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Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы
Бөгелмә шәһәре җирле үзидарә органнарында
муниципаль вазыйфадагы затлар һәм
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан,
катнашуы хезмәт (вазыйфаи) бурычлары белән бәйле булган
беркетмәле чараларда, хезмәт командировкаларында
һәм башка рәсми чараларда бүләк алуы турында хәбәр итү
һәм бүләкне тапшыру, бәяләү, сату (сатып алу)
һәм аны сатудан кергән акчаны исәпкә кертү тәртибе турында
Россия Федерациясенең 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән “Россия
Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында”гы
№131-ФЗ Федераль законына, 2007 елны
ң 2 мартында кабул ителгән “Россия
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында”гы №25-ФЗ Федераль законына,
Россия Федерациясенең 2008 елның 25 декабрендә кабул иткән “Коррупциягә
каршы тору турында”гы №273-ФЗ Федераль законына, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2014 елның 9 гыйнварында кабул ителгән “Аерым категория затлар
тарафыннан катнашуы хезмәт (вазыйфаи) бурычлары белән бәйле булган
беркетмәле чараларда, хезмәт командировкаларында һәм башка рәсми чараларда
бүләк алуы турында хәбәр итү һәм бүләкне тапшыру, бәяләү, сату (сатып алу)
һәм аны сатудан кергән акчаны исәпкә кертү тәртибе турында”гы 10нчы
карарына, Татарстан Республикасының 2004 елның 28 июлендә кабул ителгән
“Татарстан Республикасындаҗирле үз идарә турында”гы №45-ЗРТ законына,
Татарстан Республикасында Муниципаль хезм
әт турындагы кодекска ярашлы
рәвештә,
Бөгелмә шәһәр Советы
КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Бөгелмә шәһәре
җирле үзидарә органнарында муниципаль вазыйфадагы затларһәм муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан, катнашуы хезмәт (вазыйфаи) бурычлары белән бәйле
булган беркетмәле чараларда, хезмәт командировкаларында һәм башка рәсми

чараларда бүләк алуы турында хәбәр итү һәм бүләкне тапшыру, бәяләү, сат у
(сатып алу)һәм аны сатудан кергән акчаны исәпкә кертү тәртибе турында гы
Нигезләмәне расларга (1нче кушымта).
2. Әлеге карар күмәк мәгълүмат чараларында рәсми төстә басылып
чыкканнан соң үз көченә керә.
3.
Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә шәһәр
Советының законлылык, хокук тәртибе, депутатлык этикасы һәм җирле үзидарә
мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары

И.Б. Белова

Бөгелмә шәһәр Советының
2019 елның 20 сентябрендә
булып узган XXV сессиясенең
5нче карарына
КУШЫМТА

НИГЕЗЛӘМӘ
Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы
Бөгелмә шәһәре җирле үзидарә органнарында
муниципаль вазыйфадагы затлар һәм муниципаль хезмәткәрләр
тарафыннан, катнашуы хезмәт (вазыйфаи) бурычлары белән бәйле булган
беркетмәле чараларда, хезмәт командировкаларында һәм башка рәсми
чараларда бүләк алуы турында хәбәр итү һәм бүләкне тапшыру, бәяләү, сату
(сатып алу) һәм аны сатудан кергән акчаны исәпкә кертү тәртибе турында
1. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы
Бөгелмә шәһәре җирле үзидарә органнарында муниципаль вазыйфадагы затлар
һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан, катнашуы хезмәт (вазыйфаи)
бурычлары
ән
бел
бәйле
булган
беркетмәле
чараларда,
хезмәт
командировкаларында һәм башка рәсми чараларда бүләк алуы турында хәбәр итү
һәм бүләкне тапшыру, бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны сатудан кергән акчаны
исәпкә кертүнең тәртибен билгели
2. Әлеге Нигезләмә максатлары өчен түбәндәге төшенчәләр файдаланыла:
Муниципаль вазыйфадагы зат – депутат, җирле үзидарә органы әгъзасы,
җирле үзидарәнең сайлап куелган вазыйфаи заты, муниципаль берәмлекнең
сайлау комиссиясендә даими нигездә эшләүче һәм юридик зат булып торучы,
хәлиткеч тавышка ия булган, комиссиядә даими нигездә (штатта) эшләүче
әгъзасы, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Контроль-санау
палатасы җитәкчесе;
Муниципаль хезмәткәр – федераль законнарга һәм Татарстан Республикасы
законнарына туры китереп, муниципаль хокукый актлар тарафыннан билгеләнгән
тәртиптә җирле үзидарә органында, Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль
районы Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге сайлау комиссиясе аппаратында
җитәкче вазыйфаларын башкаручы,җирле бюджет средство лары ис
әбенә
акчалата алучы гражданин;
беркетмәле чараларга, хезмәт командировкаларына һәм башка рәсми
чараларга бәйле рәвештә алынган бүләк –
муниципаль вазыйфадагы зат,
муниципаль вазыйфадагы затны алыштыручы зат, муниципаль хезм
әткәрнең
вазыйфаи урынына күрә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле
рәвештә, физик (юридик) затлар биргән бүләге, беркетмәле чаралар, хезмәт
командировкалары вакытындаһәм башка рәсми чараларда, әлеге чаралар
кысаларында, анда катнашучыһәр кешегә бирелә торган кан целярия кирәк яраклары, чәчәкләр һәм эшен хуплау рәвешендә бирелгән бүләкләрдән тыш;

катнашуы хезмәт (вазыйфаи) бурычлары белән бәйле булган беркетмәле
чараларда, хезмәт командировкаларында һәм башка рәсми чараларда хезмәт
(вазыйфаи) бурычларынүтәүгә
бәйле рәвештә бүләк алуы – муниципаль
вазыйфадагы затның, муниципаль хезмәткәрнең шәхсән яки арадашчы ярдәмендә
физик (юридик) затлардан, вазыйфаи регламентында каралган эшч
әнлеген
(вазыйфаи инструкциясен) башкарган вакытта һәм тагын шулай ук әлеге
затларның һөнәри хезмәтенең һәм хезмәт эшчәнлегенең хокукый үзенчәлекләре
нигезләмәләрен һәм спецификасын билгеләүче федераль законнар һәм башка
норматив актлар белән билгеләнгән очракларда хезмәт (вазыйфаи) бурычларын
үтәүгә бәйле рәвештә алуы.
3. Муниципаль вазыйфадагы затлар һәм муниципаль хезмәткәрләр үзләренең
эш урыннарына бәйле яки хезм
әт вазыйфаларын (вазыйфаи бурычларын)
башкарган вакытта физик (юридик) затлардан Россия Федерациясе тарафыннан
каралмаган бүләкләрне алырга тиеш түгелләр.
4. Муниципаль вазыйфадагы затларһәм муниципаль хезмәткәрләр, әлеге
Нигезләмәдә каралган тәртиптә, катнашуы үзе муниципаль хезмәт үтә торган яки
хезмәт эшчәнлеге алып бара торган җирле үзидарә органындагы хезмәт
(вазыйфаи) бурычлары бел
ән бәйле булган беркетмәле чараларга, хезм
әт
командировкаларына һәм башка рәсми чаралар га, Татарстан Республикасы
Бөгелмә муниципаль районы Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге сайлау
комиссиясе эшенә (алга таба – җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе) бәйле
рәвештә бүләк алуга бәйле очракларның барысы турында да хәбәр итәргә
тиешләр.
5. Катнашуы җирле үзидарә органындагы хезмәт (вазыйфаи) бурычлары
белән бәйле булган беркетмәле чараларга, хезмәт командировкаларына һәм башка
рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында, әлеге нигезләмәгә ярашлы
рәвештә төзелгән белдерү хәбәре (алга таба – белдерү) бүләк алган көннән соң 3
эш көненнән дә соңга калмыйча, вазыйфадагы зат, муниципаль хезмәткәр
муниципаль хезмәт үтә торган, хезмәт эшчәнлеге алып бара торган җирле үзидарә
органының, сайлау комиссиясенең вәкаләтле структур бүлекчәсенә (алга таба –
вәкаләтле структур бүлекчә) бирелә. Хәбәргә, әгәр булса, бүләкнең бәясен раслый
торган документлар (касса чегы, товар чегы,
үләкне
б
алу (түләү) турындагы
башка документ) кушып бирелә.
Бүләк хезмәт командировкасы вакытында алынган икән, белдерү бүләк алган
зат командировкадан кайткач, өч эш көненнән дә соңга калмыйча бирелә.
Муниципаль вазыйфадагы затка, муниципаль хезм
әткәр гә бәйле булмаган
сәбәпләр аркасында, аларның белдерүне әлеге пунктның беренче һәм икенче
абзацларында күрсәтелгән срокта тапшыру мөмкинлеге булмый икән, белдерү ул
сәбәп бетерелгән көннең икенче көненнән дә соңга калмыйча тапшырыла.
6. Белдерү 2 нөсхәдә төзелә, берсе, теркәү турында билге куеп, белдерүне
тапшыручы затка кайтарып бирелә, икенче нөсхәсе, җирле үзидарә органының,
сайлау комиссиясенең, бухгалтерия хисабы турындагы законнарга туры китереп

оештырылган активларның керү һәм китү буенча комиссиясенә (алга таба –
Комиссия) җибәрелә.
7. Документлар белән расланган һәм бәясе 3 мең сумнан артып китә торган
яки бәясе аны алган муниципаль хезмәткәргә билгеле булмаган бүләк вәкаләтле
структур бүлекчәнең җаваплы затына тапшырыла, ул аны кабул итү -тапшыру
акты буенча, белдерүне теркәү журналында теркәгәннән соң 5 көннән дә соңга
калмыйча, саклауга кабул итеп ала.
8. Муниципаль вазыйфадагы зат тарафыннан алынган үләк,
б
аның бәясе
нинди булуга карамастан, әлеге Нигезләмәнең 7нче пунктында каралган тәртиптә
саклауга тапшырылырга тиеш.
9. Бүләкне кабул итү-тапшыру акты буенча тапшырганга кадәр, аның югалуы
я зарарлануы өчен, Россия Федерациясе законнары нигезендә, бүләк алган зат
җаваплы була.
10. Бүләкне, Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә
бухгалтерия исәбенә алу максатында, аның бәясе бүләкн е исәпкә алу көненә
гамәлдә булган базар бәяләре нигезендә, яисә аны чагыштыра алырлык матди
кыйммәт бәясенә тиңләп, тиешле комиссияне җәлеп итеп, билгеләнә. Базар бәясе
турындагы мәгълүматлар документлар белән дәлилләнә, документлар белән
раслау мөмкин б улмаган очракта – эксперт бәяләве юлы белән. Бүләк аны
тапшыру-кабул итү юлы белән тапшырган затка бәясе 3 мең сумнан артып
китмәгән очракта кайтарып бирелә.
11. Вәкаләтле структур бүлекчә, тиешле тәртиптә бухгалтерлык исәбенә
алынган, бәясе 3 мең сумнан артып китә торган бүләкне Татарстан Республикасы
Бөгелмә муниципаль районы Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлеге муниципаль
милек реестрына кертүне тәэмин итә.
12. Бүләкне тапшырган муниципаль вазыйфадагы зат, муниципаль хезмәткәр,
эш бел
ән тәэмин итүче ( яллаучы) исемен
ә тиешле гариза язып, бүләкне
тапшырганнан соң ике айдан да соңга калмыйча, аны кире сатып ала алалар.
Җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе җитәкчесе, бүләкне тапшырганнан
соң ике айдан да соңга калмыйча, тиешле боерык чыгарып, үзе тапшырган
бүләкне сатып ала ала.
13. Вәкаләтле структур бүлекчә әлеге Нигезләмәнең 12нче пунктында
күрсәтелгән гариза (күрсәтмә басмасы) кергән көннән алып 3 ай эчендә сату
(сатып алу) өчен бүләкне бәясен билгеләүне оештыра һәм гариза язган затка язма
формада аның нәтиҗәсен хәбәр итә, аннан соң гариза язучы бер ай эчендә
билгеләнгән бәягә бүләкне сатып ала яки сатып алудан баш тарта
14. Әлеге Нигезләмәнең 12нче пунктында күрсәтелгән гариза язылмаган
(боерык чыгарылмаган) бүләк , Комиссиянең бүләкне җирле үзидарә органының,
сайлау комиссиясенең эшчәнлеген тәэмин итү максатында файдалану максатка
ярашлы булыр диг
ән йомгагын истә тотып, җирле үзидарә органы, сайлау
комиссиясе тарафыннан файдаланылырга мөмкин.
15. Бүләкне файдалану максатка ярашлы булыр дип табылмаган очракта,

җирле үзидарә органы, сайлау комиссиясе җитәкчесе тарафыннан бүләкне сату
(сатып алу) һәм моның өчен аны, Россия Федерациясе законы нигезендә каралган
тәртиптә вәкаләтле муниципаль орган тарафыннан оештырыла торган сатулашусату бәясен билгеләү үткәрү турында карар кабул ителә.
16. Сату (сатып алу) өчен бүләкнең бәясен әлеге Нигезләмәнең 13 һәм 15нче
пунктларында каралганча әбяләү, Россия Федерациясенең бәяләү эшчәнлегенә
кагылышлы законнарына туры китереп,
әяләү б эшчәнлеге субьектлар
ы
тарафыннан башкарыла.
17. Бүләк сатылмаган, сатып алынмаган очракта, җирле үзидарә орагны,
сайлау комиссиясеҗитәкчесе тарафыннан бүләкне яки кабат сату, яки аны
түләүсез нигездә хәйрия оешмалары балансына тапшыру, яисә Россия
Федерациясе законнарына туры китереп, юк итү турында карар кабул ителә.
18. Бүләкне сатканнан (сатып алганнан) кергән средстволар Россия
Федерациясенең бюджет турындагы законнарында билгеләнгән тәртиптә Бөгелмә
муниципаль районы өгелмә
Б
шәһәре
кмуниципаль берәмлеге бюджты
керемнәренә салыналар.

Приложение
к Положению о сообщении
лицами, замещающими
муниципальные должности,
и муниципальными служащими
в органах местного самоуправления
муниципального образования
город Бугульма Бугульминского
муниципального района
Республики Татарстан
о получении подарка в связи
с их должностным положением
или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_______________________________________________
наименование уполномоченного структурного подразделения

________________________________________________________
органа местного самоуправления, избирательной комиссии)

от______________________________________________________
________________________________________________________
ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «____» ____________ 20__ г.
Извещаю
о
___________________________________________________

получении

(дата получения)

подарка(ов) на_________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

1.
2.
3.
Итого
Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо,
представившее уведомление
Лицо,
пинявшее уведомление

_________ _________________________ "__" ____ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________ _________________________ "__" ____ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
"_____" ______________ 20____ г.

Стоимость
в рублях <*>

____________________________________________________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

