
 
2019 елның 05 феврале Әгерҗе шәһәре № 8 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының коррупция куркынычы белән 

бәйле булган муниципаль хезмәт вазыйфалары 

исемлеген раслау турында 

 

«Коррупциягә каршы көрәш турында” Федераль законның аерым 

нигезләмәләрен гамәлгә ашыру чаралары хакында» 21.07.2010 ел, № 925 Россия 

Федерациясе Президенты Указының 4 пункты, 25.12.2008 ел, № 273 

«Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның 12 статьясы 

нигезендә, карар бирдем: 

1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы муниципаль 

хезмәт биләү коррупция куркынычы белән бәйле булган вазыйфалар исемлеген 

(1 нче кушымта) яңа редакциядә расларга. 

2. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Башлыгының 

«Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының коррупция 

куркынычы белән бәйле булган муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеген 

раслау турында" 2018 елның 31 гыйнварындагы 4 номерлы карары үз көчен 

югалткан дип танырга. 

3. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарында кадрлар эшләрен алып бару өчен җаваплы затларга әлеге карар 

белән вазыйфалар күрсәтелгән исемлеккә кертелгән муниципаль хезмәткәрләр 

язмасына тапшырылырга тиеш. 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының рәсми сайтында һәм хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга.   

5. 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советы аппараты җитәкчесе 

Закирова Р. А.га йөкләргә. 
 

                                                                                                 В.В. МАКАРОВ 
 
 
 

 

 
 

  

 



2019 елның 05 феврале 8 номерлы 

Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы 

район башлыгы карарына 

1-нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы коррупция 

куркынычы белән бәйле муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеге  
 

 

1. Муниципаль районы Башлыгы 

2. Муниципаль район башлыгы урынбасары 

3. Муниципаль район Советы Аппараты җитәкчесе 

4. Оештыру бүлеге начальнигы 

5. Гомуми бүлек начальнигы 

6. Район Башлыгы Ярдәмчесе  

 

Башкарма комитет 
 

1. Башкарма комитет җитәкчесе  

2. Җитәкченең беренче урынбасары 

3. Җитәкче урынбасары  

4. Эшләр идарәчесе 

5. Мобилизация эше буенча Башкарма комитет җитәкчесенең 

ярдәмчесе 

6. Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге: 

 Җитәкче. 

 Баш белгеч 

7. Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен итү өчен товарлар 

сатып алу, эшләр, хезмәт күрсәтү секторы  

 Мөдир 

 Баш белгеч 

8. Төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык бүлеге,  

архитектура һәм шәһәр төзелеше 

 Начальник. 

 Баш белгеч 

9. Юридик бүлек начальнигы 

10. Кадрлар бүлеге начальнигы 

11. Гомуми бүлек: 

 Начальник 

 Баш белгеч 

12. Архив бүлеге: 

 Начальник 

 Белгеч 



13. ГХАТ бүлеге: 

 начальник 

 Баш белгеч 

14. Мәдәният бүлеге начальнигы 

15. Яшьләр сәясәте бүлеге начальнигы 

16. Спорт һәм туризм бүлеге начальнигы 

17. Опека һәм попечительлек бүлекчәсе: 

 Баш белгеч 

 Әйдәп баручы белгеч 

18. Административ комиссиянең баш белгече  

19. Балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссиянең баш белгече  

һәм аларның хокукларын яклау  

20. Тәртип саклау җәмәгать пунктының әйдәүче белгечләре 

 

Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы 
 

1. Рәис 

2. Рәис урынбасары 

3. Контроль һәм исәп бүлеге башлыгы 

 

Контроль-хисап палатасы 
 

1. Рәис 

 

Финанс-бюджет палатасы 

 

1. Рәис 

2. Рәис урынбасары 

3. Бюджет бүлеге начальнигы 

4. Исәп һәм хисап бүлеге начальнигы 

5. Икътисад тармакларын мәгълүматлаштыру һәм финанслау бүлеге 

начальнигы 

 

 
 

_________________________ 


