
 
 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
АПАС ШҼҺҼР ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 
КАРАР 

  
11 апрель 2019 ел                                                                                              №176 

 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Апас шҽһҽр җирлеге     

Советы депутаты статусы турындагы нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү хакында 
 

 
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 40 статьясы 
нигезендҽ Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Апас шҽһҽр җирлеге 
Советы карар итҽ: 

 
1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Апас шҽһҽр җирлеге 

Советының 2017 елның 7 августындагы 78 номерлы "Апас муниципаль районы Апас 
шҽһҽр җирлеге Советы депутаты статусы турындагы Нигезлҽмҽ хакында" карары 
белҽн расланган Апас муниципаль районы Апас шҽһҽр җирлеге Советы депутаты 
статусы турындагы нигезлҽмҽгҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

 
11 статьяга 
түбҽндҽге эчтҽлекле 3 пункт өстҽргҽ: 
 
“3. Үз вҽкалҽтлҽрен даими нигездҽ гамҽлгҽ ашыручы депутат хокуклы түгел: 
 
1) шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн 

шөгыльлҽнергҽ, коммерция оешмасы белҽн идарҽ итүдҽ яки коммерцияле булмаган 
оешма белҽн идарҽ итүдҽ катнашырга (Татарстан Республикасы Муниципаль 
берҽмлеклҽре советы идарҽсендҽ, муниципаль берҽмлеклҽрнең башка 
берлҽшмҽлҽрендҽ, сҽяси партиядҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽлгҽн профсоюзта 
катнашудан тыш, съездда (конференциядҽ) яисҽ башка иҗтимагый оешманың гомуми 
җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларында, күчемсез милекчелҽр 
иптҽшлегендҽ катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия 
Федерациясе Хөкүмҽте акты нигезендҽ оешманың коллегиаль органы эшчҽнлегендҽ 
бушлай катнашудан тыш; муниципаль берҽмлек исеменнҽн муниципаль милектҽ 
булган акциялҽр (устав капиталында катнашу өлешлҽре) белҽн идарҽ итү 
вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен билгелҽүче муниципаль хокукый актлар 
нигезендҽ, оешманың идарҽ һҽм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль 
берҽмлек мҽнфҽгатьлҽрен түлҽүсез нигездҽ яклаудан тыш; федераль законнарда 
каралган башка очраклардан тыш; 

2) укытучы, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлектҽн тыш, башка түлҽүле эшчҽнлек 
белҽн шөгыльлҽнергҽ. Шул ук вакытта укытучылар, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлек, 
ҽгҽр Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе 
законнары белҽн башкасы каралмаган булса, чит ил дҽүлҽтлҽре, халыкара һҽм чит ил 
оешмалары, чит ил гражданнары һҽм гражданлыгы булмаган затлар акчалары 
хисабына гына финанслана алмый; 

3)Россия Федерациясе халыкара шартнамҽсе яисҽ Россия Федерациясе 
законнары белҽн башкасы каралмаган булса, идарҽ итү органнары, Попечительлҽр яки 



күзҽтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмҽтнеке булмаган оешмаларның 
һҽм Россия Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган структур бүлекчҽлҽрнең 
башка органнары составына керергҽ.»; 

 
Түбҽндҽге эчтҽлекле 4 пункт өстҽргҽ: 
«4.Депутат 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы " Коррупциягҽ каршы 

көрҽш турында "Федераль закон һҽм башка федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн 
чиклҽүлҽрне, тыюларны үтҽргҽ, бурычларны үтҽргҽ тиеш. "Коррупциягҽ каршы көрҽш 
турында" 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, "Дҽүлҽт 
вазыйфаларын билҽүче затларның һҽм башка затларның чыгымнарының аларның 
керемнҽренҽ туры килүен тикшереп тору турында" 2012 елның 3 декабрендҽге 230-ФЗ 
номерлы Федераль закон, "Аерым категория затларның счетларын (кертемнҽр) ачуны 
һҽм ия булуны тыю, Россия Федерациясе территориясеннҽн читтҽ урнашкан чит ил 
банкларында кулдагы акча һҽм кыйммҽтле ҽйберлҽр саклауны, чит ил финанс 
инструментларыннан файдалануны һҽм (яки) алардан файдалануны тыю турында" 
2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн 
чиклҽүлҽрне, тыюларны, бурычларны үтҽмҽгҽн очракта депутат вҽкалҽтлҽре 
вакытыннан алда туктатыла. 

 
2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында, мҽгълүмат стендларында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районының рҽсми сайтында җирлек бүлегендҽ 
урнаштырырга. 

3.Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны авыл җирлеге Башлыгы 
урынбасарына йөклҽргҽ. 

 
Апас шҽһҽр җирлеге башлыгы     Р.Н. Заһидуллин   


