
 

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  
 

Азнакай шәһәре                                             № 240-35 «22» апрель 2019  ел 
 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советының 2011 елның 21 сентябрендәге 

«Татарстан Республикасы «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең «Контроль-хисап палатасы 

турындагы Нигезләмә хакында» 75-12 

номерлы карары белән расланган «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең «Контроль-хисап палатасы» 

муниципаль казна учреждениесе турындагы 

Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 

(31.10.2012 №189-26,  02.02.2017 №96-15,  

29.09.2017 №139-21 карарлар редакциясендә)  

 

          «Татарстан Республикасы Хисап палатасы турында» 2004 елның 7 

июнендәге 37-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, 

Азнакай шәһәр прокурорының 15.029 номерлы 02-08-02/151-2019 номерлы 

протестын, «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставын 

исәпкә алып 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 2011 елның 21 

сентябрендәге «Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең «Контроль-хисап палатасы турындагы Нигезләмә 

хакында» 75-12 номерлы карары белән расланган «Азнакай муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегенең «Контроль-хисап палатасы» муниципаль 

казна учреждениесе турындагы Нигезләмәгә (31.10.2012 №189-26,  

02.02.2017 №96-15,  29.09.2017 №139-21 карарлар редакциясендә) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 6 статьяның 5 пунктында «һәм ир белән хатынның балалары» 

сүзләреннән соң, «балаларның тормыш иптәшләре» сүзләрен өстәргә»; 

 1.2. Түбәндәге эчтәлекле 24 статья өстәргә: 

«24 Статья. Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга салу 

          1. Мәнфәгатьләр каршылыгы астында контроль-хисап палатасы 

Рәисенең, аудиторның шәхси кызыксынуы аларның хезмәт бурычларын 

тиешенчә башкаруына йогынты ясарга мөмкин һәм контроль-хисап палатасы 

рәисе, контроль-хисап палатасы аудиторы һәм хокукларның шәхси 

кызыксынуы, Рәиснең, Контроль-хисап палатасы аудиторының законлы 



мәнфәгатьләре һәм контроль-хисап палатасы аудиторы арасында 

каршылыклар барлыкка килергә мөмкин. 

        2. Контроль-хисап палатасы рәисе, аның хезмәт вазыйфаларын тиешенчә 

башкаруына йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган аудиторы белән 

шәхси кызыксынуы дигәндә, акча, кыйммәтләр, башка мөлкәт, шул исәптән 

милек хокуклары, яки үзе өчен яки өченче затлар өчен милек 

характерындагы хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә, Рәис, Контроль-

хисап палатасы аудиторы алу мөмкинлеге аңлашыла. 

         3. Контроль-хисап палатасы Рәисе эш бирүчегә (гамәлгә куючыга) 

вазыйфаи бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү 

турында хәбәр итәргә тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки 

китерә ала. 

         4. Контроль-хисап палатасы аудиторы җитәкчегә вазифаи бурычларны 

үтәгәндә шәхси кызыксынучанлык барлыкка килү турында хәбәр итәргә 

тиеш, ул мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә ала. Җитәкченең 

хәбәр итү тәртибе, хәбәрнамәләрдә булган мәгълүматлар исемлеге, әлеге 

мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм хәбәрләрне теркәү тәртибе 

җитәкче тарафыннан билгеләнә.»; 

        6, 7 бүлекләрне 7,8 бүлекләр дип санарга.  

2. «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

«Контроль-хисап палатасы» муниципаль учреждениесе рәисен  (Сәлимова 

Н..В.) дәүләт пошлинасын түләмичә, гамәлдәге законнарга тәңгәлләштерүгә 

кертелгән үзгәрешләрне дәүләт теркәвенә алуны йөкләргә.      

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет» мәгълүмат-коммуникация челтәрендә: http://aznakayevo.tatar.ru. 

адресы буенча урнаштырырга. 

 4.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

 

Рәис                                                                       М.З.Шәйдуллин 
 


