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РЕШЕНИЕ КАРАР

2019 елныц 25 июленнэн № 13

Татарстан Республикасы 
Тубэн Кама муниципаль районы 
Сосновка авыл жцрлеге Советыныц 
2014 елныц 30 октябрендэге 
23 номерлы карарына 
узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дэулэт вазыйфаларын билэуче 
затларныц Ьэм башка затларныц чыгымнары керемнэренэ туры килуен тикшереп 
тору турында» 2012 елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, 
Татарстан Республикасы Тубэн Кама муниципаль районы «Афанас авыл жцрлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Афанас авыл жцрлеге Советы карар бирэ:

1. Сосновка авыл жцрлеге Советыныц 2014 елныц 30 октябрендэге 23 номерлы 
карары белэн расланган «Сосновка авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ 
муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэугэ дэгъвалаучы гражданнар тарафыннан 
керемнэр, молкэт Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр турында, шулай ук 
«Сосновка авыл жирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль вазыйфаларны 
билэуче затлар тарафыннан керемнэр, чыгымнар,молкэт йэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэр турында белешмэлэр тапшыру турындагы Нигезлэмэгэ (алга таба -  
Нигезлэмэ) тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

1.1.Нигезлэмэнец 6 пунктындагы «в» пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян 
итэргэ:
«в)белешмэ биру чорына кадэрге календарь ел эчендэ (алга таба -  хисап чоры) узе, 
аныц ире (хатыны) Ьэм (яки) балигъ булмаган балаларыбашкарган жир кишэрлеге, 
башка кучемсез милек объекты, транспорт чарасы, кыйммэтле кэгазьлэр, акциялэр 
(катнашу елеше, оешмаларныц устав (склад) капиталларында пайлар) алуда Ьэр
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килешу буенча узенец чыгымнары, шулай ук аньщ ире (хатыны) йэм (яки) балигъ 
булмаган балаларыныц чыгымнары турында мэгьлуматлар, эгэр мондый алыш- 
бирешлэрнец гомуми суммасы хисап чорына кадэрге еч ел эчендэ элеге затньщ йэм 
аньщ хатынынын (иренец) гомуми кеременнэн артып китсэ, йэм алар хисабына 
алыш-бирешлэр башкарылган акча алу чыганаклары турында.».

1.2. Нигезлэмэнен 13 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«13. «Дэулэт вазыйфаларын билэуче затларныц йэм башка затларньщ чыгымнары 
керемнэренэ туры килуен тикшереп тору турында»2012 елньщ 3 декабрендэге 230- 
ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ тэкъдим ителгэнжир кишорлеген, башка 
кучемсез милек объектын, транспорт чарасын, кыйммэтле кэгазьлэрне, акциялэрне 
(катнашу елеше, оешмаларнын устав (склад) капиталларында пайларны) сатып алу 
буенчаалар хисабына алыш-бирешлэр башкарылган (алыш-биреш башкарылган) 
акча алу чыганаклары турында белешмэлэр, эгэр мондый алыш-бирешлэрнец 
гомуми суммасыхисап чорына кадэрге сонгы еч елда муниципаль вазыйфаяисэ 
муниципаль хезмэт вазыйфасыналмаштыручы (билэуче) затньщ Ьэм аньщ 
хатыныныц (иренец)гомуми кеременнэн артып китсэ, федераль законнар нигезендэ 
урнаштырыла.».

1.3. Нигезлэмэнен 16 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«16. Муниципаль хезмэткэр тарафыннан узенец керемнэре, чыгымнары, мелкэте 
йэм мелкэти характердагы йоклэмэлэре турында, шулай ук хатыныныц (иренец) Ьэм 
балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэте йэм мелкэти 
характердагы йеклэмэлэре турында мэгьлуматларны тапшырмау,эгэр мондый 
мэгълуматларны тапшыру мэжбури булса, яисэ дерес булмаган яки тулы булмаган 
мэгълумат биру муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэттэн азат итугэ китерэ 
торган хокук бозу булып торган очракта.».

2. Элеге карарны законнар да билгелэнгэн тэртиптэ игълан итэргэ.
3. Элеге карарнын утэлешен тикшереп торуны уз естемдэ калдырам.

Сосновка авыл жирлеге башлыгы .Н. Бурчин


