ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ПОЛЯНКА АВЫЛ >Н;ИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
КАРАР
22.06.2020 ел.

№

88

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка
авыл ж;ирлеге Советыньщ муниципаль берэмлеге депутатына,
ж;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасына, >цирле
узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына карата уз
керемнэре, чыгымнары, мелкэте Иэм мелкэти характердагы
йеклэмэлэре турында, шулай ук хатыныньщ (иренец) Иэм
балигъ булмаган балаларыньщ керемнере, чыгымнары,
мелкэте Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында
дерес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр тапшырган
ечен ж;аваплылык чаралары куру тэртибе турында
«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы, 2008 елньщ 25 декабрендэге
273-ФЗ номерлы федераль законнар, «коррупциягэ карты тору турында» 2017 елныц
19 июлендэге 56-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары, «Муниципаль
вазыйфа яисэ контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфасын билэугэ
дэгъва кылучы гражданнарньщ керемнэре, чыгымнары, мелкэте h9M мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр биру тэртибе турында " 2017 елньщ
19 июлендэге 56-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары нигезендэ,
муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы
вазыйфаларын билэуне дэгъвалаучы гражданнар Иэм муниципаль вазыйфаларны,
контракт буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфаларын, контракт буенча
ж;ирле администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан
тапшырылган белешмэлэрнец дереслеген Иэм тулылыгын тикшеру турында» 2017
елньщ 19 июлендэге 57-ТРЗ номерлы, Татарстан Республикасы «Спас муниципаль
районы» муниципаль берэмлеге Уставы белэн муниципаль вазыйфалар, контракт
буенча ж;ирле администрация башлыгы вазыйфаларын билэуче затлар тарафыннан
бирелгэн белешмэлэрнец дереслеген Иэм тулылыгын тикшеру нигезендэ, Татарстан
Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге
муниципаль берэмлеге депутатына, ж;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасына,
>^ирле узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына уз керемнэре, чыгымнары, мелкэте
Иэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында, шулай ук хатыныньщ (иренец) Иэм
балигъ булмаган балаларыньщ керемнэре, чыгымнары, мелкэте Ьэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэре турында, эгэр элеге белешмэлэрне бозып курсэту >китди
булмаса, ж;аваплылык чараларын куру тэртибен (кушымта) расларга.
2. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан соц (халыкка ж;иткерелгэннэн) уз кеченэ
кеоэ.
районыньщ
рэсми
сайтында
мэгълуматньщ рэсми сайтында
!ны Сибгатуллина Г.Г. башкарырга.
Г.Г. Сибгатуллина
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Спас муниципаль районы
Полянка авыл >к;ирлеге Советы
карарына кушымта
22.06.2020 ел № 88
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге муниципаль
берэмлеге депутатына, >цирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасына, >кирле
узидарэнец сайланулы вазыйфаи затына карата уз керемнэре, чыгымнары, мелкоте
hoM мелкоти характердагы йекпомолоре турында, шулай ук хатыныньщ (иренец) Иом
балигъ булмаган балаларыньщ керемнэре, чыгымнары, мелкоте Иом мелкоти
характердагы йеклэмэлэре турында дерес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр
биргэн ечен х^аваплылык чаралары куру тортибе
1. Элеге Тэртип >цирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасына, Татарстан
Республикасыньщ Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге муниципаль
берэмлеге ж;ирле узидарэсенец сайланулы вазыйфаи затына (алга таба - муниципаль
вазыйфаны билэуче зат) уз керемнэре, чыгымнары, мелкоте Иом мелкоти
характердагы йеклэмэлэре турында дерес булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр
тапшырган ечен >цаваплылык чараларын, шулай ук хатыныньщ (иренец) Иэм балигъ
булмаган балаларыньщ керемнэре, чыгымнары, мелкэте Иэм мелкэти характердагы
йеклэмэлэре турында, шулай ук хатыныньщ (иренец) Иэм балигъ булмаган
балаларыньщ керемнэре, чыгымнары, мелкэте Иэм мелкэти характердагы
йеклэмэлэре турында (алга таба - керемнэр, мелкэти характердагы йеклэмэлэр
турында белешмэлэр булмаган белешмэлэр Иэм белешмэлэр) мэгълумат биргэн ечен
ж;аваплылык чараларын кабул иту процедурасын регламентлаштыра.
2. «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законньщ 40
статьясындагы 73'1 елеше нигезендэ керемнэр, чыгымнар, мелкэт Иэм мелкэти
характердагы йеклэмэлэр турында тегэл булмаган яисэ тулы булмаган белешмэлэр
биргэн муниципаль вазыйфаларны билэуче затларга карата тубэндэге ждваплылык
чаралары кулланыла:
1) кисэту;
2) депутатны, район Советы эгъзасын вазыйфасыннан азат иту;
3) даими нигездэ вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырудан вэкалэтлэре вэкалэтлэре чоры
туктатылганчы даими нигездэ вэкалэтлэр башкару хокукыннан даими нигездэ даими
нигездэ вэкалэтлэр башкару хокукын гамэлгэ ашыру вэкалэтлэре срогы туктатылганчы
даими нигездэ вэкалэтлэре башкару хокукыннан;
4) Район Советында аньщ вэкалэтлэре чоры тэмамланганчы вазыйфаларны
билэуне тыю;
5) вэкалэтлэре чоры туктатылганчы даими нигездэ вэкалэтлэр башкаруны тыю.
3. Муниципаль вазыйфаларны билэуче затларга куллану турындагы мэсьэлэ
элеге Тэртипнец 2 пунктында санап кителгэн ж;аваплылыкныц бер чарасы буларак
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Советы (алга таба - Совет)
тарафыннан карала.
Элеге мэсьэлэне карау ечен «Россия Федерациясендэ >кирле узидарэ
оештыруньщ гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ
номерлы Федераль законньщ 40 статьясындагы 73 елешендэ каралган Татарстан
Республикасы Президентыньщ муниципаль вазыйфаны билэуче затка карата
ждваплылык чараларын куллану турындагы гаризасы нигез булып тора.
4. Ждваплылык чараларын куллану турында Татарстан Республикасы Президенты
гаризасы Совет тарафыннан аньщ кергэн кеннэн еч айдан да соцга калмыйча карала.
5. Совет муниципаль вазыйфаны билэуче затка хэбэр итэ, аца карата курсэтелгэн
мэсьэлэне карау датасына кадэр биш эш кененнэн дэ ким булмаган вакыт эчендэ язма
рэвештэ ждваплылык чараларын куллану турындагы мэсьэлэне карау хакында.

3

Совет утырышы урыны Ьем вакыты турында хебер ителгэн муниципаль
вазыйфаны билеп торучы затньщ килмэве Татарстан Республикасы Президентыньщ
ж;аваплылык чараларын куллану турындагы гаризасын карауга комачауламый.
6. Муниципаль вазыйфаны билэуче затка карата ж;аваплылык чараларын куллану
турында Татарстан Республикасы Президентыньщ гаризасы Совет утырышында
02.12.2005 ел, № 3-2 карары белен расланган Совет Регламентында билгеленгэн
тертипте карала (алга таба - Регламент).
Курсетелген месьелене Караганда муниципаль вазыйфаны билеп торучы затка
тапшырылган мегьлуматлар буенча ацлатмалар биру мемкинлеге бирелерге тиеш.
Муниципаль вазыйфаны билеуче затка карата куллану турындагы месьелене
Караганда, депутатлар ж;аваплылык чараларыньщ берсе булып менфегатьлер
конфликтын булдырмау Ием >к;айга салу буенча талеплер утелерге тиеш. Совет
утырышында раислек итуче депутатларга менфегатьлер каршылыгыньщ барлыкка килу
мемкинлеге турында хебер итерге тиеш.
Менфегатьлер конфликтын булдырмау яки ж;айга салу максатларында,
менфегатьлер конфликтын яклаучы депутат карар кабул итуден реислек итуче
тарафыннан читлештереле.
7. Татарстан Республикасы Президенты гаризасын карау нетиж;елере буенча
муниципаль вазыйфаны билеуче затка карата ж;аваплылык чараларын куллану яисе
>к;аваплылык чарасын кулланудан баш тарту турында Карар кабул ителе.
Элеге карар Регламентта билгеленген тертипте кабул ителе.
Татарстан Республикасы Президенты гаризасы керген Депутат тавыш бируде
катнашмый.
8. Ж^аваплылык чарасын куллану турындагы карар гаделлек, улчамлек,
пропорциональ булу Ием кире кайтмау принциплары, кылынган коррупцион хокук бозу
характерын, аньщ авырлыгын, шулай ук муниципаль вазыйфа, уз вазыйфаи
бурычларын (векалетлерен) билеген зат тарафыннан башкарылган эшлернец элеккеге
нетиж;елерен исепке алып, коррупцияге каршы тору максатларында билгеленген башка
чиклеулерне, тыюларны Ьем бурычларны утеу нигезенде кабул ителе.
Хисап чорында дерес булмаган яки тулы булмаган мегьлумат бирген ечен
керемнере, чыгымнары, милке Ием мелкети характердагы йеклемелере турында
бары тик бер гене >цаваплылык чарасы кулланылырга мемкин.
9. Ж^аваплылык чарасын куллану турындагы карарда коррупцион хокук бозуга
курсетме, муниципаль вазыйфаны билеуче зат тарафыннан Россия Федерациясе
законнарында билгеленген тертипте карарга шикаять биру хокукы бозылган норматив
хокукый актлар нигезлемеларе булырга тиеш.
10. Ж^аваплылык чарасын кулланудан баш тарту турындагы карарда мондый баш
тартуньщ делилленген делиле булырга тиеш.
11. Ж^аваплылык чарасын куллану яисе ж;аваплылык чарасын кулланудан баш
тарту турындагы карарньщ кучермелере кабул ителгеннен соц биш эш кене эченде
муниципаль вазыйфа билеуче затка имза астында тапшырыла яисе тапшыру турында
уведомление белен почта аша >к;ибереле, шулай ук Татарстан Республикасы
Президентына >к;ибереле.
Ж^аваплылык чарасын куллану турында карар муниципаль вазыйфаны билеп
торучы затка яки курсетелген зат кул астында карар кабул итуден баш тартса, Совет
утырышы секретаре югарыда курсетелген затны ж;аваплылык чарасын куллану яисе
аны бу карар турында хебер иту мемкинлеге булмау турындагы карар белен
таныштырудан баш тарту турында акт тези.
12. Ж^аваплылык чарасын куллану яисе ж;аваплылык чарасын кулланудан баш
тарту турындагы карар Россия Федерациясе законнарында билгеленген тертипте
шикаять бирелерге мемкин.

