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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының
Контроль-хисап палатасы турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү
хакында
«Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең
контроль-хисап органнарын оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми
принциплары турында»
Федераль законның 7 статьясына һәм «Россия
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ
номерлы Федераль законның 13 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 2018
елның 27 декабрендәге 559-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан
Республикасы Балтач район Советы карар итте:
1.
Балтач район Советының 2011 елның 19 февралендәге 44 номерлы карары
белән (2011 елның 27 декаберендәге 73 номерлы, 2012 елның
6
июнендәге 113 номерлы, 2014 елның 27 маендагы 228 номерлы үзгәрешләр һәм
өстәмә мәгълүматлар
белән) расланган Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районының Контроль-хисап палатасы турындагы Нигезләмәгә
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Нигезләмәнең 4.9 пунктын түбәндәге эчтәлектә бәян итәргә:
«4.9. Граждан Контроль-хисап палатасы рәисе вазыйфасына билгеләнә
алмый, ә муниципаль хезмәткәр Балтач район Советы рәисе, Балтач муниципаль
районы башлыгы, Балтач район башкарма комитеты җитәкчесе, Балтач
муниципаль районы территориясендә урнашкан суд һәм хокук саклау органнары
җитәкчеләре белән якын туганлыкта яисә шундый сыйфатта (ата-аналар, ир
белән хатын, балалары, бертуган абый-апалары, шулай ук ирнең яки хатынның
бертуган абый-апалары, ата-аналары, балалары, балаларның ирләре яки
хатыннары) булган очракта контроль-хисап палатасы рәисе Вазыйфаларына
билгеләнә алмый».
1.2. 14.4 пунктта: Нигезләмәне «муниципаль хезмәт турында законнар»
сүзтезмәсеннән соң түбәндәге сүзтезмә белән тулыландырырга: «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белән»;
1.3. Түбәндәге эчтәлекле 5.13 пункты белән тулыландырырга:
«5.13. Контроль чаралар уздырганда җинаять яки коррупцион хокук бозу
билгеләре чагыла торган, Татарстан Республикасы бюджеты һәм җирле бюджет
акчаларыннан, шулай ук Татарстан Республикасының территориаль дәүләт
бюджеттан тыш фонды бюджеты акчаларыннан законсыз файдалану фактлары
ачыкланган
очракта, Контроль-хисап
палатасы
билгеләнгән тәртиптә

кичекмәстән контроль чаралар материалларын хокук саклау органнарына
тапшыра. Хокук саклау органнары Контроль-хисап палатасына тикшерү барышы
һәм Контроль-хисап палатасы тарафыннан тапшырылган материаллар буенча
кабул ителгән карарлар турында мәгълүмат бирергә тиеш.
2. Балтач муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рәисе Федераль
салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 10 номерлы районара салым
инспекциясендә
Татарстан
Республикасы
Контроль-хисап
палатасы
Нигезләмәсенә үзгәрешләрне һәм юридик затларның бердәм дәүләт реестрында
башка үзгәрешләрне теркәгәндә, әлеге максатларда кирәкле гаризаларга һәм
башка документларга имза салу, законнарда каралган тәртиптә һәм вакытларда
башка гамәлләр кылу һәм рәсмиләштерүләр башкару вәкаләтләрен дә биреп,
мөрәҗәгать итүче булып чыгыш ясау өчен вәкаләт бирергә.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының
рәсми baltasi.tatarstan.ru сайтына урнаштыру юлы белән халыкка җиткерергә.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Балтач муниципаль районы
Башлыгы урынбасары Н.Н.Сабирҗановка йөкләргә.

Балтач муниципаль район башлыгы,
Балтач район Советы рәисе

