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“Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районында 2017-2019
елларга муниципаль хезмәтне үстерү программасы турында" 2016
елның 16 ноябрендәге 1332нче карарына үзгәрешләр кертү хакында
“Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында” Федераль законы,
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы Кодексы, “2014-2019
елларда Татарстан Республикасында дәүләт гражданнар хезмәтен һәм
Татарстан Республикасы муниципаль хезмәтен үстерү”дәүләт программасын
раслау турында” 2013 елның 22 ноябрендәге №910 карар нигезендә:
1. “Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районында 2017-2019
елларга муниципаль хезмәтне үстерү программасы турында" 2016 елның 16
ноябрендәге 1332нче карарына түбәндәге үзгәртүләр кертергә:
а) Программа паспортында:
“Программаны тормышка ашыруда көтелүче нәтәҗәләр” юлында;
Түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:
“Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнары һәм Татарстан
Республикасы дәүләт органнары өчен Карьера порталы формалаштыруда
җирле үзидарә органнары катнашуын тәэмин итү;
эшчәнлек нәтиҗәлелегенең төп күрсәткечләренә ирешүгә бәйле
рәвештә муниципаль хезмәткәрләрне матди кызыксындыру;
җирле үзидарә органнары эшчәнлегендә үзләренә беркетелгән
функцияләр һәм вәкаләтләр кысаларында башкарыла торган процессларны
тасвирлау стандартларын кертергә”;
б) I Программа бүлегендә:
беренче абзацта:
“2013 елның 25 июленнән №50ЗРТ” сүзен алырга;
В) Программаның IV бүлегендә түбәндәге редакцияләрне язырга:
“IV. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү

Программа чаралары Бөгелмә муниципаль районы бюджеты
акчаларына тормышка ашырыла. 2017-2019 елларга Программаны финанслау
күләме 1050000 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
2017 елда – 350000 мең сум;
2018 елда - 350000 мең сум;
2019 елда - 350000 мең сум.
“2014-2019 елларда Татарстан Республикасында дәүләт гражданнар
хезмәтен һәм Татарстан Республикасы муниципаль хезмәтен үстерү”дәүләт
программасын тормышка ашыру кысаларында үткәрелүче чаралар дәүләт
программасында каралган Татарстан Республикасы бюджеты акчалары
исәбеннән финанслана.
Бюджет мөмкинлекләрен исәпкә алып, программаны тормышка
ашыруга җибәрелә торган акчалар күләме чираттагы финанс елына Бөгелмә
муниципаль районы бюджеты проенктын эшләгәндә тәгаенләнә";
г) Программаны Кушымта №2 тулыландырырга.
2. Бөгелмә муниципаль районы җирле үзидарә органнарына, әлеге
карарның 1 пунктына кертелә торган үзгәрешләргә туры китерү
максатларында, локаль хокукый актларны эшләп бетерүне тәкъдим итәргә.
3. Әлеге нигезләмәне тормышка ашыруда контрольне оештыру-кадрлар
бүлеге җитәкчесенә йөкләргә.
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