СОВЕТ
НОВОШЕШМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Советская, д.80,
с. Новошешминск,423190

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯЦА ЧИШМ0
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
СОВЕТЫ

Совет урамы, 80,
Яца Чишмэ авылы,42319

тел.: (8-84348) 2-31-00, факс: (8-84348) 2-20-22, chishma@tatar.ru
КАРАРЕ
Яца Чишмэ муниципаль районы советы утырышы
Татарстан Республикасы
2019 елньщ 5 марты

№ 47-270

"Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц карары белэн
расланган Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц Контроль-хисап
палатасы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында
2011 елньщ 20 декабрендэге 9-75 номерлы Татарстан Республикасы законы»
«Россия Федерациясендэ >1^ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында
"2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясе
субъектларыньщ Ьэм муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап органнарын
оештыруныц Иэм аларныц эшчэнлегенец гомуми принциплары турында» 2011 елныц 7
февралендэге 6-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясенец аерым закон
актларына узгэрешлэр керту хакында" 2014 елныц 4 мартындагы 23-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезендэ», «Коррупциягэ каршы тору елкэсендэ дэулэт сэясэтен
камиллэштеру максатларында Россия Федерациясенец аерым закон актларына
узгэрешлэр керту турында» 2017 елныц Запреленец 64-ФЗ номерлы Федераль закон,
«Россия Федерациясе субъектларыньщ Ьэм муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап
органнарын оештыруныц Иэм аларныц эшчэнлегенец гомуми принциплары турында
«Федераль законныц 3 Ьэм 16 статьяларына узгэрешлэр керту хакында» 2018 елныц 27
декабрендэге 566-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы Советы
ЧИШУ:

1.
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Советыныц 2011 елны
20 декабрендэге 9-75 номерлы «Яца Чишмэ муниципаль районы Контроль-хисап
палатасы турындагы Нигезлэмэ хакында» карары (Татарстан Республикасы Яца Чишмэ
муниципаль районы Советыныц 2014 елныц 11 ноябрендэге 37-113 номерлы, 2016 елныц
28 июнендэге 15-67 номерлы карарлары редакциясендэ) белэн расланган Татарстан
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Контроль-хисап палатасы турындагы
нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэрне Ьэм естэмэлэрне кертергэ:
1) 6 статьяныц 3 елешендэ «Ьэм ир белэн хатынныц балалары» сузлэрен «, ир
белэн хатынныц Иэм ир белэн хатынныц балалары Иэм балалары " сузлэренэ
алмаштырырга»;
2) 7 статьяныц 5 елешен тубэндэге эчтэлекле 8 пункт естэргэ:
«8) «коррупциягэ каршы керэш турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ
номерлы Федераль закон, «дэулэт Вазыйфаларын билэуче затларныц Ьэм башка
затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында»
2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «аерым категориядэге
затларныц счетларын (кертемнэр) ачуны Иэм урнаштыруны тыю турында " 2013 елныц 7
маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, чит ил банкларында акча чараларын Иэм
кыйммэтлэрне саклау, Россия Федерациясе территориясеннэн читтэ урнашкан, чит ил
финанс инструментларына ия булу Иэм (яки) алардан файдалану».»;
3) статьясына 14 елеш естэргэ 4.1. килэсе эчтэлек:

«4.1. Контроль-хисап органнарыньщ вазыйфаи затлары «коррупциягэ карты керэш
турында "2008 елньщ 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «дэулэт!
Вазыйфаларын билэуче затларньщ Ьэм башка затларнык чыгымнарынын аларньщ
керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында" 2012 елньщ 3 декабрендэге 230-ФЗ
номерлы Федераль закон, «аерым категориялэрдэге затларньщ счетларын (кертемнэрен)
ачуны Ьэм саклауны тыю турында " 2013 елньщ 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль
закон, чит ил банкларында кулдагы акчалар Мэм кыйммэтлэрне, Россия Федерациясе
территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил финанс инструментларына ия булу Ьэм (яки)
алардан файдалану».»;
4)
16 статьяньщ 9 елешенэ тубэндэге эчтэлекле тэкъдим естэргэ: «хокук сакла
органнары тикшеру-хисап органына тикшеру барышы Ьэм тикшеру-хисап органы
тарафыннан тапшырылган материаллар буенча кабул ителгэн карарлар турында
мэгълумат бирергэ тиеш.».
2. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан
Реслубликасы хокукый мэгълумат рэсми порталында бастырып чыгарырга (халыкка
игълан итэргэ) http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Яда Чишмэ муниципаль районыныд рэсми
сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru.
3. блеге карарныд утэлешен тикшереп торуны Татарстан Реслубликасы Яда Чишмэ
муниципаль районы Советыныд законлылык, хокук тэртибе Ьэм >к;ирлеклэрнед
вэкиллекле органнары белэн узара хезмэттэшлек буенча даими депутат комиссиясенэ
йеклэргэ.
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