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КАРАР

№ 10

Татарстан Республикасы
Тубэн Кама м униципаль районы
Каенлы авыл ж ирлеге С оветы ны ц
2014 елньщ 30 октябрендэге
21 номерлы карарына
узгэрешлэр кертутурында
«Россия Ф едерациясендз муниципаль хезм эт туры нда» 2007 елныц 2
мартындагы 25-Ф З номерлы Ф едераль закон, «Д эулэт вазыйфаларын
билэуче
затларныц Ьэм баш ка затларны ц чыгы мнары керем нэренэ туры килуен тикшереп
тору турында» 2012 елньщ 3 декабрендэге 230-ФЭ номерлы Ф едераль закон,
Татарстан Республикасы Тубэн Кама м униципаль районы «Каенлы авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге У ставы нигезендэ, Каенлы авыл ж ирлеге Советы карарбирэ:

1.
Каенлы авыл ж ирлеге С оветы ны ц 2014 елны ц 30 октябрендэге 21 номерлы
карары белзн расланган «Каенлы авыл ж ирлеге» м униципаль берэмлегендэ
муниципаль хезм зт вазыйфаларын билэугэ дэгъвалаучы граж даннар тарафыннан
керемнэр, м олкэт Ьэм молкэти характердагы йеклэм эл эр турында, шулай ук
«Каенлы авыл ж ирлеге» муниципаль берэм легендэ м униципаль вазыйфаларны
билэуче затлар тараф ы ннан керемнэр, чыгымнар, м олкэт Ьэм молкэти характердагы
йеклэмэлэр турында белеш м элэр тапш ыру туры ндагы Н игезлэм эгэ (алга таба
Нигезлэмэ) тубэндэге узгэреш лэр кертергэ:
1.1.
Н игезлэм энец 7 пункты ндагы «в» пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян
итэргэ:
«в) белеш мэ биру чорына кадэрге календарь ел эчендэ (алга таба - хисап чоры)
узе, аныцире (хаты ны ) Ьэм (яки) балигъ булмаган балаларыбаш карган жир
кишэрлеге, баш ка кучемсез милек объекты, транспорт чарасы, кы ймм эгле кэгазьлэр,
акциялэр (катнашу олеш е, оеш м аларны ц устав (склад) капиталлары нда пайлар)
алуда Ьэр килешу буенча узенец чыгымнары, шулай ук аны ц ире (хатыны) Ьэм (яки)

балигъ булмаган балалары ны ц чыгы мнары туры нда м эгълум атлар, эгэр мондый
алы ш -биреш лэрнец гомуми суммасы хисап чоры на кадэрге еч ел эчендэ элеге
затныц Ьэм аньщ хаты ны ньщ (иренец) гомуми кеременнэн артып китсэ, Ьэм алар
хисабына алы ш -биреш лэр баш карылган акча алу чы ганаклары турында.».
1.2. Н игезлэмэнен 13 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«13. «Д эулэт вазыйфаларын билэуче затларны ц Ьэм баш ка затларныц
чыгымнары керем нэренэ туры килуен тикш ереп тору туры нда» 2012 елнын 3
декабрендэге 2 3 0 - 0 3 номерлы Ф едераль закон нигезендэ тэкъдим ителгэнжир
кишэрлеген, баш ка кучемсез милек объектын, транспорт чарасын, кыйммэтле
кэгазьлэрне,
акциялэрне
(катнаш у
олеше,
оеш м аларны н
устав
(склад)
капиталларында пайларны ) сатып алу буенчаалар хисабы на алыш -биреш лэр
башкарылган (алы ш -биреш баш карылган) акча алу чыганаклары турында
белешмэлэр, эгэр м онды й алы ш -биреш лэрнец гомуми сумм асы хисап чорына
кадэрге сонгы еч елда м униципаль вазыйф аяисэ м униципаль хезмэт вазыйфасын
алмаштыручы (билэуче) затныц Ьэм аньщ хаты ны ньщ (иренен) гомуми кеременнэн
артып китсэ, федераль законнар нигезендэ урнаш тырыла.».
1.3. Нигезлэм энен 16 пункты на тубэндэге эчтэлекле абзацлар естэргэ:
«Элеге
Н игезлэм энен
7
пунктындагы
«в»
пунктчасында
каралган
мэгълуматларны тапш ы ру буенча бурычны муниципаль вазыйфаны билэче зат
тарафыннан баш кармау хокук бозу булып тора. Курсэтелгэн хокук бозуны кылган
зат билэгэн вазыйф асыннан билгелэнгэн тэртиптэ азат ителергэ тиеш.
М униципаль вазыйф аны билэуче затнын чы гы м нары н, шулай ук хатыныньщ
(иренец) Ьэм балигъ булмаган балалары ны ц чы гы м нары н тикш еруне гамэлгэ а 1пыру
барыш ында элеге зат чы гы м нары , шулай у к аныц хаты ны н ьщ (иренец) Ьэм балигъ
булмаган балалары ны ц чы гы м нары гомуми керем нэренэ туры килмэуне раслаучы
хэллэр ачыкланган очракта, чыгы м нарны тикш еруне гам элгэ аш ы ру нэтижэсендэ
алынган материаллар ул тэм ам ланганнан соц еч кен эчендэ Татарстан Республикасы
Президенты тарафы ннан
Россия Ф едерациясе
прокуратурасы
органнарына
жибэрелэ.
М униципаль вазыйф аны билэуче затныц чы гы мнары н, шулай ук хатыныньщ
(иренец) Ьэм балигъ булмаган балалары ны ц чы гы м нары н тикш еруне гамэлгэ ашыру
барышында жинаять, административ яки баш ка хокук бозу билгелэре ачыкланган
очракта, чыгы мнарны тикш еруне гамэлгэ ашыру нэтиж эсендэ алынган материаллар
ул тэмамланганнан соц еч кен эчендэ Татарстан Республикасы Президенты
тарафыннан дэулэт органнары на аларныц компетенциялэре нигезендэ жибэрелэ».
2. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ игълан итэргэ.
3. Элеге карарныц утэлеш ен тикш ереп торуны уз естем дэ калдырам.

