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Совет карарына үзгәрешләр кертү 

турында муниципаль берәмлеге 

башлыгы "Куйбышев Затоны шәһәр 

тибындагы поселогы Кама Тамагы 

муниципаль районы» Татарстан 

Республикасы «депутат статусы 

турында «2017 ел, 31 август, 52/1 нче 

карары Муниципаль берәмлеге Советы 

"шәһәр тибындагы бистә Кама Тамагы 

Штп- Кама Тамагы муниципаль 

районы Татарстан Республикасы»» 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында "2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга үзгәрешләр 

кертү сәбәпле, гамәлдәге законнарга туры китерү максатында «Кама Тамагы 

муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы" 

муниципаль берәмлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

1.«Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы 

поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 2017 елның 31 августындагы 52/1 

номерлы карары белән расланган «Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев 

Затоны шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советы депутаты 

статусы турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

11 статьяда: 

2 өлешне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Депутат 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә 

каршы тору турында» Федераль закон һәм башка федераль законнар белән 

билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны үтәргә, бурычларны үтәргә тиеш. Депутат 

вәкаләтләре 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы 

тору турында» Федераль закон, 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның 

чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 



Федераль закон, «аерым категория затларга аерым категория затларга счетлар 

(кертемнәр) ачуны һәм булуны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ 

номерлы Федераль закон белән билгеләнгән чикләүләрне, тыюларны, бурычларны 

үтәмәгән очракта, вакытыннан алда туктатыла» Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында «2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса, Россия Федерациясе 

территориясеннән читтә урнашкан чит ил финанс инструментларына ия булу һәм 

(яисә) алардан файдалану» дигән темага семинар уздырылды.»; 

түбәндәге эчтәлекле 3 өлеш өстәргә: 

«3. Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында дөрес булмаган яки тулы булмаган мәгълүмат биргән 

депутатка, шулай ук хатынының (иренең) һәм  балаларының керемнәре, чыгымнары, 

мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр биргән өчен, 

бу мәглүматларны бозмаган очракта түбәндәге җаваплылык чаралары кулланылырга 

мөмкин: 

1) кисәтү; 

2) депутатны муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле 

үзидарәнең сайланулы органында, муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, 

җирле үзидарәнең сайланулы органында үз вәкаләтләре вакыты туктатылганчы 

вазыйфасыннан азат итү.; 

3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан азат итү, вәкаләтләре вакыты 

туктатылганчы, даими нигездә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру хокукыннан мәхрүм 

итү; 

4) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең 

сайланулы органында аның вәкаләтләре срогы туктатылганчы вазыйфаларны 

биләүне тыю; 

5) вәкаләтләр срогы туктатылганчы даими нигездә вәкаләтләрне үтәүне 

тыю.». 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат 

стендларында игълан итәргә: 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Ульяновск шоссесы ур., 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Больничный тыкрыгы ур; 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Куйбышев ур., 2А; 

-  Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Кама Тамагы 

штп. Куйбышев Затоны, Завод ур; 



Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы» 

муниципаль берәмлек Советы Рәисе 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы шәһәр тибындагы  

Куйбышев Затон поселогы»                                                                    Н.Б. Ефимов  

 

 

 


