
Республика Татарстан 

 

Глава Менделеевского 

муниципального района 
  

Татарстан Республикасы 

 

Менделеевск муниципаль  

районы башлыгы 

 
   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
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Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы муниципаль 

берәмлеге җирле үзидарә органнарында 

муниципаль хезмәт вазыйфаларын 

биләүче затларның, муниципаль 

хезмәткәрләрнең һәм аларның гаилә 

әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, 

мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында мәгълүматларны 

Менделеевск муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштыру һәм әлеге 

мәгълүматларны массакүләм мәгълүмат 

чараларына бастырып чыгару өчен бирү 

тәртибе турында" Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

  

2012 елның 3 декабрендәге "Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм 

башка затларның чыгымнары аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору 

турында" 230-ФЗ номерлы Федераль закон, "Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә", 

 

 

КАРАР  БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы "Муниципаль 

берәмлеге җирле  үзидарә  органнарында  муниципаль хезмәт вазыйфаларын 

биләүче затларның, муниципаль хезмәткәрләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турындагы 

мәгълүматларны Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында урнаштыру 

һәм әлеге мәгълүматларны массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару 

өчен бирү тәртибе турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында", Менделеевск 



муниципаль районы башлыгының 2017 елның 1 июнендәге 37 номерлы карары 

белән расланган түбәндәге үзгәрешләр: 

1.1. Нигезләмәнең 2 пунктындагы г пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

"г) әгәр мондый алыш-бирүләрнең гомуми суммасы муниципаль хезмәткәрнең, 

Менделеевск муниципаль районында муниципаль вазыйфа биләгән затның һәм 

аларның хатынының (иренең) соңгы өч ел эчендә җир кишәрлеген, башка күчемсез 

милек объектын, транспорт чарасын, кыйммәтле кәгазьләрне, акцияләр (катнашу 

өлеше, оешмаларның устав (склад) капиталларында пайларны сатып алу буенча 

алыш-бирешләр (алыш-бирешләр) тарафыннан башкарылган акчалар алу 

чыганаклары турында мәгълүматлар. 

1.1. Нигезләмәнең 2 пунктындагы г пунктчасын үзгәртергә һәм түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

"г) әгәр мондый алыш-бирүләрнең гомуми суммасы муниципаль хезмәткәрнең, 

Менделеевск муниципаль районында муниципаль вазыйфа биләгән затның һәм 

аларның хатынының (иренең) соңгы өч ел эчендә җир кишәрлеген, башка күчемсез 

милек объектын, транспорт чарасын, кыйммәтле кәгазьләрне, акцияләр (катнашу 

өлеше, оешмаларның устав (склад) капиталларында пайларны сатып алу буенча 

алыш-бирешләр (алыш-бирешләр) тарафыннан башкарылган акчалар алу 

чыганаклары турында мәгълүматлар. 

2. Әлеге карарны Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында 

"Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://mendeleevsk.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга http://pravo.tatarstan.ru/.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Менделеевск муниципаль 

районы Советы Аппаратының кадрлар эше секторы мөдире С. В. Мисалимовага 

йөкләргә. 

 

 

 

 

Менделеевск  

муниципаль районы башлыгы                                                    В. С. Чершинцев 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

