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Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районы Уразлы авыл
җирлеге "муниципаль берәмлеге Советы
депутаты статусы турында нигезләмә
турында" гы карарына үзгәрешләр кертү хакында
"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2021 елның 30
апрелендәге 116-ФЗ номерлы Федераль закон, "Татарстан Республикасы Кама
Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге
Уставының 23 статьясы, "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы Уразлы авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Советының 2017 елның 5 сентябрендәге 47
номерлы «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уразлы авыл
җирлеге «муниципаль берәмлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмә»
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) 3 статьяның 1 өлешендәге 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
7) Россия Федерациясе гражданлыгын йә чит ил гражданлыгын туктату - аның
нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, чит ил
гражданлыгы (ярдәмгә алу) яисә чит ил гражданы яисә чит ил гражданы
территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы башка документ булырга хокуклы,
аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, чит ил
гражданы яисә чит ил гражданы яисә Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе
нигезендә җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы булган чит ил гражданы
яисә чит ил гражданының даими яшәү хокукын раслаучы башка документ булырга,
әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә башкасы каралмаган булса;".
1) 10 статьяны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
1.Депутат бурычлы:

1)үз эшчәнлеген гамәлгә ашырганда Россия Федерациясе Конституциясен,
федераль законнарны, Татарстан Республикасы Конституциясен, Татарстан
Республикасы законнарын, җирлек уставын, башка муниципаль хокукый актларны
үтәргә;
2) гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәүне һәм
яклауны тәэмин итү;
3) даими, кимендә айга бер тапкыр, сайлаучыларны кабул итү;
4) гражданнарның, оешмаларның, аларның оештыру-хокукый формасына,
иҗтимагый берләшмәләргә, дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә
органнарына бәйсез рәвештә мөрәҗәгатьләрен үз вакытында карарга һәм аларга үз
компетенциясе чикләрендә җавап бирергә;
5) сайлаучылар алдында очрашуларда турыдан-туры хисап тотарга, шулай ук
аларның эше турында массакүләм мәгълүмат чаралары аша елына бер тапкырдан да
ким булмаган мәгълүмат җиткерергә;
6) депутат вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле чикләүләрне үтәргә;
7) закон белән саклана торган башка серләрне сакларга, шулай ук
гражданнарның шәхси тормышына, намусына һәм абруена кагылышлы, депутат
вәкаләтләрен гамәлгә ашыру белән бәйле рәвештә аңа билгеле булган белешмәләрне
таратырга.
8) муниципаль вазыйфаны биләүче зат (авыл җирлеге Советы
депутатларының муниципаль вазыйфаларын биләүче һәм үз вәкаләтләрен даими
нигездә гамәлгә ашыручы затлардан тыш) ел саен Татарстан Республикасы дәүләт
граждан хезмәткәрләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләре турында белешмәләр бирү өчен билгеләнгән вакытка тапшыра.:
1)хисап чорында барлык чыганаклардан (акчалата бүләкләүне, пенсияләрне,
пособиеләрне, башка түләүләрне дә кертеп) алынган керемнәр турында белешмәләр,
шулай ук милек хокукындагы мөлкәт һәм милек характерындагы йөкләмәләре
турында белешмәләр (31 декабрь);
2)хисап чорында барлык чыганаклардан (хезмәт хакын, пенсияләрне,
пособиеләрне, башка түләүләрне дә кертеп) алынган хатынының (иренең) һәм
балигъ булмаган балаларының керемнәре турында белешмәләр, шулай ук милек
хокукындагы мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр
(31 декабрь);
3) хисап чорында җир кишәрлеге, башка күчемсез милек объекты, транспорт
чарасы, кыйммәтле кәгазьләр (оешмаларның устав (җыелма) капиталларында
катнашу өлеше, пайлар, цифрлы финанс активлары, санлы валюта сатып алу буенча
һәр алыш-биреш буенча үз чыгымнары, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ
булмаган балаларының чыгымнары турында белешмәләр (1 гыйнвардан 31
декабрьгә кадәр), әгәр мондый алыш-бирешләрнең гомуми суммасы хисап чорына
кадәрге өч елда әлеге затның һәм аның хатынының (иренең) гомуми кеременнән
артып китсә, һәм әлеге килешүләр.
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2. Депутат үзенә федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары,
Муниципаль берәмлек уставы һәм башка муниципаль хокукый актлар белән
йөкләнгән башка бурычларны башкара.
3. Депутат сайланганнан соң дүрт ай эчендә керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирә, аңа вакантлы депутат
мандатын тапшыру яки аның вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыру
туктатылган көннән соң дүрт ай эчендә, шулай ук мәгълүмат тапшыру елына (хисап
чоры) килгән һәр ел өчен, хисап чорында, килешүләр кылган очракта, керемнәр,
чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында белешмәләр
тапшыра. , 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясындагы 1 өлешендә каралган . Хисап чоры дәвамында мондый алышбирешләр башкарылмаса, күрсәтелгән зат бу хакта Татарстан Республикасы
Президентына, 2017 елның 19 июлендәге 56-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законының 2 статьясындагы 2 өлешендә каралган махсус мәгълүмат ресурсыннан
файдаланып, хәбәрнамә җибәрү юлы белән, күрсәтелгән законга кушымта нигезендә
хәбәр итә. Хәбәрнамәне, шулай ук белешмәләр (1 өлештә каралган алышбирешләрнең хисап чоры дәвамында башкарылган очракта) Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти
характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү өчен билгеләнгән срокта
бирелә. Авыл җирлеге Советы депутаты муниципаль вазыйфасын биләүче һәм үз
вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы зат тарафыннан имзаланган кәгазьдә
хәбәрнамәнең күчермәсе тиешле муниципаль районда (шәһәр округында)
коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы
вазыйфаи затка җибәрелә һәм законнар нигезендә сакланырга тиеш.
4. Үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
турында, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының
керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
турында дөрес булмаган мәгълүмат биргән депутатка, әгәр дә бу мәгълүматларны
бозып күрсәтү мөһим булмаса, 131-ФЗ номерлы Федераль законда каралган
җаваплылык чаралары кулланылырга мөмкин.
2. Әлеге карарны Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында
бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында урнаштырырга .PRAVO.TATARSTAN.RU.
3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
Кама Тамагы муниципаль
районы Уразлы авыл
җирлеге башлыгы, Кама Тамагы
муниципаль районы Уразлы
авыл җирлеге Советы Рәисе

М.Г.Хәмидуллин
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