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УТЫЗ БИШЕНЧЕ СЕССИЯСЕ 
 
«Татарстан Республикасы 
Бөгелмә муниципаль районы Советының  
2018 елның 11 октябрендә кабул ителгән  
"Татарстан Республикасы  
Бөгелмә муниципаль районының  
хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу 
комиссиясе турындагы нигезләмәне раслау хакында" гы  
5 XXIII сессия карарына үзгәрешләр кертү турында» 
 
 Татарстан Республикасы Президентының «Коррупциягә каршы тору 
мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының аерым указларына, 
Татарстан Республикасы» Бөгелмә муниципаль районы «муниципаль берәмлеге 
Уставына таянып,  

 
Бөгелмә муниципаль районы Советы 

 
КАРАР ИТТЕ: 

 
1. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Советының 2018 

елның 11 октябрендә кабул ителгән «Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль 

районының хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга 

салу комиссиясе турындагы нигезләмәне раслау турында " гы 5 XXIII сессия 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Бүлек 3: 

- 3.2 пунктына түбәндәге эчтәлекле 3.2.6 яңа пунктча өстәргә:  

«3.2.6. Әлеге Нигезләмәнең 3.2.1, 3.2.3 һәм 3.2.4 пунктларында каралган 

дәлилләнгән бәяләмәләрне үз эченә алырга тиеш: 

а) әлеге Нигезләмәнең 3.1 пунктындагы "б" пунктчасының икенче һәм бишенче 

абзацларында һәм "д" пунктчасында күрсәтелгән мөрәҗәгатьләрдә яисә 

хәбәрнамәләрдә бәян ителгән мәгълүмат; 

б) дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан һәм кызыксынган 

оешмалардан алынган мәгълүмат; 

в) әлеге Нигезләмәнең 3.1 пунктындагы "б" пунктчасының икенче һәм бишенче 

абзацларында һәм "д" пунктчасында күрсәтелгән мөрәҗәгатьләрне һәм 

хәбәрнамәләрне алдан карау нәтиҗәләре буенча дәлилләнгән нәтиҗә, шулай ук 

әлеге Нигезләмәнең 3.9, 3.10.3, 3.11.1 пунктлары яисә башка карар кабул итү өчен 

тәкъдимнәр. 

 



- 3.4 пунктына түбәндәге эчтәлекле 3.4.2 пунктчасы өстәргә:  

«3.4.2. Комиссия утырышында шәхсән катнашырга теләк белдергән затның 

җитди сәбәпләре аркасында килмәгән очракта, хезмәт тәртибе таләпләрен һәм (яки) 

мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу таләпләрен үтәү турындагы мәсьәләне карау 

комиссиянең киләсе утырышына күчерелә.. 

1.2.  Бүлек 4: 

- 4.6 пунктына түбәндәге эчтәлекле яңа 4.6.2 пунктчасы өстәргә: 

«4.6.2. Комиссия утырышында шәхсән катнашырга теләк белдергән затның 

җитди сәбәпләре аркасында килмәгән очракта, хезмәт тәртибе таләпләрен һәм (яки) 

мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу таләпләрен үтәү турындагы мәсьәләне карау 

комиссиянең киләсе утырышына күчерелә. 

- 4.9 пункт. яңа редакциядә бәян итәргә: 

«4.9. Материалларны карау нәтиҗәләре буенча 4.1 пунктның «а» пунктчасы 

нигезендә. әлеге Нигезләмәне комиссия түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

а) каралучы очракта муниципаль вазыйфаны биләүче зат тарафыннан 

вазыйфаи үз-үзен тотышына карата таләпләрне бозу билгеләре булмавын 

билгеләргә.; 

б) каралучы очракта муниципаль вазыйфаны биләүче зат тарафыннан 

вазыйфаи тәртипкә карата таләпләрне бозу билгеләре булуын билгеләргә. 

- 4.10 пункт. яңа редакциядә бәян итәргә: 

«4.10. Әлеге Нигезләмәнең 4.1 пунктындагы «б» пунктчасында күрсәтелгән 

хәбәрнамәне карау нәтиҗәләре буенча комиссия түбәндәге карарларның берсен 

кабул итә: 

а) хәбәрнамә биргән зат тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә 

мәнфәгатьләр каршылыгы юк дип танырга; 

б) хәбәрнамәне тапшырган зат тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә 

шәхси кызыксыну уята яки мәнфәгатьләр каршылыгына китерергә мөмкин дип 

танырга. Бу очракта комиссия хәбәрнамә биргән затка мәнфәгатьләр конфликтын 

булдырмау яки җайга салу буенча чаралар күрергә тәкъдим итә; 

в) хәбәрнамә биргән зат тарафыннан мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу 

турында таләпләр үтәлмәде дип танырга. Кабул ителгән карар турында комиссия 

рәисе йә комиссия секретаре җирле үзидарә органының яисә Россия Федерациясе 

законнарында каралган юридик җаваплылык чараларын кулланырга вәкаләтле 

оешманың вазыйфаи затына хәбәр итә. 

- 4.13 пункт. яңа редакциядә бәян итәргә: 

«4.13. Комиссия карарлары комиссия утырышында катнашкан комиссия 

әгъзалары кул куя торган беркетмәләр белән рәсмиләштерелә. 

- 4.13 пунктындагы 4.13.1 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

«4.13.1. Әлеге Нигезләмәнең 4.1 пунктындагы «б» пунктчасында каралган 

хәбәрнамәдә аларны тапшырган затларны комиссия утырышында шәхсән 

катнашырга ниятләве турында күрсәтмәләр булмаса, комиссия рәисе карары буенча 

әлеге Нигезләмәнең 4.1 пунктында күрсәтелгән мәсьәләләр буенча тавыш бирү 

комиссия әгъзаларына сораштыру кәгазьләрен, шулай ук башка материалларны 

читтән торып үткәрелә. 

Сораштыру кәгазен тутырганда комиссия әгъзасы Комиссия тарафыннан 

тәкъдим ителгән карарга карата үз фикерен һичшиксез белдерергә, аңа каршы 

тавыш бирергә тиеш. Комиссия әгъзасы имзалаган сораштыру кәгазе комиссиягә 

алынганнан соң өч эш көненнән дә соңга калмыйча җибәрелә. 



Читтән торып тавыш бирү нәтиҗәләре буенча кабул ителгән комиссия карары 

әлеге Нигезләмәнең 4.15 пункты таләпләре нигезендә беркетмә белән 

рәсмиләштерелә һәм беркетмәгә кул куйганнан соң җиде эш көне эчендә комиссия 

әгъзаларына һәм кызыксынган затларга җибәрелә.. 

1.3. Бүлек 5: 

- 5.6 пунктындагы 5.6.1 пунктчасын яңа редакциядә бәян итәргә:  

«5.6.1. Комиссия утырышлары 5.1 пункты нигезендә бирелгән зат булмау 

сәбәпле үткәрелә. әлеге Нигезләмәнең нигезләмәләре, бу очракта: 

а) әгәр хәбәрнамәдә гариза биргән затның комиссия утырышында шәхсән 

катнашырга ниятләве турында күрсәтмә юк икән; 

б) комиссия утырышында шәхсән катнашырга һәм аны үткәрү вакыты һәм 

урыны турында тиешенчә хәбәр ителергә тиешле хәбәрнамәне биргән зат Комиссия 

утырышына килмәсә. 

5.6 пунктына түбәндәге эчтәлекле яңа 5.6.2 пунктчасы өстәргә:  

«5.6.2. Комиссия утырышында шәхсән катнашырга теләк белдергән затның 

җитди сәбәпләре аркасында килмәгән очракта, хезмәт тәртибе таләпләрен һәм (яки) 

мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу таләпләрен үтәү турындагы мәсьәләне карау 

комиссиянең киләсе утырышына күчерелә. 

- 5.9 пункт. яңа редакциядә бәян итәргә: 

«5.9. Әлеге Нигезләмәнең 5.1 пунктында күрсәтелгән хәбәрнамәне карау 

нәтиҗәләре буенча комиссия түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

а) хәбәрнамә биргән зат тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә 

мәнфәгатьләр каршылыгы юк дип танырга; 

б) хәбәрнамәне тапшырган зат тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә 

шәхси кызыксыну уята яки мәнфәгатьләр каршылыгына китерергә мөмкин дип 

танырга. Бу очракта комиссия хәбәрнамә биргән затка мәнфәгатьләр конфликтын 

булдырмау яки җайга салу буенча чаралар күрергә тәкъдим итә; 

в) хәбәрнамә биргән зат тарафыннан мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу 

турында таләпләр үтәлмәде дип танырга. Бу очракта комиссия тәкъдим итә: 

оешманы (учреждениене) гамәлгә куючы җирле үзидарә органы җитәкчесенә 

оешманың (учреждениенең) җитәкчесенә конкрет җаваплылык чарасын кулланырга; 

хәбәрнамә биргән затка мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча 

чаралар күрергә. 

- 5.12 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: 

«5.12. Комиссия карарлары комиссия утырышында катнашкан комиссия 

әгъзалары кул куя торган беркетмәләр белән рәсмиләштерелә.. 

 

2. Әлеге карар Татарстан Республикасы «Бөгелмә муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге уставында билгеләнгән тәртиптә үз көченә керә һәм 

басылып чыгарга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Бөгелмә муниципаль 

районы башлыгы урынбасары Ф.В. Мөхәммәтовка йөкләргә. 

 
 
Бөгелмә муниципаль районы  
башлыгы          Л.Р.Закиров 


