
 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы 
 

 Азнакай шәһәре                         № 285-38                      «20» август 2019 ел   

  

Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советының 21.11.2011ел  №75-12 «Азнакай 

муниципаль районының Контроль-хисап 

палатасы турында Нигезләмә турында» карары 

белән расланган, Татарстан Республикасы 

«Азнакай муниципаль районының «Контроль-

хисап палатасы» муниципаль казна 

учреждениесе турында Нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында 

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

29.09.2017 №139-21,  22.04.2019 №245-35                 

карарлар редакциясендә) 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел № 131-ФЗ Федераль законны үтәү йөзеннән,  

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 21.11.2011ел  №75-12 

«Азнакай муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турында Нигезләмә 

турында» карары белән расланган, Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль 

районының «Контроль-хисап палатасы» муниципаль казна учреждениесе турында 

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

29.09.2017 №139-21,  22.04.2019 №245-35                 карарлар редакциясендә) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 6 статьяның 3, 4 пунктларын яңа редакциядә бәян итәргә: 

«3. Муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы рәисе, муниципаль берәмлек 

Башлыгы, Башкарма комитет җитәкчесе, тиешле муниципаль берәмлек 

территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау органнары җитәкчеләре белән 

тугналыкта торган (ата-аналар, хатыннар, балалар, абыйлар, сеңелләр, шулай ук 

бертуганнар, апалар, ата-аналар, ир белән хатынның балалары) граждан муниципаль 

берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе, Рәисе урынбасары һәм аудиторы 

вазыйфаларына билгеләнергә тиеш түгел, ә муниципаль хезмәткәр муниципаль 

берәмлекнең контроль-хисап органы Рәисе, Рәисе урынбасары һәм аудиторы 

вазыйфаларын башкара алмый. 

4. Контроль-хисап палатасы Рәисе һәм Контроль-хисап палатасы аудиторы 

хокуксыз: 

1) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 

шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган 

оешма белән идарә итүдә катнашырга (Россия Федерациясе субъекты муниципаль 

берәмлекләре советы идарәсендә, башка муниципаль берәмлекләр 



берләшмәләрендә, сәяси партиядә, Профсоюзда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән 

катнашудан, съездда (конференциядә) яки башка иҗтимагый оешманың, торак, 

торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез милек милек милекчеләр 

ширкәтләренең гомуми җыелышында катнашудан тыш), Россия Федерациясе 

Президенты яки Россия Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың 

коллегиаль органы эшчәнлегендә түләүсез катнашудан тыш; муниципаль хокукый 

актлар нигезендә, муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә булган 

акцияләр (устав капиталында катнашу өлеше) белән идарә итү вәкаләтләрен гамәлгә 

кую тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә, гамәлгә 

куючы (акционер, катнашучы) муниципаль берәмлек булган оешманың идарә һәм 

ревизия комиссиясе органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез 

нигездә тапшырырга; федераль законнарда каралган башка очраклардан тыш; 

2) укытучылык, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, бүтән түләүле 

эшчәнлек белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылык, фәнни һәм башка 

иҗади эшчәнлек, Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яисә Россия 

Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, бары тик чит дәүләтләр, 

халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган 

затлар хисабына  финанслана алмый.; 

3) Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яки Россия Федерациясе 

законнарында башкасы каралмаган булса, идарә итү органнары, Попечительләр яки 

күзәтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган 

оешмаларның башка органнары һәм Россия Федерациясе территориясендә эш итүче 

аларның структур бүлекчәләре составына керергә.»; 

1.2.  15 статьяның 4.1 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:  

«4.1. Җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты, муниципаль вазыйфа 

биләүче башка зат 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә 

каршы көрәш турында» Федераль закон һәм башка федераль законнар белән 

билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, вазыйфаларны үтәргә тиеш. Җирле 

үзидарәнең сайланулы органы әгъзасының, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи 

затының, муниципаль вазыйфаны биләүче башка затның вәкаләтләре «коррупциягә 

каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль 

законда, «дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның чыгымнарының һәм башка 

затларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында " 2012 елның 3 

декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән чикләүләрне, 

тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта вакытыннан алда туктатыла.», «Аерым 

категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил 

банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм аларга ия булуны, акча һәм 

кыйммәтләрне саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) 

алардан файдалануны тыю турында»2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы 

Федераль закон белән кертелде.»; 

1.3. 15 статьяга түбәндәге эчтәлекле 7, 8 пунктлары өстәргә: 

«7. Җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына, муниципаль вазыйфаны 

биләүче башка затка, үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында дөрес булмаган яки тулы булмаган мәгълүмат, шулай ук үз 

хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, 

мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр биргән 



очракта, әлеге мәгълүматларны бозу әһәмиятле булмаган очракта, түбәндәге 

җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин: 

1) кисәтү; 

2) җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында, муниципаль 

берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында үз 

вәкаләтләре срогы тәмамланганчы вазыйфаларыннан азат итү; 

3) вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашырудан азат итү, аның вәкаләтләре 

вакыты туктатылганчы, вәкаләтләрен даими нигездә башкару хокукыннан мәхрүм 

итеп, даими нигездә гамәлгә ашырудан азат итү; 

4) вәкаләтләре срогы тәмамланганчы муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында 

вазыйфаларны биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы тәмамланганчы вәкаләтләрне даими нигездә үтәүне 

тыю. 

8. Җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи затына әлеге статьяның 7 пунктчасында күрсәтелгән 

җаваплылык чараларын куллану турында Карар кабул итү тәртибе Россия 

Федерациясе субъекты законы нигезендә муниципаль хокукый акт белән 

билгеләнә.»; 

1.4. Түбәндәге эчтәлекле 24 статья өстәргә: 

«24 статья. Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау һәм җайга салу 

1. Мәнфәгатьләр каршылыгы астында Рәиснең, Контроль-хисап палатасы 

аудиторының, Контроль-хисап палатасы аудиторының, Контроль-хисап 

палатасының милеккә һәм (яки) контроль-хисап палатасының Эшлекле абруена 

зыян китерергә сәләтле булган Рәиснең, Контроль-хисап палатасының аудиторының 

шәхси кызыксынуы һәм хокуклары арасында каршылыклар барлыкка килергә 

мөмкин булган хәл аңлашыла. 

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.»; 

1.5. 24, 25 статьяларны  25, 26 статьялар дип санарга. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 21.09.2011 ел №75-12 

«Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

Контроль-хисап палатасы турындагы нигезләмә турында» карары белән расланган 



(31.10.2012 №189-26,  02.02.2017 №96-15, 29.09.2017 №139-21 карарлар 

редакциясендә),   

Татарстан Республикасы Азнакай район Советының 21.11.2011ел  №75-12 

«Азнакай муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турында Нигезләмә 

турында» карары белән расланган, Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советының 22.04.2019 ел №245-35 «Азнакай муниципаль районының «Контроль-

хисап палатасы» муниципаль казна учреждениесе турында Нигезләмәгә үзгәрешләр 

кертү хакында» карары үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында http:// aznakyevo.tatarstan.ru.  

адресы буенча урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны рәис урынбасары  

Н.М. Нагыймовка  йөкләргә. 
 

 

    Рәис                                                                                           М.З. Шәйдуллин 


