ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КЭКРЕ ^ Л АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
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2020 елньщ 22 мае

«Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кэкре Кул авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль вазыйфа яисэ контракт
буенча жирле администрация башлыгы вазыйфасын билэуне дэгъвалаучы
гражданнар, муниципаль вазыйфаларны яисэ контракт буенча жирле
администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан
керемнэр, чыгымнар, мелкэте hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр хакында
белешмэлэр тапшыру тэртибе турында

«Коррупциягэ каршы тору турында» 2008 елныц 25 декабрендэге №273-Ф3
номерлы,
«Россия Федерациясендэ ^ирле Yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы, «Россия
Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль законнар, «Муниципаль вазыйфа яисэ контракт буенча ^ирле
администрация
башлыгы вазыйфасын билэYне дэгъвалаучы
гражданнар,
муниципаль вазыйфалар яисэ контракт буенча ^ирле администрация башлыгы
вазыйфаларын билэYче затлар тарафыннан керемнэр, чыгымнар, мелкэт турында
hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре хакында белешмэлэр тапшыру тэртибе
турында» 2017 елныц 19 июлендэге 56-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кэкре ^ л авыл
^ирлеге муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы
Аксубай муниципаль районы Кэкре ^ л авыл ^ирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Расларга:
«Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц Кэкре ^ л авыл
^ирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль вазыйфаларны яисэ контракт
буенча ^ирле администрация башлыгы вазыйфаларын билэYне дэгъвалаучы
гражданнар,
муниципаль
вазыйфаларны
яисэ
контракт
буенча
^ирле
администрация башлыгы вазыйфаларын билэYче затлар тарафыннан керемнэр,
чыгымнар, мелкэте hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре хакында белешмэлэр
тапшыру тэртибе турындагы Нигезлэмэне (1 нче кушымта);
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кэкре ^ л
авыл
^ирлегендэ вазыйфага билгелэнгэндэ гражданнар ечен Yзлэренец керемнэре,
чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълYмат,
шулай ук Y3 хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре,
чыгымнары, мелкэтлэре hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында
мэгълYмат, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц
керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турында мэгълYмат бирергэ тиешле Татарстан Республикасы дэYлэт граждан
хезмэте вазыйфалары исемлеген (2 нче кушымта).
2. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кэкре ^ л авыл
^ирлеге Советыныц 2016 елныц
21 апрелендэге
23 номерлы «Татарстан
Республикасы Аксубай муниципаль районы Кэкре ^ л авыл ^ирлегендэ муниципаль
вазыйфалар билэYгэ дэгъва кылучы гражданнарныц керемнэре, мелкэте hэм

мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында, шулай ук Татарстан Республикасы
Аксубай
муниципаль районы
Кэкре Кул авыл ж;ирлегендэ муниципаль
вазыйфаларны билэуче затларныц керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре Иэм
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биру турында» гы карары
уз кечен югалткан дип танырга.
3. Элеге карарны авыл >цирлегенен мэгълумат стендларында, Аксубай
муниципаль районыньщ http://aksubaevo.tatar.ru рэсми сайтында, Татарстан
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru)
урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз артымнан калдырам.

Татарстан Республикасы Аксубай
районы Кэкре Кул авыл ж;ирлеге
Советы Рэисе

Татарстан Республикасы
Аксубай муниципаль районы
Кэкре ^ л авыл ^ирлеге
Советыныц 2020 елныц
22 мае, 128 санлы карарына
1 нче кушымта

«Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц Кэкре ^ л авыл
^ирлеге» муниципаль берэмлегендэ муниципаль вазыйфа яисэ контракт буенча
^ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэYне дэгъвалаучы гражданнар,
муниципаль вазыйфаларны яисэ контракт буенча ^ирле администрация башлыгы
вазыйфаларын билэYче затлар тарафыннан керемнэр, чыгымнар, мелкэте hэм
мелкэти характердагы йеклэмэлэре хакында
белешмэлэр тапшыру тэртибе турында
Нигезлэмэ
1. Элеге Нигезлэмэнец ^айга салу предметы:
1.1. Элеге Нигезлэмэ, 2008 елныц 25 декабрендэге «Коррупциягэ каршы тору
турында» гы № 273-Ф3 номерлы,
«Россия Федерациясендэ ^ирле Yзидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ
номерлы, «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендэ муниципаль вазыйфа
яки контракт буенча ^ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэYгэ дэгъва
итYче гражданнарныц,
контракт буенча ^ирле
администрация башлыгы
вазыйфаларын яисэ ^ирле администрация башлыгы вазыйфаларын билэYче
затларныц, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц
керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре (алга таба
- керемнэр, чыгымнар, милек hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында
белешмэлэр) тапшыру тэртибен билгели.
1.2. Элеге нигезлэмэ муниципаль сайлаулар нэти^элэре буенча билэнэ торган
муниципаль вазыйфалар билэYне дэгъвалаучылар тарафыннан керемнэр,
чыгымнар, мелкэт hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр турында белешмэлэр
тапшыру белэн бэйле менэсэбэтлэргэ кагылмый.
2. Керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турында мэгълYмат тапшыру тэртибе hэм сроклары:
2.1. Керемнэр, чыгымнар, милек hэм милек характерындагы йеклэмэлэр
турында белешмэлэр федераль законнар нигезендэ расланган тэртиптэ контракт
буенча ^ирле администрация башлыгы вазыйфасын яисэ контракт буенча ^ирле
администрация башлыгы вазыйфасын билэYне дэгъвалаучы гражданнар, контракт
буенча муниципаль вазыйфаларны яисэ ^ирле администрация башлыгы
вазыйфаларын билэYче затлар тарафыннан тапшырыла.
2.2. Белешмэ керемнэр, чыгымнар, милек hэм милек характерындагы
йеклэмэлэр турында белешмэлэр бирY ечен махсуслаштырылган мэгълYмат
ресурсы аша тутырыла hэм Татарстан Республикасы Президентына тапшырыла
(dohod.tatar.ru). ^рсэтел гэн белешмэнец ^черм эсе муниципаль вазыйфаны яисэ
контракт буенча ^ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэYне дэгъвалаучы
гражданнар,
контракт
буенча
муниципаль
вазыйфаларны
яисэ
^ирле
администрация башлыгы вазыйфаларын билэYче затлар тарафыннан имзаланган
кэгазьдэ, тиешле муниципаль районда (шэhэр округында) коррупцион hэм башка
хокук бозуларны профилактикалау эше ечен ^аваплы вазыйфаи затка ^ибэрелэ
hэм законнар нигезендэ сакланырга тиеш.
2.3. Федераль законда башкасы билгелэнмэгэн булса, муниципаль вазыйфа

яисэ контракт буенча ^ирле администрация башлыгы вазыйфасын бил0YГ0 дэгъва
кылучы граждан тYбэндэгелэрне тапшыра:
1) муниципаль вазыйфаны билэY ечен документлар тапшыру елына кадэрге
календарь ел ечен барлык чыганаклардан алынган керемнэре (элеккеге эш
урынындагы яисэ сайланулы вазыйфаны билэY урынындагы керемнэрне,
пенсиялэрне, пособиелэрне, башка тYлэYлэрне кертеп) турында белешмэлэр,
шулай ук аныц милек хокукындагы мелкэте турында hэм граждан муниципаль
вазыйфаны билэY ечен документлар тапшыру аена кадэрге айныц беренче
числосына булган мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр;
2) гражданныц муниципаль вазыйфа, контракт буенча ^ирле администрация
башлыгы вазыйфасын билэY ечен документлар тапшыру елына кадэрге календарь
ел ечен хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц барлык
чыганаклардан алынган керемнэре (хезмэт хакын, пенсиялэрне, пособиелэрне,
башка тYлэYлэрне кертеп) турында белешмэлэр, шулай ук граждан муниципаль
вазыйфа, контракт буенча ^ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэY ечен
документлар тапшыру аена кадэрге айныц беренче числосына (хисап датасына)
милек хокукындагы мелкэте турында hэм аларныц мелкэти характердагы
йеклэмэлэре турында белешмэлэр;
3) ^ир кишэрлеге, башка ^чем сез мелкэт объекты, транспорт чарасы,
кыйммэтле кэгазьлэр (оешмаларныц устав (тупланма) капиталларындагы катнашу
елешлэре, пайлар) сатып алуга кагылышлы hэр алыш-биреш буенча Y3 чыгымнары,
шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц чыгымнары
(оешмаларныц устав (тупланма) капиталларындагы катнашу елешлэре, пайлар)
турында белешмэлэр, эгэр мондый алыш-бирешлэрнец гомуми суммасы элеге
затныц hэм аныц хатыныныц (иренец) хисап чорына (1гыйнвардан 31 декабрьгэ
кадэр) кадэрге соцгы еч елдагы гомуми кеременнэн артып китсэ hэм элеге алышбирешлэрне башкару чыганаклары хакында.
2.4.
Муниципаль вазыйфаны билэYче зат, авыл ^ирлеклэренец вэкиллекле
органнары депутатларыныц муниципаль вазыйфаларын билэYче hэм даими нигездэ
Y3 вэкалэтлэрен башкаручы затлардан тыш, йэ контракт буенча ^ирле
администрация башлыгы вазыйфасын башкарудан тыш, ел саен, хисап чорыннан
соц килYче елныц 30 апреленнэн дэ соцга калмыйча тапшыра:
1) хисап чорында (1 гыйнвардан 31 декабрьгэ кадэр) барлык чыганаклардан
алынган керемнэре (акчалата бYлэклэYне, пенсиялэрне, пособиелэрне, башка
тYлэYлэрне кертеп) турында белешмэлэр, шулай ук аныц милек хокукындагы
мелкэте турында hэм хисап чоры ахырына торышы буенча мелкэти характердагы
йеклэмэлэре турында белешмэлэр (31 декабрьгэ кадэр);
2) хисап чорында (1 гыйнвардан 31 декабрьгэ кадэр) алган хатыныныц (иренец)
hэм балигъ булмаган балаларыныц барлык чыганаклардан (хезмэт хакын,
пенсиялэрне, пособиелэрне, башка тYлэYлэрне кертеп) керемнэре турында
белешмэлэр, шулай ук алар милек хокукында булган мелкэт турында hэм хисап
чоры ахырына аларныц мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр
(31 декабрьгэ кадэр);
3) ^ир кишэрлеге, башка ^чем сез мелкэт объекты, транспорт чарасы,
кыйммэтле кэгазьлэр (оешмаларныц устав (тупланма) капиталларындагы катнашу
елешлэре, пайлар) сатып алуга кагылышлы hэр алыш-биреш буенча Y3 чыгымнары,
шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц чыгымнары
(оешмаларныц устав (тупланма) капиталларындагы катнашу елешлэре, пайлар)
турында белешмэлэр, эгэр мондый алыш-бирешлэрнец гомуми суммасы элеге
затныц hэм аныц хатыныныц (иренец) хисап чорына (1гыйнвардан 31 декабрьгэ
кадэр) кадэрге соцгы еч елдагы гомуми кеременнэн артып китсэ hэм элеге алышбирешлэрне башкару чыганаклары хакында.
2.4.1.Авыл ^ирлеге депутаты муниципаль вазыйфасын билэYче hэм даими
нигездэ Y3 вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы зат ^рсэтелгэн белешмэлэрне депутат
булып сайланган, аца вакантлы депутат мандатын тапшырган яисэ даими нигездэ

вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыруны туктаткан кеннэн алып дYрт ай эчендэ, шулай ук
белешмэлэр (хисап чоры) бирелгэн елдан алдагы hэр ел эчендэ, 2012 елныц 3
декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль законныц 3 статьясындагы 1 елешендэ
каралган алыш-бирешлэрнец хисап чоры дэвамында башкарылган очракта, “ДэYлэт
вазыйфаларын билэYче затлар hэм аларныц керемнэренэ башка затлар
чыгымнарыныц туры килYен тикшереп тору турындамгы Федераль законныц 3
статьясындагы 1 елешендэ каралган алыш-бирешлэр башкарылган очракта
тапшыра. Хисап чоры дэвамында мондый килешYлэр башкарылмаса, кYрсэтелгэн
зат бу хакта Татарстан Республикасы Президентына элеге Нигезлэмэнец 2.2
пунктында каралган махсус мэгълYмат ресурсын кулланып, хэбэрнамэне ^ибэрY
юлы белэн хэбэр итэ. Элеге пунктта каралган хэбэрнамэлэр, шулай ук хисап чоры
дэвамында «ДэYлэт вазыйфаларын билэYче затларныц hэм башка затларныц
чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ туры килYен тикшереп тору турында» 2012
елныц 3 декабрендэге 230-ФЗ номерлы Федераль законныц 3 статьясындагы 1
елешендэ каралган килешYлэр башкарылган очракта) хисап чорыннан соц килYче
елныц 30 апреленнэн дэ соцга калмыйча бирелэ.
Авыл ^ирлегенец вэкиллекле органы депутаты муниципаль вазыйфасын
билэYче hэм Y3 вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы зат тарафыннан
имзаланган кэгазьдэ хэбэрнамэнец ^черм эсе тиешле муниципаль районда (шэhэр
округында) коррупцион hэм башка хокук бозуларны профилактикалау эше ечен
^аваплы вазыйфаи затка ^ибэрелэ hэм законнар нигезендэ сакланырга тиеш.
2.5.
Эгэр элеге Нигезлэмэ нигезендэ Y3 керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм
балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биргэн граждан муниципаль
вазыйфа буенча вэкалэтлэр бирелмэгэн булса (^рсэтелгэн муниципаль вазыйфага
билгелэнмэгэн, сайланмаган), контракт буенча ^ирле администрация башлыгы
вазыйфасына билгелэнмэгэн булса, бу белешмэлэр аныц язма гаризасы буенча
кире кайтарыла.
3. Керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турында тегэллэштерелгэн белешмэлэр тапшыру:
3.1. Муниципаль вазыйфа яисэ контракт буенча
^ирле администрация
башлыгы вазыйфасын билэYне дэгъвалаучы граждан, муниципаль вазыйфа яисэ
контракт буенча
^ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэYче зат,
керемнэре, чыгымнары,мелкэте hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында
тапшырылган белешмэлэрдэ нинди дэ булса мэгълYматныц булмавын
яисэ
тулысынча булмавын, яки хаталар булуын ачыклаган очракта, алар Татарстан
Республикасы Президентына элеге Нигезлэмэдэ каралган тэртиптэ керемнэре,
чыгымнары, милке hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында тегэл
мэгълYматлар (алга таба - тегэллэштерелгэн белешмэлэр) тапшырырга хокуклы.
3.2. Контракт буенча муниципаль вазыйфаны яисэ ^ирле администрация
башлыгы вазыйфасын билэYгэ дэгъва итYче граждан кYрсэтелгэн белешмэлэрне
биргэн кеннэн бер ай эчендэ тегэллэштерелгэн белешмэлэрне тапшырырга
хокуклы.
3.3. Контракт буенча муниципаль вазыйфа йэ ^ирле администрация башлыгы
вазыйфасын билэYче зат элеге нигезлэмэнец 2.4 hэм 2.41 пунктларында
^рсэтелгэн сроклар тэмамланганнан соц бер ай эчендэ тегэллэштерелгэн
мэгълYматларны тапшырырга хокуклы.
4. Керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре
турында белешмэлэр тапшырмау яки белэ торып дерес булмаган яки тулы
булмаган белешмэлэр биргэн ечен ^аваплылык:
4.1.
Керемнэр, чыгымнар, мелкэт hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэр
турында белешмэлэрне тапшырмаган, шулай ук муниципаль вазыйфаларны яисэ
контракт буенча ^ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэYче затныц белэ
торып дерес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэрен тапшырган ечен Россия

Федерациясе законнары нигезендэ жаваплы булалар.
4.2.
Муниципаль вазыйфаны яки контракт буенча жирле администрация
башлыгы вазыйфасын билэYче затныц керемнэре, чыгымнары, милке hэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында мэгълYматларны объектив сэбэплэр аркасында
тапшыру мемкинлеге булмау турында гариза Татарстан Республикасы Президенты
тарафыннан билгелэнэ торган тэртиптэ каралырга тиеш.
4.3. Жирле Yзидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле Yзидарэнец
сайланулы вазыйфаи заты, керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында дерес булмаган яки тулы булмаган мэгълYмат
биргэн депутатка, элеге мэгълYматларны бозып курсэткэн очракта, тYбэндэге
жаваплылык чаралары кулланылырга мемкин:
1)кисэтY;
2) депутатны, жирле Yзидарэнец сайланулы органы эгъзасын муниципаль
берэмлекнец вэкиллекле органында, жирле Yзидарэнец сайланулы органында
вазыйфадан азат итY, аныц вэкалэтлэре вакыты беткэнче, муниципаль
берэмлекнец вэкиллекле органында, жирле Yзидарэнец сайланулы органында
вазыйфа билэYДЭн мэхрYм итY;
3) даими нигездэ вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырудан азат итY, аныц
вэкалэтлэре вакыты беткэнчегэ кадэр даими нигездэ вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру
хокукыннан мэхрYм итY;
4) муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органында, жирле Yзидарэнец
сайланулы органында Y3 вэкалэтлэре срогы тэмамланганчы вазыйфаларны
билэYне тыю;
5) вэкалэтлэр срогы тэмамланганчы даими нигездэ вэкалэтлэрен YтэYне тыю.
4.4. Элеге Нигезлэмэнец 4.3 пунктында каралган жаваплылык чараларын
куллану турында Татарстан Республикасы Президенты гаризасы (алга таба жаваплылык чаралары) элеге органга гариза кергэн кеннэн алып 30 кеннэн дэ соцга
калмыйча аларны куллану турында карар кабул итэргэ вэкалэтле жирле Yзидарэ
органы тарафыннан 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 hэм милек характерындагы
йеклэмэлэр турында дерес булмаган яки тулы булмаган белешмэлэр биргэн ечен
бары тик бер генэ жаваплылык чарасы кулланылырга мемкин.
Жирле Yзидарэнец сайланулы органы депутаты, жирле Yзидарэнец сайланулы
вазыйфаи заты, керемнэр, чыгымнар, мелкэт hэм мелкэти характердагы
йеклэмэлэр турында дерес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр биргэн
депутат, жирле Yзидарэнец сайланулы вазыйфаи заты ^рсэтелгэн затка карата
^рсэтелгэн чараларны куллану турында карар кабул итэргэ вэкалэтле орган
тарафыннан ^рсэтелгэн затка карата ^рсэтелгэн чараларны куллану хакындагы
мэсьэлэне карау датасына кимендэ биш эш кене кала карау турында хэбэр итэ.
Жаваплылык чарасын куллану турындагы карарда коррупцион хокук бозуга
^рсэтм э, депутат, жирле Yзидарэнец сайланулы органы эгъзасы, жирле Yзидарэнец
сайланулы вазыйфаи заты тарафыннан бозылган норматив хокукый актларныц
Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ карарга карата шикаять
белдерY хокукы кYрсэтелгэн булырга тиеш.
Жаваплылык чарасын кулланудан баш тарту турындагы карарда мондый баш
тартуныц дэлиллэнгэн нигезе булырга тиеш.
Жаваплылык чарасын куллану яисэ жаваплылык чарасын кулланудан баш
тарту турындагы карарныц кучермэлэре аны кабул иткэн кеннэн биш эш кене
эчендэ депутатка, жирле Yзидарэнец сайланулы органы эгъзасына, жирле
Yзидарэнец 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.

Татарстан Республикасы
Аксубай муниципаль районы
Кэкре ^ л авыл ^ирлеге
Советыныц 2020 елныц 22 мае,
128 санлы карарына
2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районында вазыйфага
билгелэнгэндэ гражданнар ечен Yзлэренец керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълYмат, шулай ук хатыныныц
(иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре
hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълYмат, шулай ук хатыныныц
(иренец) hэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, мелкэтлэре
hэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълYмат бирергэ тиешле
Татарстан Республикасы дэYлэт граждан хезмэте вазыйфалары исемлеге

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Кэкре ^ л авыл ^ирлеге
башлыгы
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« Муниципаль вазыйфага яки контракт
буенча жирле администрация башлыгы
вазыйфасына дэгъвалаучы гражданнар,
муниципаль вазыйфаларны яисэ контракт
буенча жирле администрация башлыгы
вазыйфаларын билэYче затлар тарафыннан
керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында
белешмэлэр бирY тэртибе турында »
Нигезлэмэгэ кушымта
Президентына

Хэбэрнамэ
Мин_________________________________________авыл жирлеге депутаты
Кэкре КYл
авыл жирлегенец вэкиллекле органы исеме
Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль район
фамилиясе, исеме 1пэм (булса) атасыныц исеме
«___»_______________________ туган елы, паспорт сериясе__________
№______________ , __________________________________________________
бирY датасы hэм паспорт биргэн орган
«Коррупциягэ каршы тору турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы
Федераль законныц 121 статьясындагы 42 елеше hэм «Муниципаль вазифага яисэ
контракт буенча жирле администрация башлыгы вазыйфасына дэгъвалаучы
гражданнарныц, муниципаль вазифаларны яисэ жирле администрация башлыгы
вазыйфаларын билэYче затларныц керемнэре, чыгымнары, мелкэте hэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр бирY тэртибе турында» 2017
елныц 19 июлендэге 56-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 2
статьясындагы 41 елеше нигезендэ, минем, хатыным (ире) hэм (яки) балигъ
булмаган балаларыныц № 230-ФЗ «ДэYлэт вазыйфаларын билэYче затларныц hэм
башка затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ туры килYен контрольдэ
тоту турында» (жир кишэрлеге, башка ^чемсез милек объекты, транспорт чарасы,
кыйммэтле кэгазьлэр, акциялэр (оешмаларныц устав (жыелма) капиталларында
катнашу елеше, пайлары) сатып алу буенча алыш-бирешлэр), аларныц гомуми
суммасы тормыш иптэшем (хатыным) кеременнэн соцгы еч ел эчендэ артып китэ),
хисап чоры дэвамында 1 гыйнвардан 31 декабрьгэ кадэр булмады.
Элеге белешмэлэрнец дереслеген раслыйм.
«
»
20
ел
гариза биргэн зат имзасы
(хэбэрнамэне кабул итYгэ вэкалэтле затныц фамилиясе, исеме hэм
(булса)этисенец исеме, имзасы)».

