
РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

«26» сентября  2019 года                                                                                          № 126 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

«Поселка городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан» от 28.02.2014 № 82 «О 

порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными 

служащими в МО «Поселок городского 

типа Куйбышевский Затон Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 

2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации», Законом Республики 

Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе 



Совет «Поселка городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан»  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета «Поселка городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» от 28.02.2014 

№ 82 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими в МО «Поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» следующие 

изменения: 

в наименовании слова «о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» 

заменить словами «о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»; 

в пункте 1 слова «о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами 

«о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей». 

2. Внести в Положение о сообщении  лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими в МО «Поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 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, 

утвержденное решением Совета «Поселка городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» от 28.02.2014 

№ 82 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими в МО «Поселок городского типа Куйбышевский 

Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», следующие 

изменения: 

в наименовании слова «о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» 



заменить словами «о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»; 

в пункте 1 слова «их должностным положением или» исключить; 

в абзаце пятом пункта 2 слова «в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные 

должности, не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей.»; 

в пункте 4 слова «в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей,»; 

в абзаце первом пункта 5 слова «в связи с должностным положением или 

исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей». 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Заводская 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Больничный 

переулок, д.4 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Куйбышева, 

д.2А 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Ульяновское 

шоссе. 

 



а также опубликовать на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Муниципального образования  

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан», 

председатель Совета 

Муниципального образования 

«Поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»                                                                            Н.Б. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев 

Затоны шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Советы Рәисе» 

 

26 сентябрь 2019 ел.                                                            №126 

 

 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы» Советының 2014 

елның 28 февралендәге 82 номерлы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль 

берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр һәм 

муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан 

вазыйфа хәлләренә яки хезмәт (вазыйфа) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, 

бүләк тапшыру һәм бәяләү, аны тормышка 

ашыру (сатып алу) һәм сатудан кергән 

акчаларны күчерү тәртибе турында» гы 

карарына үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Коррупциягә каршы тору турында " 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Федераль законы нигезендә», 

«Вазыйфа хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк 

алу турында аерым категория затларның хәбәр итү, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, 

гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашыру кергән акчаларны күчерү 

тәртибе турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 9 гыйнварындагы 

10 номерлы карары, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында " 2004 

елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы», Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы Куйбышев 



Затоны поселогы «Советы муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы 

кодексы» КАРАР ИТТЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев 

Затоны шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге Советының 2014 елның 

28 февралендәге 82 номерлы «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль 

берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр һәм муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфа 

хәлләренә яки хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк 

тапшыру һәм бәяләү, аны тормышка ашырудан кергән акчаларны күчерү тәртибе 

турында " гы карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

«вазыйфа хәлләренә яки хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә 

бүләк алу турында» сүзләрен «беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына 

һәм аларның хезмәт (вазыйфа бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга 

бәйле рәвештә бүләк алу турында " сүзләренә алмаштырырга.»; 

1 пункта «вазыйфа хәлләренә яки хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә бүләк алу турында» сүзләрен «беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм аларның хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле 

башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында» сүзләренә алмаштырырга. 

 

2. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

поселогы муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан вазыйфа хәлләренә яки хезмәт 

(вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, 

сату (сатып алу) һәм аны гамәлгә ашыру кергән акчаларны күчерү турындагы 

нигезләмәгә кертергә, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль 

берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларны һәм «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы «муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләр 

тарафыннан вазыйфа хәлләренә яки хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, аны гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм 

гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү тәртибе турында» гы 2014 елның 28 

февралендәге 82 номерлы карары белән расланган» Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы " 

муниципаль берәмлегендә муниципаль: 

«вазыйфа хәлләренә яки хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә 

бүләк алу турында» сүзләрен «беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына 

һәм аларның хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чараларга 

бәйле рәвештә бүләк алу турында " сүзләренә алмаштырырга.»; 

1 пункта «аларның вазыйфа хәле яисә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2 пунктның бишенче абзацында «хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә яисә хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә» сүзләрен «хезмәт 

(вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле булган беркетмә чараларына, хезмәт 



командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә " сүзләренә 

алмаштырырга»; 

3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар, 

беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм хезмәт (вазыйфа) 

бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чаралардан тыш, вазыйфа (вазыйфа) 

вазыйфаларын башкарган физик (юридик) затлардан бүләкләр алырга хокуклы 

түгел.»; 

4 пункта «аларның вазыйфа хәле яисә хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә 

бәйле рәвештә» сүзләрен «хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә 

"беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм башка рәсми чараларга 

бәйле рәвештә" сүзләренә алмаштырырга.,»; 

5 пунктның беренче абзацында «хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә яки 

хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле» сүзләрен «хезмәт (вазыйфа) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә» сүзләренә алмаштырырга. 

 

3. Әлеге карар түбәндәге адреслар буенча мәгълүмат стендларында рәсми 

рәвештә басылып чыгарга (халыкка җиткерелергә) тиеш: 

- Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы, Ульяновск шоссесы ур., 12 

- Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы, Больничный тыкрыгы ур., 4; 

-  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы, Завод ур. 

-  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Куйбышев Затоны 

шәһәр тибындагы поселогы, Куйбышев ур., 2А; 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

урнаштырырга кирәк. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы» 

муниципаль берәмлек Советы Рәисе 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы»                                                         Н.Б. Ефимов  


