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татарстан Республикасы Мамадыш муниципалъ районы Коек-Ерыкса авыл
}кирлеге Советыныц керемнэре, молкэте hэм молкэти характердагы
йокломэЛере турЫнда мэЬлYмаТ б"рY турында hэм цифрлы финанс
активлары hэм цифрлы хокуклары турында haM Татарстан Республикасы
МамадыШ мунициПаль районы Коек-Ерыкса авыл щирпеге Советыныц
аерым карарларына yзгэрешлэр ItepTy турында

россия Федерациясе Президентыныц 2о2о елныц 10 декабрендэге
кI-{ифрлы финанс активлары, цифрлы валюта турында hэм Россия
Федерациясенец аерым закон актларына Yзгэрешлэр KepTY хакында>) 778
номерлы Указын Yтэy йезеннэн VIамадыш муниципаль районы коек-Ерыкса
авыл х{ирлеге Советы КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:
1. 2о21, елныц 30 июненэ кадэр Татарстан Республикасы VIамадыш
муниципаль районы коек-Ерыкса авыл я{ирлегендэ муниципulJIь вазыЙфалар
билэуга догъва кылучЫ гражданнар, Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаJIь раЙоны Коек-Ерыкса. авыл п(ирлегендэ муниципаJIъ хезмэт
вазыЙфаЛарыН билэуче затлар, муниципаль хезмэт вазыйфаларын билаугэ
дэьва кылучы гражданнар, Мамадыш муниципаJIъ районы Коек-Ерыкса
авыл я{ирлегендэ муниципалъ хезмэт вазыйфаларын билауче затлар,
мамадыш муниципаль районы муниципаJIь хезмэт вазыйфалары исемлегенэ
кертелган затлар, шул исэптэн Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл >щирлегенда муниципаJIь хезмэт
вазыЙфаЛары исеМлегенэ кертелгэн гражданнар, hэм хатыныныц (иренец)
hэм балигъ булмаган балаларыныц керемнэре, молкатлере hэм молкэти
характердагы йоклэмэлэре турында мэьлyмат, шулай ук хатыныныц
молкэтлэре haM
1"р."еч) hэм балигъ булмаган балаларыныц керемнаре,
молкэти характердагы йоклэмэлэре турында мэьлyмат б"рy мэ}цбyри
булган дэYлат граждан хезмэте вазыЙфалары исемлеген билгелэргэ,
ТЬтарстан Республикасы I\4амадыш муниципаль районы коек-Ерыкса авыJI
>цирлеге Советыныц 2о2О елныц 19 февралендэге 4-50 номерлы карары
белэн расланган муниципаль учреждениелар }{итэкчелэре вазыйфаларын
билэуга дэьва кылучы гражданнар, муниципаJIь учреждение х{итэкчеларе

вазыйфаларын билэуче гражданнар, белешмэ формасы буенча бирелэ торган
белешйэлэр белэн бергэ, Россия Федерациясе Президентыныц 2б|4 елныц
2з июнендэге 460 ноМерлы <Керемнэр, чыгымнар, милек hэм молкэти
характердагы йеклэмэлэре турында белешмэ формасын раслау hэм Россия

Федерациясе Президентыныц кайбер актларына yзгэрешлэр ItepTy
хакында))гы Указы белэн расланган, <I]ифрлы финанс активлары, санлы
ваJIюта hэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына yзгерешлэр
KepTy турында <<2о2о елныц 10 декабрендаге 778 номерлы Россия
Федерациясе Президенты Указына 1 нче кушымта нигезенде Ул, €Lларныц
ирлэренэ hэм балиь булмаган балаларына караган санлы финанс активлары,
санлы хокуклар, бер yI< вакытта цифрлы финанс активларын hэм башка
санлы хокукларны, утилитар санлы хокукларны hэм санлы валюта (-up

булганда) уз эчена ыIган санлы хокуклар турында хэбарнамэлэр тапшыраJIар,
2. ТатарСтан Республикасы Мамадыш муниципаJIь районы Коек-Ерыкса
авыЛ }цирлеге Советыньiц 2020 елныц 19 февралендэге 4-50 номерлы карары
белэн расланган керемнэре, молкэте hэм молкати характердагы йоклэмэлэре
турында белешмэлэр, шулай ук Мамадыш муниципаJIь районында
муниципалЬ хезмэткэрлэр тарафыннан керемнэр, чыгымнар, молкэт haM
молкэти характердагы йоклэмалэр турында белешмэлЭР б"РY ХаКЫНДаГЫ
нигезлэмэгэ (алга таба- Нигезлэмэ) тубэндэге yзгэрешларне кертерга:
2. 1.2.З пунктыныц 3 пунктчасын тубэндэге редакцияде бэян итэрга:
<3) yз чыгымнары турында, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балиь
булмагаН балаларЫныц х{иР кишэрлеге, башка к\чемсез молкэт объекты,
транспорт чарасы' кыйммэтле кэгазьлэр, акциялэр (оешмаларныц устав
(rупланЙа) пu.r"ruппарындагы катнашу олешлэре, цифрлы финанс
активлары, хисаП чорында цифрлы валюта (1 гыйнвардан 31 декабрьгэ
кадэр) сатып алу буенча h"p алыш-биреш буенча чыгымнары турында
белешмолэр, эгэр мондый алыш-бирешлэрнец гомуми суммасы €tлыш-биреш
башкарылганга кадарге соцгы оч елда элеге затныц hэм аныц хатыныныц
(иренец) гомуми кеременнэн hэм алыш-биреш башкарылган акчiLларны €Lпy
чыганакларыннан артып китсэ;);
2.2.2.4 пунктыньiц З пунктчасын тубондэге редакцияде бэян итэргэ:
(3) Yз чыгыМнары турында, шулай ук хатыныныц (иренец) hэм балигъ
булмаган бuпuпuр"rныц }цир кишэрлеге, башка кyчемсез молкэт объекты,
транспорТ чарасы' кыйммэтле кэгазьлэр, акцияJIэр (оешмаларныц устав
(ту.rланЙа) капиталларындагы катнашу олешлэре, цифрлы финанс
активлары, хисап чорында цифрлы валюта (1 гыйнвардан 31 декабрьгэ
кадэр) сатып алу буенча hrp алыш-биреш буенча чыгымнары турында
белешмэлэр, эгэр мондый алыш-бирешлэрнец гомуми суммасы аIIыш-биреш
башкарылганга кадэрге соцгы оч елда елеге затныц hэм аныц хатьiныныц
(иренец) гомуми кеременнэн hэм алыш-биреш башкарылган акчаларны аJIу
чыганакларыннан артып китсэ; ));
2.з" Нигезлэмэнец кушымтасында (Хэбэрнамэ) коешмzLJIар) сYзеннэн
соц ((санлы финанс активлары, цифрлы валюта>) сYзлэрен остэргэ;
2

З.2014 елныц 19 ноябрендэге 5-14 номерлы Татарстан Республикасы

Мамадыш муниципаль районы Советы Коек-Ерыкса авыл х{ирлеге карары
белэн расланган Мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл х{ирлеге
муниципаль берэмлегендэ муниципаль хезмэт вазыЙф€Lларын билэугэ дэьва
кылучы гражданнарныц керемнэре, молкэтлэре hэм молкэти характердагы
Йоклэмэлэре турында, шулай ук VIамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса
авыл }цирлеге муниципаль берамлегендэ муницип€Lль хезмэткэрлэр
тарафыннан керемноре, чыгымнары, молкэтлэре hэм молкэти характердагы
йокламаларе турында белешмэлэр б"рy хакында нигезлэмэгэ (1З.04.20|6,
J\ЪЗ-8, 29.07.2016, J\Ъ3-11 редакциясендэ) (алга таба - Нигезламэ) тубэндэге

yзгэрешлэр кертергэ:
З.1. б пунктныц ((в> пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
(в) yз чыгымнары турында, шулай ук хатыныныц (иренец) haM балиь
булмаган балаларыныц ).щир кишэрлеге, башка кyчемсез молкэт объекты,

транспорт чарасы, кыйммэтле кэгазьлэр, акциялэр (оешмаларныц устав
(тугrланма) капиталларындагы катнашу олешлэре, цифрлы финанс
активлары, хисап чорында цифрлы ваJIюта (1 гыйнвардан Зl декабрьгэ
кадэр) сатып алу буенча h"p алыш-биреш буенча чыгымнары турында
белешмэлэр, эгэр мондый алыш-бирешлэрнец гомуми суммасы аJIыш-биреш
башкарылганга кадэрге соцгы оч елда элеге затныц hэм аныц хатыныныц
(иренец) гомуми кеременнэн hэм алыш-биреш башкарылган акч€Lларны алу
чыганакларыннан артып китса.);
З.2. 1З пунктта ((оешмалар)) сyзлэреннэн соц (санлы финанс
активлары, цифрлы валюта) сyзлэрен остэргэ,));
4. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципа_пь районы Советыныц

20|7 елныц 25 августындагы |-2З номерлы карары белэн

расланган
<Мамадыш муниципаль районы> муниципаль берэмлегенец рэсми сайтында
<Интернет> мэьлyмат-телекоммуникация челтэренда урнаштыру haM
массакyпэм мэьлyмат чараларына <<IVIамадыш муниципаль районы,Щусмэт
авыл я{ирлеге>) муниципаль берэмлегендэ муниципаль вазыйфаларны hэм
контракт буенча Башкарма комитет }цитэкчесе вазыйфасын билэlпlе
затларныц керемноре, чыгымнары, молкате hэм молкэти характердагы
йоклэмэлэре турында мэьлyмат б"рy тэртибенэ (алга таба-Тартип)
тубэндаге yзгэрешлэр кертергэ:
4.1. Тэртипнец 3 пунктындагы (г)) пунктчасын тубэндэге редакцияде
бэян итэргэ:
<г) хqир кишэрлеген, кlц{емсез молкэтнец бутэн объектын, транспорт
чарасын, кыйммэтле кэгазьлэрне, акциялерне (оешмаларныц устав (яlыелма)
капиталларында катнашу елешен), санлы финанс активлары, цифрлы в€lJIюта
сатып алу буенча алыш-биреш ясаган акчаларны €Lпу чыганаклары, егэр
мондый алыш-бирешлэр гомуми суммасы муниципаJIь вазифа билэуче
затныц hэм аныц хатыньiныц (иренец) соцгы оч елда гомуми кеременнэн
артып китсэ, hэм алыш-биреш кылган акчапар алу чыганаклары турында
белешмэлэр.>>;

5. олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэьлyматыныц
рэсми портаJIында (http://pravo.tatarstan.ru.) hэм Мамадыш муниципЁrлъ

районыныц ресми сайтында (hltp.ll mamadysh.tatarstan.ru) бастырып
чыгарырга (халыкка я{иткерерго).

3. олеге карарныц yтэлеше буенча я{аваплы итеп Мамадыш муниципаlь
Ф.Р.Шэйхетдиновны
районы Коек-Ерыкса авыJI я{ирлеге башлыгы
билгелэргэ.

Мамадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл щирлеге башл
Совет раисе

/Ф.Р.Шэйхетдинов/

