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Татарстан Республикасы Эгерже
муниципаль районы Советыныц 
«Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районында муниципаль 
вазыйфаларны алыштыруга дэгъва итуче 
гражданнар тарафыннан керемнэр, 
милек Ьэм милек характерындагы 
йеклэмэлэр турында мэгълумат, шулай 
у к Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районында муниципаль 
вазыйфаларны билэуче затлар
тарафыннан керемнэр, чыгымнар, милек 
Иэм милек характерындагы йеклэмэлэр 
турында мэгълумат тапшыруы» хакында 
2016 елныц 11 апрелендэге 8-4 номерлы 
карары белэн расланган Нигезлэмэгэ 
узгэрешлэр керту турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары 
турында» Федераль законный 40 статьясына Ьэм «Коррупциягэ каршы тору 
турында» Федераль законный 13.1 статьясына узгэрешлэр керту хакында» 2019 
елныц 26 июлендэге 228-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, «Коррупциягэ 
каршы тору мэсьэлэлэре буенча Татарстан Республикасыныц аерым закон 
актларына узгэрешлэр керту турында» 2019 елныц 9 декабрендэге 99-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы нигезендэ, Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Советыныц «Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районында муниципаль вазыйфаларны 
алыштыруга дэгъва итуче гражданнар тарафыннан керемнэр, милек Иэм милек 
характерындагы йеклэмэлэр турында мэгълумат, шулай ук Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районында муниципаль вазыйфаларны билэуче затлар 
тарафыннан керемнэр, чыгымнар, милек Иэм милек характерындагы йеклэмэлэр



турында мэгълумат тапшыруы» хакында 2016 елныц 11 апрелендэге 8-4 номерлы 
карары белзн расланган Нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. 8нче пунктныц беренче абзацында «Муниципаль вазыйфаны билэуче зат» 
сузлэреннэн соц «(авыл жирлеклэренец вэкиллекле органнары депутатларыныц 
муниципаль вазыйфаларын билэуче Ьэм уз вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ 
ашыручы затлардан тыш)» дигэн сузлэр белэн тулыландырырга.

1.2. тубэндэге эчтэлекле 21нче пункт белэн тулыландырырга:
«21. Депутат, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле узидарэнец 

сайланулы вазыйфаи заты "Коррупциягэ каршы тору турында" 2008 елныц 25 
декабрендэге 273-03 номерлы Федераль законда Ьэм башка федераль законнарда 
билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны, бурычларны утэргэ тиеш. Депутат, жирле 
узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты 
вэкалэтлэре "Коррупциягэ каршы тору турында" 2008 елныц 25 декабрендэге 273- 
ФЗ номерлы Федераль законда, "Дэулэт вазыйфаларын билэуче затларныц Ьэм 
башка затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ туры килуен тикшереп тору 
турында" 2012 елныц 3 декабрендэге 230-Ф3 номерлы Федераль закон, "Аерым 
категория затларныц аерым категориялэренэ Россия Федерациясе территориясеннэн 
читтэ урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнэр) ачуны Ьэм аларны 
саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны Ьэм (яки) алардан 
файдалануны тыю турында" 2013 елныц 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон 
белэн билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны, бурычларны утэмэгэн очракта 
вакытыннан алда туктатыла, эгэр элеге Федераль законда башкасы каралмаган 
булса. »

21.1. Муниципаль вазыйфаларны, жирле администрация башлыгы 
вазыйфаларын билэуне дэгъвалаучы гражданнар Ьэм муниципаль вазыйфаларны, 
Жирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуче затлар тарафыннан 
тапшырылган керемнэр, чыгымнар, милек Ьэм милек характерындагы йеклэмэлэр 
турындагы белешмэлэрнец дереслеген Ьэм тулылыгын тикшеру (алга таба - 
тикшеру) Татарстан Республикасы Президенты карары буенча гамэлгэ ашырыла. 
Карар муниципаль вазыйфаны, жирле администрация башлыгы вазыйфасын билэугэ 
дэгъва кылучы Ьэр гражданга яисэ муниципаль вазыйфа, жирле администрация 
башлыгы вазыйфасын билэуче затка карата аерым кабул ителэ Ьэм язма рэвештэ 
рэсмилэштерелэ.

21.2. 21.1 пунктында курсэтелмэгэн муниципаль вазыйфаны билэуче, шулай ук 
жирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуче зат тарафыннан тапшырылган 
керемнэр, чыгымнар, милек Ьэм милек характерындагы йеклэмэлэр турындагы 
белешмэлэрнец дереслеген Ьэм тулылыгын тикшеру нэтижэсендэ алар тарафыннан 
«Коррупциягэ каршы тору турында» Федераль закон, «Дэулэт вазыйфаларын 
билэуче затларныц Ьэм башка затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ 
туры килуен тикшереп тору турында» Федераль закон, «Аерым категория затларга 
Россия Федерациясе территориясеннэн читтэ урнашкан чит ил банкларында счетлар 
(кертемнэр) ачуны Ьэм аларны саклауны, чит ил финанс инструментларына ия 
булуны Ьэм (яки) алардан файдалануны тыю турында» Федераль закон белэн 
билгелэнгэн чиклэулэрне, тыюларны, бурычларны утэмэу фактлары ачыкланганда, 
Татарстан Республикасы Президенты муниципаль вазыйфаны, жирле



администрация башлыгы вазыйфасын билэуче затныц вэкалэтлэрен вакытыннан 
алда туктату яисэ аца карата башка дисциплинар жэза куллану турында гариза белэн 
тиешле карар кабул итэргэ вэкалэтле жирле узидарэ органнарына яки судка 
мэрэжэгать итэргэ тиеш.

21.3. Ждрле узидарэнен сайланулы органы эгъзасы, жирле узидарэнец 
сайланулы вазыйфаи заты, керемнэре, чыгымнары, милек Ъэм милек 
характерындагы йеклэмэлэре турында дорес булмаган яки тулы булмаган 
мэгълумат биргэн депутатка, элеге мэгълуматларны бозып курсэткэн очракта, 
тубэндэге жаваплылык чаралары кулланылырга мемкин:

1) кисэту;
2) депутатны, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасын муниципаль 

берэмлекнец вэкиллекле органында, жирле узидарэнец сайланулы органында 
вазыйфадан азат иту, аныц вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы, муниципаль 
берэмлекнец вэкиллекле органында, жирле узидарэнец сайланулы органында 
вазыйфа билэудэн мэхрум иту;

3) вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыру хокукыннан мэхрум итеп, анын 
вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы даими нигездэ вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырудан 
азат иту;

4) вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы муниципаль берэмлекнец вэкиллекле 
органында, жирле узидарэнец сайланулы органында вазыйфа билэуне тыю;

5) вэкалэтлэр срогы тэмамланганчы даими нигездэ вэкалэтлэрне утэуне тыю.
21.4. Татарстан Республикасы Президентыныц 21.3 пунктында каралган 

жаваплылык чараларын куллану турында гаризасы (алга таба -  жаваплылык 
чаралары) аларны куллану турында карар кабул итэргэ вэкалэтле жирле узидарэ 
органы тарафыннан элеге органга гариза кергэн кеннэн 30 кеннэн дэ сонга 
калмыйча карала. Жаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итэргэ 
вэкалэтле жирле узидарэ органы эшенец теп рэвеше сессиялэр булып, жаваплылык 
чараларын куллану турында Татарстан Республикасы Президенты гаризасы 
сессиялэр арасындагы чорда алынган булса, курсэтелгэн гариза аныц кергэн кеннэн 
еч айдан да соцга калмыйча карала. Татарстан Республикасы Президенты гаризасын 
карау нэтижэлэре буенча жаваплылык чарасын куллану яисэ жаваплылык чарасын 
кулланудан баш тарту турында карар кабул ителэ.

Хисап чорында керемнэр, чыгымнар, милек Ьэм милек характерындагы 
йеклэмэлэр турында дерес булмаган яки тулы булмаган белешмэлэр биргэн очен 
бары тик бер генэ жаваплылык чарасы кулланылырга мемкин.

Ж^ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле узидарэнец сайланулы 
вазыйфаи заты, керемнэре, чыгымнары, милек Ьэм милек характерындагы 
йеклэмэлэре турында дерес булмаган яки тулы булмаган белешмэлэр биргэн 
депутатка, курсэтелгэн затка карата жаваплылык чараларын куллану турында карар 
кабул итэргэ вэкалэтле орган тарафыннан, аца карата курсэтелгэн чараларны 
куллану турындагы мэсьэлэне караганчыга кадэр биш эш кененнэн дэ ким булмаган 
вакыт эчендэ жаваплылык чараларын куллану турында карар кабул итэргэ вэкалэтле 
орган тарафыннан язмача жаваплылык чараларын куллану турындагы мэсьэлэне 
карау турында хэбэр ителэ.



Даваплылык чарасын куллану турындагы карарда коррупциячел хокук бозуга 
курсэтмэ, депутат, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле узидарэнец 
сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан бозылган норматив хокукый актлар 
нигезлэмэлэре, Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ карарга 
карата шикаять биру хокукы булырга тиеш.

Даваплылык чарасын кулланудан баш тарту турындагы карарда мондый баш 
тартуныц дэлиллэнгэн нигезе булырга тиеш.

Жаваплылык чарасын куллану турында яисэ жаваплылык чарасын кулланудан 
баш тарту турында карарныц кучермэлэре аны кабул иткэн кеннэн биш эш коне 
эчендэ депутатка, жирле узидарэнен сайланулы органы эгъзасына, жирле 
узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына имза астында тапшырыла яисэ тапшыру 
турында уведомление белэн почта аша жибэрелэ, шулай ук Татарстан Республикасы 
Президентына жибэрелэ.

Жаваплылык чарасын куллану яисэ жаваплылык чарасын кулланудан баш тарту 
турындагы карар Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ шикаять 
бирелергэ мемкин.»

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында http://pravo.tatarstan.ru) Ьэм Татарстан Республикасы Огерже 
муниципаль район ыныц рэсми сайтында (http://agryz.tatarstan.ru) бастырып 
чыгарырга (халыкка игълан итэргэ).

3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы башлыгы урынбасарына йеклэргэ.

Муниципаль район Башлыгы, 
Совет Рэисе В.В. МАКАРОВ

http://pravo.tatarstan.ru
http://agryz.tatarstan.ru

