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                         КАРАР                                                                                     РЕШЕНИЕ                                                                      

                        № 4                                                                                         12.04.2019г  

                 

О внесении изменений в Решение Совета Чалманаратского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 

04.03.2014   N 3 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими Чалманаратского сельского 

поселения Актанышского муниципального района о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении 

в Республике Татарстан», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Чалманаратское сельское поселение Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан», Совет Чалманаратского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 

1. Внести изменение в Решение Совета Чалманаратского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 04.03.2014 N 3  

«О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими Чалманаратского сельского поселения 

Актанышского муниципального района о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» следующего содержания: 

 1.1. В абзаце 2 части 2 слова «с правом решающего голоса» заменить словами 

«с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) 

основе 

 2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан в разделе 

«Чалманаратское сельское поселение». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава  

Чалманаратского сельского поселения 

Актанышского муниципального района                                        Ахметов К.С.  
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                         КАРАР                                                                                     РЕШЕНИЕ                                                                     

                        № 4                                                                                         12.04.2019г  

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Чалманарат авыл 

җирлеге Советының 2014 елның 4 мартындагы 3 номерлы «Актаныш 

муниципаль районы Чалманарат авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре 

һәм аларның вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын 

үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып 

алу) һәм аны тормышка ашырудан кергән акчаларны күчерү тәртибе 

турында " гы карарына үзгәрешләр кертү турында. 

 

     «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

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

номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 

2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә, «Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының 

Чалманарат авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Татарстан 

Республикасы Актаныш муниципаль районының Чалманарат авыл җирлеге 

Советы, Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының Чалманарат 

авыл җирлеге 

Карар  бирә: 

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Чалманарат авыл 

җирлеге Советының 2014 елның 4 мартындагы 3 номерлы «Актаныш 

муниципаль районы Чалманарат авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре һәм 

аларның вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны 

тормышка ашырудан кергән акчаларны күчерү тәртибе турында» гы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында": 

1.1. 2 өлешнең 2 абзацында «хәлиткеч тавыш хокукы белән» сүзләрен 

«комиссиядә даими (штат) нигездә эшләүче хәлиткеч тавыш хокукы белән " 

сүзләренә алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Актаныш 

муниципаль районының рәсми сайтында «Чалманарат авыл җирлеге»бүлегендә 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

Актаныш муниципаль районы 

Чалманарат авыл җирлеге башлыгы                                               К.С.Ахметов  

 

  


