
«Татарстан Республикасы  Кама Тамагы муниципаль районы «Балтач авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлек советы  

                                                               Карары 
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Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

 Балтач авыл җирлегенен   

Кама Тамагы муниципаль районы  

Балтач авыл җирлеге Советынын   

«Депутат статусы нигезлэмэсе хакындагы  

2017 елның 29  декаберендәге  60 нчы номерлы   

карарына узгэрешлэр кертуе турында 

 

06.10.2003 елда кабул ителгэн 131-номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә» 

Федераль Законына үзгәрешләр кертүгә бәйле рәвештә, гамәлдәге законнар белән 

тәңгәлләштерү максатларында, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Балтач авыл җирлеге Советы карар кабул итте: 

1.  29.12.2017  елда 60 нчы номерлы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы  Балтач авыл җирлеге Советы карары белән расланган Кама Тамагы муниципаль 

районы «Балтач авыл җирлеге» Советы депутаты статусы турындагы нигезләмәгэ 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 7 статьяны түбәндәге эчтәлекле 5 пункт белэн тулыландырырга: 

Сайлаучылар белән депутат очрашуы  махсус урыннарда, шулай ук ишегалды эчендәге 

территорияләрдә объектлар,  транспорт яки социаль инфраструктура, җәяүлеләр хәрәкәтен 

һәм (яки) транспорт, элемтә, эшчәнлеген бозмаган, гражданнарның торак бүлмәләренэ яки 

объектларына юл ябылмаган очракта оештырыла. Мондый очрашуларда Татарстан 

Республикасы башкарма хакимияте органнарына яисә җирле үзидарә органнарына 

хәбәрнамә җибэрү таләп ителми. Шул ук вакытта депутат күрсәтелгән органнарга алдан 

уздырачак вакытын, урынын курсэтергэ хокуклы. 

Сайлаучылар белән депутатлар очрашулары бинасы, махсус урыннар исемлеге,  аларны 

бирү тәртибе Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Балтач авыл 

җирлеге җирле үзидарә органнары белән билгеләнә. 

Гавами чаралар рәвешендә сайлаучылар белән депутат очрашуы җыелышлар, митинглар, 

демонстрациялэр Россия Федерациясе законнары нигезендә уздырыла. 

1.2. «Депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашырудагы чикләүләр» исемле 11 нче статьяны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

       11. Депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашырудагы чикләүләр 



1. Уз вәкаләтләрен даими нигездә алып баручы депутат хокуклы түгел: 

1) Шәхсән эшкуарлык эшчәнлеге белән яисә ышанычлы затлар аша эшкуарлык 

белән шөгыльләнергә, коммерция оешмасы яки коммерцияле булмаган оешма 

(Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы, аларнын башка 

берләшмәләре, сәяси партия, съезд (конференция) яки гомуми җыелышлар, 

башка иҗтимагый оешмалар, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, 

бакчачылык, дача кооперативлары, күчемсез милек хуҗаларыннан кала), 

федераль законнарда каралган очраклардан тыш; 

2) Башка тулэнелэ торган эшчәнлек белән шөгыльләнергә (мөгаллимлек, фәнни 

һәм бүтән иҗат эшчәнлеклэреннэн кала). Россия Федерациясенең халыкара 

килешүендә яки Россия Федерациясе законнары нигезендэ каралмаган халыкара 

һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнар һәм гражданлыгы булмаган затлар, 

чит ил дәүләтләр тарафыннан мөгаллимлек, фәнни һәм бүтән иҗат 

эшчәнлеклэренэ акча алу; 

3) Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе 

законнары нигезендэ каралмаган идарә органнары составына керергэ, бүтән 

хөкүмәтнеке булмаган оешмаларының һәм чит ил коммерцияле булмаган, 

аларнын структур бүлекчәләренэ керу; 

4) Административ, гражданлык, административ хокук бозу турында эш , жинаять 

эшлэре буенча яклаучы яисә вәкиле буларак катнашырга (законлы вәкиллек 

очракларыннан тыш). 

  

2. Депутат 2008 елнын 25 декабрендэ кабул ителгэн 273 номерлы «ккоррупциягә 

каршы тору ТУРЫНДАГЫ», 2012 елнын 3 декабрендэ кабул ителгэн 230 номерлы  

«Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның  керемнәре  

турында», 2013 елнын 7 маенда кабул ителгэн 79-чы «аерым категорияле затларга 

Россия Федерациясеннән читтә, чит ил банкларында счетлар ачарга һәм ия 

булырга,   чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) файдаланырга тыю» 

Федераль законнарда билгеләнгән чикләүләр, тыюларны үтәргә тиеш. 

3. Элеге карарны түбэндэге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати карар 

стендларында урнаштырырга: 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Балтач авылы, Мәктәп урамы, 1 йорт. 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Балтач авылы, Мәктәп урамы, 2 йорт. 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

4. Әлеге караның үтәлешен контрольдә тотуны уз остемэ алам.  

 

 

 

 

 

Совет Рэисе                                                                            Д.И. Мухамадуллин 


