
 
 

7 апрель, 2016 ел                                       № 7/19 
 
 

Керемнґр хакында, мїлкґт іґм 
мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларныћ дїреслеген 
контрольдґ тоту буенча Шґіґр Советы 
комиссиясе турында   
 

 
2008 елныћ 25 декабрендґге «Коррупциягґ каршы тору турында» 

273-ФЗ санлы Федераль закон, шґіґр Уставы нигезендґ  
Шґіґр Советы 

 
КАРАР бирде: 

1. Керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґр хакында мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту 
буенча Шґіґр Советы комиссиясен тїзергґ.  

2. Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифалар билґєче затлар тарафыннан тапшырылган керемнґр хакында, 
мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту буенча Шґіґр Советы 
комиссиясе турында нигезнамґне 1 кушымтага нигезлґнеп расларга. 

3. Керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґр хакында мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту 
буенча Шґіґр Советы комиссиясе составын 2 кушымтага нигезлґнеп 
расларга.  

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

 
 

Шґіґр Хакиме                                            Н.Г. Мґідиев 
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                                                              Шґіґр Советыныћ 

     7/19 нчы Карарына  
     1 кушымта   

                                                7 апрель, 2016 ел   
 
 
 

Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифаларны билґєче затлар тарафыннан тапшырылган керемнґр 
хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 

мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту буенча 
Шґіґр Советы комиссиясе турында  

нигезнамґ 
 

1. Гомуми нигезлґмґлґр 
 

1. Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифалар билґєче затлар тарафыннан тапшырылган керемнґр хакында, 
мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту буенча Шґіґр Советы 
комиссиясе (алга таба – Комиссия) тєбґндґге максатлардан тїзелгґн: 

1) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифалар билґєче затлар тарафыннан тапшырылган керемнґр, 
чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларныћ дїреслеген іґм тулылыгын тикшерє; 

2) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифалар билґєче затларныћ федераль законнар, Татарстан 
Республикасы Конституциясе белґн билгелґнгґн чиклґєлґрне іґм 
тыюларны єтґвен тикшерє;   

3) Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифалар билґєче затларныћ вазифаларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр 
каршылыгына китерєче яисґ китерергґ мїмкин булган шґхси 
кызыксынганлык барлыкка килє турында хґбґрнамґлґрен алдан карау. 

2. Комиссия Шґіґр Советы тарафыннан Комиссия рґисе, аныћ 
урынбасары, Комиссия секретаре іґм ґгъзалары составында тїзелґ. 

Комиссия Шґіґр Советы депутатлары арасыннан биш кешедґн 
тиешле чакырылыш Шґіґр Советы вґкалґтлґре срогына тїзелґ. 

3. Комиссия эшчґнлеге «Россия Федерациясендґ ¢ирле єзидарґне 
оештыруныј гомуми принциплары турында» Федераль законга іґм 
ґлеге Нигезнамґгґ таянып гамґлгґ ашырыла.   

 
2. Комиссия вґкалґтлґре  

 
4. Комиссия Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ 

муниципаль вазифалар билґєче затлар тарафыннан тапшырылган 
керемнґр, чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґр хакында мґгълєматларны іґм аларныћ билгелґнгґн 
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чиклґєлґрне іґм тыюларны єтґвен 2008 елныћ 25 декабрендґге 
«Коррупциягґ каршы тору турында» 273-ФЗ санлы Федераль закон 
нигезендґ тикшерґ.    

5. Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 
вазифалар билґєче затлар тарафыннан тапшырылган керемнґр, 
чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларныћ дїреслеген іґм тулылыгын, шулай ук 
депутатларныћ федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары 
белґн билгелґнгґн чиклґєлґрне іґм тыюларны єтґвен тикшерє 
барышында Комиссия хокуклы: 

1) муниципаль вазифа билґєче зат белґн ґћгґмґ єткґрергґ;  
2) муниципаль вазифа билґєче зат тарафыннан тапшырылган 

материалларны їйрґнергґ; 
3) муниципаль вазифа билґєче заттан тапшырылган материаллар 

буенча аћлатмалар алырга;  
4) прокуратура органнарына, башка федераль дґєлґт органнарына, 

Татарстан Республикасы дґєлґт органнарына, федераль дґєлґт 
органнарыныћ территориаль органнарына, ¢ирле єзидарґ органнарына, 
оешмаларга аларда булган мґгълєматлар турында: муниципаль вазифа 
билґєче затныћ, хатыныныћ іґм балигъ булмаган балаларыныћ 
керемнґре, чыгымнаре хакында, мїлкґте іґм мїлкґти характердагы 
йїклґмґлґре хакында (оператив-эзлґє эшчґнлеген башкаруга яки аныћ 
нґти¢ґлґренґ кагылышлы соратулардан тыш); муниципаль вазифа 
билґєче зат тарафыннан тапшырылган мґгълєматларныћ федераль 
законнар нигезендґ дїреслеге іґм тулылыгы турында; муниципаль 
вазифа билґєче затныћ билгелґнгґн чиклґєлґрне єтґве турында 
билгелґнгґн тґртиптґ соратулар  ¢ибґрергґ;   

5) физик затлардан алар ризалыгы белґн белешмґлґр, мґгълєматлар 
алырга.   

6. Комиссия ґгъзалары вазифаларны єтґгґндґ мґнфґгатьлґр 
каршылыгына китерєче яисґ китерергґ мїмкин булган шґхси 
кызыксынганлык барлыкка килє турында хґбґрнамґлґрне карау 
барышында хґбґрнамґлґрне ¢ибґргґн затлардан аларда бґян ителгґн 
хґллґр буенча билгелґнгґн тґртиптґ аћлатмалар сорарга іґм дґєлґт 
хакимиятенећ федераль органнарына, Россия Федерациясе 
субъектларыныћ дґєлґт хакимияте органнарына, ¢ирле єзидарґ 
органнарына іґм кызыксынган оешмаларга билгелґнгґн тґртиптґ 
соратулар ¢ибґрергґ хокуклы. 

 
3. Комиссия эшен оештыру  

 
7. Комиссия утырышлары кирґк булганда уздырыла. Комиссия 

утырышын Комиссия рґисе алып бара, ул булмаган очракта, аныћ 
кєрсґтмґсе буенча – Комиссия рґисе урынбасары. Комиссия 
утырышында беркетмґ тїзелґ, ул утырышта рґислек итєче тарафыннан 
имзалана. 

8. Комиссия ґгъзалары утырышта катнашырга бурычлы. Комиссия 
утырышында нигезле сґбґп буенча катнаша алмаган очракта, Комиссия 
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ґгъзасы бу турыда Комиссия рґисен алдан кисґтґ. 
9. Комиссия утырышы Комиссия ґгъзаларыныћ билгелґнгґн 

саныннан яртысыннан артыгы катнашса хокуклы.  
10. Комиссия карары Комиссия ґгъзаларыныћ билгелґнгґн 

саныннан кєпчелек тавыш белґн кабул ителґ. Комиссия ґгъзасы аныћ 
шґхси єзенґ кагылышлы сорау буенча тавыш бирєдґ катнашмый. 

11. Комиссия ґгъзасы єз иреге белґн Комиссия тарафыннан 
каралучы яки каралачак яшерен мґгълєматны хґбґр итмґє турында 
йїклґмґ кабул итґ. Сорауны карау барышында Комиссия тарафыннан 
алынган мґгълємат Россия Федерациясе законында каралган тґртиптґ 
генґ файдаланылырга мїмкин. 

12. Комиссия рґисе Комиссия эшен оештыра, Комиссия 
утырышларын чакыра іґм єткґрґ, Комиссия утырышы беркетмґсенґ 
имза куя.  

13. Комиссия рґисе урынбасары Комиссия рґисен ул булмаганда 
алыштыра, шулай ук Комиссия рґисе кєрсґтмґлґре нигезендґ башка 
вґкалґтлґрне башкара.    

14. Комиссия секретаре Комиссия ґгъзаларына булачак утырышныћ 
кїне, вакыты, Комиссия каравына чыгарылган сораулар турында хґбґр 
итґ, Комиссия ґгъзаларын Комиссия утырышларында карау їчен 
кирґкле материаллар белґн тґэмин итґ, Комиссия утырышы 
беркетмґсен алып бара. 

 
4. Комиссия эшчґнлегене тґэмин итє  

 
15. Муниципаль вазифалар билґєче затлар тарафыннан 

тапшырылган керемнґр, чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти 
характердагы йїклґмґлґр хакында белешмґлґрне кабул итєдґ, 
кєрсґтелгґн белешмґлґрне, шулай ук тикшерє материалларын саклауда 
Хаким (Шґіґр Советы) аппаратыныћ оештыру-аналитик іґм хокукый 
эшлґр идґрґсе ярдґм кєрсґтґ.   

15. Комиссия эшчґнлеген оештыру, хокукый, документлар, 
мґгълєматлар белґн іґм башкача тґэмин итє Хаким (Шґіґр Советы) 
аппараты тарафыннан башкарыла. 

16. Керемнґр, чыгымнар хакында, мїлкґт іґм мїлкґти 
характердагы йїклґмґлґр хакында мґгълєматлар белґн эшлґє вазифаи 
бурычларына кергґн іґм ґлеге мґгълєматларны таратуда яки аларны 
Россия Федерациясе законнарында каралмаган максатларда файдалануда 
гаепле муниципаль хезмґткґрлґр Россия Федерациясе законнары 
нигезендґ ¢аваплылыкка ия. 
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                                                           Шґіґр Советыныћ 
  7/19 нчы Карарына     
  2 кушымта   

                                             7 апрель, 2016 ел   
 
 

Керемнґр хакында, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту буенча 

комиссия составы 
 

1. Андреева Флера Ивановна – Комиссия рґисе;  
 

2. Зуйков Сергей Геннадьевич – Комиссия рґисе урынбасары; 
 

3. Аюпова Фирдєсґ Фґнґвис кызы – Комиссия секретаре; 
 

4. Кґримов Марат Ришат улы – Комиссия ґгъзасы; 
 

5. Тарасов Валентин Петрович – Комиссия ґгъзасы. 
 
 

 
 
 

 


