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КАРАР
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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Сосновка авыл
җирлеге Советы карарларын гамәлдән чыгару турында
2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле
үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, 2013 елның
20 маендагы 42-ТРЗ номерлы «Биектау муниципаль районының Биектау һәм
Красносельский авыл җирлекләре территорияләре чикләрен үзгәртү, аерым
муниципаль берәмлекләрне үзгәртеп кору һәм «Биектау муниципаль районы»
муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең
территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан
Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы
Законы, Биектау муниципаль районы Бөреле авыл җирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Сосоновка авыл
җирлеге Советы карарларын гамәлдән чыгарырга:
2006 елның 11 январендәге 1 нче номерлы «Сосновка авыл җирлеге башкарма
комитеты Нигезләмәсен раслау турында»;
2008 елның 31 июлендәге 14 нче номерлы «Җир салымы турында»;
2009 елның 10 апрелендәге 9 нчы номерлы «Бюджет өлкәсе оешмалары
хезмәткәрләренә компенсация түләүләре күләмнәрен арттыру турында»;
2009 елның 20 июлендәге 17 нче номерлы «Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге милкендәге мөлкәт белән идарә итү һәм
эш итү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау турында»;
2009 елның 03 сентябрендәге 25 нче номерлы «Сосновка авыл җирлеге
территориясендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү чаралары турында»;
2009 елның 03 сентября 24 нче номерлы «Ачык чара уздыру тыелган
биналарга һәм башка объектларга турыдан-туры якын урнашкан территорияләр
(җир кишәрлекләре) чикләрен билгеләү турында»;
2009 елның 10 сентябрендәге 28 нче номерлы «Күмү буенча хезмәтләр
күрсәтүгә тарифлар турында»;
2009 елның 10 сентябрендәге 27 нче номерлы «Халыкны янгын
куркынычсызлыгы чараларына өйрәтүне оештыру һәм янгыннарны сүндерүгә һәм
кисәтүгә җәлеп итү турында»;

2009 елның 01 октябрендәге 32 нче номерлы «Янгыннан ирекле сак булдыру
турында»;
2009 елның 01 октябрендәге 33 нче номерлы «Янгын куркынычсызлыгының
беренчел чараларын тәэмин итүдә гражданнарның катнашу формаларын билгеләү
турында»;
2009 елның 16 октябрендәге 34 нче номерлы «Җирле салымнар һәм җыемнар
буенча пенялар һәм штрафлар буенча недоимка һәм бурычны түләтүгә ышанычсыз
дип тану һәм исәптән чыгару Тәртибе турында»;
2009 елның 17 ноябрендәге 39 нчы номерлы «Гавами тыңлауларны оештыру
һәм уздыру турындагы Нигезләмә турында»;
2009 елның 17 ноябрендәге 40 нчы номерлы «Җир салымы турында»;
2010 елның 11 январендәге 1 нче номерлы «Биектау муниципаль районы
бюджетына Сосновка авыл җирлеге бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар
бирү тәртибен раслау турында»;
2010 елның 26 февралендәге 7-1 номерлы «Сосновка авыл җирлегендә
муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру хакындагы Нигезләмәне раслау
турында»;
2010 елның 10 мартындагы 8 нче номерлы «2010-2013 елларга Биектау
муниципаль районы Сосновка авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү
программасы турында»;
2010 елның 21 апрелендәге 11 нче номерлы «Янгынга каршы махсус режим
кертү турында»;
2010 елның 14 октябрендәге 26 нчы номерлы «Физик затларның мөлкәтенә
салымнар турында»;
2010 елның 14 октябрендәге 27 нче номерлы «Җир салымы турында»;
2012 елның 24 маендагы 85 нче номерлы «Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Сосновка авыл җирлеге Советының 2010 елның 14
октябрендәге 27 нче номерлы «Җир салымы турында» карарына үзгәрешләр кертү
турында»;
2010 елның 18 октябрендәге 4 нче номерлы «Сосновка авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә муниципаль норматив хокукый актларга һәм муниципаль
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза уздыру
тәртибе турында» Нигезләмәне раслау турында»;
2010 елның 15 ноябрендәге 7 нче номерлы «Халыкка китапханә хезмәте
күрсәтүне оештыру, җирлек китапханәләренең китапханә фондларын туплау һәм
аларның сакланышын тәэмин итү, ял итүне оештыру шартлары тудыру һәм
җирлектә яшәүчеләрне мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү өчен,
җирле халык сәнгать иҗатын үстерү өчен шартлар тудыру, халык сәнгать
һөнәрләрен, музейларны, тарихи-мәдәни мирас һәйкәлләрен саклап калуда,
торгызуда һәм үстерүдә катнашу буенча вәкаләтләрен Биектау муниципаль районы
Сосновка авыл җирлегенең җирле үзидарә органыннан Яшел Үзән муниципаль
районы җирле үзидарә органнарына тапшыру турында»;
2010 елның 30 декабрендәге 14/1 номерлы «Сосновка авыл җирлеге»

муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру
тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау турында»;
2011 елның 09 апрелендәге 26 нчы номерлы «Сосновка авыл җирлеге
Советының 2010 елның 30 декабрендәге 14/1 номерлы «Сосновка авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль җир контролен гамәлгә ашыру
тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү
турында»;
2010 елның 30 декабрендәге 14/2 номерлы «Сосновка авыл җирлегенең
муниципаль хезмәткәрләрен һәм сайланулы вазыйфаи затларын һөнәри үстерү
Программасы турында»;
2011 елның 1 январендәге 16 нчы номерлы «Сосновка авыл җирлегенең
муниципаль хезмәткәрләре Реестрын алып бару Тәртибен раслау турында»;
2011 елның 14 февралендәге 18 нче номерлы «Сосновка авыл җирлеге
муниципаль хезмәткәрләренең этика һәм хезмәт тәртибе кодексын раслау турында»;
2011 елның 14 февралендәге 18/1 номерлы «Сосновка авыл җирлеге
муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр
конфликтын җайга салу комиссиясе турындагы Нигезләмәне раслау турында»;
2011 елның 14 апрелендәге 28 нче номерлы «Сосновка авыл җирлеге
муниципаль хезмәте вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм Сосновка
авыл җирлегенең муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан бирелүче белешмәләрнең
дөреслеген һәм тулылыгын һәм Сосновка авыл җирлеге муниципаль
хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәвен тикшерү тәртибе турында»;
2011 елның 13 маендагы 29 нчы номерлы «Сосновка авыл җирлеге
муниципаль хезмәтенең вакантлы муниципаль вазыйфасын биләүгә конкурс
турында Нигезләмәне раслау турында»;
2011 елның 13 маендагы 32 нче номерлы «Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районының Сосновка авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлекне
үстерү өлкәсендә координация яисә киңәшмә органнары төзү тәртибе турында»;
2011 елның 18 июлендәге 48 нче номерлы «Сосновка авыл җирлеге
муниципаль берәмлеге территориясендә алкоголь продукциясен ваклап сатуны
җайга салу турында»;
2011 елның 10 августындагы 52 нче номерлы «Муниципаль хезмәткәрне
коррупциячел хокук бозуларны кылуга этәрү максатларында мөрәҗәгать итү
фактлары турында яллаучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр итү тәртибе турындагы
Нигезләмәне раслау турында»;
2012 елның 23 мартындагы 79 нчы номерлы «Аерым нотариаль гамәлләр кылу
буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруда катнашу турында»;
2012 елның 16 августындагы 89 нчы номерлы «Гражданнарның
мөрәҗәгатьләрен карау буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентын раслау турында»;
2012 елның 21 августындагы 89/1 номерлы «Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районының Сосновка авыл җирлеге территориясендә тышкы
төзекләндерү, тиешенчә карап тотуны, җыештыруны оештыру, чисталыкны һәм
тәртипне тәэмин итү Кагыйдәләрен раслау турында»;
2012 елның 21 августындагы 90 нчы номерлы «Татарстан Республикасы

Биектау муниципаль районының Сосновка авыл җирлегендә гражданнарны
билгеләп куйганда һәм муниципаль хезмәткәрләр биләгән очракта үз керемнәре,
мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук
хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле
муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеген раслау турында»;
2012 елның 28 августындагы 92 нче номерлы «Муниципаль хезмәт
вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм муниципаль вазыйфаларны
биләүче затлар тарафыннан керемнәр турында, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләр турында белешмәләр бирү хакындагы Нигезләмәне раслау турында»;
2012 елның 28 августындагы 92/1 номерлы «Сосновка авыл җирлегендә
муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче муниципаль хезмәткәрләрнең һәм аларның
гаилә әгъзаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
турында белешмәләрне Сосновка авыл җирлегенең рәсми сайтында урнаштыру һәм
әлеге белешмәләрне массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару өчен бирү
тәртибе хакында Нигезләмәне раслау турында»;
2012 елның 18 сентябрендәге 93 нче номерлы «Муниципаль хезмәттән азат
ителгән көннән алып ике ел дәвамында граждан оешмада гражданлык-хокукый
шартнамә (гражданлык-хокукый шартнамәләр) шартларында бер ай дәвамында йөз
мең сумлык эш башкарса (әлеге оешмада хезмәт күрсәтсә), әгәр әлеге оешма белән
муниципаль (административ) идарә итүнең аерым функцияләре аның вазыйфаи
(хезмәт) бурычларына керсә, муниципаль хокукый актта билгеләнгән исемлеккә
кертелгән муниципаль хезмәт вазыйфасын биләгән граждан тарафыннан,
муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр
конфликтын җайга салу буенча тиешле комиссиягә хәбәр итү Тәртибен һәм
муниципаль хокукый актта билгеләнгән исемлеккә кертелгән муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләгән граждан тарафыннан хезмәт шартнамәсе шартларында
гражданлык-хокукый шартнамә (гражданлык-хокукый шартнамәләр) шартларында
әлеге оешмада вазыйфа биләүне һәм (яисә) эшләр башкаруны тыюны үтәвен
тикшерү турындагы Нигезләмәне, федераль законнарда каралган очракларда, әгәр
әлеге оешма белән муниципаль идарәнең аерым функцияләре муниципаль
хезмәткәрнең вазыйфаи (хезмәт) бурычларына керсә, һәм эш бирүче тарафыннан
хезмәт шартнамәсе төзү шартлары яисә мондый граждан белән граждан-хокукый
шартнамә төзү шартлары үтәлсә, раслау турында»;
2012 елның 24 октябрендәге 96 нчы номерлы «Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районының Сосновка авыл җирлегендә муниципаль хезмәт
турында Нигезләмәгә» үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»;
2012 елның 12 декабрендәге 99 нчы номерлы «Җирдән файдалану һәм
төзелеш кагыйдәләрен раслау турында»;
2013 елның 15 февралендәге 110 нчы номерлы «Сосновка авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге территориясендә эшләү срогы чыккан терекөмешле лампалар
җыюны оештыру турында»;
2013 елның 18 февралендәге 108 нче номерлы «Алкоголь продукциясен
ваклап сату рөхсәт ителми торган кайбер оешмаларга һәм территорияләр
объектларына якын территорияләрнең чикләрен билгеләү турында»;

2013 елның 28 июнендәге 122 нче номерлы «2009 елның 17 ноябрендәге 39
нчы номерлы «Гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру турындагы Нигезләмә
турында» карарга үзгәрешләр кертү турында»;
2. Әлеге карарны авыл җирлегенең рәсми стендларында, Биектау муниципаль
районының рәсми сайтында http://vysokaya-gora.tatarstan.ru авыл җирлекләре
бүлегендә һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында:
http://pravo.tatarstan.ru урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга (халыкка
җиткерергә).
3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан (халыкка җиткерелгән) көненнән үз
көченә керә.
4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.
Совет рәисе,
Авыл җирлеге Башлыгы

Т.Х.Баһаветдинов

