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Иннополис шҽһҽре

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре»
муниципаль берҽмлеге гражданнарының XL җыенының «Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль
берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт турында нигезлҽмҽ турында» 2019 елның 26
ноябрендҽге 4 номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органнарының җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрне
хҽл
итүгҽ
юнҽлдерелгҽн
эшчҽнлеген
оптимальлҽштерү
максатларында «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү
турында» 2019 елның 16 декабрендҽге 432-ФЗ номерлы Федераль закон һҽм 2020
елның 7 маендагы N 20-ЗРТ «Татарстан Республикасының аерым закон актларына
вазыйфаи затларның аерым категориялҽренең коммерциячел булмаган оешмалар
белҽн идарҽ итүдҽ катнашу тҽртибен камиллҽштерү ҿлешендҽ үзгҽрешлҽр кертү
турында» Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге гражданнар җыены
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт турындагы
Нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертергҽ:
1.1. Нигезлҽмҽнең 14 статьясындагы беренче ҿлешенең 2 пунктын түбҽндҽге
редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«2) түбҽндҽге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма
белҽн идарҽ итүдҽ катнашырга:
а) сҽяси партия белҽн идарҽ итүдҽ, һҿнҽри берлек органы, шул исҽптҽн җирле
үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан түлҽүсез
нигездҽ катнашу, башка иҗтимагый оешма, торак, торак-тҿзелеш, гараж
кооперативлары съездында (конференциясендҽ) яисҽ гомуми җыелышында,
күчемсез мҿлкҽт милекчелҽре ширкҽтендҽ катнашу;
б) коммерциячел булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ (сҽяси партия, һҿнҽри
берлек органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең

сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел профсоюз оешмасының сайлау
органы,
башка
иҗтимагый
оешманың,
торак,
торак-тҿзелеш,
гараж
кооперативларының, күчемсез милек милекчелҽр ширкҽтенең гомуми җыелышында
катнашу (конференция), ҽлеге Нигезлҽмҽнең 14.1 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
яллаучы вҽкиле рҿхсҽте белҽн түлҽүсез идарҽдҽ катнашу;
в) Россия Федерациясе субъектының муниципаль берҽмлеклҽре советында,
башка муниципаль берҽмлеклҽрнең берлҽшмҽлҽрендҽ, шулай ук аларның идарҽ
органнарында муниципаль берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ тҽкъдим итү;
г) муниципаль берҽмлек муниципаль берҽмлекне гамҽлгҽ куючы (катнашучы)
муниципаль берҽмлек булган оешма идарҽ органнарында һҽм ревизия
комиссиясендҽ оешманы гамҽлгҽ куючы (акционер) тарафыннан оешманы гамҽлгҽ
куючының вҽкалҽтлҽрен муниципаль берҽмлек исеменнҽн гамҽлгҽ ашыру тҽртибен
яки муниципаль милектҽге акциялҽр (устав капиталындагы ҿлешлҽр) белҽн идарҽ
итү тҽртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендҽ түлҽүсез нигездҽ
тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
2.1) эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн шҽхсҽн яки ышанычлы затлар аша
шҿгыльлҽнергҽ.»
1.2. Нигезлҽмҽне түбҽндҽге эчтҽлекле «Муниципаль хезмҽткҽрнең түлҽүсез
нигездҽ коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашуы» 14.1 статья
белҽн тулыландырырга:
«1. Муниципаль хезмҽткҽрнең коммерциячел булмаган оешма белҽн идарҽ
итүдҽ (сҽяси партия, һҿнҽри берлек органы, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ органында,
муниципаль берҽмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында тҿзелгҽн беренчел
профсоюз оешмасының сайлау органы тарафыннан, башка иҗтимагый оешманың,
торак, торак-тҿзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милекчелҽр
ширкҽтенең гомуми җыелышында (алга таба - коммерцияле булмаган оешма)
катнашудан тыш) катнашуы, ҽлеге статьяда ҽлеге статьяда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
алынган яллаучы вҽкиленең рҿхсҽте белҽн гамҽлгҽ ашырыла.
2. Муниципаль хезмҽткҽрнең коммерциячел булмаган оешма белҽн идарҽ
итүдҽ катнашуы мҽнфҽгатьлҽр конфликтына яки мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка
килү мҿмкинлегенҽ китерергҽ тиеш түгел.
3. Коммерциячел булмаган оешма идарҽсендҽ (ҽлеге статьяда алга таба гариза) түлҽүсез нигездҽ катнашуга рҿхсҽт бирү турында муниципаль хезмҽткҽрнең
гаризасы муниципаль хезмҽткҽр яллаучысы вҽкиле исеменҽ ҽлеге Нигезлҽмҽ
нигезендҽ язма рҽвештҽ тҿзелҽ.
4. Гариза җирле үзидарҽ органының, муниципаль берҽмлекнең сайлау
комиссиясе аппаратының (ҽлеге статьяда алга таба - кадрлар хезмҽте) кадрлар
хезмҽтенҽ (кадрлар эшен гамҽлгҽ ашыру ҿчен җаваплы вазыйфаи затка)
коммерциячел булмаган оешма идарҽсендҽ планлаштырылган түлҽүсез нигездҽ
катнашу башланганчы тапшырыла.

5. Гариза кадрлар хезмҽте тарафыннан, гаризаларны теркҽү журналына кергҽн
кҿнне, ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2 нче кушымтасы нигезендҽ алып барыла. Гаризаларны
теркҽү журналы битлҽре кадрлар хезмҽте яки җирле үзидарҽ органы, муниципаль
берҽмлекнең сайлау комиссиясе мҿһере белҽн кадрлар хезмҽте мҿһере
ябыштырылган, тегелгҽн һҽм беркетелгҽн булырга тиеш.
6. Теркҽлү турында тамгалы гариза күчермҽсе, гаризаны теркҽү номеры,
гаризаны теркҽгҽн кадрлар хезмҽте затының фамилиясен, инициалларын һҽм
вазыйфасын күрсҽтеп, муниципаль хезмҽткҽргҽ аның гаризаларны теркҽү
журналында имзасын күрсҽтеп бирелҽ.
7. Кадрлар хезмҽте муниципаль хезмҽткҽрнең коммерцияле булмаган оешма
белҽн идарҽ итүдҽ катнашу мҿмкинлеге яки мҿмкин булмавы турында гаризаны
алдан карауны һҽм аңа дҽлиллҽнгҽн бҽялҽмҽ ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыра (алга таба дҽлиллҽнгҽн бҽялҽмҽ). Дҽлиллҽнгҽн бҽялҽмҽне ҽзерлҽгҽндҽ, кадрлар хезмҽте
гариза биргҽн муниципаль хезмҽткҽр ризалыгы белҽн ҽңгҽмҽ үткҽрергҽ һҽм аннан
язма аңлатмалар алырга мҿмкин.
8. Дҽлиллҽнгҽн бҽялҽмҽ булырга тиеш:
1) коммерциячел булмаган оешмага карата кадрлар, оештыру-техник, финанс,
матди-техник яки башка мҽсьҽлҽлҽр буенча карарлар кабул итү буенча муниципаль
хезмҽткҽрнең вҽкалҽтлҽрен, шул исҽптҽн ҽлеге коммерциячел булмаган оешма
тарафыннан билгеле бер эшчҽнлек тҿрен һҽм (яисҽ) аерым гамҽллҽрне гамҽлгҽ
ашыруга рҿхсҽт бирү белҽн бҽйле карарлар кабул итү буенча муниципаль
хезмҽткҽрнең вҽкалҽтлҽрен анализлау;
2) муниципаль хезмҽткҽрдҽ коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ
катнашкан очракта мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килү мҿмкинлеген анализлау.
9. Гариза һҽм дҽлиллҽнгҽн бҽялҽмҽ гариза теркҽлгҽннҽн соң җиде эш кҿне
эчендҽ яллаучы вҽкиленҽ җибҽрелҽ.
10. Гаризаны карау һҽм мотивлаштырылган бҽялҽмҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
яллаучы вҽкиле түбҽндҽге карарларның берсен чыгара:
1) муниципаль хезмҽткҽргҽ коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ
түлҽүсез нигездҽ катнашырга рҿхсҽт итҽргҽ;
2) муниципаль хезмҽткҽргҽ коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ
түлҽүсез нигездҽ катнашырга рҿхсҽт итмҽскҽ;
3) гаризаны һҽм җирле үзидарҽ органында, муниципаль берҽмлекнең сайлау
комиссиясе аппаратында муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен
үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтларын җайга салу буенча гаризаны һҽм карауга
мотивлаштырылган бҽялҽмҽне коммерциягҽ карамаган оешма идарҽсендҽ түлҽүсез
нигездҽ катнашу очрагында муниципаль хезмҽткҽрнең мҽнфҽгатьлҽр конфликты
барлыкка килү мҿмкинлеге булмау буенча җибҽрергҽ.
11. Ҽлеге статьяның 10 ҿлешендҽге 2 пунктында каралган карар кабул итү ҿчен
нигез булып, муниципаль хезмҽткҽрдҽ коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ
итүдҽ катнашкан очракта мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килү мҿмкинлеге тора.
12. Ҽлеге статьяның 10 ҿлешендҽге 3 пунктында каралган очракта, муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтын

җайга салу комиссиясе гариза һҽм аларны яллаучы вҽкиле тарафыннан ҽлеге
комиссиягҽ җибҽргҽннҽн соң җиде кҿн эчендҽ дҽлиллҽнгҽн бҽялҽмҽне карый.
Гаризаны карау һҽм дҽлиллҽнгҽн бҽялҽмҽ нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибенҽ карата талҽплҽрне үтҽү һҽм мҽнфҽгатьлҽр
конфликтын җайга салу буенча комиссия муниципаль хезмҽткҽрдҽ аның коммерцияле
булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашкан очракта мҽнфҽгатьлҽр конфликты
барлыкка килү мҿмкинлеге булу яки булмау турында карар кабул итҽ.
13. Ҽлеге статьяның 12 ҿлешендҽ каралган карар кабул ителгҽннҽн соң ҿч эш
кҿне эчендҽ яллаучы вҽкил муниципаль хезмҽткҽргҽ коммерцияле булмаган оешма
белҽн идарҽ итүдҽ бушлай катнашырга рҿхсҽт итмҽскҽ дигҽн карар кабул итҽ.
14. Кадрлар хезмҽте ҽлеге статьяның 10 ҿлешендҽге 1 һҽм 2 пунктларында яки
13 ҿлешендҽ каралган карарларның берсен яллаучы вҽкиле тарафыннан кабул
ителгҽн кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ, муниципаль хезмҽткҽргҽ, гариза теркҽү
журналында муниципаль хезмҽткҽрнең имзасын күрсҽтеп, язма рҽвештҽ кабул
ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ яисҽ муниципаль хезмҽткҽргҽ почта элемтҽсе аша
яллаучы вҽкиле тарафыннан кабул ителгҽн карар турында мҽгълүмат һҽм бу хакта
белдерү кҽгазе һҽм гаризалар теркҽү журналында хҽбҽр ителҽ.
15. Гариза, мотивлаштырылган бҽялҽмҽ һҽм гаризаны карап тикшерүгҽ (алар
булганда) бҽйле башка материаллар муниципаль хезмҽткҽрнең шҽхси эшенҽ
кушыла.»
1.3. Нигезлҽмҽнең 19 статьясындагы 3 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян
итҽргҽ:
«3. Дисциплинар түлҽтүлҽрне куллану һҽм тҿшерү тҽртибе, «Россия
Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» Федераль законда каралган
очраклардан тыш, хезмҽт законнары белҽн билгелҽнҽ.
1.4. Нигезлҽмҽнең 20 статьясындагы 9 пунктын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян
итҽргҽ:
«9. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 13, 14 һҽм 16 статьяларында каралган түлҽтүлҽр
муниципаль хезмҽткҽр тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу турында
мҽгълүмат кергҽн кҿннҽн алып алты айдан да соңга калмыйча, муниципаль
хезмҽткҽрнең вакытлыча эшкҽ сҽлҽтсезлеге, ялында булу вакытын санамыйча һҽм
коррупциячел хокук бозу кылган кҿннҽн ҿч елдан да соңга калмыйча кулланыла.
Күрсҽтелгҽн вакытка җинаять эше буенча җитештерү вакыты кертелми.»
2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының рҽсми хокукый мҽгълүмат
порталында
(http://pravo.tatarstan.ru),
Татарстан
Республикасы
муниципаль
берҽмлеклҽре порталы составында Интернет челтҽрендҽ Югары Ослан муниципаль
районының мҽгълүмат сайтында (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/), шулай ук Иннополис
шҽһҽре мэриясе бинасында урнашкан махсус мҽгълүмат стендында урнаштырырга.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам.
Рҽислек итүче,
Иннополис шҽһҽре мэры
Р. Р. Шагалиев

Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районының
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль
берҽмлегендҽ муниципаль хезмҽт
турындагы Нигезлҽмҽгҽ
2 кушымта
________________________________
(вазыйфаның атамасы,
_________________________________
муниципаль хезмҽткҽрне яллаучы
вҽкиленең инициаллары, фамилиясе)
________________________________
(вазыйфаның атамасы,
_________________________________
муниципаль
хезмҽткҽрнең
инициаллары, фамилиясе)
Коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашу ҿчен рҿхсҽт турында
ГАРИЗА
"Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында" 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 1 ҿлешенең 3
пунктының "б" пунктчасы һҽм муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы
Кодексының 16.1 статьясы нигезендҽ миңа коммерциячел булмаган оешма белҽн
идарҽ итүдҽ түлҽүсез нигездҽ катнашырга рҿхсҽт итүегезне сорыйм
________________________________________________________________________
(коммерциячел булмаган оешманың исеме, аның урнашу урыны һҽм адресы,
________________________________________________________________________
коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итү (идарҽдҽ катнашу) нинди сыйфатта
планлаштырыла торган эшчҽнлек тҿрлҽре)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итү (идарҽдҽ катнашу) хезмҽттҽн
буш вакытта гамҽлгҽ ашырылачак һҽм үз артыннан мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы яки
муниципаль хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларын үтҽгҽндҽ
мҽнфҽгатьлҽр каршылыгы барлыкка килү мҿмкинлегенҽ китермҽячҽк.
_____________ _____________________________ "___"__________ 20___ ел
(имза)
инициаллар, фамилия)
Гаризалар теркҽү журналында теркҽлү номеры
________________________________________
Гаризаны теркҽү датасы"___"___________ 20___ ел
___________ ____________________________________________________
(имза) (гариза теркҽгҽн затның исеме, инициаллары)

Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районының «Иннополис
шҽһҽре» муниципаль берҽмлегендҽ
муниципаль хезмҽт турындагы
Нигезлҽмҽгҽ
2 кушымта
Коммерцияле булмаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашу ҿчен рҿхсҽт алу турындагы гаризаларны теркҽү
Журналы
N
п/п
(гаризаның
теркҽү
номеры)

Гаризаны
теркҽү
датасы

Гаризаның
кыскача
эчтҽлеге

Гариза биргҽн
затның
инициаллары,
фамилиясе,
вазыйфасы
атамасы

Гариза кабул
иткҽн затның
инициаллары,
фамилиясе,
вазыйфасы
атамасы

Гаризаның
күчермҽсен алу
турында билге
("Күчермҽсен
алды", гариза
тапшырган
затның
имзасы)

Вҽкалҽтле
вҽкил
тарафыннан
кабул ителгҽн
карар турында
билге

1

2

3

4

5

6

7

Гариза, гариза
биргҽн зат
тарафыннан
яллаучы вҽкиленең
карарының
күчермҽлҽрен алу
турында билге
("Күчермҽсен алды",
гариза тапшырган
затның имзасы)
яисҽ почта аша
яллаучы вҽкиленең
карарын тапшыру
турында
уведомление белҽн
(адрес, имза, карар
җибҽргҽн затның
имзасы) җибҽрү
турында гариза)
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