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Коррупциягǝ каршы тору буенча Шǝhǝр 

Советыныӊ аерым Карарларына 

үзгǝрешлǝр кертү турында   
 
 

 Россия Федерациясенеӊ 2017 елныӊ 03 апрелендǝге «Коррупциягǝ 

каршы тору өлкǝсендǝ дǝүлǝт сǝясǝтен камиллǝштерү максатында Россия 

Федерациясенеӊ аерым законнарына үзгǝрешлǝр кенртү турында»  

64- ФЗ санлы Федераль законына, Татарстан  Республикасыныӊ  2017 

елныӊ  19 июлендǝге «Муниципаль вазыйфа яйсǝ контракт буенча җирле 

администрация башлыгы вазыйфасын биләүне дәгъвалаучы гражданнар, 

муниципаль вазыйфалар яйсә контракт буенча җирле администрация 

башлыгы вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан керемнәр, 

чыгымнар, мөлкәт турында һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр 

хакында белешмәләр тапшыру тәртибе турында» 56-ЗРТ санлы Законы, 

Татарстан  Республикасыныӊ  2017 елныӊ  19 июлендǝге «Муниципаль 

вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы 

вазыйфасын биләүне дәгъвалаучы граҗданнар һәм муниципаль 

вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы 

вазыйфасын биләүче затлар тарафыннан тапшырылган белешмәләрнең 

дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү турында» 57-ЗРТ санлы Законы 

нигезендǝ  

Шǝhǝр Советы  

КАРАР бирде: 
 

Шǝhǝр Советыныӊ  2016 елныӊ 07 апрелендǝге «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 
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Нигезнамґне раслау турында»  7/17 санлы Карарына  (алга таба – Карар)  

түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 
1)  Карар исемен түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ:  
«Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ  муниципаль 

вазыйфаларны билǝүче  затлар, аларныӊ гаилǝ ǝгъзалары тарафыннан  

тапшырылган керемнәр, чыгымнар, мөлкәт турында һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләр хакында белешмәләрне шǝhǝрнеӊ рǝсми 

сайтында урнаштыру hǝм массакүлǝм мǝгълүмат чараларына рǝсми 

бастыруга бирү Тǝртибен раслау турында»; 
2) «Яр Чаллы шґіґре муниципаль берґмлегендґ муниципаль 

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

мґгълєматлар бирє турында Нигезнамґ»неӊ 1 нче кушымтасын гамǝлдǝн 
чыккан дип танырга; 

3) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ муниципаль 

вазыйфаларны билǝүче затлар, аларныӊ гаилǝ ǝгъзалары тарафыннан 

тапшырылган керемнәр, чыгымнар, мөлкәт турында һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләр хакында белешмәләрне шǝhǝрнеӊ рǝсми 

сайтында урнаштыру hǝм массакүлǝм мǝгълүмат чараларына рǝсми 

бастыруга бирү Тǝртибенеӊ 2 пункты, 4 пунктчасын түбǝндǝге редакциядǝ 
бǝян итǝргǝ:  

«4) җир кишǝрлеге, башка күчемсез мөлкǝт объекты, транспорт 

чарасы, кыйммǝтле кǝгазьлǝр, оешмаларныӊ устав (тупланма) 

капиталында, пайларда өлешлǝр сатып алган очракта, алыш-бирешнеӊ 

гомуми суммасы муниципаль вазыйфа билǝүче затныӊ hǝм аныӊ иренеӊ 

(хатыныныӊ) хисап бирү вакытына кадǝр өч ел эчендǝге уртак 

керемнǝреннǝн артып китсǝ, алыш-биреш ясау чыгымнары хакында 

белешмǝ.».  

2.  Шǝhǝр Советыныӊ 2016 елныӊ 07 апрелендǝге «Керемнґр, 
мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр хакында 
мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту буенча Шґіґр Советы 

комиссиясе турында» 7/19 санлы Карарын гамǝлдǝн чыккан дип 

танырга, «Челнинские известия» газетасыныӊ 2016 елныӊ 11 маендагы 
33 санында бастырылган.  

3. Шǝhǝр Советыныӊ 2016 елныӊ 07 апрелендǝге «Вазыйфаларны 
єтґгґндґ мґнфґгатьлґр каршылыгына китерєче яисґ китерергґ мїмкин 
булган шґхси кызыксынганлык барлыкка килє хакында хґбґр итє 
тґртибе турында Нигезнамґне раслау хакында» 7/18 санлы Карарында 

түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 
1)  1 өлешне «№1» тамгасы белǝн тулыландырырга; 

  2) түбǝндǝге эчтǝлектǝге 2 өлешне өстǝргǝ: 
«2.  Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ муниципаль 

вазыйфаларны  билǝүче затлар тарафыннан   вазыйфаи тǝртип талǝплǝрен 
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үтǝү, мґнфґгатьлґр каршылыгын җайга салу буенча Шǝhǝр Советы 

комиссиясе турында Нигезнамǝне 2 кушымтала каралганча расларга», 

ǝлеге Карарныӊ 1 кушымтасына нигезлǝне  ;  

3)  түбǝндǝге эчтǝлектǝге 3 өлешне өстǝргǝ: 
«3. Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ муниципаль 

вазыйфаларны  билǝүче затлар тарафыннан   вазыйфаи тǝртип талǝплǝрен 

үтǝү, мґнфґгатьлґр каршылыгын җайга салу буенча Шǝhǝр Советы 

комиссиясе составын 3 кушымтада карлганча расларга»,  ǝлеге Карарныӊ 

1 кушымтасына нигезлǝнеп  

4) 2 өлешне  4 өлеш белǝн тулыландырырга;  

5) мґнфґгатьлґр каршылыгына китерүче яки китерергǝ мөмкин 

булган  шǝхси кызыксыну  турында хǝбǝр итү хакындагы Нигезнамǝнеӊ  
4 пунтында «Керемнґр, мїлкґт іґм мїлкґти характердагы йїклґмґлґр 
хакында мґгълєматларныћ дїреслеген контрольдґ тоту буенча Шґіґр 

Советы комиссиясе» сүзлǝрен «Муниципаль вазыйфаларны  билǝүче 

затлар тарафыннан   вазыйфаи тǝртип талǝплǝрен үтǝү, мґнфґгатьлґр 

каршылыгын җайга салу буенча Шǝhǝр Советы комиссиясе» сүзлǝренǝ 
алыштырырга. 

4. Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 26 маендагы 12/7 санлы Карары 

белǝн расланган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге шǝhǝр Советы 

депутатлары статусы турында Нигезнамǝнеӊ (Шǝhǝр Советыныӊ  

2016  елныӊ 07 апрелендǝге 7/20 санлы Карары редакциясендǝ)  17 

маддǝсе, 1 өлеше, 9 пунктын  түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ:  
«9) гамǝлдǝге законнар нигезендǝ ел саен, хисап елы чорыннан 

килгǝн елныӊ 30 апреленнǝн дǝ соӊга калмыйча, керемнәре, чыгымнары, 

мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре хакында белешмәләрне, 

шулай ук иренеӊ (хатыныныӊ) hǝм балигъ булмаган балаларыныӊ 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

хакында белешмәләрен тапшырырга тиеш.». 
5.  Ґлеге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыныј 

регламент, хокук тґртибе іґм халык иминлеген тґэмин итє мґсьґлґлґре 
буенча даими комиссиясенґ йšклґргґ.  

  
  
 
 

Шǝhǝр Хакиме                                                       Н.Г. Мǝhдиев 
 


