
 
 

 
7 апрель, 2016 ел                                      № 7/17 

 
 

Яр Чаллы шґіґре муниципаль 
берґмлегендґ муниципаль вазифалар 
билґєне дґгъвалаучы гражданнар 
тарафыннан керемнґр хакында, мїлкґт 
іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматлар бирє турында, 
шулай ук Яр Чаллы шґіґре 
муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифалар билґєче затлар тарафыннан 
керемнґр, чыгымнар хакында, мїлкґт 
іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматлар бирє турында 
нигезнамґне раслау турында   
 

 
2003 елныћ 6 октябрендґге «Россия Федерациясендґ ¢ирле 

єзидарґне оештыруны¼ гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы 
Федераль закон, 2008 елныћ 25 декабрендґге «Коррупциягґ каршы тору 
турында» 273-ФЗ санлы Федераль закон, 2012 елныћ 3 декабрендґге 
«Дґєлґт вазифаларын билґєче затларныћ іґм башка затларныћ 
чыгымнары аларныћ керемнґренґ туры килєне контрольдґ тоту 
турында» 230-ФЗ санлы Федераль закон, Россия Федерациясе 
Президентыныћ 2014 елныћ 23 июнендґге «Керемнґр хакында, мїлкґт 
іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында белешмґ формасын 
раслау іґм Россия Федерациясе Президентыныћ кайбер актларына 
єзгґрешлґр кертє турында» 460 санлы Указы, Татарстан Республикасы 
Президентыныћ 2013 елныћ 22 апрелендґге «Татарстан 
Республикасыныћ дґєлґт вазифаларын билґєне дґгъвалаучы гражданнар 
тарафыннан керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар бирє турында, Татарстан 
Республикасыныћ дґєлґт вазифаларын билґєче затлар тарафыннан 
керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматлар бирє турында» Татарстан Республикасы 
Перзиденты Указына єзгґрешлґр кертє хакында» УП-330 санлы Указы, 
шґіґр Уставы нигезендґ  
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Шґіґр Советы 
КАРАР бирде: 

1. Расларга:  
1) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 

вазифалар билґєне дґгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнґр 
хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
мґгълєматлар бирє турында, шулай ук Яр Чаллы шґіґре муниципаль 
берґмлегендґ муниципаль вазифалар билґєче затлар тарафыннан 
керемнґр, чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар бирє турында нигезнамґне 1 
кушымта нигезендґ; 

2) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль хезмґт 
вазифасын билґєче муниципаль хезмґткґрлґрнећ іґм аларныћ гаилґ 
ґгъзаларыныћ керемнґр, чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти 
характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматларын шґіґрнећ рґсми 
сайтында урнаштыру іґм ґлеге мґгълєматларны, бастырып чыгару їчен, 
массакєлґм мґгълємат чараларына бирє тґртибен 2 кушымта нигезендґ. 

2. Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыны¼ 
регламент, хокук тґртибе іґм халык иминлеген тґэмин итє мґсьґлґлґре 
буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ.  
 

 
Шґіґр Хакиме                                            Н.Г. Мґідиев 
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                                                            Шґіґр Советыныћ 
   7/17 нче Карарына 1 кушымта 

                                              7 апрель, 2016 ел   
 
 
Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль вазифалар 

билґєне дґгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнґр хакында, 
мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар 
бирє турында, шулай ук Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ 

муниципаль вазифалар билґєче затлар тарафыннан керемнґр, чыгымнар 
хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 

мґгълєматлар бирє турында нигезнамґ  
 

1. Ґлеге Нигезнамґ Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ 
муниципаль вазифалар билґєне дґгъвалаучы гражданнар тарафыннан 
алынган керемнґре хакында, милек хокукында ия булган мїлкґте 
хакында іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґре хакында мґгълєматлар 
бирє, шулай ук хатыныныћ (иренећ) іґм балигъ булмаган балаларыныћ 
керемнґре хакында, милек хокукында ия булган мїлкґте хакында іґм 
мїлкґти характердагы йїклґмґлґре хакында мґгълєматлар (алга таба – 
керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматлар) бирє тґртибен билгели; 

Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль вазифалар 
билґєче затлар тарафыннан алынган керемнґре хакында, милек 
хокукында ия булган мїлкґте хакында іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґре хакында мґгълєматлар бирє, шулай ук хатыныныћ 
(иренећ) іґм балигъ булмаган балаларыныћ керемнґре хакында, милек 
хокукында ия булган мїлкґте хакында іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґре хакында мґгълєматлар (алга таба – керемнґр хакында, 
мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар) 
бирє тґртибен билгели. 

2. Ґлеге Нигезнамґдґ каралган Яр Чаллы шґіґре муниципаль 
берґмлегендґ муниципаль вазифалар билґєче затларга Шґіґр Советы 
депутатлары, Контроль-хисап палатасы рґисе керґ.   

3. Шґіґр Хакиме, муниципаль берґмлек Башлыгы урынбасары, 
Контроль-хисап палатасы рґисе муниципаль вазифасын билґєне 
дґгъвалаучы гражданнар (алга таба – муниципаль вазифа билґєне 
дґгъвалаучы гражданнар) тарафыннан керемнґр хакында, мїлкґт іґм 
мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар Россия 
Федерациясе Президентыныћ 2014 елныћ 23 июнендґге «Керемнґр 
хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
белешмґ формасын раслау іґм Россия Федерациясе Президентыныћ 
кайбер актларына єзгґрешлґр кертє турында» 460 санлы Указы (алга 
таба – Россия Федерациясе Президентыныћ 2014 елныћ 23 июнендґге 
460 санлы Указы) белґн расланган белешмґ формасы буенча, вазифа 
буенча вґкалґтлґр бирелгґндґ (вазифага билгелґнгґндґ, сайланганда) 
тапшырыла. 

Шґіґр Советы депутатына кандидатлар керемнґр хакында, мїлкґт 
іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматларны 2002 
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елныћ 12 июнендґге «Россия Федерациясе гражданнарыныћ сайлау 
хокуклары тїп гарантиялґре іґм референдумда катнашу хокукы 
турында» 67-ФЗ санлы Федераль законда каралган форма буенча 
законнарда каралган тґртиптґ іґм срокларда тиешле сайлау 
комиссиясенґ тапшыралар. 

4. Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифаларны билґєче затлар тарафыннан керемнґр хакында, мїлкґт іґм 
мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар Россия 
Федерациясе Президентыныћ 2014 елныћ 23 июнендґге 460 санлы 
Указы белґн расланган белешмґ формасы буенча, хисап елыннан соћ 
килєче елныћ 30 апреленґ кадґр ел саен тапшырыла. 

5. Муниципаль вазифа билґєне дґгъвґлаучы гражданин, вазифа 
буенча вґкалґтлґр алганда (вазифага билгелґнє, сайлану), 
тєбґндґгелґрне тапшыра: 

1) муниципаль вазифаны билґє їчен документлар тапшыру елыннан 
алда килгґн календарь ел їчен барлык чыганаклардан алынган (элекке 
эш урыны яки сайлап куела торган вазифаны билґє урыны буенча 
керемнґрне, пенсиялґрне, пособиелґрне, башка тєлґєлґрне кертеп) 
керемнґре турында мґгълєматларны, шулай ук муниципаль вазифаны 
билґєгґ документлар тапшыру ае алдыннан килгґн айныћ беренче 
числосы торышына (хисап датасына) милек хокукында ия булган 
мїлкґте хакында іґм єзенећ мїлкґти характердагы йїклґмґлґре 
хакында мґгълєматларны; 

2) муниципаль вазифаны билґє їчен документлар тапшыру елыннан 
алда килгґн календарь ел їчен хатыныныћ (иренећ) іґм балигъ 
булмаган балаларыныћ барлык чыганаклардан алынган (хезмґт хакын, 
пенсиялґрне, пособиелґрне, башка тєлґєлґрне кертеп) керемнґре 
турында мґгълєматларны, шулай ук муниципаль вазифаны билґєгґ 
документлар тапшыру ае алдыннан килгґн айныћ беренче числосы 
торышына (хисап датасына) милек хокукында ия булган мїлкґте 
хакында іґм аларныћ мїлкґти характердагы йїклґмґлґре хакында 
мґгълєматларны; 

6. Муниципаль вазифа билґєче зат ел саен тєбґндґгелґрне тапшыра: 
1) хисап чоры їчен (1 январьдґн 31 декабрьне кертеп) барлык 

чыганаклардан алынган (акчалата тєлґєне, пенсиялґрне, пособиелґрне, 
башка тєлґєлґрне кертеп) керемнґре хакында мґгълєматларны, шулай 
ук хисап чоры ахырындагы торыш буенча милек хокукында ия булган 
мїлкґте хакында іґм єзенећ мїлкґти характердагы йїклґмґлґре 
хакында мґгълєматларны; 

2) хисап чоры їчен (1 январьдґн 31 декабрьне кертеп) хатыныныћ 
(иренећ) іґм балигъ булмаган балаларыныћ барлык чыганаклардан 
алынган (акчалата тєлґєне, пенсиялґрне, пособиелґрне, башка 
тєлґєлґрне кертеп) керемнґре хакында мґгълєматларны, шулай ук 
хисап чоры ахырындагы торыш буенча милек хокукында ия булган 
мїлкґте хакында іґм аларныћ мїлкґти характердагы йїклґмґлґре 
хакында мґгълєматларны; 

3) хисап чоры їчен (1 январьдґн 31 декабрьне кертеп) ¢ир 
кишґрлеген, башка кєчемсез милек обектын, транспорт чарасын, 
кыйммґтле кагґзьлґр (оешмаларныћ устав капиталларындагы катнашу 
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їлеше, пайлары) сатып алуныћ іґр килешєе буенча єзенећ чыгымнары 
хакында, шулай ук хатыныныћ (иренећ) іґм балигъ булмаган 
балаларыныћ чыгымнары хакында, ґгґр мондый килешєлґрнећ суммасы 
ґлеге затныћ іґм аныћ хатыныныћ (иренећ) килешє тїзер алдыннан 
килгґн соћгы їч ел їчен гомуми кеременннґн артып китсґ, іґм бу 
килешєлґрне башкаруга средстволар алу чыганаклары хакында 
мґгълєматларны. 

7. Мґгълєматлар Керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти 
характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматларныћ дїреслеген 
контрольдґ тоту буенча Шґіґр Советы комиссиясенґ (алга таба – Шґіґр 
Советы комиссиясе) тапшырыла.  

8. Муниципаль вазифа билґєне дґгъвалаучы гражданин яисґ 
муниципаль вазифа билґєче зат єзлґре тапшырган мґгълєматларда 
нинди дґ булса мґгълєматныћ чагылмавын яисґ тулысынча чагылмавын 
ачыкласалар, алар ґлеге Нигезнамґдґ билгелґнгґн тґртиптґ тїгґллек 
кертелгґн мґгълєматлар тапшырырга хокуклы.    

Муниципаль вазифа билґєче зат тїгґллек кертелгґн мґгълєматларны 
ґлеге Нигезнамґнећ 4 пунктында кєрсґтелгґн срок тґмамлангач бер ай 
эчендґ тапшырырга мїмкин. 

9. Муниципаль вазифа билґєне дґгъвалаучы гражданин яисґ 
муниципаль вазифа билґєче зат тарафыннан ґлеге Нигезнамґ нигезендґ 
тапшырылган мґгълєматларныћ дїреслеген іґм тулылыгын тикшерє 
законнар нигезендґ Шґіґр Советы Комиссиясе тарафыннан башкарыла.  

10. Муниципаль вазифа билґєче зат тарафыннан объектив сґбґплґр 
буенча хатыныныћ (иренећ) іґм балигъ булмаган балаларыныћ 
керемнґре, чыгымнары хакында, мїлкґте іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґре хакында мґгълєматлар тапшырылмаган очракта, ґлеге 
факт Керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту буенча Шґіґр 
Советы комиссиясе тарафыннан каралырга тиеш. 

11. Муниципаль вазифа билґєне дґгъвалаучы гражданин яисґ 
муниципаль вазифа билґєче зат тарафыннан ґлеге Нигезнамґ нигезендґ 
тапшырылган мґгълєматлар конфиденциаль характрдагы мґгълєматлар 
булып тора, ґгґр алар федераль законнар нигезендґ дґєлґт серен тґшкил 
иткґн мґгълєматларга кертелмґсґ.  

Ґлеге мґгълєматлар федераль законнарда іґм Татарстан 
Республикасы законнарында каралган очракларда вазифаи затларга 
кєрсґтелергґ мїмкин.  

12. Муниципаль вазифа билґєче затныћ, аныћ хатынынын (иренећ) 
іґм балигъ булмаган балаларыныћ керемнґр хакында, мїлкґт іґм 
мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында, шулай ук ¢ир кишґрлеген, 
башка кєчемсез милек обектын, транспорт чарасын, кыйммґтле 
кагґзьлґр (оешмаларныћ устав капиталларындагы катнашу їлеше, 
пайлары) сатып алу буенча килешє тїзє їчен средстволар алу 
чыганаклары (ґгґр мондый килешєлґрнећ суммасы ґлеге затныћ іґм 
аныћ хатыныныћ (иренећ) килешє тїзер алдыннан килгґн соћгы їч ел 
їчен гомуми кеременннґн артып китсґ) турында мґгълєматлары 
законнарда билгелґнгґн тґртиптґ «Интернет» челтґрендґ Яр Чаллы 
шґіґре муниципаль берґмлегенећ рґсми сайтында урнаштырыла, бу 
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мґгълєматлар муниципаль берґмлекнећ рґсми сайтында булмаган 
очракта, массакєлґм мґгълємат чараларына аларныћ соратулары буенча 
бастыру їчен тапшырыла.  

13. Муниципаль вазифа билґєне дґгъвалаучы гражданин яисґ 
муниципаль вазифа билґєче зат тарафыннан ґлеге Нигезнамґ нигезендґ 
тапшырылган мґгълєматлар белґн эшлґргґ вґкалґтле, ґлеге 
мґгълєматларны таратуда яки законнарда каралмаган максатларда 
куллануда гаепле, шулай ук дґєлґт серен тґшкил иткґн яисґ 
конфиденциаль булган мґгълєматларны таркатуда гаепле затлар 
законнар нигезендґ ¢аваплылыкка ия. 

14. Муниципаль вазифа билґєче зат тарафыннан ґлеге Нигезнамґ 
нигезендґ тапшырылган керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти 
характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар, вазифа буенча 
вґкалґтлґр бирелгґндґ (вазифага билгелґнггґдґ, сайланганда), шулай ук 
алар тарафыннан ел саен тапшырыла торган керемнґр хакында, мїлкґт 
іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар іґм ґлеге 
мґгълєматларныћ дїреслеген іґм тулылыгын тикшерє нґти¢ґлґре 
турында мґгълєматлар муниципаль вазифаны билґєче затныћ шґхси 
эшенґ теркґлґ. 

Ґлеге Нигезнамґ нигезендґ керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти 
характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар, шулай ук хатыныныћ 
(иренећ) іґм балигъ булмаган балаларыныћ керемнґр хакында, мїлкґт 
іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґглєматларны 
тапшырган гражданин муниципаль вазифа буенча вґкалґтлґр алмаган 
очракта, бу белешмґлґр аныћ язма гаризасы нигезендґ башка 
документлар белґн бергґ аћа кире кайтарыла. 

15. Муниципаль вазифа билґєне дґгъвалаучы гражданин яисґ 
муниципаль вазифа билґєче зат керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти 
характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар бирмґгґн яки 
кєрґлґтґ ялган мґгълєматлар биргґн очракта, законнар нигезендґ 
¢аваплылыкка ия. 

Муниципаль вазифа билґєче зат тарафыннан єзенећ чыгымнары 
хакында мґгълєматлар бирмґє яки тулы булмаган яки ялган 
мґгълєматлар бирє яисґ хатыныныћ (иренећ) іґм балигъ булмаган 
балаларыныћ чыгымнары хакында мґгълєматлар бирмґє яки кєрґлґтґ 
тулы булмаган яки ялган мґгълєматлар бирє, ґгґр мондый 
мґгълєматларны бирє мґ¢бєри булган очракта, билґгґн вазифадан 
законнарда билгелґнгґн тґртиптґ азат итєгґ китерєче хокук бозу булып 
санала.  
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Шґіґр Советыныћ                      
7/17 нче Карарына 2 кушымта                       

                                           7 апрель, 2016 ел   
 
 

Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль вазифа 
билґєче затларныћ іґм аларныћ гаилґ ґгъзаларыныћ керенмґр, 

чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларын шґіґрнећ рґсми сайтында урнаштыру іґм 
ґлеге мґгълєматларны, бастырып чыгару їчен, массакєлґм мґгълємат 

чараларына бирє турында нигезнамґ 
 
1. Ґлеге нигезнамґ Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ 

муниципаль вазифа билґєче затларныћ іґм аларныћ хатыныны¼ 
(ирене¼) іґм балигъ булмаган балаларыны¼ керемнґр, чыгымнар 
хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
мґгълєматларын «Интернет» мґгълємат-телекоммуникация челтґрендґ 
Яр Чаллы шґіґрене¼ рґсми сайтында (алга таба – рґсми сайт) 
урнаштыру буенча бурычларны іґм ґлеге мґгълєматларны, 
соратуларына бґйле рґвештґ, бастырып чыгару їчен, массакєлґм 
мґгълємат чараларына бирє тґртибен билгели, ґгґр федераль законнар 
белґн кєрсґтелгґн мґгълєматларны урнаштыруныћ іґм (яки) бастырып 
чыгару їчен массакєлґм мґгълємат чараларына бирєнећ башка тґртибе 
билгелґнмґсґ.   

2. Муниципаль вазифаларны билґєче затларныћ керемнґр, 
чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында тєбґндґге мґгълєматлары, шулай ук хатыныны¼ (ирене¼) іґм 
балигъ булмаган балаларыны¼ керемнґр, чыгымнар хакында, мїлкґт 
іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлары рґсми 
сайтка урнаштырыла іґм, аларныћ соратуларына бґйле рґвештґ, 
бастырып чыгару їчен, массакєлґм мґгълємат чараларына тапшырыла:  

1) муниципаль вазифа билґєче зат, аныћ хатыны (ире) іґм балигъ 
булмаган балалары милек хокукында ия булган яки файдалануда булган 
кєчемсез мїлкґт исемлеге, тїрен, мґйданын іґм мондый объектларныћ 
іґркайсыныћ урнашкан илен кєрсґтеп; 

2) муниципаль вазифа билґєче зат, аныћ хатыны (ире) іґм балигъ 
булмаган балалары милек хокукында ия булган транспорт чаралары 
исемлеге, тїрен іґм маркасын кєрсґтеп; 

3) муниципаль вазифа билґєче затныћ, аныћ хатыныныћ (иренећ) 
іґм балигъ булмаган балаларыныћ игълан ителгґн еллык кереме;  

4) ¢ир кишґрлеген, башка кєчемсез милек обектын, транспорт 
чарасын, кыйммґтле кагґзьлґр (оешмаларныћ устав капиталларындагы 
катнашу їлеше, пайлары) сатып алу буенча килешє тїзє їчен 
средстволар алу чыганаклары (ґгґр мондый килешєлґрнећ суммасы 
ґлеге затныћ іґм аныћ хатыныныћ (иренећ) килешє тїзер алдыннан 
килгґн соћгы їч ел їчен гомуми кеременннґн артып китсґ) турында 
мґгълєматлар. 

3. Рґсми сайтка урнаштырыла іґм бастырып чыгару їчен 
массакєлґм мґгълємат чараларына тапшырыла торган керемнґр, 
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чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларда тєбґндґгелґрне кєрсґтє тыела: 

1) муниципаль вазифа билґєче затныћ, аныћ хатыныныћ (иренећ) 
іґм балигъ булмаган балаларыныћ керемнґр хакында, милек хокукында 
ия булган мїлкґт іґм мґлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында башка 
мґгълєматларын (ґлеге Тґртипнећ 2 пунктында кєрсґтелгґн 
мґгълєматлардан тыш); 

2) муниципаль вазифа билґєче зат хатыныныћ (иренећ), 
балаларыныћ іґм башка гаилґ ґгъзаларыныћ шґхси мґгълєматларын; 

3) муниципаль вазифа билґєче зат хатыныныћ (иренећ), 
балаларыныћ іґм башка гаилґ ґгъзаларыныћ тору урынын, почта 
адресын, телефонын іґм башка шґхси коммуникация чараларын 
билгелґргґ мїмкинлек бирґ торган мґгълєматларны; 

4) муниципаль вазифаны билґєче зат хатыныныћ (иренећ), 
балаларыныћ іґм башка гаилґ ґгъзаларыныћ милек хокукында ия 
булган яки аларда файдалануда булган кєчемсез мїлкґт объектларыныћ 
урнашкан урынын билгелґргґ мїмкинлек бирґ торган мґгълєматларны; 

5) дґєлґт серен тґшкил иткґн яисґ конфиденциаль булган 
мґгълєматны. 

4. Ґлеге Тґртипнећ 2 пунктында кєрсґтелгґн керемнґр, чыгымнар 
хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
мґгълєматлар зат тарафыннан вазифалар билґєнећ бїтен чорына 
(вазифаларны билґє аныћ керемнґр, чыгымнар хакында, мїлкґт іґм 
мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматларын, шулай ук 
аныћ хатыныныћ (иренећ) іґм балигъ булмаган балаларыныћ керемнґр 
хакында, милек хокукында ия булган мїлкґт іґм мґлкґти характердагы 
йїклґмґлґр хакында мґгълєматларыныћ игълан ителєен талґп итґ) 
хезмґткґр вазифа билґгґн органныћ рґсми сайтында тора іґм ел саен, 
аларны тапшыру їчен билгелґнгґн срок чыккан кїннґн алып 14 кїн 
эчендґ яћартыла. 

5. Ґлеге Тґртипнећ 2 пунктында кєрсґтелгґн керемнґр, чыгымнар 
хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
мґгълєматларны рґсми сайтка урнаштыру Хаким (Шґіґр Советы) 
аппараты тарафыннан тґэмин ителґ: 

1) массакєлґм мґгълємат чарасыннан сорату кергґн кїннґн алып їч 
эш кїне эчендґ сорату кергґн муниципаль вазифаны билґєче затка бу 
турыда хґбґр итґлґр; 

2) ґгґр соратылган мґгълємат рґсми сайтта булмаган очракта, 
массакєлґм мґгълємат чарасыннан сорату кергґн кїннґн алып ¢иде эш 
кїне эчендґ ґлеге Тґртипнећ 2 пунктында кєрсґтелгґн мґгълєматларны 
тапшыруны тґэмин итґлґр. 

6. Хаким (Шґіґр Советы) аппаратыныћ керемнґр, чыгымнар 
хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
мґгълєматларны рґсми сайтка урнаштыруны іґм аларны массакєлґм 
мґгълємат чараларына бастыру їчен тапшыруны тґэмин итєче 
муниципаль хезмґткґре ґлеге Тґртипне єтґмґгґн їчен, шулай ук дґєлґт 
серен тґшкил иткґн яки конфиденциаль булган мґгълєматларны 
тараткан їчен, Россия Федерациясе законнары нигезендґ ¢аваплылыкка 
ия. 


