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Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы “Петропавел 
авыл ж;ирлеге” муниципаль берэмлегендэ контракт буенча ж;ирле 

администрация башлыгы вазыйфасын яисэ контракт буенча ж;ирле администрация 
башлыгы вазыйфасын билэуне дэгъвалаучы гражданнар, муниципаль вазыйфаларны 

яисэ ж;ирле администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан 
керемнэре, чыгымнары, милке Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында

белешмэлэр биру тэртибе хакында

"Коррупциягэ каршы тору турында" 2008 елньщ 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы, 
"Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында" 
2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Иэм "Россия Федерациясендэ муниципаль 
хезмэт турында" 2007 елньщ 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законнар, 
Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы Уставы, «Контракт буенча 
ж;ирле администрация башлыгы вазыйфаларын яисэ контракт буенча ж,ирле 
администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затларньщ керемнэре, чыгымнары, 
милке Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биру тэртибе 
турында» 2017 елньщ 19 июлендэге 56-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына 
таянып, Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы «Петропавел авыл 
ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына нигезлэнеп, Татарстан Республикасы Яка 
Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл ж;ирлеге Советы

КАРАР БИРС:

1. Расларга:
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы “Петропавел авыл 

ж;ирлеге” муниципаль берэмлегендэ контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы 
вазыйфасын яисэ контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуне 
дэгъвалаучы гражданнар, муниципаль вазыйфаларны яисэ ж;ирле администрация 
башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан керемнэре, чыгымнары, милке бэм 
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биру тэртибе турындагы 
Нигезлэмэне расларга (1 нче икушымита);

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыньщ Петропавел авыл 
жщрлегендэ муниципаль вазыйфаларга билгелэнгэн гражданнар тарафыннан узлэренек



керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре йем мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында, 
шулай ук хатыныньщ (иренед) йэм балигъ булмаган балаларыньщ керемнэре, 
чыгымнары, мелкэтлэре йэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълумат 
йэм муниципаль вазыйфаларны билэуче затлар тарафыннан узлэренед керемнэре, 
чыгымнары, мелкэтлэре йэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында, шулай ук 
хатыныньщ (иренед) Ьем балигъ булмаган балаларыньщ керемнэре, чыгымнары, 
мелкэтлэре йэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълумат бирергэ тиешле 
муниципаль вазыйфалар Исемлеге (2 нче кушымта).

2. Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
>к;ирлеге Советыныд 2016 елныд 22 апрелендэге 8-26 номерлы «Татарстан Республикасы 
Яда Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл ж;ирлегендэ муниципаль 
вазыйфаларны билэугэ дэгъва кылучы гражданнарныд керемнэре, мелкэте йэм мелкэти 
характердагы йеклэмэлэре турында, шулай ук Яда Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл ж;ирлегендэ муниципаль вазыйфаларны билэуче затларныд керемнэре, 
чыгымнары турында белешмэлэр биру турында " гы карары, уз кечен югалткан дип 
танырга.

3. Элеге карарны "Интернет" мэгълумат -  телекоммуникация челтэрендэге 
"Татарстан Республикасыныд хокукый мэгълумати рэсми портальГ'нда 
(http://pravo.tatarstan.ru) йэм Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районыныд 
рэсми сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru .бастырып чыгарырга (халыкка 
ж;иткерергэ).

4. Элеге карарныд утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яда Чишмэ 
муниципаль районы Петропавел авыл >цирлеге башкарма комитеты ж;итэкчесенэ 
йеклэргэ.

Татарстан Республикасы
Яда Чишмэ муниципаль районы
Петропавел авыл >к;ирлеге Башлыгы Д.С.Никитин

http://pravo.tatarstan.ru
http://novosheshminsk.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы 
Я^а Чишмэ муниципаль районы 

Петропавел авыл ж;ирлеге Советыныц 
2020 елнын 16 март №56-153 

карарына 1 нче номерлы кушымта

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы “Петропавел авыл 
ж;ирлеге” муниципаль берэмлегендэ контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы 

вазыйфасын яисэ контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуне 
дэгъвалаучы гражданнар, муниципаль вазыйфаларны яисэ >цирле администрация 

башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан керемнэре, чыгымнары, милке йэм
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биру тэртибе хакында

Нигезлэмэ

1. Элеге Нигезлэмэнец ж;айга салу предметы:
1.1. Элеге Нигезлэмэ белэн "Коррупциягэ карты тору турында" 2008 елныц 25 

декабрендэге 273-ФЗ номерлы, "Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында" 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы бэм "Россия 
Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында" 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы 
Федераль законнар нигезендэ муниципаль вазыйфа яки контракт буенча ж;ирле 
администрация башлыгы вазыйфасын билэугэ дэгъва итуче гражданнарныц, контракт 
буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфаларын яисэ ж,ирле администрация 
башлыгы вазыйфаларын билэуче затларныц, шулай ук хатыныныц (иренец) йэм балигъ 
булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэте Иэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэре (алга таба - керемнэр, чыгымнар, милек Ьэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэре турында мэгълумат)турында белешмэлэр биру тэртибе билгелэнэ.

1.2. Элеге Нигезлэмэ муниципаль сайлаулар нэтиж;элэре буенча гамэлгэ ашырыла 
торган муниципаль вазыйфаларны билэугэ дэгъвачыларныц керемнэре, чыгымнары, 
мелкэте Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биругэ бэйле 
менэсэбэтлэргэ кагылмый.

2. Керемнэре, чыгымнары, мелкэте йэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре 
турында мэгълумат тапшыру тэртибе Ьэм сроклары:

2.1. Керемнэр, чыгымнар, милек бэм милек характерындагы йеклэмэлэр турында 
мэгълуматлар федераль законнар нигезендэ расланган тэртиптэ контракт буенча ж;ирле 
администрация башлыгы вазыйфасын яисэ контракт буенча ж,ирле администрация 
башлыгы вазыйфасын билэуне дэгъвалаучы гражданнар, контракт буенча муниципаль 
вазыйфаларны яисэ ж;ирле администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар 
тарафыннан белешмэ формасында тапшырыла.

2.2. 2.1 пунктында каралган белешмэ керемнэре, чыгымнары, мелкэте йэм мелкэти 
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биру ечен махсус мэгълумат ресурсы 
аша (dohod.tatar.ru) тутырыла бэм Татарстан Республикасы Президентына тапшырыла. 
Курсэтелгэн белешмэнец кучермэсе муниципаль вазыйфаны яисэ контракт буенча ж;ирле 
администрация башлыгы вазыйфасын билэуне дэгъвалаучы гражданнар, контракт 
буенча муниципаль вазыйфаларны яисэ ж;ирле администрация башлыгы вазыйфаларын 
билэуче затлар тарафыннан имзаланган кэгазьдэ, тиешле муниципаль районда (шэйэр 
округында) коррупцион Ьэм башка хокук бозуларны профилактикалау эше ечен ж,аваплы 
вазыйфаи затка ж;ибэрелэ бэм законнар нигезендэ сакланырга тиеш.

2.3. Эгэр федераль законда башкача билгелэнмэгэн булса, муниципаль вазыйфаны 
яисэ контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэугэ дэгъва 
кылучы граждан тубэндэге мугълуматлар тапшыра:

1) муниципаль вазыйфаны, контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы 
вазыйфасын билэу ечен документлар тапшыру елына кадэр булган календарь елы ечен



барлык чыганаклардан (элеккеге эш урыны буенча яки сайланулы вазыйфа билэгэн урын 
буенча керемнэр, пенсиялэр, пособиелэр, башка тулэулэр) барлык чыганаклардан 
алынган керемнэр турында белешмэлэр, шулай ук граждан тарафыннан муниципаль 
вазыйфаны, контракт буенча ж,ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэп тору 
ечен документлар тапшыру аеннан алдагы айныц беренче числосына (хисап датасына) 
узенэ милек хокукы булган мелкэт турында белешмэлэр;

2) граждан тарафыннан муниципаль вазыйфа, контракт буенча ж;ирле 
администрация башлыгы вазыйфасын билэу ечен документлар тапшыру елына кадэрге 
календарь елы ечен хатыныныц (иренец) йэм балигъ булмаган балаларыныц барлык 
чыганаклардан (хезмэт хакын, пенсиялэрне, пособиелэрне, башка тулэулэрне дэ кертеп) 
алынган керемнере турында белешмэлэр, шулай ук граждан тарафыннан муниципаль 
вазыйфаны, контракт буенча ж,ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэу ечен 
документлар тапшыру аеннан алдагы айныц беренче числосына (хисап датасына) 
аларныц милек хокукындагы мелкэте Рэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
белешмэлэр;

3) хисап чорында (1 гыйнвардан 31 декабрьгэ кадэр) узенец йэм хатыныныц 
(иренец) Иэм балигъ булмаган балаларыныц ж;ир кишэрлеге, башка кучемсез милек, 
транспорт чарасы, кыйммэтле кэгазлэр сатып алу (оешмаларныц устав (ж;ыю) 
капиталларында пайлар, катнашу елеше) буенча чыгымнар турында мэгълуматлар, эгэр 
мондый алыш-бирешлэрнец гомуми суммасы элеге гражданныц йэм аныц хатыныныц 
(иренец) хисап чорына кадэрге еч елгы гомуми кеременнэн артса, Иэр алыш- 
бирешлэрнец гомуми суммасы йэм элеге алыш-бирешлэр кылган акчаларны алу 
чыганаклары турында турында белешмэлэр.

2.4. Муниципаль вазыйфаны билэуче зат, авыл ж;ирлеклэренец вэкиллекле 
органнары депутатларыныц муниципаль вазыйфаларын билэуче йэм уз вэкалэтлэрен 
даими булмаган нигездэ гамэлгэ ашыручы затлардан тыш, яисэ контракт буенча ж;ирле 
администрация башлыгы вазыйфасын билэуче зат ел саен, хисап чорыннан соц килуче 
елныц 30 апреленнэн дэ соцга калмыйча тубэндэге мугълуматлар тапшыра:

1) хисап чорында (1 гыйнвардан 31 декабргэ кадэр) барлык чыганаклардан 
(акчалата булэклэуне, пенсиялэрне, пособиелэрне, башка тулэулэрне дэ кертеп) 
алынган керемнэр турында белешмэлэр, шулай ук милек хокукындагы мелкэт Иэм милек 
характерындагы йеклэмэлэре буенча хисап чоры ахырына булган мэгълуматлар турында 
белешмэлэр (31 декабрь);

2) хатыныныц (иренец) йэм балигъ булмаган балаларыныц хисап чорында барлык 
чыганаклардан (хезмэт хакын, пенсиялэрне, пособиелэрне, башка тулэулэрне дэ кертеп) 
алынган керемнэре турында белешмэлэр, шулай ук милек хокукындагы мелкэте йэм 
мелкэти характердагы йеклэмэлэре буенча хисап чоры ахырына булган мэгълуматлар 
турында белешмэлэр (31 декабрь);

3) хисап чорында (1 гыйнвардан 31 декабрьгэ кадэр) узенец Ьэм хатыныныц 
(иренец) йэм балигъ булмаган балаларыныц ж;ир кишэрлеге, башка кучемсез милек, 
транспорт чарасы, кыйммэтле кэгазлэр сатып алу (оешмаларныц устав (ж;ыю) 
капиталларында пайлар, катнашу елеше) буенча чыгымнар турында мэгълуматлар, эгэр 
мондый алыш-бирешлэрнец гомуми суммасы элеге гражданныц йэм аныц хатыныныц 
(иренец) хисап чорына кадэрге еч елгы гомуми кеременнэн артса, hep алыш- 
бирешлэрнец гомуми суммасы йэм элеге алыш-бирешлэр кылган акчаларны алу 
чыганаклары турында турында белешмэлэр.

2.41Авыл ж;ирлегенец вэкиллекле органы депутатыныц муниципаль вазыйфасын 
билэп торучы Ьэм уз вэкалэтлэрен даими булмаган нигездэ гамэлгэ ашыручы зат 
депутат итеп сайланганнан соц, аца вакантлы депутат мандатын тапшыру яки аныц 
вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыруы туктатылган кеннэн соц дурт ай эчендэ 
керемнэре, чыгымнары, мелкэте Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында, 
шулай ук хисап чоры дэвамында «Дэулэт вазыйфаларын билэуче затларныц Рэм



башка затларньщ чыгымнарыньщ аларньщ керемнерене туры килу-килмевен тикшереп 
тору турында» 2012 елнын, 3 декабрендеге 230-ФЗ номерлы Федераль законньщ 3 
статьясындагы 1 елешенде каралган алыш- бирешлер башкарылган очракта, мегълумат 
тапшыру елына кадэрге hep ел ечен (хисап чоры) мегълумат бире. Хисап чоры 
девамында мондый килешулер башкарылмаса, елеге зат бу хакта Татарстан 
Республикасы Президентына хэбернамэне елеге Нигезлемэге кушымта нигезендеге 
форма буенча 2.2 пунктында каралган махсус мегълумат ресурсыннан файдаланып 
жщберу юлы белен хебер ите. Элеге пунктта каралган хебернамелер, шулай ук (хисап 
чоры девамында «Деулет вазыйфаларын билеуче затларньщ бем башка затларньщ 
чыгымнарыньщ аларньщ керемнерене туры килуен тикшереп тору турында» 2012 елнын, 3 
декабрендеге 230-ФЗ номерлы Федераль законньщ 3 статьясындагы 1 елешенде 
каралган алыш-бирешлер башкарылган очракта) хисап чорыннан соц килуче елньщ 30 
апреленнен де соцга калмыйча биреле.

Авыл жщрлегенец векиллекле органы депутаты муниципаль вазыйфасын билеуче 
бем уз векалетлерен даими булмаган нигезде гамелге ашыручы зат тарафыннан 
имзаланган кегазьдаге хебернаменец кучермесе тиешле муниципаль районда (шабер 
округында) коррупцион бем башка хокук бозуларны профилактикалау эше ечен ж;аваплы 
вазыйфаи затка жщбереле бем законнар нигезенде сакланырга тиеш.

2.5. Эгар елеге Нигезлеме нигезенде уз керемнере, чыгымнары, мелкете бем 
мелкети характердагы йеклемелере турында, шулай ук хатыныньщ (иренен,) бем балигъ 
булмаган балаларыньщ керемнере, чыгымнары, мелкете бем мелкети характердагы 
йеклемелере турында белешмалер бирген гражданга муниципаль вазыйфа буенча 
векалетлер бирелмеген булса (курсетелген муниципаль вазыйфага билгеленмеген, 
сайланмаган), контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасына 
билгеленмеген булса, бу белешмалер аньщ язма гаризасы буенча кире кайтарыла.

3. Керемнере, чыгымнары, мелкете бем мелкети характердагы йеклемелере 
турында тегеллештерелген мегълумат биру.

3.1. Контракт буенча муниципаль вазыйфа яисе ж;ирле администрация башлыгы 
вазыйфасын билеуге дегъва итуче граждан, контракт буенча ж;ирле администрация 
башлыгы вазыйфасын яисе контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасын 
билеуче зат, узе тарафыннан тапшырылган керемнер, чыгымнар, милек бем мелкети 
характердагы йеклемелер турындагы белешмелерде нинди де булса мегълуматлар 
чагылдырылмавын яисе тулысынча чагылдырылмавын ачыкласа, яки хаталар тапса, ул 
Татарстан Республикасы Президентына елеге Нигезлемеде каралган тертипте 
керемнере, чыгымнары, милке бем мелкети характердагы йеклемелере турында тегел 
мегълуматлар (алга таба - тегеллештерелген белешмелер) тапшырырга хокуклы.

3.2. Контракт буенча муниципаль вазыйфаны яисе ж,ирле администрация башлыгы 
вазыйфасын билеуге дегъва итуче граждан курсетелген белешмелерне бирген кеннен 
бер ай эченде тегеллештерелген белешмелерне тапшырырга хокуклы.

3.3. Контракт буенча муниципаль вазыйфа яисе ж;ирле администрация башлыгы 
вазыйфасын билеуче зат елеге нигезлеменец 2.4 бем 2.41 пунктларында курсетелген 
сроклар темамланганнан соц бер ай эченде тегеллештерелген мегълуматларны 
тапшырырга хокуклы.

Керемнере, чыгымнары, мелкете бем мелкети характердагы йеклемелере турында 
мегълумат тапшырмау яки беле торып дерес булмаган яки тулы булмаган белешмелер 
бирген ечен ж;аваплылык.

4.1. Муниципаль вазыйфаларны яисе контракт буенча ж;ирле администрация 
башлыгы вазыйфасын билеуче затлар керемнере, чыгымнары, милке бем мелкети 
характердагы йеклемелере турында мегълуматлар тапшырмау, шулай ук дерес булмаган 
яки тулы булмаган белешмелер бирулере ечен Россия Федерациясе законнары 
нигезенде ж;аваплы булалар.



4.2. Муниципаль вазыйфаны яки контракт буенча ж,ирле администрация башлыгы 
вазыйфасын билэуче затныц керемнэре, чыгымнары, милке Ьэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэре турында мэгълуматларны объектив сэбэплэр аркасында тапшыру 
мемкинлеге булмау факты, яисэ шул турыда гариза Татарстан Республикасы 
Президенты тарафыннан билгелэнэ торган тэртиптэ каралырга тиеш.

4.3. Жфрле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, ж;ирле узидарэнец сайланулы 
вазыйфаи затына, керемнэре, чыгымнары, мелкэте Иэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэре турында дерес булмаган яки тулы булмаган мэгълумат биргэн депутатка, 
элеге мэгълуматларны бозып курсэткэн очракта, бу мэгълуматларны бозып курсэту зур 
эбэмияткэ ия булмаганда, тубэндэге ж;аваплылык чаралары кулланылырга мемкин:

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

берэмлекнец вэкиллекле органында, ж,ирле узидарэнец сайланулы органындагы 
вазыйфадан, муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органында, ж;ирле узидарэнец 
сайланулы органында вазыйфа билэудэн мэхрум итеп, аныц вэкалэтлэре вакыты 
беткэнче азат иту;

3) даими нигездэ вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырудан азат иту, даими нигездэ 
вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру хокукыннан аныц вэкалэтлэре вакыты беткэнчегэ кадэр 
мэхрум иту;

4) муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органында, ж;ирле узидарэнец сайланулы 
органында вазыйфаларны билэуне аныц вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы тыю;

5) даими нигездэ вэкалэтлэрен утэуне вэкалэтлэр срогы тэмамланганчы тыю.
4.4. Элеге Нигезлэмэнец 4.3 пунктында каралган ж;аваплылык чараларын куллану 

турында Татарстан Республикасы Президенты гаризасы (алга таба -  ж;аваплылык 
чаралары) аларны куллану турында Карар кабул итэргэ вэкалэтле ж;ирле узидарэ органы 
тарафыннан элеге органга гариза кергэн кеннэн 30 кеннэн дэ соцга калмыйча карала. 
Татарстан Республикасы Президенты гаризасын карау нэтиж;элэре буенча ж;аваплылык 
чарасын куллану яисэ ждваплылык чарасын кулланудан баш тарту турында Карар кабул 
ителэ.

Хисап чорында керемнэр, чыгымнар, милек бэм милек характерындагы йеклэмэлэр 
турында дерес булмаган яки тулы булмаган белешмэлэр биргэн ечен бары тик бер терле 
генэ ж;аваплылык чарасы кулланылырга мемкин.

Жфрле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, ж;ирле узидарэнец сайланулы 
вазыйфаи заты, керемнэре, чыгымнары, мелкэте йэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэре турында дерес булмаган яки тулы булмаган белешмэлэр биргэн депутатка, 
курсэтелгэн затка карата ждваплылык 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 
ждваплылык чараларын куллану турындагы мэсьэлэне карау турында язма рэвештэ 
хэбэр ителэ.

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

Жфваплылык чарасын кулланудан баш тарту турындагы карарда мондый баш 
тартуныц нигезле дэлиле булырга тиеш.

Жфваплылык чарасын куллану яисэ ж;аваплылык чарасын кулланудан баш тарту 
турындагы карарныц кучермэлэре аны кабул иткэн кеннэн биш эш кене эчендэ депутатка, 
>цирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасына, ж;ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи 
затына имзалатып тапшырыла яисэ тапшыру турында хэбэрнамэ белэн почта аша 
>к;ибэрелэ, шулай ук Татарстан Республикасы Президентына ж;ибэрелэ.



Ж,аваплылык чарасын куллану яисэ >к;аваплылык чарасын кулланудан баш тарту 
турындагы карарга карата Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ 
шикаять бирелергэ мемкин.



Татарстан Республикасы 
Яца Чишмэ муниципаль районы 

Петропавел авыл ж;ирлеге Советыныц 
2020 елнын 16 март №56-153 

карарына 2 нче номерлы кушымта

Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районыныц Яца Чишмэ авыл 
ж;ирлегендэ муниципаль вазыйфаларга билгелэнгэн гражданнар тарафыннан узлэренец 
керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында, 

шулай ук хатыныныц (иренец) 1тэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, 
чыгымнары, мелкэтлэре Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълумат 
йэм муниципаль вазыйфаларны билэуче затлар тарафыннан узлэренец керемнэре, 
чыгымнары, мелкэтлэре йэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында, шулай ук 

хатыныныц (иренец) Ьэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, 
мелкэтлэре Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълумат бирергэ тиешле

муниципаль вазыйфалар Исемлеге

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц Петропавел авыл ж;ирлеге 
Башлыгы,

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц Петропавел авыл >к;ирлеге 
Советы депутатлары.



Муниципаль вазыйфаны яки контракт буенча 
ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасын 
билэуне дэгъвалаучы гражданнар, 
муниципаль вазыйфаларны яисэ контракт 
буенча ж;ирле администрация башлыгы 
вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан 
керемнэре, чыгымнары, милке йэм мелкэти 
характердагы йеклемэлэре турында 
белешмелер биру тертибе турындагы 
Нигезламэгэ кушымта

Татарстан Республикасы Президентына

Хэбэрнамэ

Мин, Яца Чишме муниципаль районы Петропавел авыл ж;ирлеге депутаты

фамилиясе, исеме йэм (булса) атасыныц исеме

«___»______________________ елда туган, паспорт сериясе_____________
№___________ , ______________________________________

тапшыру датасы йэм паспорт биргэн орган

«Коррупциягэ каршы тору турында» 2008 елныц 25 декабрендеге 273-ФЗ номерлы 
Федераль законныц 121 статьясындагы 42 елеше йэм «Муниципаль вазифага яисе 
контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасына дэгъвалаучы 
гражданнарныц, муниципаль вазифаларны яисэ ж;ирле администрация башлыгы 
вазыйфаларын билэуче затларныц керемнэре, чыгымнары, мелкэте йэм мелкэти 
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биру тэртибе турында» 2017 елныц 19 
июлендэге 56-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 2 статьясындагы 41 
елеше нигезендэ хэбэр итэм: минем, хатыным (ирем) йэм (яки) балигъ булмаган 
балаларым тарафыннан хисап чоры дэвамында 1 гыйнвардан 31 декабрьгэ кадэр № 230- 
ФЗ «Дэулэт вазыйфаларын билэуче затларныц йэм башка затларныц чыгымнарыныц 
аларныц керемнэренэ туры килуен контрольдэ тоту турында»гы Федераль законда 
каралган сатып алу буенча алыш-бирешлэр (ж;ир кишэрлеге, башка кучемсез милек 
объекты, транспорт чарасы, кыйммэтле кэгазьлэр, акциялэр сатып алу (оешмаларныц 
устав (ж;ыелма) капиталларында катнашу елеше, пайлары), аларныц гомуми суммасы 
тормыш иптэшем (хатыным) белэн бергэ хисап чорына кадэрге еч елгы безнец гомуми 
керемебездэн артып киткэн сатып алу буенча алыш-бирешлэр башкарылмады.

Элеге белешмэлэрнец дереслеген раслыйм.

«____»_____________20__ ел
гариза биргэн затныц имзасы

(хэбэрнамэне кабул итугэ вэкалэтле затныц фамилиясе, исеме йэм отчествосы(булса) 
йэм имзасы)"


