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Муниципаль  хезмат  вазыйфалары  н  билауне  дагьвалаучы  гражданнар  нам  Татарстан  

Республикасы  «Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлегенда  муниципаль  

хезматкарлар  тарафыннан  бирелуче  белешмаларнем  дереслеген  нам  тулылыгын  

тикшеру  нам  Татарстан  Республикасы  «Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  

берамлегенда  муниципаль  хезматкарларнец  хезмат  тартибена  талапларне  утаве  

турында  нигезламане  раслау  хакында  

«Коррупцияга  каршы  кераш  турында» 2008 елным  25 декабрендаге  273-ФЗ  

номерлы  Федераль  закон , «Россия  Федерациясенда  муниципаль  хезмат  турында» 

2007 елным  2 мартындагы  25-ФЗ  номерлы  Федераль  законным  15 статьясындагы  6 

елеше , муниципаль  хезмат  турында  Татарстан  Республикасы  кодексыным  18 

статьясындагы  8 елеше  нигезенда , Россия  Федерациясе  Президентыным  2009 елным  

21 сентябрендаге  1065 номерлы  Указы  нигезламаларен  исапка  алып , «Федераль  

даулат  хезмате  вазыйфаларын  билауне  дагьвалаучы  гражданнар  нам  федераль  

даулат  хезматкарларе  тарафыннан  бирела  торган  белешмаларнем  дереслеген  нам  

тулылыгын , федераль  даулат  хезматкарларе  тарафыннан  хезмат  тартибе  шапларен  

утауне  тикшеру  турында », 2017 елныц  19 июлендаге  57-ТРЗ  номерлы  Татарстан  

Республикасы  Законы  нигезенда , « муниципаль  вазыйфаларны , контракт  буенча  

жирле  администрация  башлыгы  вазыйфасын  билауне  дагьвалаучы  затлар  нам  

муниципаль  вазыйфаларны , контракт  буенча  жирле  администрация  башлыгы  

вазыйфасын  билауче  затлар  тарафыннан », Сарман  муниципаль  районы  Советы  

карар  чыгарды : 

1 .Муниципаль  хезмат  вазы  йфаларын  билауне  дагьвалаучы  гражданнар  нам  

Татарстан  Республикасы  «Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлегенда  

муниципаль  хезматкарлар  тарафыннан  бирелуче  белешмаларнем  дереслеген  нам  

тулылыгын , Татарстан  Республикасы  «Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  

берамлегенда  муниципаль  хезматкарларнен  хезмат  тартибена  талапларне  утавен  

тикшеру  турында  кушымтада  бирелган  Нигезламане  расларга . 



Сарман  муниципаль  районы  
Совет  Раисе  Ф .М .Хеснуллин  
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2. «Татарстан  Республикасыныц  расми  хокукый  магьлумат  порталы» (Р1{АУО  

ТАКТА  .RU) нам  Татарстан  Республикасыныц  «Сарман  муниципаль  районы » 

муниципаль  берамлегенец  магьлумат -телекоммуникация  челтарендаге  расми  

сайтында  алеге  карарны  бастырып  чыгарырга . 

3. алеге  карарныц  уталешен  тикшереп  торуны  муниципаль  район  Советыныц  

законлылык , хокук  тартибе  нам  жирле  узидара  масьалаларе  буенча  даими  

комиссияга  йекларга . 



Татарстан 	 Республикасы  
«Сарман  муниципаль  районы » 

муниципаль  берамлеге  Советы  
карарына 	 кушымта  
« 	»  	4' 	2019 ел ,  34 	7 О   

Муниципаль  хезмат  вазыйфаларын  билауне  дагьвалаучы  гражданнар  нам  Татарстан  

Республикасы  «Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлегенда  муниципаль  

хезматкарлар  тарафыннан  бирелуче  белешмаларнец  дереслеген  нам  тулылыгын , 

Татарстан  Республикасы  «Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлегенда  

муниципаль  хезматкарларнец  хезмат  тартибена  талапларне  утавен  тикшеру  турында  

Нигезлама  

1. Олеге  Нигезлама  тубандагеларне  тикшеру  тартибен  билгели : 

а) муниципаль  хокукый  актларда  билгеланган  исемлекларга  кертелган  

«Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлегенда  

муниципаль  хезмат  вазыйфаларын  билауне  дагьвалаучы  гражданнар  тарафыннан  

тапшырылган  керемнар , мелкат  турында  нам  мелкати  характердагы  йекламалар  

хакында  белешмаларнец  (алга  таба  -  гражданнар ) дереслеген  нам  тулылыгын , 

контракт  буенча  жирле  администрация  башлыгы  вазыйфасыннан  тыш , хисап  

датасына ; 

б ) муниципаль  хокукый  актларда  билгеланган  исемлекларга  кертелган  

«Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлегенда  

муниципаль  хезмат  вазыйфаларын  билауче  Татарстан  Республикасында  муниципаль  

хезматкарлар  тарафыннан  тапшырыла  торган  керемнар , мелкат  нам  мелкати  

характердагы  йекламалар  турында  белешмаларнец  (алга  таба  -  муниципаль  

хезматкарлар ) дереслеген  нам  тулылыгын , контракт  буенча  жирле  администрация  

башлыгы  вазыйфасыннан  тыш , хисап  чорына  кадарге  нам  хисап  чорына  кадарге  ике  

ел  ечен ; 

в) Россия  Федерациясенец  норматив  хокукый  актлары  нигезенда  «Татарстан  

Республикасы  Сарман  муниципаль  районы » муниципаль  берамлегена  муниципаль  

хезматка  керганда  гражданнар  тарафыннан  тапшырылган  белешмаларнец  

(коррупциячел  хокук  бозуларны  профилактикалауга  кагылышлы  елешенда ) 

дереслеген  нам  тулылыгын  (алга  таба  -  Россия  Федерациясе  норматив  хокукый  

актлары  нигезенда  гражданнар  тарафыннан  тапшырыла  торган  белешмалар ); 

г) алеге  пунктчада , чиклауларда  нам  тыюларда  каралган  тикшеруне  гамалга  

ашыру  ечен  нигез  булган  магьлумат  керганче  еч  ел  давамында  муниципаль  

хезматкарлар  тарафыннан  манфагатьлар  конфликты  н  булдырмау  яиса  жайга  салу  

турындагы  талапларне , алар  тарафыннан  «Коррупцияга  каршы  тору  турында» 2008 



елныц  25 декабрендаге  273-ФЗ  номерлы  Федераль  законда  нам  Россия  

Федерациясенец  башка  норматив  хокукый  актларында  (алга  таба  -  хезмат  тартибена  

талаплар ) билгеланган  бурычларны  утау . 

2. алеге  Нигезламанец  1 пунктындагы  «в» нам  «г» пунктчалары  белан  

билгеланган  тикшеру , «Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы » 

муниципаль  берамлегенда  муниципаль  хезматнец  теласа  кайсы  вазыйфасын  билауга  

дагьва  кылучы  гражданнарга  карата  тиешенча  гамалга  ашырыла  (алга  таба  -

муниципаль  хезмат  вазыйфасы ), нам  муниципаль  хезматнец  теласа  кайсы  

вазы  йфасын  билауче  муниципаль  хезматкарлар  да . 

3. Муниципаль  хезмат  вазыйфасын  билауче  муниципаль  хезматкарга  

муниципаль  хокукый  актта  билгеланган  вазыйфалар  исемлегенда  каралмаган  нам  

шушы  исемлекта  каралган  вазыйфалар  билауне  дагьвалаучы  тарафыннан  

тапшырыла  торган  керемнар , мелкат  турында  нам  мелкати  характердагы  

йекламалар  хакында  белешмаларнец  дереслеген  нам  тулылыгын  тикшеру  Россия  

Федерациясе  норматив  хокукый  актлары  нигезенда  гражданнар  тарафыннан  

тапшырыла  торган  белешмаларне  тикшеру  ечен  алеге  Нигезламада  билгеланган  

тартипта  гамалга  ашырыла . 

4. алеге  Нигезламанец  1 пунктында  каралган  тикшеру  коррупциячел  нам  башка  

хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  тиешле  муниципаль  органныц  кадрлар  

хезмате  булекчасе  (алеге  органныц  коррупциячел  нам  башка  хокук  бозуларны  

профилактикалау  эше  ечен  жаваплы  вазыйфаи  заты ) тарафыннан  яллаучы  (эш  

бируче ) вакиленец  (эш  бирученец ) карары  буенча  гамалга  ашырыла  (алга  таба  -

тикшеру  башкаруга  вакалатле  булек  (вазыйфаи  зат). 

Карар  Ьр  гражданга  яиса  муниципаль  хезматкарга  карата  аерым  кабул  итела  

нам  язма  равешта  расмилаштерела . 

5. алеге  Нигезламанец  1 пунктында  каралган  тикшеру  уткару  ечен  

тубандагелар  язмача  равешта  тапшырылган  житарлек  магьлумат  нигез  була : 

а) хокук  саклау  органнары , башка  даулат  органнары , жирле  узидара  органнары  

нам  аларныц  вазыйфаи  затлары  тарафыннан ; 

б ) коррупциячел  нам  башка  хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  

муниципаль  органнарныц  кадрлар  хезматларе  булекчаларе  хезматкарларе  яиса  

коррупциячел  нам  башка  хокук  бозуларны  профилактикалау  эше  ечен  жаваплы  

курсателган  органнарныц  вазыйфаи  затлары  тарафыннан ; 

в ) саяси  партияларнец  региональ  яиса  жирле  булекчаларе , шулай  ук  закон  

нигезенда  саяси  партиялар  булмаган  региональ  ижтимагый  берлашмалар  

тарафыннан  теркалган ; 

г) Сарман  муниципаль  районыныц  ижтимагый  советы ; 

д ) массакулам  магьлумат  чаралары  белан . 

6. Аноним  характердагы  магьлумат  тикшеру  ечен  нигез  була  алмый . 



7. Тикшеру  уткарелганче , тикшеруне  гамалга  ашыруга  вакалатле  булек  

(вазыйфаи  зат) муниципаль  хезматкардан  язма  равешта  ацлатма  соратырга  тиеш . 

агар  ике  эш  коне  узганнан  сон  муниципаль  хезматкарларга  алеге  ацлатма  

курсателмаган  булса , тиешле  акт  тезела . Муниципаль  хезматкарнец  ацлатмасын  

тапшырмавы  тикшеру  уткару  очен  кирта  булып  тормый . 

8. Тикшеру  уздыру  турында  карар  кабул  ителган  кеннан  алып  60 кеннан  

артмаган  вакытта  гамалга  ашырыла . Тикшеру  срогы  аны  уздыру  турында  карар  

кабул  иткан  зат  тарафыннан  90 кенга  кадр  озайтылырга  мемкин . 

9. Тикшеру  башкаруга  вакалатле  булекне  (вазыйфаи  затны ) тикшеру  уткара : 

а) местакыйль ; 

б ) алеге  Нигезламанец  13 пунктында  билгеланган  тартипта  оператив -эзлау  

эшчанлеген  гамалга  ашыруга  вакалатле  федераль  башкарма  хакимият  органнарына  

запрос  хибару  турындагы  такъдимнарне  «Оператив -эзлау  эшчанлеге  турында» 1995 

елныц  12 августы  ндагы  1 44-Ф3 номерлы  Федераль  законныц  7 статьясындагы  

еченче  елеше  нигезенда  керту  юлы  белан . 

10. алеге  Нигезламанец  9 пунктындагы  «а» пунктчасында  каралган  тикшеруне  

гамалга  ашырганда , тикшеруне  гамалга  ашыруга  вакалатле  булек  (вазыйфаи  зат) 

тубандагеларга  хокуклы : 

а) граждан  яиса  муниципаль  хезматкар  белан  ацгама  уткарерга ; 

б ) граждан  яиса  муниципаль  хезматкарларга  керемнар , мелкат  нам  мелкати  

характердагы  йекламалар  турында  нам  естама  материаллар  турында  тапшырылган  

белешмаларне  ейранерга ; 

в) гражданнан  яиса  муниципаль  хезматкардан  узларена  тапшырылган  

керемнар , мелкат  нам  мелкати  характердагы  йекламалар  нам  материаллар  турында  

белешмалар  буенча  ацлатмалар  алы  рга ; 

г) бил  гелонгон  тартипта  Россия  Федерациясе  прокуратурасы  органнары , 

башка  федераль  даулат  органнары , Татарстан  Республикасы  даулат  органнары , 

Россия  Федерациясе  субъектларыныц  даулат  органнары , федераль  даулат  

органнарыныц  территориаль  органнары , хирле  узидара  органнары , 

предприятиеларга , учреждениеларга , оешмаларга  нам  ихтимагый  берлашмаларга  ( 

алга  таба  -  даулат  органнары  нам  оешмалар ) аларда  булган  белешмалар  турында : 

гражданныц  яиса  муниципаль  хезматкарнец , аныц  хатыныныц  (иренец ) нам  балигь  

булмаган  балаларыныц  керемнаре , мелкоте  нам  мелкати  характердагы  йекламаларе  

турында ; Россия  Федерациясе  норматив  хокукый  актлары  нигезенда  граждан  

тарафыннан  тапшырылган  белешмаларнец  дереслеге  нам  тулылыгы  турында ; 

муниципаль  хезматкарларга  хезмат  тартибена  талапларне  утау  турында  запрос  
(оператив -эзлау  эшчанлеген  яиса  аныц  натихаларен  башкаруга  кагылышлы  

запрослардан , кредит  оешмаларына , Россия  Федерациясе  салим  органнарына  нам  
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д) физик  затлардан  белешмал  

белан  алардан  магьлумат  алырга ; 

е ) гражданныц  яиса  муницип 
 ал  хезматкарларнец  коррупцияга  каршы  тору  

турындагы  Россия  Федерациясе  зако  
анализ  ясарга . 

Н ары  нигезенда  тапшырылган  белешмаларена  

11. Олеге  Нигезламанец  10 пун  К 
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ындагы  «г» пунктчасында  каралган  запроста  
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тубандагелар  курсатела : 

а) запрос  хсибарела  торган  дул  

исеме , атисенец  исеме ; 

б ) запрос  жибарела  торган  норм  

в) гражданныц  яиса  муниципал  

балигь  булмаган  балаларыныц  фам  

урыны , теркалу , яшау  урыны  нам  (я  

урыны , шахесен  таныклый  торган  до  

мелкоте  нам  мелкати  характердагы  

торган  гражданныц , Россия  Федер  

белешмалар  бирган  гражданныц , 

талапларне  утамаве  турында  белешм  

г ) тикшерелерга  тиешле  белешм  

д ) соратып  алынучы  белешмала  

е ) запросны  азерлаган  муницип  

телефон  номеры ; 

ж) салим  тулаученец  идентиф  

салим  органнарына  юлланган  очракт  

з ) киракле  башка  белешмалар . 

12. Банк , салим  яиса  закон  бел  
белешмаларне  тапшыру  турында  

хезматкарларга , аларныц  хатынына  ( 

оператив -эзлау  чараларын  уткару  

Татарстан  Республикасы  Президен т  
хокукый  актларында  билгеланган  тар  

13. Олеге  Нигезламанец  1 пу  

Нигезламанец  12 пунктында  курса  

ч  ыккан  очракта , Татарстан  Республ  

округи ) башлыгы  Татарстан  Ре  

Курсателган  такъдимга  Татарстан  

а т  
Ь  

ИЛ  

Т 

 
т 

 

органы  яиса  оешма  хситакчесенец  фамилиясе , 

ив  хокукый  акт ; 

хезматкарнец , аныц  хатыныныц  (иренец ) нам  

иясе , исеме ,атисенец  исеме , туу  датасы  нам  

о ) булу  урыны , вазыйфасы  нам  эш  (хезмат ) 

ументныц  торе  нам  реквизитлары , керемнаре , 

иекламаларе  турында  белешмалар  тикшерела  
иясе  норматив  хокукый  актлары  нигезенда  

иса  аца  карата  хезмат  тартибена  карата  
ар  булган  муниципаль  хезматкарнец ; 

ларнец  эчталеге  нам  куламе ; 

е  тапшыру  срогы ; 

[Ь  хезматкарнец  фамилиясе , инициаллары  нам  

ы

убликасы  Президентына  такъдим  керта . 

И 
 кация  номеры  (запрос  Россия  Федерациясе  

а) 

н  саклана  торган  башка  серне  ташкил  итуче  

запрослар , гражданнарга  нам  муниципаль  

рена ) нам  балигь  булмаган  балаларына  карата  

рында  хокук  саклау  органнарына  запрослар  
тарафыннан  Россия  Федерациясе  норматив  

ипта  жибарела . 

Ктында  каралган  тикшеру  уздырганда  алеге  

елган  запросларны  хибару  зарурлыгы  килеп  

асыныц  тиешле  муниципаль  районы  (шанар  

п  
Республикасы  Президенты  хаты  проекты  

р

ал  
а  
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ту  
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Н  
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равешенда  алеге  Нигезламанец  11 пунктында  каралган  тиешле  запрос  проекты  

кертела . 

Оператив -эзлау  чараларын  уткару  кирок  булган  очракта , Татарстан  

Республикасы  Президенты  хаты  проектында  шулай  ук  тикшеру  очен  нигез  булып  

торган  белешмалар , шул  запрослар  юналдерелган  (жибарелган ) даулат  органнары  

нам  оешмалар  курсатела , аларда  куелган  сораулар  да , шулай  ук  1995 елныц  12 

августындагы  «Оператив -эзлау  эшчанлеге  турында» 1 44-ФЗ  номерлы  Федераль  

законыныц  тиешле  нигезламаларена  сылтама  бирела . 

алеге  Нигезламанец  12 пунктында  курсателган  запросны  хибару  турындагы  

такъдим  тикшеруне  гамалга  ашыруга  вакалатле  булекча  (вазыйфаи  зат) тарафыннан  

азерлана  нам  Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  районы  башлыгына  

яллаучыныц  (эш  бируче ) вакиле  тарафыннан  хибарела . 

14. Запрос  керган  даулат  органнары  нам  оешмалары  хитакчеларе  федераль  

законнарда  нам  Россия  Федерациясенец  башка  норматив  хокукый  актларында  

билгеланган  тартипта  нам  срокларда  запросны  утауне  оештырырга  нам  соратып  

алынган  магълуматны  тапшырырга  тиеш . 

15. Тикшеру  башкаруга  вакалатле  булекча  (вазыйфаи  зат) тубандагеларне  

таэмин  ита : 

а) муниципаль  хезматкарга  аны  тикшера  башлау  турында  язма  равешта  хабар  

иту  нам  аца  алеге  пунктныц  «б» пунктчасы  ныц  эчталеген  ацлату  -  тиешле  карар  

алган  кеннан  алып  ике  эш  кене  эченда ; 

б ) муниципаль  хезматкар  аныц  белан  ацгамасен  уткарган  очракта , аныц  

барышында  ул  алеге  Нигезлама  нигезенда  тапшырыла  торган  кайсы  белешмаларнец  

нам  хезмат  тартибена  нинди  талапларнец  уталеше  турында  магьлумат  бирерга  тиеш , 

муниципаль  хезматкар  мерахагать  иткан  кеннан  алып  жиде  эш  кене  эченда , а  хитди  

сабап  булганда  -  муниципаль  хезматкар  белан  килештерелган  вакытта . 

16. Тикшеру  тамамланганнан  сон  тикшеру  башкарырга  вакалатле  булекча  

(вазыйфаи  зат ) муниципаль  хезматкарне  тикшеру  натихаларе  белан  Россия  

Федерациясенец  даулат  сере  турындагы  законнарын  утаве  белан  таныштырырга  

тиеш . 

17. Муниципаль  хезматкар  тубандагеларга  хокуклы : 

а) язма  равешта  ацлатмалар  бирерга : тикшеру  барышында ; алеге  

Нигезламанец  15 пунктындагы  «б» пунктчасында  курсателган  масьалалар  буенча ; 

тикшеру  натихаларе  буенча ; 

6) естама  материаллар  тапшырырга  нам  алар  буенча  язма  равешта  ацлатмалар  

бирерга ; 

в) алеге  Нигезламанец  15 пунктындагы  «б» пунктчасында  курсателган  

масьалалар  буенча  аныц  белан  ацгама  узды  ру  турында  утенечнама  

канагатьландерелерга  тиешле  булекчага  (вазыйфаи  затка ) мерахагать  итарга . 



18. с'Элеге  Нигезламанец  17 

материалларына  теркала . 

19. Тикшеру  уздыру  чорына  

билаган  вазы  йфасыннан  аны  уткару  

кеннан  да  артмаган  вакытка  читлашт  
Курсателган  срок  тикшеру  утка  

90 кенга  кадр  озайтылырга  мемкин . 

Муниципаль  хезматкарне  б  

читлаштеру  чорына  ул  билаган  вазый  

20. Тикшеру  башкаруга  вокала  

турында  яллаучы  вакилена  (эш  бируч  

тубандаге  такъдимнарнец  берсе  булы  

а) гражданны  муниципаль  хезм  

б ) гражданга  муниципаль  х  

турында ; 

в ) муниципаль  хезматкарга  

нигезлар  булмау  турында ; 

г) муниципаль  хезматкарга  юр  
д) муниципаль  хезматкарлар  

манфагатьлар  конфликтын  жайга  

материаллары  биру  турында . 

21. Тикшеру  натижаларе  тур  

затныц  язма  ризалыгы  белан  белеш  

(вазыйфаи  зат ) тарафыннан  шушы  

муниципаль  хезматкарга  бер  ук  ва  
булып  торган  магьлуматны  бирга  

партияларнец  региональ  яиса  жирле  

белешмалар  нам  даулат  сере  турынд  

ечен  нигез  булып  торган  магьлум  

ижтимагый  советына  хабар  итеп  бир  

22. Тикшеру  барышында  хин  

барлыгы  турында  далиллауче  хал  
компетенцияларе  нигезенда  даулат  о  

23. Гражданны  муниципаль  

вазыйфасына  билгелап  куйган  ваз  

курсателган  докладны  нам  тиешле  т  

кабул  ита : 

а) гражданны  муниципаль  хезм  

б ) гражданга  муниципаль  хезм  

нктында  курсателган  ацлатмалар  тикшеру  

ниципаль  хезматкар  муниципаль  хезматнец  

урында  карар  кабул  ителган  кеннан  алып  60 

релерга  мемкин . 

у  турында  карар  кабул  иткан  зат  тарафыннан  

ляган  муниципаль  хезмат  вазыйфасыннан  

Ф  а  буенча  акчалата  тулау  саклана . 

е  булекне  (вазыйфаи  зат) уткару  натижаларе  

е ) доклад  тапшыра . Шул  ук  вакытта  докладта  
л  

Р  
а 
е 
т  
з  

га  тиеш : 

вазыйфасына  билгелау  турында ; 

мат  вазыйфасына  билгелаудан  баш  тарту  

идик  хсаваплылы  к  чараларын  куллану  ечен  

с  

дик  жаваплылык  чараларын  куллану  турында ; 

нец  хезмат  тартибе  талапларен  утау  нам  
алу  буенча  тиешле  комиссияга  тикшеру  

нда  аны  уздыру  турында  карар  кабул  иткан  
алар  тикшеру  уткару  ечен  вакалатле  булекча  
какта  тикшеру  уздырылган  гражданга  яиса  

iтта  хабар  итеп , тикшеру  уздыру  ечен  нигез  

тебак  ижтимагый  берлашмаларена , саяси  

улекчаларена , Россия  Федерациясенец  шахси  
гы  законнарын  утаган  килеш , тикшеру  уткару  

тны  бирган  Сарман  муниципаль  районыныц  

о . 

ять  яиса  административ  хокук  бозу  билгеларе  

ар  ачыкланганда , бу  хакта  материаллар  уз  
аннарына  тапшырыла . 

езмат  вазыйфасына  яиса  муниципаль  хезмат  

йфаи  зат  алеге  Нигезламанец  20 пунктында  

къдимне  карап , тубандаге  карарларныц  берсен  

т  вазыйфасына  билгелап  куярга ; 

вазыйфасына  билгелаудан  баш  тартырга ; 
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в ) муниципаль  хезматкарга  юридик  жаваплылык  чараларын  курерга ; 

г) муниципаль  хезматкарларнец  хезмат  тлртибе  талапларен  утау  нам  
манфагатьлар  конфликтын  жайга  салу  буенча  тиешле  комиссияга  тикшеру  

материалларын  тапшырырга . 

24. Тикшеру  материаллары  тикшеру  башкару  очен  вакалатле  булекчада  

(вазыйфаи  затныц ) ул  тамамланган  кеннан  алып  еч  ел  давамында  саклана , шуннан  

сон  архивка  тапшырыла . 
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