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84.1 номер
КАРАР

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Габишев авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр
кертү турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы һәм
«Муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт теркәве турында» 2005 елның 21
июлендәге 97-ФЗ номерлы Федераль законнар, «Татарстан Республикасында
җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы нигезендә Матюшино авыл җирлеге Советы КАРАР
ИТТЕ:
1. «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Габишев авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертергә..
2. Әлеге карарны законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәве өчен
җибәрергә.
3. Әлеге карар «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның
гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 44 статьясындагы 8 өлеше нигезендә үз көченә керә дип
билгеләргә.».
4. Әлеге карарны махсус мәгълүмат стендларында, Интернет
телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат
рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru. веб–адресы буенча һәм интернет
телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы Муниципаль
берәмлекләре Порталында урнаштырылган Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районының рәсми сайтында- http://laishevo.tatarstan.ru. веб-адресы
буенча бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
Башлык-Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы Габишев
авыл җирлеге Советы рәисе

Р.Т.Хөсәенов

ТатарстанРеспубликасы Лаеш
муниципаль районының Габишев
авыл җирлеге Советының 2021
елның «27» октябрендәге 84.1
номерлы карарына 1 нче кушымта

«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Габишев
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр
1) 6 статьяның 1 пунктын түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:
алкогольле, наркотик яисә башка токсик исереклек халәтендәге затларга
ярдәм күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру ";
1) 1)
түбәндәге эчтәлекле 10.1 статьясын өстәргә:
10.1 статья «Мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм җайга салу»
1. Мәнфәгатьләр конфликты дигәндә, мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау
һәм җайга салу чараларын күрүне күздә тотучы вазыйфаны биләүче затның үз
мәнфәгате (турыдан-туры яисә читләтеп) аның вазыйфаи (хезмәт) бурычларын
тиешенчә, объектив һәм гадел үтәвенә (вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга) йогынты
ясый торган яисә йогынты ясарга мөмкин булган хәл аңлашыла.
1.1
Шәхси кызыксыну дигәндә, вазыйфаи затның һәм (яисә) аның белән
якын туганлыкта яисә аның белән якын мөнәсәбәттә торучы затларның (атааналар, ир белән хатын, балалар, туганнар, апа-энеләр, апа-сеңелләр, ата-аналар,
балалар һәм ир белән хатынның балалары), гражданнар яки оешмалар, вазыйфаи
зат, вазыйфаи зат белән якын туганлыкта яисә үзлектә торучы затлар (алга таба мөлкәти, корпоратив яисә башка якын мөнәсәбәтләр) белән бәйле затлар (алга
таба - вазыйфаи затның шәхси кызыксынуы белән бәйле затлар)белән акча,
башка мөлкәт, шул исәптән мөлкәти хокуклар, мөлкәти характердагы хезмәт
күрсәтүләр, башкарылган эшләр нәтиҗәләре яки берәр төрле файда (өстенлек)
алу мөмкинлеге аңлашыла.
2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле үзидарә
органы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе коррупциягә каршы тору
турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә мәнфәгатьләр конфликты
барлыкка килү турында хәбәр итәргә, шулай ук мәнфәгатьләр конфликтын
булдырмау яисә җайга салу чараларын күрергә тиеш.
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының җирле үзидарә
органы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе эш бирүчегә (яллаучы
вәкиленә) хезмәт бурычларын үтәгәндә мәнфәгатьләр конфликтына китерә
торган яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килү турында
хәбәр итәргә тиеш. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
җирле үзидарә органына буйсынган оешма (учреждение) җитәкчесенең хәбәр
итү тәртибе Татарстан Республикасы муниципаль берәмлегенең вәкиллекле
органы тарафыннан билгеләнә.
3. Якларның хокуклары һәм бурычлары:
3.1. Эшче түбәндәгеләргә бурычлы:
- мәнфәгатьләр конфликты барлыкка килүнең теләсә нинди мөмкинлеген
булдырмау чараларын күрергә;

- эш бирүчегә, үзенә мәгълүм булу белән, аның барлыкка килгән
мәнфәгатьләр конфликты яисә барлыкка килү мөмкинлеге турында язма
формада хәбәр итәргә.
3.2 Эш бирүче түбәндәгеләргә бурычлы:
- Мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яки җайга салу чараларын күрергә,
әгәр аңа хезмәткәрнең шәхси кызыксынуы барлыкка килү турында билгеле
булса, ул конфликтка китерсә яки китерергә мөмкин булса.;
2) 23 статьяны түбәндәге эчтәлекле 10 пункт белән тулыландырырга:
3) 10. Авыл җирлеге составына керүче торак пункт территориясе өлешендә,
шул өлешкә, гражданнарның үзара салым акчаларын кертү һәм куллану
мәсьәләсе буенча гражданнар җыены үткәрелергә мөмкин.
4) Мондый җыен авыл җирлеге Советы тарафыннан, 10 кешедән ким
булмаган торак пункт территориясенең тиешле өлешендә яшәүчеләр төркеме
инициативасы белән чакырыла.
Гражданнар җыены үткәрелә торган торак пункт территориясе чикләре
җирле әһәмияттәге тиешле мәсьәләләрне хәл итүдә торак пункт территориясенең
күрсәтелгән
өлешендә
яшәүчеләрнең
мәнфәгатьләре
гомумилеге
критерийларыннан чыгып җирлек Советы карары белән билгеләнә.»
5) 41 статьяның 1 өлешендәге 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Россия Федерациясе гражданлыгы йә чит ил гражданлыгы - Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы, аның
нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы,
чит дәүләт гражданлыгы булу яисә яшәү урыны яисә Россия Федерациясе
гражданының чит дәүләт территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы бүтән
документ яисә Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле
үзидарә органнарына сайланырга хокуклы чит ил гражданы, әгәр Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсендә башкасы каралмаган булса, Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә органнарына
сайланырга хокуклы.;
5) 47 статьяның 1 өлешендәге 9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Россия Федерациясе гражданлыгы йә Россия Федерациясе халыкара
шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы, аның нигезендә чит ил
гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы, чит дәүләт
гражданлыгы булу яисә яшәү урыны яисә Россия Федерациясе гражданының чит
дәүләт территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы бүтән документ яисә
Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә
органнарына сайланырга хокуклы чит ил гражданының, әгәр Россия
Федерациясе халыкара шартнамәсендә башкасы каралмаган булса,туктатылу.;
6) 50 статьяның 2 пунктын түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:
«алкоголь, наркотик яисә башка токсик исерек затларга ярдәм күрсәтү
чараларын гамәлгә ашыру»;
7) 80 статьяның 7 өлешенә түбәндәге эчтәлекле яңа абзац өстәргә:
"Россия Федерациясенең милли үсеше максатларын билгеләүче документлар
һәм гавами хакимият органнары эшчәнлегенең аларга ирешүе буенча
юнәлешләре";
8) 89 статьяның 2 пунктындагы 2 абзацында «аны» сүзен төшереп
калдырырга, «муниципаль берәмлек уставы турында белешмәләрне,

муниципаль берәмлек уставына үзгәрешләр кертү хакында белешмәләрне
Россия Федерациясе субъекты муниципаль берәмлекләре уставларының дәүләт
реестрына кертү турында» сүзләрен өстәргә.
Башлык-Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы Габишев
авыл җирлеге Советы рәисе

Р.Т.Хөсәенов

