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Совет карарына үзгәрешләр кертү турында
Яңа Зареченск авыл җирлеге
Баулы муниципаль районы башкарма комитетының
18.12.2014 ел № 79 «Тәкъдим итү турындагы нигезләмәне
раслау хакында вакантлы вазыйфаны биләп торуга
дәгъвалаучы гражданнар муниципаль хезмәт вазыйфалары
«Яңа Зареченск авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Баулы
муниципаль районы Татарстан Республикасы»,
керемнәр, милек һәм йөкләмәләр турында мәгълүмат
мөлкәти характердагы турында, шулай ук
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан тәкъдим итү
«Яңа Зареченск авыл җирлеге муниципаль берәмлеге
Баулы муниципаль районның Татарстан Республикасы»
йөкләмәләре хакында белешмәләр бирү турында,
чыгымнары, мөлкәте һәм йөкләмәләре турында
милек характерындагы
РФ Президентының «Санлы финанс активлары, санлы валюта һәм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында «Федераль
законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары хакында»
10.12.2020 ел №778 Указы нигезендә Яңа Зареченск авыл җирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Яңа Зареченск
авыл җирлеге Советының 2014 елның 18 декабрендә кабул ителгән 79 номерлы
«Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Яңа Зареченск авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүгә
дәгъва

кылучы

гражданнарның

керемнәре,

мөлкәтләре

һәм

мөлкәти

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү хакындагы карарына
үзгәрешләр кертү турында, шулай ук "Татарстан Республикасы Баулы

муниципаль районы Яңа Зареченск авыл җирлеге" муниципаль берәмлегендә
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү турында"
түбәндәге үзгәрешләр кертелде:
6 пунктның в) пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«әгәр килешү суммасы әлеге затның һәм аның хатынының (иренең) һәм
балигъ булмаган балаларының уртак кеременнән артып китсә, һәр алыш-биреш
кылган өч елга һәм алыш-биреш кылган өч елга һәм алыш-биреш кылган
акчаларны алу чыганаклары турында һәм алыш-биреш ясалган акчаларны алу
чыганаклары турында мәгълүматлар (1 гыйнварыннан 31 декабренә кадәр).»;
13 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«13. Муниципаль хезмәткәрнең, аның хатынының (иренең) һәм балигъ
булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук соңгы өч елда муниципаль хезмәт
вазыйфасын биләүче затның һәм аның хатынының (иренең) һәм балигъ
булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук җир кишәрлеге, башка күчемсез
милек

объекты,

транспорт

чарасы,

кыйммәтле

кәгазьләр,

акцияләр

(оешмаларның устав (җыелма) капиталларында катнашу өлеше, пайлар), санлы
финанс активлары, санлы валюта алу, килешүне гамәлгә ашыруга кадәр булган
тәкъдимнәр «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Яңа
Зареченск

авыл

җирлеге»

муниципаль

берәмлегенең

рәсми

сайтында

«Интернет» челтәрендә законнарда билгеләнгән тәртиптә урнаштырыла.».
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының
рәсми порталында бастырып чыгарырга (http://www.pravo.tatarstan.ru), Баулы
муниципаль районы сайтында.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту Яңа Зареченск авыл
җирлегенең законлылык, хокук тәртибе, спорт һәм яшьләр эшләре буенча
даими комиссиясенә йөкләнә.
Җирлек башлыгы, Яңа Зареченск
авыл җирлеге Советы Рәисе
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