ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
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№97

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Югары Акхуҗа авыл җирлеге
Советы депутаты статусы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 40 статьясы
нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Югары Акхуҗа авыл
җирлеге Советы карар итә:
1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Югары Акхуҗа авыл
җирлеге Советының 2017 елның 7 августындагы 40 номерлы "Апас муниципаль районы
Югары Акхуҗа авыл җирлеге Советы депутаты статусы турындагы Нигезләмә хакында"
карары белән расланган Апас муниципаль районы Югары Акхуҗа авыл җирлеге
Советы депутаты статусы турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
11 статьяга
түбәндәге эчтәлекле 3 пункт өстәргә:
“3. Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутат хокуклы түгел:
1) шәхси яки ышанычлы затлар аша эшмәкәрлек эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә, коммерция оешмасы белән идарә итүдә яки коммерцияле булмаган
оешма белән идарә итүдә катнашырга (Татарстан Республикасы Муниципаль
берәмлекләре
советы
идарәсендә,
муниципаль
берәмлекләрнең
башка
берләшмәләрендә, сәяси партиядә, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән профсоюзта
катнашудан тыш, съездда (конференциядә) яисә башка иҗтимагый оешманың гомуми
җыелышында, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативларында, күчемсез милекчеләр
иптәшлегендә катнашудан тыш), Россия Федерациясе Президенты яки Россия
Федерациясе Хөкүмәте акты нигезендә оешманың коллегиаль органы эшчәнлегендә
бушлай катнашудан тыш; муниципаль берәмлек исеменнән муниципаль милектә
булган акцияләр (устав капиталында катнашу өлешләре) белән идарә итү
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру тәртибен билгеләүче муниципаль хокукый актлар
нигезендә, оешманың идарә һәм ревизия комиссиясе органнарында муниципаль
берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә яклаудан тыш; федераль законнарда
каралган башка очраклардан тыш;
2) укытучы, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, башка түләүле эшчәнлек
белән шөгыльләнергә. Шул ук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек,
әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе
законнары белән башкасы каралмаган булса, чит ил дәүләтләре, халыкара һәм чит ил
оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары
хисабына гына финанслана алмый;

3)Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе яисә Россия Федерациясе
законнары белән башкасы каралмаган булса, идарә итү органнары, Попечительләр яки
күзәтү советлары, чит ил коммерцияле булмаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның
һәм Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган структур бүлекчәләрнең
башка органнары составына керергә.»;
Түбәндәге эчтәлекле 4 пункт өстәргә:
«4.Депутат 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы " Коррупциягә каршы
көрәш турында "Федераль закон һәм башка федераль законнар белән билгеләнгән
чикләүләрне, тыюларны үтәргә, бурычларны үтәргә тиеш. "Коррупциягә каршы көрәш
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 затларның счетларын (кертемнәр) ачуны
һәм ия булуны тыю, Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил
банкларында кулдагы акча һәм кыйммәтле әйберләр саклауны, чит ил финанс
инструментларыннан файдалануны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында"
2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә билгеләнгән
чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта депутат вәкаләтләре
вакытыннан алда туктатыла.
2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми
порталында, мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга һәм Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районының рәсми сайтында җирлек бүлегендә
урнаштырырга.
3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Акхуҗа авыл җирлеге
башлыгына йөкләргә.
Югары Акхуҗа авыл җирлеге башлыгы
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