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Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге Советының аерым
карарларына үзгәрешләр кертү, цифрлы финанс активлары һәм цифрлы
хокуклар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында белешмәләр
тапшыру хакында
2020 елның 23 декабрендәге 97-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы нигезендә, коррупциягә каршы көрәш эшчәнлеген камилләштерү
максатыннан, Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. 2021 елның 30 июненә кадәр, Актаныш муниципаль районының Иске
Айман авыл җирлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгъва кылучы
гражданнар, Актаныш муниципаль районының Иске Айман авыл җирлегендә
муниципаль вазыйфалар биләүне дәгъвалаучы гражданнар, муниципаль хезмәт
вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнар, Актаныш муниципаль
районының Иске Айман авыл җирлегендә муниципаль хезмәт вазыйфаларын
биләүче гражданнар, гражданнар керемнәре, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләр турында белешмәләр тапшырырга тиешле, Актаныш муниципаль
районының Иске Айман авыл җирлегендә муниципаль хезмәт вазыйфалары
исемлегенә кертелгән затлар, шулай ук
хатынының (иренең) һәм балигъ
булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре турында һәм аларны биләгәндә Актаныш муниципаль районының
«Иске Айман авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль
хезмәткәрләр, мөлкәти характердагы керемнәр, чыгымнар, мөлкәт турында
белешмәләр, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында
белешмәләр тапшырырга тиеш, Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл
җирлеге Советының №3 10.01.2015 ел карары белән расланган, муниципаль
учреждениеләр җитәкчеләренең вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы
гражданнар, муниципаль учреждениеләр җитәкчеләренең вазыйфаларын биләүче
гражданнар «Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр
турында һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр
кертү хакында» Россия Федерациясе Президентының 2014 елның 23 июнендәге
460 номерлы Указы белән расланган белешмә формасы буенча тапшырыла
торган белешмәләр белән бергә, хатыны һәм балигъ булмаган балаларына

караган цифрлы финанс активлары, цифрлы хокуклар, бер үк вакытта цифрлы
финанс активларын һәм башка цифрлы хокукларны, утилитар цифрлы хокуклар
һәм цифрлы валюта (алар булганда) турында хәбәрнамәләр тапшыра, Россия
Федерациясе Президентының «Санлы финанс активлары, санлы валюта һәм
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
«Федераль законның аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру чаралары хакында»
2020 елның 10 декабрендәге 778 номерлы Указына 1 нче кушымта нигезендә
форма буенча.
2. «Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге» муниципаль
берәмлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгъвалаучы гражданнар
тарафыннан керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
турында, шулай ук «Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларны тәкъдим
итү турында, Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге Советының
№3 10.01.2015 ел карары белән расланган керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек
характерындагы йөкләмәләр турында мәгълүматларына түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
2.1. карарга кушымтаның 5 пунктындагы «б» пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә;
«б) үз чыгымнары, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган
балаларының җир кишәрлеге, башка күчемсез мөлкәт объекты, транспорт чарасы,
кыйммәтле
кәгазьләр,
акцияләр
(оешмаларның
устав
(тупланма)
капиталларындагы катнашу өлешләре, цифрлы финанс активлары, хисап
чорында цифрлы валюта (1 гыйнвардан 31 декабрьгә кадәр) сатып алу буенча һәр
алыш-биреш буенча чыгымнары турында белешмәләр, әгәр мондый алышбирешләрнең гомуми суммасы алыш-биреш башкарылганга кадәрге соңгы өч
елда әлеге затның һәм аның хатынының (иренең) гомуми кеременнән һәм алышбиреш башкарылган акчаларны алу чыганакларыннан артып китсә»;
2.2. карарга кушымтаның 7 пунктындагы «в» пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә;
«в) үз чыгымнары, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган
балаларының җир кишәрлеге, башка күчемсез мөлкәт объекты, транспорт чарасы,
кыйммәтле
кәгазьләр,
акцияләр
(оешмаларның
устав
(җыелма)
капиталларындагы катнашу өлешләре, цифрлы финанс активлары, хисап
чорында цифрлы валюта
(1 гыйнвардан 31 декабрьгә кадәр) сатып алу буенча
һәм алыш-биреш буенча чыгымнары турында белешмәләр, әгәр мондый алышбирешләрнең гомуми суммасы әлеге затның һәм аның хатынының (иренең) алышбиреш башкарылганчы соңгы өч елдагы гомуми кеременнән һәм алыш-биреш
башкарылган акчаларны алу чыганакларыннан артып китсә»;
3. Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге рәсми сайтында
«Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә
урнаштыру
һәм
массакүләм мәгълүмат чараларына «Актаныш муниципаль районы Иске Айман
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче
затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү тәртибе турындагы нигезләмәләргә,
Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл җирлеге Советының 07.09.2017ел,
№23 карары белән расланган, контракт буенча башкарма комитет җитәкчесе
вазыйфасына һәм муниципаль вазыйфасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
3.1. карарга кушымтаның 3 пунктындагы «г» пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«г) җир кишәрлеген, күчемсез мөлкәтнең бүтән объектын, транспорт чарасын,
кыйммәтле
кәгазьләрне,
акцияләрне
(оешмаларның
устав
(җыелма)

капиталларында катнашу өлешләрен), санлы финанс активлары, санлы валютаны
сатып алу буенча алыш-бирешләр кылган акчаларны, муниципаль вазыйфаны
биләүче затның һәм аның хатынының (иренең) соңгы өч елда гомуми кеременнән
артып киткән очракта, алыш-биреш башкарылган акчаларны алу чыганаклары
турында белешмәләр»;
4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Актаныш
муниципаль районының рәсми сайтында «Иске Айман авыл Советы җирлеге»
бүлегендә урнаштырырга.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда
калдырам.
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