
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОН СОВЕТЫ

Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ш СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700
Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора, 
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-50, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

КАРАР 
17 апрель 2019 ел

РЕШЕНИЕ
№ 292

Биектау муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль районы муниципаль учреждениеләренең тибын үзгәртү 

юлы белән оештырыла торган Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районының муниципаль казна учреждениеләрен раслау турында” 2017 ел, 16 

нчы февраль, 122 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

1998 ел, 31 нче июль, 145-ФЗ номерлы Федераль закон белән расланган РФ 
Бюджет кодексы, “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында” 2003 ел, 6 нчы октябрь 131-ФЭ номерлы Федераль закон, 
“Коррупциягә каршы тору турында”, 2008 ел, 25 нче декабрь, 273-ФЭ номерлы 
Федераль закон, “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 2004 ел, 28 
нче июль, 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы нигезендә, Биектау 
муниципаль районы Уставы белән эш йөртеп, Биектау муниципаль районы Советы,

1. Биектау муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Биектау 
муниципаль районы муниципаль учреждениеләренең тибын үзгәртү юлы белән 
оештырыла торган Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының 
муниципаль казна учреждениеләрен раслау турында” 2017 ел, 16 нчы февраль, 122 
номерлы карарына (Карарның 28.03.2018 №208, 29.10.2018 №257, 14.12.2018 №268 
даталарыннан редакцияләрендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1.1. 1 Нигезләмәнең 4.1 пункты 6 подпунктын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә:

«Биектау муниципаль районы үсешенең социаль-икътисади стратегиясен 
раслау;»;

1.2. 1 Нигезләмәнең 6.5 пункты 3 подпунктын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә:

“3) мәнфәгатьләр каршылыгы килеп чыгу куркынычы булганда -  вазыйфаны 
алмаштыручы затның шәхси кызыксынганлыгы (турыдан-туры яки турыдан-туры 
булмаган), аның алмаштыруы мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмый калу һәм 
тәртипкә салу буенча чаралар күрүне күз алдында тотса, аның тарафыннан вазыйфаи 
(хезмәт) бурычларын (вәкаләтләрне тормышка ашыру) дөрес итеп, объектив һәм 
гадел башкаруга йогынты ясау яки йогынты ясау мөмкинлеге булган ситуацияләр;”
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1.3. 1 Нигезлэмэнең 6.6 пункты 1 подпунктын түбәндәге редакциядә бәян 
итәргә:

“1) шәхсән үзе яки ышанып тапшырган затлар аркылы эшмәкәрлек эшчәнлеге 
белән шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә катнашырга яки 
коммерцияле булмаган оешма белән идарә итәргә (Татарстан Республикасы 
муниципаль берәмлекләре советы белән, башка төр муниципаль берәмлекләр, сәяси 
партияләр, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән профсоюз белән идарә итү, съездда 
(конференциядә) яки башка иҗтимагый оешма гомуми җыелышында, торак, торак 
төзелеше, гараж кооперативы, милек хуҗалары ширкәтендә катнашу 
мөмкинлегеннән кала), оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез нигездә 
Россия Федерациясе Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә 
катнашудан кала; муниципаль берәмлек исеменнән оешманың учредителе 
вәкаләтләрен тормышка ашыруны билгели яки муниципаль милектә булган акцияләр 
(устав капиталындагы өлешләр) белән идарә итүне муниципаль хокукый актлар 
нигезендә, муниципаль берәмлек учредитель (акционер, катнашучы) булган идарә 
органнарында һәм оешманың ревизия комиссиясендә түләүсез нигездә муниципаль 
берәмлек мәнфәгатьләрен тәкъдим итү”; федераль законнар белән күздә тотылган 
башка очраклар;”

1.4. 2 Нигезлэмэнең 3.2 пункты 7 подпункты 13 абзацында “хокуклары” 
сүзләреннән соң “аз санлы җирле халыклар һәм башкалар” сүзләре белән 
турыландырырга”;

1.5. 3 Нигезлэмэнең 2.4.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.4.1 Билгеләнгән тәртиптә һәм үз компетенциясе чикләрендә Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районының социаль-икътисади үсеше 
комплекслы программаларын, фаразларын, концепцияләрен эшләп чыгару һәм 
тормышка ашыруда катнаша, мәдәният өлкәсендә билгеләнгән күрсәткечләр буенча, 
аларга ирешү өчен эшчәнлекне тормышка ашыра, шул исәптән Татарстан 
Республикасы Биектау муниципаль районының җирле органнары эшчәнлеге 
нәтиҗәлелегенә бәя бирү өчен дә.

Билгеләнгән тәртиптә мәдәният өлкәсендә һәм мәдәният бүлегенең башка 
эшчәнлек өлкәләрендә муниципаль программа чараларын тормышка ашыруны эшләп 
чыгару, актуальләштерү һәм тормышка ашыру буенча эш алып бара”

2. Биектау муниципаль районы Советының “Биектау муниципаль районы 
Советының “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы муниципаль 
учреждениеләренең тибын үзгәртү юлы белән оештырыла торган Татарстан 
Республикасы Биектау муниципаль районының муниципаль казна учреждениеләрен 
раслау турында” 2017 ел, 16 нчы февраль, 122 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 
турында” 2018 ел, 28 нче март, 208 номерлы Карарының 1.2 һәм 1.4 пунктларын - 
төшереп калдырырга.

3. Биектау муниципаль районы Советы 2017 ел, 16 нчы февраль 122 номерлы 
Карары белән расланган “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 
Башкарма комитеты” Мәдәният бүлеге муниципаль казна учреждениесе” муниципаль 
казна учреждениесе Нигезләмәсенэ үзгәрешләр кертү турында” 2018 ел, 14 нче 
декабрь 268 номерлы Карарының 1.1 пунктын -  төшереп калдырырга.



4. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 
порталы Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә http://pravo.tatarstan.ru/ 
веб-адресы буенча һәм Биектау муниципаль районы рәсми сайтында Интернет 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб- 
адресында урнаштырып халыкка җиткерергә.
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