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РЕШЕНИЕ

2019 елныц 25 ию леннэн

КАРАР

№ 13

Татарстан Республикасы
Тубэн К ама м униципаль районы
Кармалы авыл ж ирлеге С оветыны ц
2014 елныц 30 октябрендэге
18 номерлы карары на
узгэреш лэр керту туры нда

«Россия Ф едерациясендэ муниципаль хезм эт туры нда» 2007 елныц 2
марты ндагы 25-ФЗ номерлы Ф едераль закон, «Д эулэт вазы йф алары н билэуче
затларныц Иэм баш ка затларны ц чыгы мнары керем нэренэ туры килуен тикш ереп
тору турында» 2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЭ номерлы Ф едераль закон,
Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы «К армалы авыл ж ирлеге»
муниципаль берэм леге У ставы нигезендэ, Кармалы авыл ж ирлеге Советы карар
бирэ:
1. К армалы авыл ж ирлеге С оветыны ц 2014 елныц 30 октябрендэге 18 номерлы
карары белэн расланган «Кармалы авыл ж ирлеге» муниципаль берэмлегендэ
муниципаль хезм эт вазы йф алары н билэугэ дэгъвалаучы граж даннар тарафы ннан
керемнэр, м елкэт Ьэм м елкэти характердагы йвклэм элэр туры нда, ш улай ук
«Кармалы авыл ж ирлеге» муниципаль берэм легендэ муниципаль вазыйфаларны
билэуче затлар тараф ы ннан керемнэр, чыгы мнар, м елкэт Ьэм м олкэти характердагы
йеклэм элэр туры нда белеш м элэр тапш ы ру туры ндагы Н игезлэм эгэ (алга таба Н игезлэмэ) тубэндэге узгэреш лэр кертергэ:
1.1 .Н игезлэм энец 6 пункты ндагы «в» пунктчасы н тубэндэге редакциядэ бэян
итэргэ:
«в)белеш мэ биру чоры на кадэрге календарь ел эчендэ (алгл таба - хисап чоры) узе,
аныц ире (хаты ны) Иэм (яки) балигъ булмаган балалары баш карган жир киш эрлеге,
баш ка кучемсез м илек объекты, транспорт чарасы, кы йммэтле кэгазьлэр, акциялэр
(катнаш у елеш е, оеш м аларны ц устав (склад) капиталлары нда пайлар) алуда Иэр

килеш у буенча узенец чы гы мнары , ш улай ук аныц ире (хаты ны) Ьэм (яки) балигъ
булмаган балалары ны ц чы гы мнары туры нда м эгьлум атлар, эгэр мондый алышбиреш лэрнец гомуми суммасы хисап чоры на кадэрге оч ел эчендэ элеге затны ц Ьэм
аныц хаты ны ны ц (иренен) гомуми кеременнэн артып китсэ, Ьэм алар хисабы на
алы ш -биреш лэр баш кары лган акча алу чы ганаклары турында.».
1.2. Н игезлэм энец 13 пункты н тубзндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«13. «Д эулэт вазы йф алары н билэуче затларны н Ьэм баш ка затларньщ чы гы м нары
керемнэренэ туры килуен тикш ереп тору туры нда»2012 елньщ 3 декабрендэге 230ФЗ номерлы Ф едераль закон нигезендэ тэкъдим ителгэю кир киш эрлеген, баш ка
кучемсез м илек обьекты н, транспорт чарасын, кы ймм этле кэгазьлэрне, акциялэрне
(катнаш у елеш е, оеш маларньщ устав (склад) капиталлары нда пайларны) сатып алу
буенчаалар хисабы на алы ш -биреш лэр баш кары лган (алы ш -биреш баш карылган)
акча алу чы ганаклары туры нда белеш мэлэр, эгэр м онды й алы ш -биреш лэрнец
гомуми суммасы хисап чоры на кадэрге сонгы еч елда муниципаль вазыйфаяисэ
муниципаль хезм эт вазы йф асы н алмаш ты ручы (билэуче) затны ц Ьэм аныц
хаты ныныц (иренец)гом уми кеременнэн артып китсэ, ф едераль законнар нигезендэ
урнаш тырыла.».
1.3. Н игезлэм энец 16 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«16. М униципаль хезм эткэр тараф ы ннан узенец керемнэре, чы гы мнары , молкэте
Ьэм молкэти характердагы йоклэм элэре турында, ш улай ук хаты ны ны ц (иренец) Ъэм
балигъ булмаган балалары ны ц керемнэре, чы гы мнары , м олкэте Ьэм молкэти
характердагы йоклэм элэре туры нда мэгълум атларны тапш ы рм ау,эгэр мондый
м эгълуматларны тапш ы ру мэ>кбури булса, яисэ дорес булмаган яки тулы булмаган
м эгьлум ат биру м униципаль хезм эткэрне муниципаль хезм эттэн азат итугэ китерэ
торган хокук бозу булы п торган очракта.».
2. Элеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ игълан итэргэ.
карарны ц утэлеш ен тикш ереп торуны уз остемдэ калдырам.
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