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Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм 
сәүдә министрлыгы дәүләт граждан 
хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә 
карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр 
каршылыгын җайга салу буенча 
комиссиясе утырышын уздыруга нигез 
булган мөрәҗәгатьләр, гаризалар һәм 
хәбәрләр килү тәртибен раслау турында 
 
 

Россия Федерациясе Президентының 2010 елның 1 июлендәге 821 номерлы 
указы белән расланган Федераль дәүләт хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә 
карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча 
комиссияләр турындагы нигезләмәнең 16 пунктындагы «б» пунктчасы, Татарстан 
Республикасы Президентының 2010 елның 25 августындагы ПУ-569 номерлы 
указы белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең 
хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга 
салу буенча комиссияләр турындагы нигезләмәнең 15 пунктындагы «б» 
пунктчасы нигезендә б о е р ы к  б и р ә м: 

 
1. Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы дәүләт 

граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм 
мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча комиссиясе утырышын уздыруга 
нигез булган мөрәҗәгатьләр, гаризалар һәм хәбәрләр килүнең кушымтада 
бирелгән тәртибен расларга. 

2. Кадрлар бүлеге башлыгына (Сафина Д.М.) :  
Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы дәүләт граждан 

хезмәткәрләренең, шулай ук хезмәт контрактлары төзелгәндә – гражданнарны 
әлеге боерык белән таныштырып чыгуны; 

Тәртипне Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының 
«Коррупциягә каршы сәясәт» мәгълүмат стендында урнаштыруны тәэмин итәргә.  



3. Җыелма бүлеккә (Л.М.Кадыйрова) әлеге боерыкны «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең 
рәсми порталында Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 
сайтында «Коррупциягә каршы көрәш» бүлегендә урнаштырырга. 

4. Әлеге боерык үтәлешен тикшерүдә тотуны министр урынбасары               
А.Ш. Хөсәеновка йөкләргә.     

 
 
 

Татарстан Республикасы 
Премьер министры урынбасары –  
министр                                                                                               А.Ә.Кәримов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм 
сәүдә министрлыгының 2020 елның 
«18» февралендәге 30-ОД номерлы 
боерыгы белән расланды 

 

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы дәүләт граждан 
хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр 
каршылыгын җайга салу буенча комиссиясе утырышын уздыруга нигез булган 

мөрәҗәгатьләр, гаризалар һәм хәбәрләр килү тәртибе 
 

1. Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы (алга таба – 
Министрлык) дәүләт граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата 
таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча комиссиясе 
утырышын уздыруга нигез булган мөрәҗәгатьләр, гаризалар һәм хәбәрләр килү 
тәртибе (алга таба – Тәртип) кадрлар бүлегенә түбәндәгеләрнең килү 
процедурасын билгели: 

Министрлык боерыгы белән расланган, Министрлыкта дәүләт граждан 
вазыйфасын биләгәндә дәүләт граждан хезмәткәрләре керемнәре, чыгымнары 
турында, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында һәм хатынының 
(иренең) һәм балигълык яшенә җитмәгән балаларының керемнәре, чыгымнары 
турында, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр 
тапшырырга бурычлы булган, Министрлыкта Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә кертелгән дәүләт хезмәте вазыйфасын 
биләгән гражданиннан – коммерциячел яки коммерциясез оешмада вазыйфа 
биләүгә яисә гражданлык-хокук килешүе шартларында коммерциячел яки 
коммерциясез оешмада эшләр башкаруга ризалык бирү турында мөрәҗәгать, әгәр 
әлеге оешманың дәүләт идарәсе буенча аерым функцияләр аның вазыйфаи 
(хезмәт) бурычларына караган булса, дәүләт хезмәтеннән киткән көннән соң ике 
ел узганчы; 

дәүләт граждан хезмәткәреннән – объектив сәбәпләр аркасында хатынының 
(иренең) һәм балигълык яшенә җитмәгән балаларының керемнәре турында, 
мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру 
мөмкинлеге булмавы турында гариза; 

чит ил территориясендәге банкларда счетлары (кертемнәре) булган, нал 
белән акча чаралары һәм кыйммәтләре сакланган һәм (яисә) чит ил финанс 
коралларына ия чит ил дәүләтендә компетентлы органнар тарафыннан әлеге чит 
ил дәүләте законнары нигезендә салынган арестка, эш итүне тыюга бәйле рәвештә 
яки үз ихтыярына яки хатынының (иренең) һәм балигълык яшенә җитмәгән 
балаларының ихтыярына бәйле булмаган башка төрле шартлар аркасында дәүләт 
граждан хезмәткәреннән – «Аерым категория затларына Россия Федерациясе 
территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) 
ачуны һәм булдыруны, нал белән акча чаралары һәм кыйммәтләр саклауны, чит 
ил финанс коралларына ия булуны һәм файдалануны тыю турында» 2013 елның 7 



маендагы 79-ФЗ номерлы федераль закон таләпләрен үтәү мөмкинлеге булмавы 
турында гариза. 

2. Гражданинның мөрәҗәгатьләре һәм дәүләт граждан хезмәткәренең 
гаризалары әлеге Тәртипкә карата 1 нче, 2 нче һәм 3 нче кушымталарга ярашлы 
форма буенча язмача рәвештә министрга җибәрелә. 

3. Министр (аның вазыйфаларын башкаручы зат) өч эш көне эчендә 
коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы 
вазыйфаи затка (алга таба – җаваплы зат) мөрәҗәгатьне (гаризаны) җибәрә. 

4.  Мөрәҗәгатьне (гаризаны) алдан карау барышында җаваплы зат 
мөрәҗәгатьне (гаризаны) җибәргән гражданиннан яисә граждан хезмәткәреннән 
анда бәян ителгән хәлләр буенча аңлатмалар соратып ала. 

5.  Мөрәҗәгатьне (гаризаны) алдан карау, шулай ук аңлатмаларны өйрәнү 
нәтиҗәләре буенча җаваплы зат язмача формада дәлилләнгән бәяләмә әзерли. 
Мөрәҗәгать (гариза), гражданин яисә дәүләт граждан хезмәткәре тарафыннан 
мөрәҗәгатькә (гаризага) теркәлгән материаллар (булган очракта), алдан карау 
барышында алынган аңлатмалар, шулай ук дәлилләнгән бәяләмә мөрәҗәгать 
(гариза) җаваплы зат тарафыннан алынган көннән башлап җиде эш көне эчендә 
Министрлыкның дәүләт граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата 
таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча комиссиясе 
(алга таба – Комиссия) рәисенә тапшырыла. 

6. Комиссия, Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 
дәүләт граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм 
мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу комиссиясе турындагы нигезләмә 
нигезендә, мөрәҗәгатьне (гаризаны), аңлатмаларны һәм башка материалларны 
карый.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә 
министрлыгы дәүләт граждан хезмәткәрләренең 
хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм 
мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча 
комиссиясе утырышын уздыруга нигез булган 
мөрәҗәгатьләр, гаризалар һәм хәбәрләр килү 
тәртибенә 1 нче кушымта 
 
Татарстан Республикасы Премьер-
министры урынбасары – Татарстан 
Республикасы сәнәгать һәм сәүдә 
министрына 
___________________________________ 
 
кемнән_____________________________ 

(вазыйфа атылышы) 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

(Фамилия, исем, ата исеме, телефон номеры) 
 

Объектив сәбәпләр аркасында хатын (ир) һәм балигълык яшенә җитмәгән 
балаларның керемнәре турында, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре 

турында белешмәләр тапшыру мөмкинлегенә ия булмау турында гариза 
 

Түбәндәгеләргә карата керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр 
турында белешмәләр тапшыру мөмкинлегенә ия булмавым турында хәбәр итәм 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(Хатын (ир) һәм (яки) балигълык яшенә җитмәгән балаларның фамилиясе, исеме, ата исеме, туган көне) 
__________________________________________________________________________________ 
чөнки ___________________________________________________________________________ 
                                                (Комиссия белешмәләрнең тапшырылмавы объектив һәм хөрмәткә лаек 
__________________________________________________________________________________ 
                               сәбәп аркасында килеп чыккан дип нәтиҗә ясый алсын өчен, 
__________________________________________________________________________________ 
                                          барлык сәбәпләр һәм шартлар күрсәтелә) 
Гаризага түбәндәге өстәмә материалларны (булган очракта) терким: 
__________________________________________________________________________________ 

(өстәмә материаллар күрсәтелә) 
__________________________________________________________________________________ 
Күрсәтелгән мәгълүматларны тапшыруда граждан хезмәткәре күргән чаралар: 
__________________________________________________________________________________ 

 
Әлеге гаризаны караган вакытта Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы дәүләт 

граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр каршылыгын 
җайга салу буенча комиссиясе утырышында шәхсән катнашырга ниятлим/ниятләмим (кирәклесе астына 
сызарга). 
 
_____________                                               ____________                                       _______________________________ 
        (дата)                                              (имза)                                                  (имзаны киңәйтү) 
 

 
 



Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә 
министрлыгы дәүләт граждан хезмәткәрләренең 
хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм 
мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча 
комиссиясе утырышын уздыруга нигез булган 
мөрәҗәгатьләр, гаризалар һәм хәбәрләр килү 
тәртибенә 2 нче кушымта 
 
Татарстан Республикасы Премьер-
министры урынбасары – Татарстан 
Республикасы сәнәгать һәм сәүдә 
министрына 
_________________________________ 
 
кемнән______________________________ 

(вазыйфа атылышы) 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

(Фамилия, исем, ата исеме, телефон номеры) 
 

ГАРИЗА 
 

Чит ил территориясендәге банкларда счетлары (кертемнәре) булган, нал белән акча 
чаралары һәм кыйммәтләре сакланган һәм (яисә) чит ил финанс коралларына ия чит ил 
дәүләтендә компетентлы органнар тарафыннан әлеге чит ил дәүләте законнары нигезендә 
салынган арестка, эш итүне тыюга бәйле рәвештә яки үз ихтыярына яки хатынының (иренең) 
һәм балигълык яшенә җитмәгән балаларының ихтыярына бәйле булмаган башка төрле шартлар 
аркасында дәүләт хезмәткәреннән «Аерым категория затларына Россия Федерациясе 
территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм 
булдыруны, нал белән акча чаралары һәм кыйммәтләр саклауны, чит ил финанс коралларына ия 
булуны һәм файдалануны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы федераль 
закон таләпләрен үтәү мөмкинлегенә ия булмавым турында хәбәр итәм, чөнки 
________________________________________________________________________________ 

(Комиссия федераль закон таләпләре объектив һәм хөрмәткә лаек 
__________________________________________________________________________________ 

сәбәпләр аркасында үтәлмәгән, дип нәтиҗә чыгара алсын өчен, 
__________________________________________________________________________________ 

кирәкле барлык сәбәпләр һәм шартлар күрсәтелә) 
Гаризага түбәндәге өстәмә материалларны (булган очракта) терким: 
__________________________________________________________________________________ 

(өстәмә материаллар күрсәтелә) 
__________________________________________________________________________________ 
Кабул ителгән чаралар: 
__________________________________________________________________________________ 

Әлеге гаризаны караган вакытта Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 
дәүләт граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр 
каршылыгын җайга салу буенча комиссиясе утырышында шәхсән катнашырга ниятлим/ниятләмим 
(кирәклесе астына сызарга). 
 
____________                                               ____________                                       _______________________________ 
 (дата)                                                        (имза)                                               (имзаны киңәйтү) 

                   
                                                                                                               
 



Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә 
министрлыгы дәүләт граждан хезмәткәрләренең 
хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм 
мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча 
комиссиясе утырышын уздыруга нигез булган 
мөрәҗәгатьләр, гаризалар һәм хәбәрләр килү 
тәртибенә 3 нче кушымта 
 
Татарстан Республикасы Премьер-
министры урынбасары – Татарстан 
Республикасы сәнәгать һәм сәүдә 
министрына 
____________________________________ 
кемнән 
__________________________________ 
_______________________________
_______________________________ 

(Фамилия, исем, ата исеме, адрес, телефон 
номеры) 

 
Коммерциячел яки коммерциясез оешмада вазыйфа биләүгә яисә коммерциячел 
яки коммерциясез оешмада хезмәт яки гражданлык-хокук килешүе шартларында 

эш башкаруга ризалык бирү турында мөрәҗәгать 
 

Мин, ___________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.А.) 
Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында _____________ 
башлап ___________ кадәр _________________________ дәүләт граждан хезмәте  

(вазыйфа атылышы) 
вазыйфасын биләгән идем. «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 
декабрендәге 273-ФЗ номерлы федераль законның 12 статьясы нигезендә  
(кайда) _______________________________________________________________ 

(коммерциячел яки коммерциясез оешманың исеме) 
____________________________________________________ вазыйфасын биләүгә  
               (гражданин биләргә ниятләгән вазыйфаның атамасы) 
яисә гражданлык-хокук килешүе шартларында  
(кайда)__________________________________________________________________________ 

(коммерциячел яки коммерциясез оешманың исеме) 
_______________________________________________________эшләр башкаруга  

(гражданин башкарачак эш төрләре, хезмәт күрсәтүнең атамасы) 
(хезмәтләр күрсәтүгә) ризалык бирүегез турында үтенәм. 
 
Минем вазыйфаи бурычларым (мин башкарачак эш) түбәндәгеләрдән гыйбарәт 
булачак:_____________________________________________________________ 

(вазыйфа бурычларга кыскача тасвирлама, гражданлык-хокук килешүе төзелгәндә –  
башкарылачак эшнең характеры) 

Әлеге мөрәҗәгатьне караган вакытта Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 
дәүләт граждан хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр 
каршылыгын җайга салу буенча комиссиясе утырышында шәхсән катнашырга ниятлим/ниятләмим 
(кирәклесе астына сызарга). 
____________                                               ____________                                       _______________________________ 
      (дата)                                                (имза)                                                   (имзаны киңәйтү) 


