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"Бәзәкә
авыл
җирлеге
Советы
депутаты статусы турында" 2016
елның 12 сентябрендәге 31 номерлы
карары белән расланган “Менделеевск
муниципаль районы Бәзәкә авыл
җирлеге Советы депутаты статусы
турында" карарына үзгәрешләр кертү
хакында

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 40
статьясы нигезендә, «Коррупциягә каршы көрәш турында Россия Федерациясе
законнарын камилләштерү максатларында Россия Федерациясенеңа ерым закон
актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 16 декабрендәге 432-ФЗ
номерлы Федераль закон белән Бәзәкә авыл җирлеге Советы Карар бирә:
1. Бәзәкә авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында" 2016 елның 12
сентябрендәге 31номерлы карары белән расланган “Менделеевск муниципаль
районы Бәзәкә авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында" карарына
түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1.1.Нигезләмәнең 17 статьясындагы 1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«1.Даими нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгәашыручы депутат, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, җирле үз идарәнең сайланулы вазыйфа изаты
хокуксыз:
1) шәхсән я исә ышанычлы затлар аша эш куарлык эшчәнлеге белән
шөгыльләнергә;
2) коммерцияле яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә
катнашырга, түбәндәге очраклардантыш:
а) сәяси партия белән идарә итүдә, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үз
идарә органында, муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында
төзелгән беренчел профсоюз оешмасының сайланулы органы тарафыннан
түләүсез нигездә катнашу, башка иҗтимагыйоешма, торак, торак-төзелеш, гараж
кооперативлары съездында (конференциясендә) яисә гомуми җыелышында,
күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтендә катнашу;
б) коммерциягә карамаган оешма идарәсендә (сәяси партия белән идарә итүдә
катнашудан тыш, һөнәри берлек органы, шул исәптән җирле үз идарә органында,
муниципаль берәмлекнең сайлау комиссиясе аппаратында төзелгән беренчел
профсоюз оешмасының сайланулы органы, Россия Федерациясе субъекты
законында билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе субъектының югары
вазыйфа изатына (Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары
башкарма органы җитәкчесенә) алдан хәбәр итеп, башка иҗтимагы йоешманың
съездында (конференциясендә) яисә гомуми җыелышында, торак, торак-төзелеш,
гараж кооперативларында, күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтендә катна
шудан тыш) катнашу;

в) Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре советында,
муниципаль берәмлекләрнең башка берләшмәләрендә, шулай УК аларның идарә
органнарында муниципаль берәмлек мәнфәгатьләрен түләүсез нигездә күрсәтү;
г) муниципаль берәмлек муниципаль берәмлекне гамәлгә куючы (катнашучы)
муниципаль берәмлек булган оешманың идарә органнарында һәм ревизия
комиссиясендә оешманы гамәлгә куючы (акционер) тарафыннан оешманы
гамәлгә куючының вәкаләтләрен муниципаль берәмлек исеменнән гамәлгә ашыру
тәртибен йә муниципаль милектәге акцияләр (устав капиталындагыөлешләр)
белән идарә итү тәртибен билгели торган муниципаль хокукый актлар нигезендә
түләүсез нигездә тапшыру;
д) федераль законнарда каралган башка очраклар;
3) Укытучы, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлектән тыш, башка түләүле эшчәнлек
белән шөгыльләнергә. Шулук вакытта укытучылар, фәнни һәм башка иҗади
эшчәнлек бары тик читдәүләтләр, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил
гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар акчалары исәбеннән генә
финанслана алмый, әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә
Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса;
4) Россия Федерациясенең халык ара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе
законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары, попечительләр яисә
күзәтү советлары, коммерция чел булмаган хөкүмәтнеке булмаган чит ил
оешмалары һәм Россия Федерациясе территориясенд әэшләүче аларның
структур бүлекчәләре составына керергә.".»
1.2. Нигезләмәнең 16 статьясындагы 1 пунктының 3 пунктчасын түбәндәге
редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә:
«3) мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килү куркынычы янаганда, вазыйфа биләп
торучы затның мән фәгатьләр конфликтын булдырмау һәм җайга салу буенча
чаралар күрү бурычын күздә тоткан шәхси кызыксынуы (турыдан-туры
яисәчитләтелгән) аныңвазыйфаи (хезмәт) бурычларынтиешенчә, объектив һәм
бер туктаусыз үтәвен әйогынтыясый ала торган вәзгыять булганда.
- бу хакта Бәзәкә авыл җирлеге Советына хәбәр итәргә һәм әлеге мәнфәгатьләр
конфликтын булдырмауга яки җайга салуга юнәлдерелгән карарны үтәргә кирәк;».
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында http://pravo.tatarstan.ru/ һәм Менделеевск муниципаль районының
рәсми сайтында www.mendeleevsk.tatar.ru "Бәзәкәавылҗирлеге" бүлегендә
урнаштырырга.
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