировчалары hэм катнашу хезмэт
(вазыйфаи) урычларын yтэyгэ бэйле башка расми чар€Lларга бэйле рэвештэ булэк
алу турында хэбэрнамэ (а;rга таба - хабэрнамэ) - кушымта нигезендэ тозелгэн
хэбэрнамэ, булэк utJIынганнан соц, 3 эш коненнэн дэ соцга калмыйча, муниципаlrь
хезматкэр муниципzllrь хезмат yтэ яки хезмэт эшчэнлеген башкара торган вэкагIэТЛе

структур булек (вэка-пэтле орган яки оешма) муницип.Lлъ органныц, фонд яисе
башка оешманыц вэкЕlлэтле структур булекчэсенэ (вэкалэтле орган яки оешма)
булэк zlllынганнан соц З эш коненнэн да соцга калмыйча тапшырыла. МорэхtэгатЬкэ
булэк бэясен раслаrIы документлар (а-пар булганда) (касса чегы, товар чегы, бУлэк
очен тyлэy (алу) турында башка документ) (1 нче кушымта) теркэлэ.

Булэк хезмэт командировкасы вакытында €Lлынган очракта, хэбарнаМа бУлЭК

апган затныц хезмэт командировкасыннан кайтканнан соц 3 эш коненнэн Дэ СОЦГа

калмыйча тапшырыла.
Олеге пуЕктныц беренче hэм икенче абзацларында кyрсэтелгэн срокJIаРДа

хэбэрнамэ биру муницип€tIIь вztзыйфаны билэуче затка, хезмэткэргэ, хезмэткэрГэ
бэйле булмаган сэбэп аркасында момкин булмаганд?, ул бетерелгэннэн соц икенче
коннэн дэ соцга калмыича тапшырыла.

6. Хэбарнамэ 2 носхэдэ тозелэ, аларныц берсе теркэлy турындагы таМГа беЛЭН

морэп{эгать иткэн затка кире кайтарыла, икенче носхэсе гамалдэге ЗакОННаР

нигезендэ тозелгэн муницип€UIь хезмэткэрлэрнец, муницип€lль вазыйфаны билэlче
затларныц беркетмэ чар€Lларына, хезмат командировкаларына hэм катнашулары

хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка ресми чараllарга бэйле рэвешта
€uIынган булаклэрнец беясен билгелэy комиссиясенэ щибэрелэ.

7. Бэясе документлар белэн раслана hэм З мец сумнан артып китэ торган булэк

яки аныц хезмэткэренэ бэясе билгесез булганда вак€lпэтле структур булекчэнец

(вэкалэтле орган яки оешманыц) х(аваплы затына таrтшырылq ул аны кабул итy-

тапшыру акты (з, 4 кушымтutлар) буенча сакJIауга теркэy журнutлында хэбэрнамене

теркэган коннэн ) эш коненнэн дэ соцI,а каJIмыича KaUyJ-t иrэ \Z tttl(, ltJlllDrIyLLa.).

8. Муницип€UIь в€lзыйфаны билэуrе зат тарафыннан €шынган булэк, бэясе
дэ соцга капмыича кабул (2 нче кушымта).

нинди булуга карамастан, элеге Нигезламэнец 7 пунктында каралган тэртиптэ

сакJIануга тапшырылырга тиеш.
9. Булэкне кабул итy-тапшыру акты буенча тапшырганчы, булэкне югапткан

яки зьUIн кYргэн очен Россия Федерациясе законнары нигезендэ булэк ЕLпган зат

жавап тота.
10. Бухгалтерия учетына булэкне Россия Федерациясе законнарында

билгелэНган тэрТиптЭ кабул итY максатларында, анчц беясен билгелэу булэкне

исапкэ €Lпу датасына гамэлдаге базар бэясе яци комиасия яисе коллеги€tпь органны

х{элеп итеII, чагыштырма шартларда шундый ук матди кыйммэткэ бэя нигезендэ

Yткэрелэ. Базар баясе турындагы мэгълiмат документ€lJIь, э документ€LгIь раслау
йur*"" булмаганда - эксперт юлы белэн раслана. Булэк, баясе З меЦ сумнаЕ

артмаган очракта, аны кабул итy-тапшыру акты буенча тапшырган затка кире

кайтарыла.
11. Вэкалэтле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки оешма) билгелэнгэн

тартиптэ бухга-птерrr"r* 
"..бенэ 

аJIынган, беясе 3 мец сумнан артып киткэн булакне

р
6

муниципаль берамлек реестрына керт!не таэмин итэ.



Нигезлэмэнец 12 пунктында к!рсэтелгэн
(вэка_rrэтле орган яки оешма) элеге

гариза кергэн коннэн 3 ай эченде гамэлгэ

айдан да соцга калмыйча тqибэреп, булэкне кире сатып алырга хокукJIы.
13. Вакалэтле структур булекчэ

ашыру (сатып алу) ечен булэк бэясен бэялэуне оештыра hэм гариза биргэн затка,
баялэу нэтип{элэре турыЕда язма равештэ хэбар итэ, шуннан соц ай дэвамында
булэкне бэясен бэялэу нэтю{tэсендэ билгелэнгэн бэядэн сатып €uIа яки сатып €Lлудан
баш тарта.

14. Кыйммэтле металлдан haM (яки) кыйммэтле ташлардан ясztJIган булэккэ
карата муниципaгIь в€выйфа"парны билэуче затлардан, муницип€шь хезмэткэрлэрдэн
элеге Нигезлэмэнец 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза €Llrынмаса, ilе элеге затлардан
кыЙммэтле метапл hэм (яки) кыйммэтле ташлардан ясЕlJIган булак сатып аryдан баш
тарткан очракта, кыймматле мет€uIлдан hэм (яки) кыймматле ташлардан ясалган
булэк апынмаса, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы каршындагы
"кыйммэтле мет€lпл hэм кыйммэтле ташларныц !эулэт фондын формалаштыру,
кыЙммэтле металл hэм таIшларны сакJIау, хqибэру hэм куллану буенча Россия
Федерациясе дэyлэт }пIреждениесе федераль казна оешмасына Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы каршындагы вэкzLпэтле структур булекча (вэка_пэтле орган яки
оешма) тарафыннан таIIшырылырга тиеш.

15. Олеге Нигезлэмэнец 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза аJIынмаган булак
}цирЛе yзидаре органы тарафыннан, булэкне }цирле yзидарэ органы эшЕIэнпеген
тЭЭМин итy очен куллануныц максатка ярашлылыгы турында комиссиrI бэялэмасен
исэпкэ аlrып файдаланыла zLпа.

16. БУлакне куллануныц максатка ярашсызлыгы очрагында, хqирле yзидарэ
ОРГаны х(итэкчесе тарафыннан булэкне гамалгэ ашыру hэм сатып алу (сатып a_lry)

бЭЯСеН Россия Федерациясе законнарында каралган тэртиптэ сату (сатып алу) yTкapy
юлы белэн бэялэу ytкэрy турында Карар кабул ителэ.

|7. Сату (сатып апу) бэясен бэялау елеге Нигезлэмэнец 1З hэм 16 пунктларында
КаР€LЛГан бэялэу эшчэнлеге субъектлары тарафыннан бэялэу эшчэнлеге турында
Россия Федерациясе законнары нигезендэ башкарыла.

18. БУлак сатып апынмаган яки гамалгэ ашырылмаган очракта щирле yзидарэ
ОРГаНЫ П{ИТэкЧесе булэкне кабат сату турында, Йэ аны хэЙриrI оешмасы балансына
ТYЛЭyсеЗ тапшыру яки аны Россия Федерациясе законнары нигезендэ юк иry
турында Карар кабул итэ.

19. БУлэкне сатудан (сатып алу) керген акч€uIар Россия ФедерациrIсе бюджет
законнарында билгелэнгэн тэртиптэ щирле бюджет кеременэ кrIерела.



}
- Беркетмэ чараларынц хезмат комzшдировка-

ларьша haM катнашулары хезмэт (вазыйфаи)
бурычларын \,тэyгэ бэйле башка рэсми чараларга
бэйле ровештэ булэк алу, булэкне тапшыру hэм
бэялэу, сату (сатьш алу) hэм аны гч}мэлгэ

ашырудан кергэн tжчirларны кучерy турында
аерым категория затларныц хабэр иту тэртибе
турындагы нигезлэIuагэ 1 нче кушымта

Булок аJIу турында хабарнамЬ

(хsирле yзидарэ органы исеме)

(ф.и.о., билэгэн вазыйфасы)

Булэк ztлу турында хэбэрншrэ

Булэк алу турында турында хэбэр итэм

булэк(лэр)

(alry латасы)

(беркетмэ чарасыныц, хезмэт командцровкасыныц атамасы,

башка рэсми чара, yткэрy урыIш hэм датасы)

Кlтrrьплта.
(докуплентrшц исеме)

Хабэрналлэ биргэн зат

Белдерlтlе кабул
иткэн зат

(шrлза) (rлr,lза расшифро вкасы )

(шлза) (шлза расшифровкасы)

ГаризаларЕы торкэY журналында теркэY номеры

* 
Булэк бэясен расла)чы докуп(ентлар булгалда тутырьша



.Ь
ьеркетмэ чараларына, хезмэт командировка-

. ларына hэм катнаrrтулары хезмэт (вазыйфаи)
бурычларын yтэ\тэ бэйле башка росми чараларга
бэйле рэвешта булэк а-пу, булакЕе таrrшьIру hэм
бэялэу, сату (сатып алу) hэм аны гilN{элгэ
аrттнрудан кергэн акчаларны кyчерy турында
аерым категория затларныц хэбэр иry тэртибе
турындагы нигезлэмэгэ 2 нче кушымта

БеРКетма чараларынц хезмат командировкаларына haM катнашулары хезмат (вазыйфаи)
бУРЫЧДQрыц угаyге байле башка расми чараJIарга байле равешта булак алу, булакне

ТаrffiЦtУ&Иr-бОплоуl cflTy (сатып алу) haM аны гамалге ашырудан керган акчаларны кyчерy
турында аерым категория затларныц хабарнамаларен теркеy ЖУРНАЛЫ

Номеры Булэк алу
турында

хэбэрналлэ
биру датасы

Булэк алу
турында

хэбэрнамэ кабул
итIчоIIец
ФИосы

Булэк алу
т}?ында

хэбэрнамэ кабул
итlченец
имзасы

Булэк
торе

Иьлан
итолгоЕ

бая

Булэкне
сатып
алырга
телэY

турында
билге

1 2 J 4 5 6 ]



?
Беркетмэ чараларын4 хезмэт комацдировкаJIа-

рына hэм катнЕtшулары хезмэт (вазьйфаи)
бурычларын yгэ\тэ бэйле башка рэсми чараJIарга
байле равештэ булэк алу, булэкне тапшыру hэм
бэялэу, сату (сатып алу) hэм аны гаI\4элгэ

ашырудан кергэн акчаларны кучерy т}рында
аерым категориlI затларньщ хэбэр иту тэртибе i

турындагы нигезлэмэгэ 3 нче кушымта

Булакне кабул итy-тапшыру АКТЫ

())

Россия Федерациясе Граждан кодексыныц 575 статьясы hэм "Коррупциягэ каршы кораш
турьшда" 2008 елньщ 25 декабрендэге 27З-ФЗ номерлы Федераль з&кон нигезенда

(Муниципа_тlь хезмоткэрнец исем-фаrrлилиясе, муниципztль вазыйфасы, х1ирле yзидарэ органы атамасы)

тапшыра, э щаваплы зат:

(Муншдипаль хезмэткарнец исем-фамипIбIсе, муниIц,Iпаль вазыйфасы, п1ирле yзидарэ органы атамасы)

булэк кабул итэ:

Jф20

(чара hэм дата кlрсатела)

Исем

Булэк тере

Тапшырды

(кенкlреш техникасы, сэнгать предметлары h. б.)

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



}
Татарстан Республикасы

Огеряqе муниципа,Iь районы
Красный Бор авыл хqирлеге Советыныц

2019 ел 5 ноябрендаге 52-4 номерлы
Карарьша 2 нче кушымта

Муницип€lль хезмэткэрлэрнец беркетма чараларына, хезмэт командировкаларына
hэм катнашулары хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэугэ бэйле башка рэсми

чараларга бэйле рэвештэ zшынган булэклэрнец бэясен билгелэу
комиссиясе турында нигезпэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр
Бэялэу комиссиrIсе (алга таба-Комиссия) хqирпе yзидарэ органнарыныц

муниципzrль хезмэткэрлэренэ hэм муницип€tль вазыйфаларны билаlче затларга
тапшырылган булэклэрнец бэясен билгелэy максатыннаЕ оештырыла.

2. Комиссия эшчэнлеген оештыру
2.|. Комиссия Татарстан Республикасы Огерже муниципаJIь районыныц

Красный Бор авыл х(ирлеге Советы Карары белэн тозелэ. Комиссия ике эьзадан

рэисе булмаган очракта аныц бурычлары комиссия рэисе урынбасарына йеклэнэ.
2.З. Рэис урынбасары булэкне бэялэу очен кирэкJIе барлык документларны

эзерли, комиссия агьзаларын утырышка чакыруны тээмцн итэ.
2.4. Комиссия утырышлары кирэк булган саен yткэреле. Утырышлар, эгэр

анда комиссия эгъз€rларыныц 50% тан артыгы катнашса, хокуклы санаlrа.
2.5.Бэялэу барышында бэялэнэ торган булэкнец (бэялэу объекты) Исемлеге

тозелэ, анда аныц х{ентекJIе тасвирламасы haM аерым билгелэр (саны, кyлэме,
авырлыгы, тосе h.б.) кlрсатела. Бэялэу булган булэкне базар бэясе буенча шундый
ук товар белэн чагыштыру юлы белэн башкарыла (кирэк булган очракта
конвертация булэкне бэялэу коненэ курс буенча башкарыла). Аналогларны
саЙлаганда, бэялау объекты кебек yK шул ук житештерyче тарафыннан hэм шул ук
илде хtитештерелгэн товарга остенлек биреле. Бэягэ бэялэнэ торган объект шундый
ук дарэх(эдэн (тузуны, комплектацияне исэпкэ €шып h.б.) аерылып торган дэра}цэдэ
тозэтмэлэр кертелергэ момкин.

2.6. Булэкнец тарихи яисе мадэни кыйммэте .булса яки бэялэу аныц
уникЕtлълеге аркасында кыенлык тудырса, аны бэялэy очен тиешле профильдаге
югары квалификациrIле белгечлэр х(элеп ителэ €Lпа.

2.1. Экспертларны х{элеп иry hэм башка оештыру мэсьэлэлэре буенча
коМиссия карары, утырышта катнашкан комиссиянец кYIIчелек эгьз€Lлары аныц очен
тавыш бирса, кабул ителгэн дип сан€Lпа.

2.8. Комиссия тарафыннан бэялау барышында утырыш беркетмэсе uulып
барыла. Булакне бэялау нэтих{элэре комиссия бэяламэсе белэн рэсмилэштерелэ, ул
х{ирле yзидара органнарыныц муницип€Llrь хезмэткэрлэре hэм муницип€Lль
вазыйфаларны билэуче затлар тарафыннан беркетмэ чаралары, хезмат
КОМаНДИРОВкапары hэм башка рэсми чаралар белэн бэЙле рэвештэ €шынган

итy-тапшырубулэклэрне кабул актына теркэлэ.



1Беркетйэ чараларынц хезмот
. командировкаларына hэм катнашулары хезмэт

(вазыйфаи) бурьтчларын \ryаyгэ бэйле ýатrтка

рэсми чараларга бэйле рэвештэ булэк шу,
булэкне тапшыру hэм бэялэy, сату (сатып alry)
hэм аны гамэлгэ tlшырудан керган акчаларны
кучерy турьшда аерым категория затларныц
хэбэр иту тэртибе т}рындагы нигезламэгэ 4 нче
кушымта

Булакне кабул итy-тапшьIру актларьш теркэy ЖУРНАЛЫ

N .Щата Булэк исеме Булэк
торе

Тапшыру-
чыньщ
ФИосы

Тапшы-
рrыныц
имзасы,

Кабул
итrIенец
ФИосьт

Кабул
итlченец
имзасы

Булэкне
кире

кайтару
турында

билге
1 2 J 4 5 6 1 8 9


