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<ТаТарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
ЖИРЛеГе)) МУНИциПаЛЬ берэмлегендэ муниципаль вазыЙфа яисэ контракт

бУенча я{ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуне даьвалаучы
гражданнар, муниципаль вазыйфаларны яиQэ контракт буенча щирле
аДМИНИСТРаЦИя башлыгы вазьiЙфаларын билауче затлар тарафыннан

керемнэр, чыгымнар, молкэте hэм молкэти характердагы йоклэмэлэр хакында
белешмэлэр тапшыру тортибе турында

<Коррупцияга каршы тору турында)) 2008 елныц 25 декабрендэге ЛЬ273-
ФЗ номерлы, ((Россия Федерациясенда щирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциПларЫ турында) 200З елныц б октябрендэге 1зl-ФЗ номерлы, ((Россия
ФеДеРациЯсендэ муниципаль хезмэт турында> 2007 елныц 2 мартындагы 25-
ФЗ НОмерЛы Федераль законнар, ((N,{уницилаль вазыйфа яисе контракт буенча
}цирле администрация башлыгы вазыйфасын билауне дэьвалаучы
гражданнар, муниципаль вазыйфалар яиса контракт буенча )цирле
администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан
КеРеМНЭР, ЧЫГЫМнар, молкэт турында hэм молкэти характердагы Йоклэмалэре
ХаКЫНДа белешмэлар тапшыру тэртибе турында>> 201] елныц 19 июлендэге
5б-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасьf Законы, Татарстан Республикасы
N4аМадыш Муниципаль районы Коек-Ерыкса авыJI )цирJIеге Уставы нигезендэ
Татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
жирлеге CoBeTbi КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1. Расларга:
((ТаТарстан Республикасы i\4амадыш муниципаль районыныц Коек-

Ерыкса авыл п{ирлеге)) муниципаль берамлегенда муниципаль вазыйфаларны
ЯИСЭ КОНТРаКТ бУенча щирле администрация башльlгы вазыйфаларын билауне
ДЭГЪВаЛаУЧЫ ГРаЖДаннар, муниципаль вазыЙфаларны яиса контракт буенча
П(ИРЛе аДМИНИСТрация башлыгы вазыЙфаларын билэуче затлар тарафыннан
КеРеМНаР, ЧЫГЫМНар, молкате 1rэм молкэти характердагы Йоклэмелэре хакында
белешмэлар тапшыру тэртибе турындагы Нигезлэмэне (1 нче кушымта);

Татарстан Республикасы Nl[амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса
аВЬiЛ П{ИРЛеГеНДэ вазыЙфага билгелэнгондэ гражданнар очен yзлэренец
КеРеМнЭре) Llыгымнарь1, молкэте horur мФJlItэти харак,l,ердагы йоклэмэлэре
ТУРЫНДа МэГЪЛyмат, шулаЙ ук yз хатыныныц (иренец) hэм балиь булмаган
баЛаларыныц керемнере, чыгымнары, молкэтлоре hэм молкоти характердагы
ЙОклэмалэре турында мэгълyмат, шулай ук хатыныньlц (иренец) haM балиь

t
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булмагаН балаларыныц керемнэре, чыгымнары, молкотлэре hэм молкэти
характердагы йоклэмэлэре турында мэгълYмат бирерга тиешле Татарстан
республикасы дэyлат граждан хезN4оте вазыйфалары исемлеген (2 нче
кушымта).

2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса
аВЫЛ }КИРлеГе Советыныц 2016 елныц 1З апрелендэге 4-В номерлы <lV{амадыш
МУницИПаJIъ раЙоны Коек-Ерыкса авыл щирлеге муниципаль берамлегендэ
МУНИЦИПаль вазыЙфаларны билэуго дэгъва кылучы гражданнарныц керемнэре,
МоЛкЭте hэм молкэти характердагы Йоклэмэлэре турында, шулаiт ук NIамадыш
МУНИЦИПалъ раЙоны Коек-Ерыкса авыл х(ирлеге муниципаль берамлегендэ
муниципаль вазыйфаларны билэуче затларныц керемнэре, чыгымнары,
МоЛкэтлэре haM молкати характердагы Йоклэмэлэре турында белешмолэр б"рy
ТУРынДа Нигезлэмэне раслау хакында)) гы карары yз кочен югапткан дип
танырга.

З. Олеге Kapapнbi авыл жирлегенец мэг,ьлyмат стендларында, N4амадыш
МУнИциПаЛь раЙоныныц mаrлаdуsh.tаtагstап.гut рэсми саЙтында, Татарстан
Республикасы хокукый магълyмат рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru)
урнаштыру юлы белэн LIг,ълан итэрго.

4. Карарныц yтелешен контрольдэ тотуны Мамадыш муниципfuIIь

раЙоныныц Кеек-Ерыкса авыл щирлеге башлыгы Ф.Р.Шэйхетдиновка
йоклэргэ.

Башлык,
Коек-Ерыкса авыл щирлеге
Советы рэисе /Ф.Р" Шэйхетдинов/



Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы
Кеек-Ерыкса авыл щирлеге Советыныц

|9.02,2020 4-50 санлы карарына
1 нче кушымта

<Татарстан Республикасы VIамадыш муниципаль районыныц Коек-Ерыкса
авыл п(ирлеге)) муниципаль берэмлегендэ муниципаль вазыйфа яисэ кон'гракТ

буенча }кирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуне даьвалаучы
гражданнар, муниципаль вазыйфаларны яисо контракт буенча )цирле

администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан керемнер,
чыгымнар, молкэте hэм молкэти характердагы йоклэмэлере хакында

белешмэлэр тапшыру тортибе турында
нигезлама

1. Олеге Нигезламенец щайга салу предметы:
1.1 . Олеге Нигезлэмэ, 200В елныц 25 декабрендаге <Коррупциягэ каршы

тору турында)) гы J\b 2]З-ФЗ номерлы, <<Россия Федерациясендэ х(ирле
yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында)) 2003 елныц 6

октябрендэге 131-ФЗ номерлы, <<Россия Федерациясендэ муниципаль хезмот
турында)> 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федералъ законнар
нигезендэ муниципаль вазыйфа яки контракт буенча я{ирле администрация
башлыгы вазыйфасын билэуга дагъва итyче гражданнарныц, контракт буенча
я{ирле администрация башлыгы вазыйфаларын яисо х(ирле администрация
башлыгы вазыйфаларын билауче затларныц, шулай ук хатыныныц (иренец)
hэм балиь булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, молкэте hэм
молкэти характердагы йокламэларе (алга таба - керемнер, чыгымнар, милек
haM молкоти характердагы йокламэлэре турында белешмэлор) тапшыру
тэртибен билгели.

1.2. Олеге нигезлэмэ муниципаль сайлаулар нэтижэлэре буенча биланэ
торган муниципалъ вазыйфалар билэуне дэI-ьвалаучьlлар тарафыннан
керемнэр, чыгымнар, молкэт hэм молкэти характердагы йоклэмолэр турынДа
белешмэлэр тапшыру белэн бэйле монэсэбэтлэргэ кагылмый.

2. Керемноре, чыгымнары, молкэте hэм молкэти характердагы
йоклэмэлоре турында могълyмат тапшыру тэртибе haM сроклары:

2,1. Керемнэр, чыгымнар, милек hр,м милек характерьiндагы йоклэмолер
турында белешмэлар федераль законнар нигезенда расланган тэртиптэ
контракт буенча я{ирле администрация башлыгы вазыйфасын яиее контракт
буенча я{ирле администрация башлыгы вазыйфасын билауне дэьвалаучы
гражданнар, контракт буенча муниципаль вазыйфаларны

билэуче затлар
яисэ )цирле

администрация башлыгы вазыйфаларын тарафыннан
тапшырыла.

2.2, Белешмэ керемнэр, LIьlгымнар, милек hэм милек характерыНДаГы
йокломэлэр турында белешмэлэр б"рy очен махсуслаштьtрылган могълyМаТ

ресурсы аша тутырыла hэм Татарстан Республикасы Президентына
тапшырыла (dohod.tatar.ru). Курсэтелгон белешменец кyчермосе муниципаль



ВаЗЫЙфаНЫ яИсэ контракт буенча щирле администрация башлыгы вазыйфасын
билоУне доьвалаучы гражданнар, контракт буенча муниципаль вазыйфаларны
ЯИСЭ щИрле администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар
тарафыннан имзаланган кэгазьде, тиешле муниципаль районда (шlэhэр
ОКРУГЫнДа) коррупцион hэм башка хокук бозуларны профилактикаJIау эше
ОЧеН }цаВаПлы вазыЙфаи затка ;циборелэ hэм законнар нигезенде сакланырга
тиеш.

2.З, Федераль законда башкасы билгелонмэган булса, муниципаль
вазыЙфа яисо контракт буенча щирле администрация башлыгы вазыйфасын
билаугэ дэьва кылучы граждан тубэндэгелэрне тапшыра:

1) муниципаль вазыйфаны билау очен документлар тапшыру елына
кадорге календарь ел очен барлык чыганаклардан алынган керемнэре (элеккеге
эш Урынындагы яисе сайланулы вазьiйфаны билаy урынындагы керемнерне,
Пенсияларне, гIособиелэрне, башка тyлэyлэрне кертеп) турында белешмэлэр,
шУлаЙ Ук аныц милек хокукындагы молItоте турында hэм граждан муниципаль
вазыЙфаны билау очен документлар тапшыру аена кадэрге айныц беренче
чИсЛосына булган молкэти характердагы Йоклэмэлэре турында белешмэлэр;

2) грах(данныц муниципаль вазыйфа, контракт буенча ).кирле
аДМИнистрация башлыгы вазыЙфасын билэу очен документлар тапшыру елына
кадэрге календаръ ел очен хатыныныц (иреrrец) hэм балиь булмаган
балаларыныц барлык чыганаклардан алынган керемнере (хезмэт хакын,
Пенсиялэрне, пособиелэрне, башка тYлэYлэрне кертеп) турында белешмэлар,
шулай ук граждан муниципаль вазыйфа, контракт буенча п{ирле
аДминистрация башлыгы вазыЙфасын билэу очен документлар тапшыру аена
КаДэрГе аЙныц беренче числосыF{а (хисап датасына) милек хокукындагы
МОлкеТе тУрында haM аларныц молкаl,и характердаг,ы Йокламэлере турында
белешмэлэр;

З) rщир кишорлеге, башка кyчемсез моJIкэт объекты, транспорт чарасы,
кыЙммэтле когазьлер (оешмаларныц устав (тупланма) капитапларындагы
каТЧаШУ олешпэре, паЙлар) сатып алуга i<агылышлы hэр алыш-биреш буенча
yз чыгымнары, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган
балаларыныц чыгымнары (оешмаларныц устав (тупланма) капиталларындагы
катнашу олешлере, пайлар) турында белешмэлэр, эгэр мондый алыш-
бирешлэрнец гомуми суммасы элеге затньiц haM aHbiн хатыныныц (иренец)
хисап чорына (1гыЙнвардан 31 декабрьгэ кадар) кадэрге соцгы оч елдагы
ГоМУми кеременнан артып китсэ hэм элеге алыш-бирешлерне башкару
чыганаклары хакында.

2,4" \tlуниципаль вазыйфаны билэу.лё зат, авыл щирлеклэренец вокиллекле
органнары депутатларыныц муниципаль вазьiйфаларьiFI билэу.lg hэм даими
нигездо yз вэкалотлорен башкаручы затлардан ,гыш, йа контракт буенча я(ирле
администрация башлыгы вазыЙфась]н башкарудан тыш, ел саен, хисап
чорыннан соц килyче елныц 30 апреленнэн до соIJга калмыйча тапшыра:

1) хисап чорында (1 гыйнвардан 31 декабрьгэ кадэр) барлык
чыганаклардан алынган керемнэре (акчалата булэклауне, пенсиялэрне,
пособиеларне, башка тyлэyларне кертеп) турында белешмэлэр, шулай ук аныц
милек хокукындагы молкоте турында hэм хисап чоры ахырына торышы буенча
молкэти характердагы йоклэмэларе турында белешмэлэр (З1 декабрьгэ кадэр);



2) хисал чорында (1 гыйнвардан З l декабръгэ кадэр) алган хатыныныц
(иренец) haM балигъ булмаган балаларыныц барлык чыганаклардан (хезмэт
хакын, пенсиялорне, пособиелэрне, башка тyлаyлэрне кертеп) керемнэре
турында белешмалар, шулай ук алар милек хокукында булган молкэт турында
hoM хисап чоры ахырына аларныц молкэти характердагы йоклэмэлэре турында
белешмалэр (З 1 декабрьгэ кадэр);

3) щир кишорлеге, башка кyчемсез молкат объекты) транспорт чарасы,
кыйммэтле кэгазьлэр (оешмаларныц устав (тупланма) капиталларындагы
катнашу олешлэре, пайлар) сатып алуга кагылышлы hap алыш-биреш буенча
yз чыгымнары, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балиь булмаган
балаларыныц чыгымнары (оешмаларньiц устав (тупланма) капиталларындагы
катнашу олешлэре, пайлар) турында белешмэлэр, агэр мондый алыш-
бирешлэрнец гомуми суммасы элеге затныц hэм аныц хатыныныц (иренец)

хисап чорына (1гыйнвардан 31 декабрьгэ кадор) кадэрге соцгь1 оч елдагы
гомуми кеременнэн артып китсэ hэм элеге алыш-бирешлэрне башкарУ
чыганаклары хакында.

2.4,1 . Авыл щирлеге депутаты мунициIIалъ вазыйфасын билэуте hэм

даими нигездэ yз вэкалотлэрен гамэлгэ ашыручы зат кyрсотелган
белешмаларне депутат булып сайланган, аца вакантлъ1 депутат мандатЫн
тапшырган яиQе даими нигездэ вокалотларне гамолгэ ашыруны туктаткан

коннен алыгl лyрт ай эчендэ, шулай ук белешмэлэр (хисап чоры) бирелгэн
елдан алдагы h"p ел эчендо, 2012 елныц З декабрендоге 230-ФЗ нОМеРЛЫ

Федераль законныц 3 статьясындагы 1 олешендэ каралган алыш-бирешлэрНеЦ
хисап чоры дэвамында башкарылган oLIpaKTa, "!эулэт вазыйфаларын билэУче
затлар hэм аларныц керемнэренэ башка затлар LIыгымнарыныц туры киЛyен

тикшереп тору турында"гы Федералъ законttыц 3 статьясьiндагы 1 олешенда
каралган алыш-бирешлэр башкарылган очракта тапшыра. Хисап чоры

дэвамында мондый килешyлар башкарылмаса, кyрсэтелгэн Зат бу хакТа

Татарстан Республикась1 Президентына елеге Нигезлэмэнец 2.2 пунктынДа
каралган махсус мэгълyмат ресурсын кiлланып, хэбэрнамэне щибэру юлы
белэн хэбэр итэ. Элеге пунктта каралган хэбэрнамэлар, шулай ук хисап чоРЫ

дэвамында <Щэулэт вазыйфаларын билау.Iе затларныц hэм башка затларныЦ
чыгымнарыныц аларныц керемнэрене туры килyен тикшереп тору турында)
2012 елныц З декабрендеге 230_ФЗ номерлы Федера_гrь законныц 3

статьясындагы 1 олешендэ каралган килешyлор башкарыJIган очракта) хисаП
чорыннан соц килyче елныц З0 апреленнэн дэ соцга калмыйча бирелэ.

Авыл я{ирпегенец вокиллекле органы депутать1 муниципалъ вазыйфасын
билэуче hэм уз вокалэтлэрен даими нигёздэ г.lмолга ашыручы зат тарафынr+ан

имзаланган кэгазьдэ хэбарнамэнец кyчерNlэсе тrIешле муниципалъ районда
(шаhэр округында) коррупцион hэм башка хокук бозуларны профилактикаЛаУ
эше очен щаваплы вазыйфаи затка rrlибэрелэ hэм законнар нигеЗенДЭ

сакланырга тиеш.
2.5. егэр элеге Нигезлэмо нигезендэ yз керемнэре, чыгымнары, молкэте

hэм молкэти характердагы йокламэларе турында. шулай ук хатынынын
(иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц керемнаре, чыгымнары, моЛкоТе

hэм молкэти характердагы йокламалэре турында белешмэлэр биргэн граЖДаН

муниципаль вазыйфа буенча вэкалатлэр бирелмэгэн булса (курсэтелгэН



муниципаль вазыйфага билгеланмэгэн, сайланмаган), контракт буенча ).цирле
админисТрациЯ башлыгы вазыйфасына билгелэнмэган булса, бу белешмалар
аныц язма гаризасы буенча кире кайтарыла.

з. Керемнэре, чыгымнары, молкэте hэм молкэти характердагы
йокламэлоре турында тоголлэштерелган белешмэлэр тапшыру:

З.1. N4уНиципалЬ вазыйсРа яисО контракТ буенча щирле администрация
башлыгЫ вазыйфасын билэуне дэьвалаучы граждан, муниципаль вазыйфа
яиса контракТ буенча )цирле администрация башлыгы вазьiйфасын билэу-Iе
зат, керемнэре, чыгымнары,молкэте hэм молкэти характердагы йоклэмалэре
турында тапшырЫлгаН белешмЭлардЭ нинди дэ булса мэьлYматныц булмавын
ЯИСО ТУЛысынча булмавын, яки хаталар буrrуын ачыклаган очракта, алар
Татарстан Республикасы Президентына элеге Нигезлэмэдо каралган тэртипте
КеРеМнэре, Чыгымнары, милке haM молкоти характердагы йоклэмэларе
ТУрында тогол мэгълyматлар (алга таба t тогэллэштерелгэн белешмэлэр)
тапшырьlрга хокуклы.

з,2. Контракт буенча муниципаль вазыйфаны яисэ жирле администрация
башлыгы вазыйфасын билэуго дэгъва итYче граждан кYрсателгэн
беЛеШМалорне биргэн коннан бер ай эчендэ тогэллэштерелган белешмэлэрне
тапшырырга хокуклы.

З.З. Контракт буенча муниципаль вазыйфа йа х(ирле администрация
башлыгы вазыЙфасын билэу.lg зат алеге нигезломэнец 2.4 haM 2.4I
пунктларында кyрсэтелген сроклар тэмамланганнан соц б.р ай эчендэ
тогэлл оштерелгэн мэгъл yматларньi тап шырыр га хокуклы.

4. КеРемнэре, чыгымнары, N,Iолкэте haM молкати характердагы
ЙеКЛЭмалэре турында белешмолэр талшырмау яки бела торып дорес булмаган
яки тулы булмаган белешмолэр биргэн очен щаваплылык:

4" 1. КереМНэр, чыгымнар, молкэт hэм молкэти характердагы йоклэмэлэр
ТУРЫНДа белешмаЛэрне тапшырмаган, шулаЙ ук ]uуниципаль вазыйфаларны
ЯИСЭ конТракт буенча щирле администрация башлыгы вазыЙфасын билэуче
ЗаТНЫН белэ торып дорес булмаган яi.rса тулы булмаган белешмолорен
ТаПШЫрГан очен Россия Федерациясе законнары нигезендэ я{аваплы булалар.

4.2, N4Униципаль вазыйфаны яки контракт буенча х(ирле администрация
башлыгьi вазыйфасын билэуче затнын керемнэре, чыгымнары, милке haM
МОЛКЭТИ ХаРаКТерДагы Йоклэмэлэре турында мэгълyматларны объектив
СЭбЭплэр аркасында тапшыру момкинлеге булмау турында гариза Татарстан
РеСПУбликасы Президенты тарафыннаij билгелэно торган тэртиптэ каралырга
тиеш.

4.з, п{ирле yзидарэнец сайлаI]улы органы эьзасы, iцирле yзидаранец
сайланулы вазыйфаи заты, керемнэре, чь]гымнары, молкэте hэм молкэти
ХаРаКТерДаГы Йоклэп,tэларе турында дорес булмаган яки тулы булмаган
МЭЬЛyМат биргэн депутатка, алеге маьлyматларны бозып кyрсеткэн очракта,
тубэндэге }цаваплылык чаралары кулланылырга момкин:

l ) кисэту;
2) депУтатны, щирле yзидарэнец сайланулы органы эьзасын муницип€tль

берэмлекнец вэкиллекле органында, щирле yзиларэнец сайлаЕулы органында
ВаЗЫЙфадан аЗат итy, аныц вэкалэтлэре вакыты беткэнче, муниципаль



беромлекнец вэкиллекле органында, }кирле yзидарэнец сайланулы органында
вазыйфа билэудан мохрyм итy;

з) даими нигезда вэкалэтлорне гамэлгэ ашырудан азат итy, аныц
вэкалотлэре вакыты бетканчега кадэр даими нигездэ вокалэтлэрен гамэлга
ашыру хокукыннан MoxpYM итY;

4) муниципалъ берэмлекнец вакиллекле органында, я{ирле yзидарэнец
сайланулы органында yз вэкалэтлэре срогы томамланганчы вазыйфаларны
билэуне тыю;

5) ВЭКалэТлар срогы тэмамлангаFIчы даими нигездэ векалэтлэрен yтэyне
тыю.

4.4. Элеге Нигезлэмэнец 4.З пунктында каралган я{аваплылык чараларын
куллану турында Татарстан Республикасы Президенты гаризасы (алга таба -

щаваплылык чараларьi) элеге органга гариза кергэн коннон алыlr 30 коннан дэ
соцга калмыйча аларны куллану турында карар кабул итэргэ вэкалэтле щирле
YзидарЭ органЫ тарафыннан карала. Татарстан Республикасы Президенты
гаризасын карау нэтижэлэре буенча }кавагiлылык чарасын куллану яисе
жаваплылык чарасын кулланудан баш тарту турында Карар кабул ителэ.

ХИСаП чорында керемнэр, чьiгымнар, милек hам милек характерындагы
йеклэмэлэр турында дорес булмаган яки тулы булмаган белешмалэр биргэн
очен бары тик бер гено щаваплылык чарасы кулланыJIырга момкин.

щирле yзидаронец сайланулы органы депутаты, щирле yзидарэнен
сайланулы вазыйфаи заты, кереN,IFIэр) чьiгымнар, молкот hэм молкати
ХаРаКТеРДаГы Йоклэмэлэр турында дорес булмаган яисе тулы булмаган
беЛеШмэлэр биргэн депутат, х(ирле yзидаранец сайланулы вазыйфаи заты
КYРСЭТеЛГан Затка карата кyрсэтелган чараларны куллану турында карар кабул
ИТОРГэ вэкалэтле орган тарафыннан кyрсателгэн затка карата кyрсэтелгэн
ЧаРаЛарны кУллану хакындагы мэсьалоне карау датасына кимендо биш эш
коне кала карау турында хэбар итэ.

Щаваплъlлык чарасъlн куллану турындагы карарда коррупцион хокук
бозуга кyрсатмэ, депутат, п(ирле yзидарэнёц сайланулы органы эьзасы, жирле
YЗИДаРЭНеЦ СаЙланулы вазыЙфаи заты тарафыннан бозылган норматив
ХОКУКЫЙ аКТЛарныц Россия Федерациясе законнарь]нда билгелэнган тэртиптэ
карарга карата шикаять белдеру хокукы кyрсэтелгэн булырга тиеш"

П{аваплылык чарасын кулланудан баш тарту турьiндагы карарда мондый
баш тартуньlц дэлиллэнгэн нигезе булырга тиеш.

ЩаваплыЛык чарасын куллану яиса }щаваплылык чарасын кулланудан баш
тарту турындагы карарныц кyчермолэре аны кабул иткэн коннэн биш эш коне
эчендо Депутатка, }кирле yзидарэнец, сайланулы органы аьзасына] }кирле
YЗИДаРОНеЦ СаЙланулы вазыЙфаи затына имза астында тапшырыла яисе
ТаПШырУ ТУрында уведомление белэн почта аша яqибэрелэ, шулай ук Татарстан
Ресгrубликасы Президентына >цибарелэ.

}(аваплылык чарасын куллану яисе }щавапльiJ{ык чарасын кулланудан
баш тарту турындагы карар Россия Федерациясе законнарында билгелэнган
тэртипта шикаять бирелерге момкин.



Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл щирлеге Советыныц

19.02.2020 4-50 санлы карарына
2 нче кушымта

ТатарстаН РеспубликасЫ N{амадыш муниципаль районьiнда вазыйфага
бИЛГеЛЭНГэнДЭ гражданнар очен yзлэренец керемнэре, чыгымнары, молкэте
hэм молкэти характердагы йокламэларе турында мэьлyмат, шулай ук
хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре,
ЧЫГЫМНаРЫ, МОЛКЭТлэре hэм молкэти характердагы Йеклэмалэре турында
мэьлyмат, шулай ук хатыныныц (иренец) haM балигъ булмаган балаларыныц
керемнере, чыгымнары, молкэтлоре haM молкэти характердагы йоклэмолэре
турында мэьлyмат бирергэ тиешле Татарстан Республикасы деyлат граждан
хезмэте вазыйфалары исемлеге

татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
х{ирлеге башлыгы

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса
)d{ирлеге Советы Рэисе

татарстан Республикасы N4амадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
яtирлеге Советы депутатларь1



]\4ин

к Муrrиципаль вазыйфаг,а яки контракт буенча
щирле администрация башлыгы вазыйфасына
дэгъвалаучы гражданнар, муниципа,ть
вазыйфаларны яиса контракт буенча щирле
администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче
затлар r:арафыннан керемнэре, чыгымнары,
молкэте hэм мелrкэти характердагы йоклэмэлэре
турында белешмэлор бирy тэртибе турында )
Нигезлэмагэ кушымта

Татарстан Республикасы Презилентына

Хабэрнамэ

авыл я{ирлеге депутаты
авыл жирлегенец вэкиллекле органы l,IceМe

муниципаль раион
муниципaLпь раион исеl\4е

))

фамилиясе" исеп,rе hэп,t (булса) аl,асыныц }.IceIvIe

туган елы, паспорт сериясе
Nь

биру датасы hoM паспорт биргэн орган

<Коррупuияга каршы тору турында)) 200В елныц 25 декабрендэге 27З-ФЗ
НОМерЛы Федераль законныц 12t статьясындагы 42 олеше haM <N4униципаль
ВаЗифага яисо контракт буенча }кирле админисT,рация башлыгы вазыйфасына

дэьвалаучы гражданнарныц, муниципаль вазифаларны яисе жирле
администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затларныц керемнэре,
чыГыМнары, молкэте hэм молкэти характердагы Йокламалэре турында
белешмэлор бирy тэртибе турында)) 2017 елныц 19 июлендэге 56-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законыныц 2 статьясындагы 4| олеше нигезендо,
минем, хатыным ("р.) hэм (яки) баrrигъ булмаган балаларыныц ЛЪ 230-ФЗ
<fаулэт вазыйфаларын билэуче затларныц haM башка затларныц
чыгымнарынын аларныц керемноренэ туры килyен контрольда тоту турында)
(ж"р кишорлеге, башка кyчемсез милек объекты, транспорт чарасы,
кыйммэтле кэгазьлэр, акциялэр (оешмаларныц устав (щьiелма)
капиталларында катнашу олеше, пайлrары) сатыгI алrу буенча алыш-бирешлэр),
аларныц гомуми суммасы тормыш иптэшем (хатыным) кеременнэн соцгы оч
еЛ ЭЧеНДЭ арТыл китэ), хисап LIоры дэв.tмында 1 гыЙнвардан З 1 декабрьгэ
кадэр булмады.

Олеге белешмалорнец дореслеген раслыйм.(( )) 20 ел

гарt.lзat ()lil]l,эн зtt,г имзасьi

(хэбарнамэне кабул llтyга вакалатле затньiц фамlIлtлясе, t.tceMe l,tэм (булса)этисеLlец исеме) имзасы)>.


