
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 
 

Урманай авылы                                №07/91                                13 апрель 2018 ел 
 

Урманай авыл җирлеге җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренең 
һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 
җирлеге рәсми сайтының Урманай авыл җирлеге битендә урнаштыру һәм әлеге 
мәгълүматларны бастырып чыгару өчен гомумроссия массакүләм мәгълүмат 
чараларына бирү тәртибе турында 

 

Коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү 
максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр 
кертү турында «2017 елның 3 апрелендәге 64-ФЗ номерлы Федераль законны 
үтәү йөзеннән» Урманай авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

1. Раслау:  

-Урманай авыл җирлеге җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренең 
һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 
җирлеге рәсми сайтының Урманай авыл җирлеге битендә урнаштыру һәм әлеге 
мәгълүматларны бастырып чыгару өчен гомумроссия массакүләм мәгълүмат 
чараларына бирү тәртибе (1 нче кушымта )); 

-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеге, 
аларны биләү аларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында һәм аларның гаилә әгъзаларының 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Азнакай 
муниципаль районының Урманай авыл җирлеге рәсми сайты битендә 
урнаштыруга һәм әлеге мәгълүматларны бастырып чыгару өчен гомумроссия 
массакүләм мәгълүмат чараларына (2 нче кушымта) урнаштыруга китерә. 

2. әлеге карар имза салынган көннән үз көченә керә, Татарстан Республикасы 
хокукый мәгълүмат рәсми порталында: http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча 
басылып чыгарга  һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча: 
http://aznakayevo.tatarstan.ru. урнаштырылырга тиеш.калдырам. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Урманай авыл җирлеге Советының 
законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре 
буенча даими комиссиясенә йөкләргә.   

 

 

Рәис:                                                                                          А. И. Закиров                                 



 

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Урманай авыл 
җирлеге Советы 2018 елның 17 
апрелендәге 07/91 номерлы карарына 
1 нче кушымта 

 

Урманай авыл җирлеге җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренең 
һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 
җирлеге рәсми сайтының Урманай авыл җирлеге битендә урнаштыру һәм әлеге 
мәгълүматларны бастырып чыгару өчен гомумроссия массакүләм мәгълүмат 
чараларына бирү тәртибе 

 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләренең һәм аларның гаилә 
әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр (алга таба - керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр) Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлеге рәсми сайтының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәрендә <url> адресы буенча урнашкан.tatar.ru. әгәр федераль законнар әлеге 
мәгълүматларны урнаштыруның башка тәртибе билгеләнмәгән һәм (яки) аларны 
бастырып чыгару өчен гомумроссия массакүләм мәгълүмат чараларына бирү 
тәртибе билгеләнмәгән булса, аларны бастырып чыгару өчен, бастырып чыгару 
өчен, гомумроссия массакүләм мәгълүмат чаралары тарафыннан бастырып 
чыгарыла. 

2. Рәсми сайтта гомумроссия массакүләм мәгълүмат чаралары да урнаштырыла, 
муниципаль хезмәткәрләрнең керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматлар, шулай ук ире (хатыны) һәм 
балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бастырып чыгару өчен бирелә: 

а) муниципаль хезмәткәр, аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 
балаларга милек хокукында яки алардан файдалануда булган күчемсез милек 
объектлары исемлеге, аларның һәркайсының төрен, мәйданын һәм илнең урнашу 
урынын күрсәтеп; 

б) муниципаль хезмәткәргә, аның хатынына (иренә) һәм балигъ булмаган 
балаларга милек хокукында булган төрне һәм маркасын күрсәтеп, транспорт 
чаралары исемлеге; 

в) муниципаль хезмәткәрнең, аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 
балаларының декларацияләнгән еллык кереме; 

г) әгәр мондый алыш-бирүләрнең гомуми суммасы муниципаль хезмәткәр һәм 
аның хатынының (иренең) соңгы өч ел эчендә гомуми кеременнән артып китсә, 
җир кишәрлеген, башка күчемсез милек объектын, транспорт чарасын, кыйммәтле 
кәгазьләрне, акцияләр (катнашу өлешләре, оешмаларның устав (склад) 
капиталларында пайларны сатып алу буенча килешүләр (алыш-биреш) кылынган 
акчалар алу чыганаклары турында мәгълүматлар. 

3. Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында 
белешмәләрне бастырып чыгару өчен рәсми сайтта урнаштырылган һәм 



гомумроссия массакүләм мәгълүмат чараларына бирелә торган мәгълүмат 
чараларын күрсәтү тыела: 

а) муниципаль хезмәткәрнең, аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 
балаларының керемнәре, әлеге затларга милек хокукында булган мөлкәт һәм 
аларның мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында бүтән белешмәләр (әлеге 
Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгәннәрдән тыш) ; 

б) муниципаль хезмәткәрнең хатынының (иренең), балаларының һәм башка гаилә 
әгъзаларының шәхси мәгълүматлары; 

в) муниципаль хезмәткәрнең, аның хатынының (иренең), балаларының һәм башка 
гаилә әгъзаларының яшәү урынын, почта адресын, телефонын һәм башка 
индивидуаль коммуникация чараларын билгеләргә мөмкинлек бирүче 
мәгълүматлар; 

г) муниципаль хезмәткәр, аның ире (ире), балаларга, гаиләнең башка 
әгъзаларына милек хокукында яки алардан файдалануда булган күчемсез милек 
объектларының урнашу урыннарын билгеләргә мөмкинлек бирә торган 
мәгълүматлар; 

д) дәүләт серенә кертелгән яки конфиденциаль булып торган мәгълүмат. 

4. Әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук муниципаль 
хезмәткәрләрнең һәм аның хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 
балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр Азнакай муниципаль районының рәсми 
сайтында урнашкан һәм ел саен аларны тапшыру өчен билгеләнгән вакыт үткән 
көннән 14 эш көне эчендә яңартыла. 

5. Әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән керемнәр, чыгымнар, милек һәм 
милек характерындагы йөкләмәләр турындагы мәгълүматларны рәсми сайтта 
урнаштыру Азнакай муниципаль районы җирле үзидарә органнарының кадрлар 
хезмәте җитәкчеләре (алга таба - кадрлар хезмәте җитәкчеләре) белән тәэмин 
ителә. 

6. Кадрлар хезмәте җитәкчеләре: 

а) гомумроссия массакүләм мәгълүмат чарасыннан сорау кергән көннән өч эш 
көне эчендә муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче зат турында хәбәр итәләр, 
аңа карата запрос кергән; 

б) гомумроссия массакүләм мәгълүмат чарасыннан запрос кергән көннән җиде эш 
көне эчендә әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән белешмәләр бирүне 
тәэмин итәләр, соратып алына торган мәгълүматлар рәсми сайтта булмаган 
очракта. 

7. Керемнәр, чыгымнар, милек һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында 
мәгълүматларны рәсми сайтта урнаштыруны тәэмин итүче кадрлар хезмәте 
җитәкчеләре һәм аларны бастырып чыгару өчен гомумроссия массакүләм 
мәгълүмат чараларына тәкъдим итүне тәэмин итүче кадрлар хезмәте 
җитәкчеләре Россия Федерациясе законнары нигезендә әлеге тәртипне 
сакламаган, шулай ук дәүләт серенә кертелгән яки конфиденциаль булган 
мәгълүматларны тараткан өчен җаваплы булалар. 

     



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Урманай авыл 
җирлеге Советы  
2018 елның 17 апрелендәге 07/91 
номерлы карарына 2 нче кушымта 

 

 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеге аларны 
биләү керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 
турында белешмәләр урнаштыруга һәм аларның гаилә әгъзаларының «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Азнакай муниципаль районының 
Урманай авыл җирлеге рәсми сайты битендә урнаштырыла һәм әлеге 
мәгълүматларны Бөтенроссия массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып 
чыгару өчен бирү күздә тотыла. 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл 
җирлегендә муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлегенә кертелгән муниципаль 
хезмәт вазыйфалары исемлегенә кертелгән Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Урманай авыл җирлеге Советының 19.08.2014 ел №25/95 
карары белән «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай 
авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында» Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Урманай авыл җирлегендә муниципаль хезмәт вазыйфалары 
чикләрендә:  

- югары,  

- баш,  

- җитәкче,  

- олы, 

 - муниципаль хезмәт вазыйфаларының кече төркемнәре. 


