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"Татарстан

Республикасы Тукай муниципаль районы Теләнче-Тамак авыл
җирлеге Советы депутаты статусы нигезләмәсен раслау турында» 2005 елның
29 декабрендәге I 7 номерлы Татарстан Республикасы Тукай муниципаль
районы «Теләнче-Тамак авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Советы
карарына үзгәрешләр кертү турында»»

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Коррупциягә каршы
көрәш турында " 2008 елның 25 декабрендәге 273-Ф3 номерлы Федераль
законнар нигезендә»,
Тукай муниципаль районы Теләнче-Тамак авыл җирлеге Советы,

Карар:

1.Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Теләнче-Тамак авыл
җирлеге Советының 2005 елның 29 декабрендәге «Тукай муниципаль районы
Теләнче-Тамак авыл җирлеге Советы депутаты статусы турындагы
нигезләмәне раслау хакында " 17 номерлы карары белән расланган депутатлар
статусы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертергә»:
1.1.4 статьяның 2 өлешендә 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 килгән көн-әлеге
гариза кергән көн.»;
1.2. 8 статьяга түбәндәге эчтәлекле 3.1, 3.2 пункт өстәргә: «3.1. Депутатның
сайлаучылар белән очрашулары махсус билгеләнгән урыннарда, шулай ук
ишегалды территорияләрендә, аларны үткәрү тормыш белән тәэмин итү
объектлары, транспорт яки социаль инфраструктура, элемтә, җәяүлеләр
хәрәкәтен һәм (яки) транспорт чаралары эшчәнлеген бозу яисә гражданнарның
торак урыннарына яки транспорт яки социаль инфраструктура объектларына
үтеп керү мөмкинлеге бозылмау шарты белән үткәрелә. Башкарма хакимият
органнары белдерүе
Мондый очрашулар турында Татарстан Республикасы яисә җирле үзидарә
органнары тарафыннан таләп ителә. ^ ^ 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
Россия Федерациясе законнары нигезендә үткәрелә
җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар.»;
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-Ф3 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 түгел
уңга:
1) җирле үзидарә органнарында башка вазыйфаларны биләү;
2) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шәхсән яки аша шөгыльләнергә
доверенных затлар, катнашырга идарәсендә коммерция оешмасы яки в
коммерцияле булмаган оешма белән идарә итү (Идарәдә катнашудан тыш

Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре Советы Президиумы
карарлары (2015 елның 9 апреле)
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы дәүләт граждан хезмәтенең
вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс игълан итә:
съезд (конференцияләр) яки башка иҗтимагый оешманың гомуми җыелышы,
торак, торак-төзелеш, гараж кооперативлары, бакчачылык кооперативлары,
яшелчәчелек, дача кулланучылар кооперативлары, ширкәт
милекчеләр), Федераль законда каралган очраклардан тыш
оешма белән идарә итүдә катнашу законнар һәм очракларда
Россия Федерациясе законнары нигезендә орган исеменнән
җирле үзидарә органнары;
3) белән шөгыльләнергә башка түләүле эшчәнлек, моннан тыш
укытучылар, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек. Шул ук вакытта
укытучылар, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек алып бара алмый
финансироваться гына хисабына чит ил дәүләтләре,
халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм башка затлар
гражданлыгы, әгәр башка каралмаган халыкара шартнамәләр белән
Россия Федерациясе законнары, Россия Федерациясе законнары яисә
федераль дәүләт органнары үзара килешүләр
дәүләт органнары, халыкара дәүләтләр
яки чит ил оешмалары;
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) вазыйфаи бурычларны үтәүгә бәйле рәвештә акча алмаска
Россия Федерациясе законнарында каралган бүләкләүләр

(ссудалар, акчалата һәм башка бүләкләр, хезмәт күрсәтүләр, күңел ачу, ял өчен
түләү,
физик һәм юридик затлардан бүләкләр дә тапшырылды.,
беркетмә чаралары, хезмәт белән бәйле алынган
командировкалар һәм башка рәсми чаралар белән таныла
авыл җирлеге милке белән акт буенча тиешле тәртиптә тапшырыла
муниципаль район органы. Бүләк тапшырган авыл җирлеге башлыгы
аларга беркетмә чаралары, хезмәт командировкасы һәм с белән бәйле
башка рәсми чара, аны тәртиптә сатып алырга мөмкин,
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары белән билгеләнә торган
нигезләмә;
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) идарә, попечительләр органнары составына керергә яки
күзәтү советлары, башка чит ил коммерцияле булмаган органнары
хөкүмәтнеке булмаган оешмалар һәм Россия территориясендә гамәлдә булган
оешмалар
Әгәр башкасы каралмаган булса
Россия Федерациясенең халыкара килешүләре, законнар белән
Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару
(вәкиллекле) һәм башкарма органнарын оештыруның гомуми принциплары
турында Федераль закон
дәүләт хакимияте
хезмәттәшлеге

органнарының

чит

ил

дәүләт

органнары

белән

дәүләтләр, халыкара яки чит ил оешмалары;
11) үтәү белән бәйле булмаган максатларда игълан итәргә яки кулланырга

хезмәт вазыйфаларын, федераль закон нигезендә кертелгән белешмәләр
закон белән аның белән бәйле рәвештә билгеле булган мәгълүматка керү
чикләнгән
хезмәт вазыйфаларын башкару.
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 алышбиреш 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-Ф3 номерлы
федераль закон, «аерым категорияләрдәге затларның аерым категорияләренә
счет ачуны һәм ия булу тыелган чикләүләрне, тыюларны, тыюларны үтәмәү
фактларын ачыклаганда (кертемнәр), 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.
5.3. Керемнәр, чыгымнар, милек һәм йөкләмәләр турында белешмәләр
алмаштыручы затлар тарафыннан тәкъдим ителгән мөлкәти характердагы
йөкләмәләре
муниципаль вазыйфалар җирле органның рәсми сайтында урнаштырыла 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-Ф3 номерлы
федераль закон, «аерым категорияләрдәге затларның аерым категорияләренә
счет ачуны һәм ия булу тыелган чикләүләрне, тыюларны, тыюларны үтәмәү
фактларын ачыклаганда (кертемнәр), 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.
5.3. Керемнәр, чыгымнар, милек һәм йөкләмәләр турында
белешмәләралмаштыручы затлар тарафыннан тәкъдим ителгән мөлкәти
характердагы йөкләмәләремуниципаль вазыйфалар җирле органның рәсми
сайтында урнаштырыла«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә һәм(яисә) массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару
өчен биреләмуниципаль хокукый актлар белән билгеләнә торган тәртиптә.
6. Әгәр депутат үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы, кыйммәтле
кәгазьләр, акцияләр (катнашу өлешләре, оешмаларның устав (склад)
капиталларында пайлар) белән даими нигездә шөгыльләнә торган очракта,
мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала икән, аңа караган

кыйммәтле кәгазьләрне, акцияләрне (катнашу өлешләре, оешмаларның устав
(склад) капиталларында пайларны) Россия Федерациясе граждан законнары
нигезендә ышанычлы идарәгә тапшырырга тиеш.
7. Әлеге статьяның 2-6 өлешләрендә билгеләнгән тыюларны, чикләүләрне һәм
бурычларны бозган депутатлар федераль конституциячел законнарда,
федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актларында каралган җаваплылыкны даими нигездә гамәлгә ашыра.
8. Депутат чикләрне үтәргә, тыюларны үтәргә, үтәргә тиеш
2008 елның 25 декабрендәге Федераль закон белән билгеләнгән бурычлар
"коррупциягә каршы көрәш турында «Федераль закон, 3 нче Федераль закон
«дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның
чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында»
2012 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, «аерым
категорияләрдәге затларның аерым категорияләренә счетлар (кертемнәр)
ачуны һәм булдыруны тыю турында " гы Федераль закон, Россия Федерациясе
территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында кулдагы акча һәм
кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны
һәм (яисә) алардан файдалануны тыю турында.»;
1.4.Статьясына 19 түбәндәге эчтәлекле 4 өлеш өстәргә:
«4.Җирле үзидарә органнары депутатларның сайлаучылар белән очрашуын
үткәрү өчен махсус билгеләнгән урыннарны билгелиләр, шулай ук депутатлар
сайлаучылар белән очрашуларын үткәрү өчен җирле үзидарә органнары
тарафыннан бирелә торган урыннар исемлеген һәм аларны бирү тәртибен
билгелиләр.».
2.Бу карарны Теләнче-Тамак авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында
игълан итәргә.
3.Әлеге карарны Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында
урнаштырырга.
4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

Авыл җирлеге башлыгы

Р. Ш. Нәҗметдинов

