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2018 елның 27 мартындагы “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетында таралышы чикләнгән хезмәт  

мәгълүматына мөрәҗәгать итү тәртибе турындагы 

Нигезләмәне раслау турында”гы 181 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы 

Нигезләмә нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. 2018 елның 27 мартындагы “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетында таралуы чикләнгән хезмәт мәгълүматы 

белән мөрәҗәгать итү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау турында”гы 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

181 номерлы әлеге карарга 2 нче номерлы кушымта нигезендә  тулыландырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының эшләр белән идарә итүчесе Р. 

Р. Хәйруллинны йөкләргә. 



 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                    М. Х. Хәбибуллова 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 елның 3 октябрендәге 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль  

районы Башкарма комитетының 

860 номерлы карарына 1 нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының хосусый характердагы белешмәләре 

ИСЕМЛЕГЕ 

 

Әлеге исемлектә хезмәт кулланылышы өчен документлар дигәндә (алга таба – 

ДСП) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты эшчәнлегенә кагылышлы, аларның таралуын чикләү хезмәт кирәклеге 

(таралу чикләнгән хезмәт мәгълүматы) таләп ителә торган мәгълүматне аңларга 

кирәк. 

Таралу чикләнгән хезмәт мәгълүматына кертелгән мәгълүматны үз эченә алган 

мәгълүмат чыганакларында “хезмәттә файдалану өчен” тамгасы куела. 

  

 

№ 

т/б 
Искәрмә Искәрмә 

1 2 3 

Эшчәнлекне оештыруның гомуми мәсьәләләре буенча белешмәләр 

1.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан эшләнелә торган 

хөкүмәтара килешүләр һәм килешүләр проектлары, 

Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты методик документлары 

турында белешмәләр.  

 

1.2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының аерым мәсьәләләрен, үткәрүчәнлек 

торышы һәм объект эчендә режим торышы турында 

мәгълүматлар.  

 

1.3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты биналарының, биналарының оештыру, 

торышы, инженерлык системалары, видеокүзәтү 

системалары, янгын сүндерү һәм (яки) сак сигнализациясе 

турында мәгълүматлар. 

 

1.4. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  



Башкарма комитетының хезмәт серенә кертелгән 

мәгълүматлар исемлеге  

Мәгълүматны яклау мәсьәләләре буенча мәгълүмат 

2.1 Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарында, 

җирле үзидарә органнарында, оешмаларда, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетында таралышы чикләнгән хезмәт мәгълүматын 

саклауны оештыру яисә фактта саклау турында мәгълүмат.  

 

2.2. Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарында, 

җирле үзидарә органнарында, оешмаларда, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетында таралу чикләнгән хезмәт мәгълүматын яклау 

мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр.  

 

1.3.  Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарында, 

җирле үзидарә органнарында, оешмаларда, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетында таралышы чикләнгән хезмәт мәгълүматын 

саклау буенча үткәрелә торган чараларны оештыру һәм аның 

эчтәлеге турында мәгълүматлар.  

 

2.4 Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарында, 

җирле үзидарә органнарында, оешмаларда, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетында таралу чикләнгән хезмәт мәгълүматын саклау 

буенча чаралар үткәрү планнарында булган мәгълүматлар.  

 

2.5 Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарында, 

җирле үзидарә органнарында, оешмаларда, Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты органнарында 

аларны үтәү чаралары турындагы таралу чикләнгән хезмәт 

мәгълүматын техник яклау таләпләрендәге мәгълүматлар.  

 

2.6. Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарында, 

җирле үзидарә органнарында, оешмаларда, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетында таралуы чикләнгән хезмәт мәгълүматының 

нәтиҗәлелеген контрольдә тотуның беренчел 

материалларында булган мәгълүматлар.  

 

2.7. Мәгълүмат куркынычсызлыгы таләпләре буенча мәгълүмат 

объектларын аттестацияләү материалларында булган 

мәгълүматлар.  

 

Кадрлар һәм бухгалтер мәсьәләләре буенча белешмәләр 



3.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты хезмәткәрләренең шәхси мәгълүматлары 

турында мәгълүмат: 

яшәү урынының адресы, йорт телефонының номеры, алдагы 

эш (хезмәт) урыны, биометрик мәгълүматлар, якын 

туганнар(аналар, әти, хатыны яки хатыннары, балалары) 

турында мәгълүматлар, шулай ук якланучылар буларак 

норматив хокукый актлар белән билгеләнә торган башка 

шәхси мәгълүматлар.  

 

3.2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының штат расписаниесенә табельләр 

турында мәгълүматлар. 

 

3.3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының бюджет исәбе буенча банк 

документлары. 

 

3.4. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты буенча керемнәр һәм чыгымнар 

сметасының үтәлеше турында айлык хисаплар. 

 

3.5. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының бюджеттан тыш фонд буенча 

хисаплары 

 

3.6. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының бюджет буенча еллык хисабы. 

 

3.7. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының финанс-хуҗалык эшчәнлегенең 

еллык хисабы 

 

3.8. Хисапланган керемнәр турында белешмәләр  

 


