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Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 15 

декабрендǝге 15/12 санлы Карары белǝн 

расланган «Татарстан Республикасы Яр Чаллы 

шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Контроль-

хисап палатасы» муниципаль казна 

учреждениесе турында нигезнамǝгǝ 

үзгǝрешлǝр кертү хакында 

 

   

2017 елныӊ 3 апрелендǝге «Коррупциягǝ каршы тору өлкǝсендǝ дǝүлǝт сǝясǝтен 

камиллǝштерү максатыннан Россия Федерациясенеӊ кайбер закон актларына 

үзгǝрешлǝр кертү турында» 64-ФЗ санлы Федераль закон нигезендǝ  

Шǝhǝр Советы 

 

КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 15 декабрендǝге 15/12 санлы Карары (Шǝhǝр 

Советыныӊ 2013 елныӊ 20 декабрендǝге 22/13, 2015 елныӊ 15 апрелендǝге 39/15, 

2016 елныӊ 7 апрелендǝге 7/7 санлы Карарлары редакциясендǝ) белǝн расланган 

«Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Контроль-хисап 

палатасы» муниципаль казна учреждениесе турында нигезнамǝгǝ түбǝндǝге 

үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 

1) 7 маддǝнеӊ 5 өлешенǝ түбǝндǝге эчтǝлектǝге 8 пунктны өстǝргǝ:  

«8) 2008 елныӊ 25 декабрендǝге «Коррупциягǝ каршы тору турында» 273-ФЗ 

санлы Федераль закон, 2012 елныӊ 3 декабрендǝге «Дǝүлǝт вазифаларын билǝүче 

hǝм башка затларныӊ чыгымнары аларныӊ керемнǝренǝ туры килүне контрольдǝ 

тоту турында» 230-ФЗ санлы Федераль закон, 2013 елныӊ 7 маендагы «Аерым 

категория затларга Россия Федерациясе территориясеннǝн читтǝ урнашкан чит ил 

банкларында счетлар ачуны hǝм счетларга (кертемнǝргǝ) ия булуны, акча 

средстволарын hǝм кыйммǝтле ǝйберлǝр саклауны, чит ил финанс 

инструментларына ия булуны hǝм (яки) файдалануны тыю турында» 79-ФЗ санлы 

Федераль закон белǝн билгелǝнгǝн чиклǝүлǝрне, тыюларны үтǝмǝү, бурычларны 

башкармау»; 
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16 маддǝгǝ түбǝндǝге эчтǝлектǝге 4.1 өлешен өстǝргǝ: 

«Контроль-хисап палатасы вазифаи затлары 2008 елныӊ 25 декабрендǝге 

«Коррупциягǝ каршы тору турында» 273-ФЗ санлы Федераль закон, 2012 елныӊ 3 

декабрендǝге «Дǝүлǝт вазифаларын билǝүче hǝм башка затларныӊ чыгымнары 

аларныӊ керемнǝренǝ туры килүне контрольдǝ тоту турында» 230-ФЗ санлы 

Федераль закон, 2013 елныӊ 7 маендагы «Аерым категория затларга Россия 

Федерациясе территориясеннǝн читтǝ урнашкан чит ил банкларында счетлар ачуны 

hǝм счетларга (кертемнǝргǝ) ия булуны, акча средстволарын hǝм кыйммǝтле 

ǝйберлǝр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны hǝм (яки) 

файдалануны тыю турында» 79-ФЗ санлы Федераль закон  белǝн билгелǝнгǝн 

чиклǝүлǝрне, тыюларны үтǝргǝ, бурычларны башкарырга мǝҗбүр.». 

2. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ социаль-

икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 

 

 

 

Шǝhǝр Хакиме                                                                          Н.Г. Мǝhдиев 

 


