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2014 елның 27  мартындагы  Татарстан  Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл 

җирлеге Советының 74 номерлы Карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  

Красновидово авыл җирлеге Советының муниципаль  

хезмәткәрләре һәм аларның вазыйфаи хәлләренә яисә  

хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк  

алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, аны гамәлгә ашыру (сатып  

алу) һәм гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү  

турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында   

  

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

үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында”гы  Федераль закон 

нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Красновидово авыл җирлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

1. 2014 елның 27 мартындагы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Красновидово авыл җирлеге  Советының 74 номерлы Карары белән 

расланган 2014 елның 27 мартындагы Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Красновидово авыл җирлеге Советының 74 номерлы Карары 

белән расланган  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Красновидово авыл җирлегенең муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан аларның 

вазыйфаи хәле яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле бүләк алу, бүләк 

тапшыру һәм бәяләү, бүләкне гамәлгә ашыру (сатып алу) һәм аны гамәлгә, һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл 

җирлеге муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан вазыйфаи хәлләренә яисә хезмәт 

(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, сату 

(сатып алу) һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү турында түбәндәге 

үзгәрешләр”, “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Красновидово авыл җирлеге”  муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан кертелгән 

үзгәрешләр: 

 1) Нигезләмәнең 2 пунктындагы икенче абзацында “хәлиткеч тавыш хокукы белән” 

сүзләрен   “комиссиядә даими (штат) нигездә эшләүче хәлиткеч тавыш хокукы 

белән”  сүзләренә алмаштырырга. 



2. Әлеге Карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергә: 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Красновидово авылы, Совет урамы, 4 йорт; 

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Бортас авылы, Үзәк урам, 3 йорт;   

- ТР, Кама Тамагы муниципаль районы, Антон авылы, Колхоз урамы, 9а йорт, 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының “Интернет” 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендең рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы Красновидово авыл  

җирлеге Башлыгы, Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы Красновидово авыл җирлеге  

Советы рәисе                                                                              В. П. Оленин 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


