ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯШЕЛ YЗЭН МУНИЦИПАЛЬ РАИОНЫ
олы )t(oKE Авыл жирлЕгЕ совЕты

кАрАр
Ns198

2020 елныц 12 авryсты

Татарстан Республ и касы Зеленодол ьск
муниципаль районыныц <<Олы )t{эке авыл
жирлеге) муниципаль берамлеге олы )(эке
авыл жирлеге Советыныц 2018 елныц't
июёендо кабул ителгэн 110 номерль] карары
белэн расланган Уставына yзгорешлор Kepтy
ryрында

гомуми принципларь]
жирле Yзидарэ оештыруныц
,l31-ФЗ
номеряы, (муниципаль
октябрендэге
ryрында) zооз елныц
21
беромлекларнец iставларын даYлат теркэвенэ алу турында)л2005 елныц
,оп"rд"rе'gZ-оз' rо"ерп", Федераль законнар, <<Татарстан Республикасында
номерлы Татарстан
жирле Yзидарэ ryрында) 2оо4 елныц 28 июлендэге 45-ТР3
ЁеЬпуОлrкjсЬ законы нигезенда, Олы Щаке авыл жирлеге Советы карарь1 буенча
uTaiapcTaH РеспублИкасЫ ЗеленодольсК муниципаль пайонь11.1tн <<олы Щэке
<<Россия Федерациясендэ

б

берэмлеге Уставына Yзгэрешлэр KepTY турында " 2018
"уr"ц"п"ль
172 номерль1 карары буенча ачык тыFцаулар натижалэрен
елныц 1 июнендэге
авыл жирлеге. карар итте:
исэпкэ алып, Олы }(аке
1. Татарстан РеспуЬпr*".", Зеленодольск муниципаль районыныц <олы )(эке
.берамлегенец 20,18 елныц 1 июнендэ кабул ителгэн
авыл жирлеге>
карары белан расланган Уставына тубондэге Yзгэрешлэрне
172 номерлы "уй"ц"паль
авыл жирлеге>

кертергэ> :
1,) 7 статья:
1.1.) 1 олешне ryбэндэге эчтэлекле 20 пункт естэргэ]

к20) Россия Федерациясе гракдан законнары нигезенда Yз белдеге белэн

тезелгэн корылманы cyry, уз белдегец белэн корылган корылманы cyry яки аны
hэм тозелеш
рохсот ителган тезелеш, yзгэртеп кору, жирдэн файдалану
кагыйдалоре белэн билгелэнган капиталь тозелеш объектларыныц чик
параметрларына, территорияне планлаштыру документларына яисэ капиталь
тезелеш объектлары параметрларына билгелэнгэн талэплэргэ ryры китерy
ryрында Карар кабул иry.);
2) 32 статья:
2.1) б олешне яца редакцияда баян итэргэ:

u6.'Щирлек Советы депутаты 2008 елныц 25 декабрендэге <Коррупцияга каршы
торУ ryрында> 2rc-ФС номерлы Федераль законда haM башка федераль
."ir6rrjЁда'Ьилгелонгэн чиклэYларне, тыюларны Yтэргэ, бурычларны \rг_эр.га
тиеш. >ЦЙрлек Советы депутаты вакалатлэре 2008 елныц 25 декабрендэге 27з-Фз
номерлы <Коррупциягэ каршы тору турьнда). Федераль законда, 2012 елныц 3
д"*"бр"rдаге 2зо_оз номерль] uдjулЬт, вазыйфаларын билэуче затларныц 1iч
башка затларныц чыгыплнарыныц аларныц керемнэрена ryры килyен ,тикшереп
тору турында) Федераль законда, .((аерым категория затларныц аерым

категорияларенэ счетлар (кертемнэр) ачарга haM аларны ачарга,

чит

ил

банкларында акча haM кыйммэтлэрне саклауны тыю турында " 2а13 елныц 7
маендагь1 79-Ф3 номерлы Федераль законда билгелэнгэн чиклаYлэрне,
тыюларны, бурычларны yгэмэган очракта вакытыннан алда ryктатыла, , агар>
Россия Федерациясендэ жирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
законда
ryрында кzOdЗ елныц б октябрендэге 1зl_ФЗ номерлы Федераль
(яи_сэ)
haM
ия
булу
башкасы каралмаган булса,)чит ил финанс инструментларына
алардан файдалану " темасына Россия Федерациясе ХекYмэте карары кабул
ителде.);
2.2.8 олешне яца редакцияда баян итэргэ:
(8. олеге статья.ныц 7 олеше нигезенда yткэрелгэн тикшерy нэтшкэсенда
(коррупцияга каршы тору турында) 2008 елныц 25. декабрендэге 273-ФЗ номерлы
ФедеЁалр закон, uдJулэi' Вазыйфаларын билеуче затларныц hэм башка
затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнаренэ туры килyен тикшерёп тору
З декабрендэге 2зO-Фз номерлы Федераль закон белэн
,урr"Ъ"" 2о12
"лrj,ц
бйrепонr"н чиклэYларне, тыюларнь!, бурычларны Yтэмэy фашларын t
ачilклаганда,. "hерым категория затларныц аерым категорияларенэ счетлар
(кертемнэр) ачуньi haM аларга ия булуны тыю турь]нда" 2013 елныц 7 маендагы
79-Фз Номерлы Федераль закон), Россия Федерациясе территориясеннэн читте
сакларга, чит ил
урнашкан чит ил баншарында кулдагь1 акча hэм кыймматлэрне
ТатарстаН
финанс инструментларына ия булырга hэм (яки) файдалаrrь!рга)),вакытыннан
республикасы Президенты, жирлек Советы депутаты вокалэтлорен
алда ryктаry яисэ кyрсэтелгон затларга карата тиешле карар кабул итарга
вокалатле цирлек советына яисэ судка моражэгать итэ,);
2.3,) ryбандэге эчтэлекле 8.1 елеш остэрга:
<8.i. yз керемнэре, чыгымнары, молкате hэм мелкэти характердагы йекламелоре
балаларыныц
ryрьiнда, шулаЙ' ук хатыныныц (иренец) hэм балигь булмаган
керемнэре, чцгымнары, молкэте hэм мелкэти харакгердагы йеклlэмэларе ryрында
биргэн жирлек Советы депутатына карата, агар дэ бу
д"р"" булмаган
""."ny""T
мэгълyматларны бозып кvрсэтy меhим булмаса, ryбандэге жаваплылык чаралары
кулланылырrа мемкин:
кисаry;
2) щирлек Советы депутатын муниципаль берэмлекнец вакиллеКле органында,
срогы
жирле yзидарэнец сайланулы органында, аныц вакалэтларе
тэмамланганчы, муниципаль берамлекнец вэкиллекле органында, жирле
yзидарэнец сайланулы органында вазыйфа билоудэн азат иry;
3) даими нигездэ векалатларне гамэлга ашырудан азат итy, аныц вэкалотлэре
вакыты беткэнчега кадэр даими нигездэ векалэтларен гамэлгэ ашыру хокукыннан
MoxpYM иry.;
4) муниципаль берамлекнец вокиллекле органыцда, жирле yзидаронец саиланулы
органында аныц вэкалатлэре срогы тэмамланганчы ва3ыйфаларны билауне тыю;;
5) вэкалэтлэр срогьlтамамланганчы даими нигезда вакалэтлэрен yгаyне тыю.>;
2.4.) тубэндэге эчтэлекле 8,2 елеше естарга:: <8,2. }(ирлек советы депугатына
элеге статьяныц 8.1 олешенда кyрсэтелган жаваплылык чараларын куллану
ниге3ендО
ryрында Карар кабул иry тэртибе Татарстан Республикасы ЗаконЫ
муниципаль хокукый ак белон билгелена.>>;
3.45 статья:
3.1) 3 олешне яца редакциядэ бэян итэрга:
к3. yз вэкалэтлэрен даими нигездэ башкаручы жирлек башлыгы хокуклы ryгел:
,шэхсэн яки ышанычлы затлар аша
эшмэкэрлек эшчанлеге белон
'1)

1)

шогыльлэнергэ;

2) тyбэндэге очраклардан тыш, коммqрция яки коммерцияле булмаган оешма
белэн идара иryдэ катнашырга:

а) сэяси партия, hенэр берлеге органы, шул исэптан жирле yзидарэ органында,
муниципаль берэмлекнец саЙлау комиссиясе аппаратында то3елган беренчел
профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан тYлаусез Идарадэ катнашу,
башка ижтимагый оешманыц, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц,
кyчемсез милек милек милекчелэр ширкэтенец гомуми жыелышында
(конферен ция) катнашу;
б) коммерцияле булмаган оешма белэн идара иryдэ (саяси партия, hенари берлек
органь1, шул исэптан жирле Vзидара органында, муниципаль берамлекнец сайлау
комиссиясе аппаратында тозелгэн беренчел профсою3 оешмасыныц сайлау
органы тарафыннан, башка и)цтимагый оешманыц, торак, торак-то3елеш, гараж
кооперативларыныц, кyчемсез милек милекчелэр ширкэтенец гомуми
щыелышында каIнашу (конференция), Татарстан Республикасы Пре3идентынын
<TaTapcTdH Ресрубликасында цирле Yзидарэ турында " 2о04 елньlц 28 июлёндаге
45-тр3 номерлы Татарстан Республикасы 3аконында билгелангэн форма буенча
алд€lн хабэрнаМэсе нигезендэ катнашу (алга таба - Ns 45-ТР3)
;

в)' Татарстан Республикасы Муниципаль берамлекларе советында, баШКа
муниципаль берэмлеклlарнец берлашмэларендэ, шулай ук аларныц идарэ
органнарында муниципаль берэмлек манфагатьлорен ryлоyсез ниге3дэ таьдим
иry;

г) муниципаль берэмлек исеменнан оешманы гамалга куtочьl вокалатлорен
гамэлгэ ашыру тэртибен яисэ муниципаль милектэ булган акциял?р (устав

капиталындагы елешлар) белан идарэ иry тэртибен билгели торган муниципаль
хокукый актлар нигезенда муниципаль берамлекнец идара органнарында hэм
ревизия комиссиясендэ, гамэлгэ куючы (акционер) булган оешмань1 гамэлга
куючь] (акционер) мэнфагатьлэрен муниципаль берэмлек исеменНэН ГамалгЭ
куючы вэкалэтлэрен гамелгэ ашыру тэртибен яисэ муниципаль МилекТа бУлГаН
акциялэр (устав капиталында ёлешлэр) белан идарэ итy тэртибен билгелИ ТОРГаН
мун и ци пал ь хокукы й актлар н и гезенда мун и ци пал ь берамлек манфэгатьлэрен)
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
- башка ryлэyле эшчонлек .белэн шогыльлэнерга, укытучы, фэнни hэм башКа
ижади эшчэнлектан тыш. Шул ук вакытта мегаллимлек, фэнни hэм башка иЩаДИ
эшчанлек бары тик чит ил дэyлэтлэре, халыкара hэм чит ил оешмалары, Чит ил
грil{даннары hэм гращцанлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гЫНа
финанслана алмый, эгар Россия Федерациясенец халыкара килешyендэ яки
Россия Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса;
;

-

Россия Федерациясенец халыкара килешyенда яки Россия

ФедеРаЦИЯСе
яКИ
попеЧительлек
органнары,
идара
булса,
каралмаган
башкась1
законнарында
haM
бУлмаган
Кузэтчелек советлары, чит ил коммерцияле булмаган хекyмэтнеке
Россия Федерациясе территориясенда эш иryче башка чит ил комМеРцИЯЛе
булмаган оешмалары haM аларныц структур булекчэлэре составына керерга.>.
3.2,) 4 олеш сyзлэрен остарге:
(, Россия Федерациясенда х(ирле yзидарэ оештЫруныц гомуми принциплары
ryрында)2003 елныц б окябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законда башкаСЫ
каралмаган булса.>;
4.) 47 статья:
4,1,5 елешне яца редакцияда бэян итэргэ:
к5. YЗ вэкалатлЭрен даими нигезда башкаручы жирлек башлыгы урынбасары
хокуклы тyгел:
1) эшмэкарлек ошчэнлеге белэн lлохсен яки ышанычлы затлар аша
шегыльлэнерга; 2), ryбэндэге очраклардан ть]ш, коммерция яки коМмеРЦИЯЛе
булмаган оешма белан идарэ иryда катнашырга:

а) сэяси партия, hонэр берлеге органьj, шул исэптэн жирле yзидарэ оргаНЫНда,
муниципаль берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында то3елгэН беРеНЧеЛ
профсоюз оешмасыныц сайлау органы тарафыннан тyлэусез Идарэдэ катНашУ,
башка и)цтимагый оешманыц, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативларыныц,
кyчемсез милек милек милекчелэр ширкотенец гомуми щыелышында
(конференция) катнашу;
б) коммерцияле булмаган оешма белэн идарэ итyдэ (сэяси партия, hенари беРЛеК
органы, шул исоптен щирле Yзидарэ органында, муниципаль берэмлекнец сайлау
комиссиясе аппаратында тезелган беренчел профсоюз оешмасыныц сайлау
органы тарафыннан, башка и}ктимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж
кооперативларыныц, кyчемсез милек милекчелор ширкэтенец гомуми
жыелышында катнашу (конференция), Татарстан Республикасы Пре3идентыныц
<Татарстан Республикасында щирле Yзидара турында " 2004 елныц 28 июлендэге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 3аконында билгелэнган форма буенча
алдан хобэрнамэсе нигезендэ катнашу (алга таба - Ns 45-ТРЗ);
в) Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлешэре советында, башКа
муниципаль берэмлеклэрнец берлэшмэларендэ, шулай ук аларныц идара
органнарында муниципаль берамлек мэнфагатьлэрен тyлаyсез ниге3дэ таКЬдиМ
Итy;

0

муниципаль берамлек исеменнэн оешманы гамэлгэ куючы вакалатлэрен
гамэлгЭ ашырУ тартибеН яисЭ муниципалЬ милектэ булган акциялар (устав
капиталындагы елешлэр) белан идарэ иry тэртибен билгели торган МУНИЦИпалЬ
хокукый актлар нигезендэ муниципаль берэмлекнец идара органнарыНда haM
Ревизия комиссиясенда, гамэлгэ куючы (акционер) булган оешманы гамэлга
куючы (акционер) мэнфагатьларен муниципаль беромлек исеменноН гаМаЛГЭ
куючБt вакалэтларен гамалгэ ашыру тэртибен яисэ муниципаль милектэ бУЛГаН
акциялор (устав капиталында елешлэр) белэн идарэ итy тэртибен билгели тОРГаН
мун иципаль хокукый акглар н и гезендэ муниципаль берамлек манфэгатьлареН);
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
- башка ryлэyле эшчанлек белэн шегыльлэнерго, укытучы, фанни haM башка
и}кади эшчанлектэн тыш. Шул ук вакытта могаллимлек, фэнни hэм башка ИЖадИ
эшчонлек бары тик чит ил даyлатлэре, халыкара hэм чит ил оешмалары, чиТ Ил
гражданнары hэм гражданлыгы булмаган затлар акчалары хисабына гыНа
финанслана алмый, эгор Россия Федерациясенец халыкара килешyеНДа якИ
Россия Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса;
- Россия Федерациясенец халыкара килешyенда яки Россия ФедерацияСе
законнарында башкасы каралмаган булса, идарэ органнары, попечителЬлеК ЯКИ
Кузэтчелек советлары, чит ил коммерцияле булмаган хокyмэтнеке булмаган haM
Россия Федерациясе территориясенда эш итyче башка чит ил коммерцИяле
булмаган оешмалары hэм аларныц струtсгур булекчэларе составына керерга.
)(ирлек башлыгы урынбасары 2008 елныц 25 декабрендаге <Коррупцияга каршы
тору ryрында) 273-ФЗ номерлы Федераль закон hэм башка федераль 3аконнар
белэн билгелэнгэн чиклэyлэрне, тыюларны yтэргэ, бурычларны yтарго тиеш.
Шоhар )цирлеге Советы депутаты вэкалатлэре 2008 елныц 25 декабрендэге 273Ф3 номерлы <Коррупцияге каршы тору турында) Федераль законда, 2012 елныц 3
декабрендэге 2iO-ЬЗ номерлы (доyлат Вазыйфаларын билауче 3атларНыЦ haM
башка затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ туры килyен тикшереп
((аерым категория затларныц аерым
тору ryрында> Федераль законда, ,ачарга
hэм аларны ачарга, чит ил
категорияларенэ счетлар (кертемнэр)
банкларында кулдагы акча hэм кыйммэтлорне саклауны тыю турыНда " 2013
елныц 7 маендагы 79-Ф3 номерлы Федераль законда билгелэнгэн чиклаyлэРНе,
тыюларны, бурычларны yтэмэгэн очракта вакытыннан алда туктатыла, , "РосСИя

Федерациясендэ жирле Yзидара оештыруныц гомуми принциплары ryрында) 2003
елrr,ц б оrсябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль законда башкасы каралмаган
оулса, чит ил финанс инструментларына ия булырга hэм (яисэ) файдаланырга,>;
5.) 50 статья:
5.1.) 4 олешне яца редакциядэ баян иторгэ:
<4. олеге статьяныц З олеше нигезендэ башкарылган тикшерy нэтш{эсендэ
билоуче зат
жирлек башлыгы, цирлек башлыгы урынбасар_ы вазыйфаларын
каршы
<Коррупцияго
номерлы
тЬрабыннан 2008 елныц 25 декабрендаге 273-ФЗ
'rурrlнда> Федераль закон, 2о12 елныц 3 декабрендэге 230_Ф3 номерлы
,оЬу
,,дьчп"i ВазыйфалJрын билауче затларныц чыгымнарыныц hэм башка затларныцll
чыгымнарыныц аларныц керемнэренэ ryры килyен тикшереп тору турында
Федераль закон белэн билгеленгэн бурычларны yгамаy фактларын, жирлек
оашлыr"i урынбасарын, чиклэYлэрне, тыюларны, бурычларны YтэмаY факТларын
ачыклаганда), <<дерым категория затларныц аерым категориялэрена счетлар
(кеgтемнэр) ачуны hэм аларны саклауны, Россия Федерациясе территориясеннон.
читтэ урнашкан чит ил баншарында акча hэм кыймматле айберлэрне саклауны,
чит ил-финанс инструментларына ия булуны hэм (яки) алардан файдалануны тыю
закон белон
ryрr,rдаu 2013 ел""lц 7 маендагы 79-Ф3 номерлы Федераль
Т"r"рСr"' Республикасы Президенты, жирлек башлыгы, щирлек, башлыгы
вакытыннан алда ryкгату
урынбасары вазыйфасын билэуче затныц вакалатларен
яисэ кyрсетелгэн затларга карата башка жаваплыль]к чарасьlн куллану турында
гариза'ьелэн море)цэгать итэ., вэкалэтпе вакил тиешле карар кабул итэрго, яки
судка мерэжэгать итаргэ тиеш.>;
6) 5'l статья:
6.1.) 1 олешнец 2 пунtсына сyзлар остэргэ]
эгэli федералЬ законнарДа башкача билгелэнмэган булса>>;
7.) 64 статья:
7 .1.) 1 олеш Yз кочен югалткан дип танырга;
8.) 73 статья.:
B,i.) l елештэ (жирлек Советы депутатлары) сYзлэреннэн соц <<Яшел Yзэн шэhэр
прокуроры " сузлэрен естэрга,>;
9) 83 статья:
g.l. З елешнец 4 пунlсын яца редакцияда боян итарга:
(Хезмат
<<4. хезмаr *"rоr"ёен hэм (яки) хезмэт эшчэнлеге турында белешмэлэр
кодексыныц 66.1 статьясы), хезмэт килешYе беренче тапкыр тезелгэн
очраклардан тыш;
9.2.) 3 елецнец б пунктын яца редакцияда бэян итэргэ,:
<6) индиВrду"пi (пЪрсонификациялангэн) исэпкэ алу системасында,iеркэлуне
раслаучы документ, шул исэптон элекrрон доlryм.ент формасында;>;
10) S7 статья:
10.1) 9 елешне яца редакциядэ баян итэргэ:
к9. олеге статьяныц 8 елеше нигезендэ гамалгэ ашырылган тикшерy нэтижэсенда
Башкарма комитет }(Итэкчесе вазыйфасын контракт буенча, чиклэyлэрне,
,r,юпrрrr,, бурычларын YTeMaY фашларын ачыклаганда <Россия
Федерациясендэ Iчlуниципаль хезмэт'ryрында> 2007 елныц 2 мартындагы 25-Фз
Федераль закон, (дэYлэт Вазыйфаларын билауче затларныц
"o""pn"i
чыгымнарыныц hoM башка затларныц чыгымнарыныц аларныц керемнэрена ryры
килYен тикшереп тору ryрында " 2о12 елныц З декабрендаге 230-ФЗ номерлы
Федераль закон белэн билгеленген бурычларнЫ yтaмay фапларын ачыклаганда),
<дерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннэн читта
hэм аларны саклауны,
урнашкан l{", ип банкларында счетлар.(кертемнэр) ачунь]
,"r rn финанс инструментларына ия булуны hэм (яки) алардан файдалануны тыю

закон белэн
ryрында> 2о13 елныц 7 маендагы 79-Фз номерлы Федераль
тътарстан Республикасы Президенты контракт буенча Башкарма комитет
алда туктату
житэкчесе вазыйфасын билэуче затны{ вакалэтлэрен вакытыннан
белэн
гариза
яисо аца карата башка жаваплылык чарасын куллану турында
меражэгать итэ., вэкалатле вэкил тиешле карар кабул иторга, яки судка

морэцагать итарга тиеш.);
11.) SS статья:
итарга
1 1.1.) 2 олешнец 2 пункть]н яца редакцияда баян
2) ryбандэге очраклардан тыш, коммерция яки коммерцияле булмаган оешма
белен идарэ иryдо катнашырга:
а) сеяси партия, hенэр берлеге органы, шул исаптэн щирле yзидарэ органында,
бер""лекнец саЙлау комиссиясе аппаратында тезелгэн беренчел
"уrrцrп"п,
профсоюз оешмасыныц саЙлау органы тарафыннан ryлэYсез Идарада кdтнашу,
башка ижгимагый оешманыц, торак, торак-тезелеш, гараж кооперативларыныц,
кyаемсез милек милек милекчелэр ширкатенец гомуми жыелышында
(конференция) катнашу;
i;l коммерциячел булмаган оешма белан идара Иryдэ (сэяси партия, hенэри
берлекорганы, шул исэптан жирле yзидара ортанында, муниципаль берэмлекнец
сайлау комиссиясе аппаратында iез"пi"11 беренчел профсоюз оешмасыныц
саЙлау органы тарафыннан, башка и)t{тимагый оешманыц, тоRак, торак-тезелеш,
:

ГаражкооператИВларыНыЦ,кYЧеМсезмИлекмилекЧелэрширкэтеНеЦгомУми

белан тyлэyсез
жыелышьlнда катнашу (конференция), эшка алучы вэкиле рехсэте
идарэдэ катнашу (*уrrцrпап, хезмэт ryрында Татарстан Республикасы
*одексr,нrlц 161 статьясында билгелэнгэн тэртиптэ алынган)
в) Татарстан Республикасы Муниципаль берамлеклэре советында, башка
йуниципаль берэмлеклrэрнец берлашмэларенда, шулай ук аларныц идарэ
органнарында муниципаль берэмлек манфагатьларен ryлэyсез нигездэ тэlъдим
;

иц;
г) муниципаль беромлек исеменнан оешманы гамэлга куючы вэкалатлэрен
гамэлгЭ ашырУ тэртибеН яиса муниципалЬ милектО булган акциялар (устав
капиталындагь! елешлэр) белэн идарэ иry тертибен билгели торган муниципаль
хоцукый айпар нигезендэ муниципаль берэмлекнец идара органнарында hэм
ревизия комиссиясендэ, гамалгэ куючы (акционер) булган оешманы гамалго
lryючы (акционер) мэнфагатьларен муниципаль берэмлек исеменнэ}, га_мэлга
куючы вокалатлэрен гамолгэ ашыру тэртибен яисэ муниципаль милектэ булган
(устав капиталында олешлэр) белэн идарэ иry тэртибен билгели торган
"*цr"п"р
мун и ци пал ь хокукы й актлар н и гезендэ мун иципаль, берэмлек манфэгатьлэрен)
;

д) федераль законнаРда каралган башка очраклар);
11.2.) 2 елешне ryбэндэге эчтэлекле 2.'1 пункгы qстэргэ::

(2.1.) шогыльлэнергэ эшмэкарлек эшчанлеге белан шэхсэн яки аша ышанычль1

затлар;>; 12.) 89 статья:
12.1.) 9 елешне яца редакцияда бэян итаргэ:
'18 hэм
<9. Муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы кодексыныц 17,
32 статьяларында каралган ryлотyлар, муниципаль хезматкэрнец вакытлыча эшко

яраксызлыгы, ялында булу чорларын санамыйча, муниципаль хезматкэр
тарафыннан коррупциячел хокук бозу кылу турында мэгьлyмат керган коннэн
алып алты айдан да соцга калмыйча hoM коррупциячел хокук бозу кылган кеннон
оч елдан да соцга'калм"iйча кулланыла, Курсателган вакытка жицаять эше буенча
житештерY вакыты кертелми.);
13.) 94 статья:
13.1.) 3 елешне яца редакциядэ бэян итэрга:

*

(3.

,Щисциплинар тYлэryларне куллану haM бетеру тартибе,
Федерациясенда муниципаль хезмат турында " 2оо7 елныц 2 мартындагы 25_Ф3
,oM"pnri Федераль законда каралган очраклардан тыш, хе3мэт 3аконнары белэн
<<Россия

билгелэнэ>>;

14,) 107

статья:

_

14.1.) 1 елешнец беренче абзацын яца редакциядо бэян итарга.:
<1.муниципаль финанс контрdле бюджет хокук менэсабэтлэрен щайга сала торган

хокукыЙ актлар, щирлеК бюджетыНнан физик затларга бутэн тYлоYлэр буенча
гавами норматив йеклэмалор haM йеклlамалэр бирэ торган хокукый акглар
нигезламалэрен, шулай ук муниципаль контрактлар, шартнамэлэр (килешулар)
шартларыНYтаYНетаэмиНиryМаксатларыНдагамэлгэашырыла.>;
14.2. 2 елештэ <<бюджет хокук менэсэбэтлэре елкэсенда) сYзларен тошереп
калдырырга; 't4.3.( 3 елешне яца редакциядэ бэян итэргэ]
<з., Эчке муниципаль финанс контроле-федераль ка3начылык, 3еленодольск
мудиципаль районыныц Финанс - бюджет палатасыныц (алга таба-эчке
бинанс контроле органнары) контроль эшчэнлеге.>.
"frrцrп"ль
з. олеге карарны законнарда билгелэнгэн тэртиптэ дэyлат теркаве ечен
>цибэрергэ.

4. олеiе карарны, дэyлат терковена алынганнан соц, Татарстан Республикасы
хокукыЙ магълYмат рэсми порталында (http://pravo.tatarc ), Татарстан
Реiпубликасы Муниципаль берамлеклэре порталы составындагы 3еленодольск

муниципалЬ районыныц

рэсми сайтында

(http://zelenod_oIsk.tatarstan.ru)

<интернет) мэгълyмат-телекоммуникация челтэренда, шулай ук Олы Щаке авыл
жирлеге магълyмат стендларында тrlбандаге адресларда: олы Яке авылы,
МакэП урамы, 1 йорТ (админиСтрациЯ бинасы), олы Яке авылы, Моктэп урамы,
1а йЬрi (зур Щоке КФY бинасы), Каратман авылы lfuуб урамы, 23 нче йорт
(Каратман i"ыл lшубьi бинасы), Уразла авылы ,Щуслык урамы, 3 нче йорт (Уразлы
авыл rслубы бинасы),
5. Олеге карар 2003 елныЦ октябрендаге 13,t-Ф3 номерлы <Россия
Федерациясенда )цирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында"гы
Федераль законныц 44 статьясындагы 8 елеше нигезендэ yз коченэ , кера дип
билгелэргэ.
6. Олеге карарныц угэлешен Олы )i{aKe авыл жирлеге Советы башлыгына
йеклэргэ.

б

Олы Щаке цирлеге башлыгы,
Совет рэисе

Ф.А.Фэйзуллина

_

