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Яңа Ишле Советы карарына үзгәреш кертү турында
авыл җирлеге Советының 2007 елның 20 мартындагы 22/2 номерлы карарын
раслау турында Яңа Ишле Советы депутаты статусы турында " нигезләмә
Коррупциягә каршы көрәш турында "Федераль законның 12.1 статьясына
үзгәрешләр кертү хакында" 2019 елның 26 июлендәге 251-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендә, Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
җирлеге Советы, Чүпрәле муниципаль районы прокурорының 2019 елның 26
сентябрендәге 02-08-02 номерлы протестын исәпкә алып, Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
I. Яңа Ишле авыл җирлеге Советының «Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
җирлеге Советы депутаты статусы турында «Нигезләмәне раслау хакында " 2007
елның 20 мартындагы 22/2 номерлы карарына » түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1. 15 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.Депутат бурычлы:
1) үз эшчәнлеген башкарганда Россия Федерациясе Конституциясен, федераль
законнарны, республика Конституциясен үтәргә Һәм башка муниципаль хокукый
актлар; гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәүне һәм яклауны
тәэмин итә;
2) даими, кимендә айга бер тапкыр, сайлаучыларны кабул итү үткәрергә;
3) оештыру-хокукый формаларына, иҗтимагый берләшмәләренә, дәүләт хакимияте
органнарына, җирле үзидарә органнарына бәйсез рәвештә, гражданнарның,
оешмаларның мөрәҗәгатьләрен үз вакытында карарга һәм аларга үз компетенциясе
чикләрендә җавап бирергә.;
4) сайлаучылар алдында турыдан-туры очрашуларда хисап тотарга, шулай ук үз
эшләре турында массакүләм мәгълүмат чаралары аша елга кимендә бер тапкыр хәбәр
итәргә;
5) депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле чикләүләрне үтәргә;
6) депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә аңа билгеле булган
гражданнарның шәхси тормышына, намусына һәм абруена кагылышлы белешмәләрне
игълан итмәскә.
2. Депутат үзенә федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, җирлек
уставы һәм башка муниципаль хокукый актлар белән йөкләнгән башка вазыйфаларны
башкара.
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3 Депутат үз керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында
белешмәләр, шулай ук ире (хатыны) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре,
мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә белешмәләр бирергә тиеш. Авыл
җирлегенең вәкиллекле органы депутаты муниципаль вазыйфасын биләүче һәм үз
вәкаләтләрен даими булмаган нигездә башкаручы зат әлеге мәгълүматларны депутат
булып сайланган көннән соң дүрт ай эчендә, аңа вакантлы депутат мандатын
тапшырганнан соң яисә аның вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыру
туктатылганнан соң, шулай ук хисап чоры дәвамында белешмәләр (хисап чоры) биргән
һәр ел өчен, хисап чоры дәвамында килешүләр, "дәүләт Вазыйфаларын биләүче
затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен
тикшереп тору турында"2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль
законның 3 статьясындагы 1 өлешендә каралган. Хисап чоры дәвамында мондый
килешүләр башкарылмаган очракта, күрсәтелгән зат бу хакта Россия Федерациясе
субъекты законы белән билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе субъектының иң
югары вазыйфаи затына (Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары
башкарма органы җитәкчесенә) хәбәр итә.
4. Депутат Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында билгеләнгән
тәртиптә вазыйфаи бурычларны үтәгәндә шәхси кызыксыну туу турында хәбәр итәргә
тиеш
мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерә, шулай ук мондый конфликтны
булдырмау яки җайга салу буенча чаралар күрергә мөмкин.
5.
Депутат тарафыннан тапшырылган керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек
характерындагы
йөкләмәләр
турында
белешмәләр
"Интернет"
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә җирле үзидарә органнарының рәсми сайтларында
урнаштырыла һәм (яки) массакүләм мәгълүмат чараларын муниципаль хокукый
актларда билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгару өчен бирелә.
6.
Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында
әлеге статьяның 3 өлеше нигезендә тапшырыла торган белешмәләрнең дөреслеген
һәм тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы Законында билгеләнгән тәртиптә
Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы Премьер-министры)
карары буенча гамәлгә ашырыла.
7.
Әлеге статьяның 5 өлеше нигезендә гамәлгә ашырылган тикшерү нәтиҗәсендә
депутат тарафыннан «коррупциягә каршы тору 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 затларга аерым категория затларның керемнәренә туры килүен тикшереп
тору турында" 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, " аерым
категория затларга аерым категорияләргә затларның счетларын ачарга һәм төзергә),
Татарстан Республикасы Президенты (Татарстан Республикасы Премьер-министры)
депутат вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату яисә аңа карата тиешле карар кабул
итәргә вәкаләтле җирле үзидарә органына карата башка җаваплылык чараларын
куллану турында гариза белән мөрәҗәгать итә.
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8. Депутатка, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасына, җирле үзидарәнең үз
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында
дөрес булмаган яисә тулы булмаган мәгълүмат биргән вазыйфаи затына, шулай ук
хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары,
мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр биргән өчен,
әгәр бу мәгълүматларны бозып күрсәтмәгән булса, түбәндәге җаваплылык чаралары
кулланылырга мөмкин::
1) кисәтү;
2) депутатны, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасын муниципаль берәмлекнең
вәкиллекле органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфасыннан азат
итү, аның вәкаләтләре вакыты туктатылганчы муниципаль берәмлекнең вәкиллекле
органында, җирле үзидарәнең сайланулы органында вазыйфа биләү хокукыннан
мәхрүм итү.;
3) вәкаләтләрне гамәлгә ашырудан даими нигездә азат итү, вәкаләтләр срогы
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.
9. «Коррупциягә каршы тору 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
затларга аерым категория затларга счетлар (кертемнәр) ачуны һәм булуны, Россия
Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар
(кертемнәр) ачуны, акчалар һәм кыйммәтләрне саклауны тыю турында" 2013 елның 7
маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон, чит ил финанс инструментларына ия булу
(яки) алардан файдалану өчен федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актларында каралган җаваплылык тота.
II. Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында, Яңа Ишле авыл җирлеге
сайтында урнаштырырга, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында бастырып чыгарырга.
III. Әлеге карар аңа кул куйган көннән үз көченә керә.

