
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

НУРЛАТ  МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ СОВЕТЫ  

 
КАРАР 

 

19 август 2018 ел                                                                                          № 235 

 

Нурлат муниципаль районы Советының 2015 елның 13 ноябрендәге 

«Нурлат муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турындагы 

нигезләмәне раслау турында» гы 17 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

турында 
 

«Коррупциягә каршы тору өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү 

максатларында Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында» 2017 елның 3 апрелендәге 64-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясе 

субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап органнарын 

оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары турында» Федераль 

законның 3 һәм 16 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 27 

декабрендәге 566-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Нурлат муниципаль 

районы Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

1. «Нурлат муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турындагы 

нигезләмәне раслау турында» 2015 елның  13 ноябрендәге 17 номерлы Нурлат 

муниципаль районы Советы карарына (Нурлат муниципаль районы Советының 

18.06.2019 ел, № 220 карары белән кертелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

1.1.   «Палатаның вазыйфаи затларының хокуклары, бурычлары һәм 

җаваплылыгы» 15 статьясына түбәндәге эчтәлекле 4.1 пункты өстәргә: 

«4.1. Контроль-хисап органнарының вазыйфаи затлары «Коррупциягә каршы 

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

«Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының 

аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 

декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Аерым категория затларга Россия 

Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар 

(кертемнәр) ачу һәм аларга ия булуны, акчалар һәм кыйммәтле нәрсәләр саклауны,  

чит ил финанс инструментларына ия булуны  һәм (яки)  алардан файдалануны тыю 

турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белән 

билгеләнгән чикләүләрне һәм тыюларны сакларга,   бурычларны үтәргә тиешләр». 



 

 

1.2. «Палатаның биремнәре һәм күрсәтмәләре» 17 статьясындагы 9 пунктны 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Контроль чаралар үткәргәндә җинаять яки коррупцион хокук бозу билгеләре 

каралган муниципаль район бюджеты акчаларын законсыз файдалану фактлары 

ачыкланган очракта, Палата кичекмәстән хокук саклау органнарына тикшерү 

чаралары материалларын тапшыра. Хокук саклау органнары тикшерү-хисап 

органына тапшырылган материаллар буенча һәм контроль-хисап органы 

тарафыннан кабул ителгән карарлар турында мәгълүмат бирергә тиеш.». 

2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Нурлат муниципаль районы 

Советының законлылык һәм хокук тәртибен саклау буенча даими комиссиясенә 

йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан  Республикасы 

Нурлат муниципаль районы Советы рәисе                                           А.С. Әхмәтшин                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 


