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КАРАРЫ 
 

11 май 2018 ел                                                                                 №115 

                                                                              

Татарстан  Республикасы  Әлмәт муниципаль районы 
Әлмәт шәһәр Советының 2006 елның 27  январендагы   
“Татарстан Республикасы  Әлмәт муниципаль районы  
Әлмәт  шәһәр  Советы депутаты статусы турында   
нигезләмә” турындагы  26   карарына үзгәрешләр кертү  
турында 
 

 “Коррупциягә каршы эшчәнлек” турындагы 2008 елның                                   
25 декабрендәге 273 номерлы Федераль закон нигезендә, Әлмәт шәһәре  
прокуратурасының  2018 елның 27 февралендәге 134 номерлы күрсәтмәсе 
нигезендә, 
 

Әлмәт шәһәр Советы КАРАР БИРӘ: 

 1.Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәр 
Советының 2006  елның 27 январендагы “Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында 
нигезләмә” турындагы 26 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында 
(Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  2013 елның  4 
июлендәге  105, 2015 елның 13 мартындагы 170, 2015 елның 10 декабрендәге 
21, 2017 елның 27 июлендәге 88 карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1 карарның кушымтасын түбәндәге эчтәлектәге 19.1 статьясы белән 
тулыландырырга:  

“19.1 статья. Ышанычны югалту нәтиҗәсендә муниципаль вазыйфаны 
башкаручы затны эшеннән азат итү (вазыйфадан азат итү) 

    1. Муниципаль вазыйфаны алыштыручы зат, федераль законнарда, 
Татарстан Республикасы законнарында, муниципаль норматив хокук 
актларында каралганча түбәндәге очракларда эшеннән азат ителүгә 
(вазыйфасыннан азат ителүгә) дучар ителә: 

1) конфликтларны туктату һәм (яки) җайга салу буенча әлеге затның 
чаралар күрмәве; 

2) үзенең керемнәре, мөлкәте, шулай ук тормыш иптәшенең һәм балигъ 
булмаган балаларының керемнәре, мал-мөлкәте турында мәгълүмат бирмәү, 
яисә ялган яки тулы булмаган мәгълүмат тапшыруы; 



3) федераль законда каралганнан тыш, коммерция оешмаларының 
түләүле нигездәге эшчәнлекләрендә катнашуы; 

4) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән шөгыльләнү; 
5) затның идарә органнары составына, попечитель яки күзәтү 

советларына, башка чит ил коммерция булмаган оешмаларга һәм аларның 
Россия Федерациясе территориясендәге структур подразделениеләренә керүе, 
әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүләр яки Россия Федерациясе 
закончалыгы нигезендә каралмаган булса; 
 2. Муниципаль вазыйфаны алыштыручы затка аның кул астында 
эшләүче затның конфликт чыгаручы яки чыгарырга мөмкин булган шәхси 
мәнфәгатьләре билгеле булганда, конфликтны булдырмый калу яки җайга 
салу буенча чаралар күрмәгән очракта эшеннән  (башкарган вазыйфасыннан) 
азат ителүгә дучар итә.  
 3. Муниципаль вазыйфаны башкаручы  затның  коррупцион хокук 
бозган өчен ышанычны югалтуы нәтиҗәсендә эшеннән (башкарган 
вазыйфасыннан) азат итү җәзасы куллану турында мәгъүлүмат  
“Коррупциягә каршы эшчәнлек”  турындагы 2008 елның  25  декабрендәге 
273 номерлы Федераль закон нигезендә  җирле үзидарә органы тарафыннан 
коррупцион хокук бозган өчен ышанычны югалтуы нәтиҗәсендә эшеннән 
(башкарган вазыйфасыннан) азат итүчеләр реестрына кертелә.  
  2. Район башкарма комитетының  хокук  идарәсенә (Шәйхулова Ф.Х.) 
әлеге карарны “Альметьевский вестник” газетасында бастырып чыгарырга, 
“Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматлар рәсми порталында” 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында 
урнаштырырга. 
 3. Әлеге карар  рәсми   басылып чыкканнан соң үз көченә керә һәм 2018 
елның 1 нче январеннән соңгы хокук мөнәсәбәтләренә  кагыла. 
 4. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны шәһәр Советының 
социаль мәсьәләләр буенча даими комиссиясенә йөкләргә (Н.А.Бочкарев). 
 

 Шәһәр башлыгы                                                                            А.Р. Хәйруллин 


