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2014 елның 11 апрелендәге “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге Советының 104 номерлы 

Карары нигезендә, ““Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлегенең муниципаль 

хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан 

вазыйфаи хәлләренә яисә алар тарафыннан хезмәт 

(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, 

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

аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү 

турында”гы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 

 

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

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы Федераль закон нигезендә, 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр 

тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

 1. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан вазыйфаи хәлләренә 

яисә алар тарафыннан хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк 

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

ашырудан кергән акчаларны күчерү турындагы Нигезләмәгә кертергә, “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге Советының 2014 елның 11 апрелендәге 104 

номерлы Карары белән расланган “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан 

вазыйфаи хәлләренә яисә аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, аларны гамәлгә ашыру (сатып алу)  

һәм аны гамәлгә ашырудан кергән акчаларны күчерү турындагы Нигезләмәгә     

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 



 1) Нигезләмәнең 2 пунктының икенче абзацында “хәлиткеч тавыш хокукы 

белән” сүзләрен “комиссиядә даими (штат) нигезендә эшләүче хәлиткеч тавыш 

хокукы белән” сүзләренә алмаштырырга. 

2. Әлеге Карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати стендларда 

халыкка җиткерергә: 

- Кама Тамагы штп, Совет урамы, 11 йорт, җирле үзидарә бинасы; 

- Кама Тамагы штп, К. Маркс урамы, 105 йорт, китапханә, уку залы, 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында һәм 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтының 

“Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

  

“Татарстан  Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районы  Кама  Тамагы  шәһәр  тибындагы  поселогы” 

муниципаль    берәмлеге   Башлыгы     вазыйфаларын  

башкаручы                                                                                    В. П. Сороковнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


