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КАРАР 20 март 2018 г. Новотроицкое                       № 25/1 

 

" Новороицкое  авыл җирлеге" муниципаль берәмлегеСоветынын  2005 елның 30 

декабрендәге   № 19 « Новороицкое Советы депутаты статусы турында нигезләмәне 

раслау турында"гы Карарга үзгәрешләр кертү турында  

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законнар, 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы «Коррупциягә каршы көрәш турында» гы Федераль законнар, Тукай муниципаль районы 

Новотроицк авыл җирлеге Советы нигезендә, 

 

Карар: 

 

1. Тукай муниципаль районы Яңа Троицкий авыл җирлеге Советының 2005 елның 30 

декабрендәге 19 номерлы «Тукай муниципаль районы Яңа Троицкий авыл җирлеге Советы 

депутаты статусы турындагы нигезләмәне раслау хакында " карары белән расланган депутатлар 

статусы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертергә»: 

1.1.4 статьяның 2 өлешен түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары 

башкарма органы җитәкчесе), җирлек Советы депутаты вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату 

турында гариза белән мөрәҗәгать иткән очракта, вәкаләтләрне вакытыннан алда туктату өчен 

нигез барлыкка килү көне булып, җирлек Советына әлеге гариза кергән көн тора.»; 

1.2. Статья 1. түбәндәге эчтәлекле 3.1, 3.2 пункт өстәргә:: 

«3.1. Депутатның сайлаучылар белән очрашулары махсус билгеләнгән урыннарда, шулай ук 

ишегалды территорияләрендә, аларны үткәрү тормыш тәэмин итү объектлары, транспорт яки 

социаль инфраструктура, элемтә, җәяүлеләр хәрәкәтен һәм (яки) транспорт чаралары эшчәнлеген 

бозу яки гражданнарның торак урыннарына яки транспорт яки социаль инфраструктура 

объектларына үтеп керү мөмкинлеге булмау шарты белән үткәрелә. Татарстан Республикасы 



башкарма хакимияте органнарына яисә җирле үзидарә органнарына мондый очрашулар турында 

хәбәр итү таләп ителми. Шул ук вакытта депутат күрсәтелгән органнарга аларны үткәрү датасы һәм 

вакыты турында алдан хәбәр итәргә хокуклы. 

3.2. Депутатның сайлаучылар белән гавами чара рәвешендә очрашулары җыелышлар, митинглар, 

демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә үткәрелә.»; 

1.3. 17 статьяда: 

а) 3 өлешне яңа редакциядә бәян итәргә:  

«3. Депутат, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында 

" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән очраклардан 

тыш, башка муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты яисә башка муниципаль 

берәмлекнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен бер үк вакытта башкара алмый.» 

б) түбәндәге эчтәлекле 4-8 өлеш өстәргә:  

«4. Үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы Депутат хокуклы түгел: 

1) җирле үзидарә органнарында башка вазыйфаларны биләү; 

2) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнергә, коммерция 

оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашырга 

(Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре советы идарәсендә, муниципаль 

берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, сәяси партиядә катнашудан тыш, съезд (конференция) 

яки башка иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык, 

яшелчәчелек, дача кулланучылар кооперативлары, күчемсез милекчеләр ширкәтләре), федераль 

законнарда каралган очраклардан тыш, оешма белән идарә итүдә катнашу җирле үзидарә органы 

исеменнән Россия Федерациясе законнары нигезендә гамәлгә ашырыла торган очраклардан тыш; 

3) укытучы, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, башка түләүле эшчәнлек белән 

шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек, әгәр Россия 

Федерациясенең халыкара килешүләре, Россия Федерациясе законнары яисә Чит дәүләтләрнең 

дәүләт органнары, халыкара яки чит ил оешмалары белән үзара килешүләр каралмаган булса, чит 

ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган 

затлар акчалары хисабына гына финанслана алмый; 

4) федераль законнар белән башкасы каралмаган булса, җирле үзидарә органнарында өченче 

затлар эшләре буенча ышанып яисә башка вәкилләр булырга; 

5) хезмәт эшчәнлеге өчен генә билгеләнгән мәгълүматны, матди-техник, финанс һәм мәгълүмати 

тәэмин ителеш чараларын кирәк булмаган максатларда кулланырга; 

6) авыл җирлеге башлыгы вазыйфасын биләүче зат буларак публикацияләр һәм чыгыш ясаган 

өчен гонорарлар алырга; 

7) Россия Федерациясе законнары белән каралмаган вазыйфаи бурычларны үтәүгә бәйле рәвештә 

Россия Федерациясе законнарында каралмаган бүләкләүләр (ссуда, акчалата һәм башка бүләкләр, 

хезмәт күрсәтүләр, күңел ачу, ял итү, транспорт чыгымнары өчен түләү) һәм физик һәм юридик 



затлардан, беркетмә чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чаралар белән бәйле 

рәвештә алынган бүләкләр алу авыл җирлеге милке булып санала һәм акт буенча тиешле 

муниципаль органга тапшырыла. Беркетмә чаралары, хезмәт командировкасы һәм башка рәсми 

чаралар белән бәйле рәвештә алынган бүләк тапшырган авыл җирлеге башлыгы аны Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнгән тәртиптә сатып алырга мөмкин; 

8) билгеләнгән тәртибенә карамастан, мактаулы һәм махсус исемнәр, бүләкләр һәм башка 

аерымлык билгеләрен (фәнни һәм спорт) чит дәүләтләреннән, халыкара оешмалардан, сәяси 

партияләрдән, башка иҗтимагый берләшмәләрдән һәм башка оешмалардан гайре) кабул итәргә; 

9) Россия Федерациясе законнары нигезендә гамәлгә ашырыла торган хезмәт 

командировкаларыннан тыш, физик һәм юридик затлар акчалары исәбеннән хезмәт 

командировкаларына чит дәүләтләренең дәүләт яисә муниципаль органнары, халыкара яки чит 

ил оешмалары белән килешүләр буенча чыгарга; 

10) Россия Федерациясенең халыкара килешүләре, Россия Федерациясе законнары яисә Чит 

дәүләтләрнең дәүләт органнары, халыкара яки чит ил оешмалары белән үзара килешүләр белән 

башкасы каралмаган булса, идарә итү органнары, Попечительләр яки күзәтү советлары, чит ил 

коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның һәм Россия Федерациясе 

территориясендә эшләп килүче структур бүлекчәләрнең башка органнары составына керергә; 

11) хезмәт вазыйфаларын үтәүгә бәйле булмаган максатларда, Федераль закон нигезендә хезмәт 

вазыйфаларын үтәүгә бәйле рәвештә аңа билгеле булган чикләнгән мәгълүматка кертелгән 

мәгълүматларны хәбәр итәргә яисә кулланырга. 

5. Үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы Депутат тәкъдим итәргә тиеш: 

- үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, 

шулай ук ире (хатыны) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр; 

- әгәр килешү суммасы әлеге затның һәм аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 

балаларының уртак кеременнән артып китсә, җир кишәрлеген, башка күчемсез милек объектын, 

транспорт чарасын, кыйммәтле кәгазьләрне, акцияләр (катнашу өлешләре, оешмаларның устав 

(склад) капиталларында пайларны сатып алу буенча һәр килешү буенча һәр килешү буенча үз 

чыгымнары, шулай ук үз хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының чыгымнары 

турында мәгълүматлар, әгәр килешү буенча алыш-биреш ясаганчы соңгы өч елда әлеге затның 

һәм аның хатынының (иренең) гомуми табышыннан артып киткән. 

Әлеге өлештә күрсәтелгән белешмәләр, әгәр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, 

Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә тапшырыла. 

5.1. Депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы 

вазыйфаи заты тарафыннан коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә бирелә торган керемнәр, чыгымнар, милек һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр 

турындагы белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы 

Президенты (Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) 

карары буенча Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртиптә үткәрелә. 



5.2. Әлеге статьяның 7 өлеше нигезендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә «коррупциягә каршы 

көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «дәүләт 

Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә 

туры килүен тикшереп тору турында " 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы федераль 

закон,» аерым категорияләрдәге затларның аерым категорияләренә счет ачуны һәм ия булуны 

тыю турында «2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы федераль закон белән билгеләнгән 

чикләүләрне, тыюларны,), Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) депутат, җирле үзидарәнең сайланулы органы 

әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затының җирле үзидарә органына вәкаләтләрен 

вакытыннан алда туктату турында гариза белән мөрәҗәгать итә, тиешле карар кабул итү яисә 

судка мөрәҗәгать итә. 

 


