
 

Кукмара муниципаль районы 

Советының 2011 елның 28 ноябрендәге  

83 номерлы карары белән расланган 

Кукмара муниципаль районының  

Контроль-хисап палатасы турында 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Кукмара муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турындагы 

нигезләмәне Кукмара муниципаль районы Советы законнар белән 

тәңгәлләштерү максатыннан карар чыгарды: 

1.Кукмара муниципаль районы Советының 2011 елның 28 ноябрендәге 83 

номерлы карары (Кукмара муниципаль районы Советының 2014 елның 14 

мартындагы 05 номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) белән 

расланган Кукмара муниципаль районы Контроль-хисап палатасы турында 

Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1.  6 нчы статьяда: 

а) 1 өлешне түбәндәге эчтәлекле 5 нче пункт белән тулыландырырга:  

«5) әлеге статьяның 3 өлешендә каралган нигез булу»; 

б) 3нче  өлештәге "һәм ир белән хатынның балалары сүзләрен”“, ир белән 

хатынның балалары һәм балаларның ирләре һәм хатыннары" сүзләренә 

алмаштырырга. 

в) 4 өлешкә  түбәндәге эчтәлекне өстәргә: 

Контроль-хисап палатасы рәисе һәм аудиторы үз чыгымнары 
турында, шулай ук    җир кишәрлеге сатып алуның һәр килешү буенча 
ирнең (хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының  чыгымнары, ел 
дәвамында  хатыны (ире) һәм (яки) балигъ булмаган балалары 
тарафыннан кылынган башка күчемсез милек объекты, транспорт чарасы, 
кыйммәтле кәгазьләр, акцияләре (катнашу өлешләре оешмаларның устав 
(склад) капиталларындагы пайларының, алдан бирелгән мәгълүмат (алга 
таба-хисап чоры) чыгымнары,әгәр мондый алыш-бирешләрнең гомуми 
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суммасы хисап чорына кадәрге өч ел эчендә әлеге затның һәм аның 

хатынының (иренең) гомуми кеременнән һәм акча алу чыганакларыннан 
артып китсә, үз чыгымнары турында белешмәләр Россия Федерациясенең 
норматив хокукый актларында һәм Татарстан Республикасы Президенты 
Указында билгеләнгән тәртиптә белешмәләр бирергә тиеш. 

г) түбәндәге эчтәлекле 5 нче өлеш белән   тулыландырырга: 

“РФ һәм ТР законнары нигезендә Контроль-хисап палатасы рәисенә һәм 

аудиторына муниципаль вазифаларны  башкару  һәм башка чикләүләр, 

йөкләмәләр билгеләнә”; 

1.2. 5 нче өлешнең 7 нче матдәсен түбәндәге редакция буенча 

тулыландырырга: 

“5. Муниципаль  берәмлекнең вәкиллекле  органаның карары нигезендә 

Контроль-хисап палатасы рәисе һәм аудиторы түбәндәге очракта 

вазифасыннан азат ителә: 

1)вәкаләтләре срогы чыккач; 

2) үлем  

3)«Россия Федерациясе субъектларының контроль-хисап органнарын 

оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары турында " 

2011 нче елның 7 нче февралендәге  6-ФЗ номерлы Федераль законынның 5 

нче өлеш 8 нче матдәсендә каралган очракларда; 

4) «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273- 

ФЗ номерлы Федераль законы һәм башка федераль законнарда  каралган. 

1.3. 15 нче матдәне  түбәндәге эчтәлекле  4.1. өлеше белән тулыландырырга: 

“4.1.  Контроль –хисап палатасы рәисе һәм аудиторы «Коррупциягә каршы 

көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273- ФЗ номерлы Федераль 

закон, «Дәүләт вазифаларын биләүче затларның һәм башка затларның 

чыгымнары аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 

елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында аерым 

категорияләрдәге затларга счетлар (кертемнәр) ачуны һәм урнаштыруны, 

акча һәм кыйммәтле әйберләрне саклауны һәм чит ил финанс 

инструментларына ия булу һәм (яки) файдалану турында» 2013 елның 7 

маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә билгеләнгән 

чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәргә тиеш. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында, Кукмара  муниципаль районының рәсми сайтында һәм Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 
Район Башлыгы                                           С.Д.Димитриев 


