
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

«ИННОПОЛИС ШҼҺҼРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ ГРАЖДАННАРЫНЫҢ  
УТЫЗ АЛТЫНЧЫ ҖЫЕНЫ 

 
КАРАР №3  

 
«20» март 2019 ел                                                                                     Иннополис шҽһҽре 

 
 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының « Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең вазифа билҽгҽндҽ гражданнарның  хатынының (иренең) һҽм 

балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мөлкҽте һҽм мөлкҽти характердагы 

йөклҽмҽлҽре турында тапшырырга тиеш булган мҽгълүмат, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте 

урынында калган шҽһеснең һҽм аның гаилҽ членнарының керемнҽре, мөлкҽте һҽм 

мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) 

һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мөлкҽтлҽре һҽм мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирү мҽҗбүри булган дҽүлҽт муниципаль 

хезмҽт вазыйфалары исемлеген раслау турында» Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге гражданнарының 

13.09.2018 ел №4 XXXI халык җыены карарына үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

«Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ 

номерлы Федераль законның 8.,8.1 статьяларына таянып, 

 

 «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге гражданнары җыены  

КАРАР ИТТЕ: 

 

      1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегендҽ вазифа билҽгҽндҽ  гражданнарның үз керемнҽре, 

мөлкҽте һҽм мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, шулай ук 

хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мөлкҽтлҽре һҽм 

мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, дҽүлҽт хезмҽте урынында 

калган шҽһеснең һҽм аның гаилҽ членнарының керемнҽре, мөлкҽте һҽм мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) һҽм 

балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мөлкҽтлҽре һҽм мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирү мҽҗбүри булган Татарстан 

Республикасы муниципаль хезмҽте вазыйфалары исемлегенҽ үзгҽрешлҽр кертергҽ: 

     1.1. “Муниципаль хезмҽтнең төп вазифалары” 2 бүлегеннҽн: “Торак-коммуналь 

хуҗалыгы, төзеклҽндерү, төзелеш һҽм архитектура бүлеге башлыгы” абзацын төшереп 

калдырырга; 

     1.2. “Муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфалары" 1 бүлекне түбҽндҽге эчтҽлекле  

абзац белҽн тулыландырырга: 

“Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары – Торак-коммуналь хуҗалыгы, 

төзеклҽндерү, төзелеш һҽм архитектура бүлеге башлыгы”. 

     2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының  «Иннополис 

шҽһҽре»  муниципаль берҽмлегендҽ вазифа билҽгҽндҽ   гражданнар үз керемнҽре, 



мөлкҽте һҽм мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, шулай ук 

хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мөлкҽте һҽм 

мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирергҽ тиешле һҽм аларны 

алыштырганда муниципаль хезмҽткҽрлҽр үз керемнҽре, чыгымнары, мөлкҽтлҽре һҽм 

мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирергҽ тиешле, һҽм мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) һҽм 

балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мөлкҽтлҽре һҽм мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат Татарстан Республикасы Дҽүлҽт хезмҽте 

вазыйфалары исемлеген раслау турында ҽлеге карарга кушымта нигезендҽ яңа 

редакциядҽ расларга. 

     3. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең вазифа билҽгҽндҽ гражданнарның  хатынының 

(иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мөлкҽте һҽм мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре турында тапшырырга тиеш булган мҽгълүмат, шулай ук 

дҽүлҽт хезмҽте урынында калган шҽһеснең һҽм аның гаилҽ членнарының керемнҽре, 

мөлкҽте һҽм мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, шулай ук 

хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, 

мөлкҽтлҽре һҽм мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирү мҽҗбүри 

булган дҽүлҽт муниципаль хезмҽт вазыйфалары исемлеген раслау турында» Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлеге гражданнарының 13.09.2018 №4  XXXI халык җыены карарына кушымтаны үз 

көчен югалткан дип танырга. 

       4. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында 

(http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль районының Интернет мҽгълүмати-

телекоммуникация челтҽрендҽ рҽсми сайтында (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru) бастырып 

чыгарырга. 

      5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ  калдырам. 

 

 

Рҽислек итүче, 
Иннополис шҽһҽре Мэры                                                                                Р.Р. Шагалеев 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 «Иннополис шҽһҽре» муниципаль 
берҽмлеге гражданнарының  
2019 елның 20 марты XXXVI  

җыены карарына  
кушымта №3 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының   

«Иннополис шҽһҽре»  муниципаль берҽмлегендҽ вазифа билҽгҽндҽ   гражданнар үз 

керемнҽре, мөлкҽте һҽм мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, шулай 

ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мөлкҽте һҽм 

мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирергҽ тиешле һҽм аларны 

алыштырганда муниципаль хезмҽткҽрлҽр үз керемнҽре, чыгымнары, мөлкҽтлҽре һҽм 

мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирергҽ тиешле, һҽм мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) һҽм 

балигъ булмаган балаларының керемнҽре, чыгымнары, мөлкҽтлҽре һҽм мөлкҽти 

характердагы йөклҽмҽлҽре турында мҽгълүмат бирергҽ тиешле Татарстан Республикасы 

Дҽүлҽт хезмҽте вазыйфалары исемлеге 

 

Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетында 

 муниципаль хезмҽт вазыйфалары 

 

1. Муниципаль хезмҽтнең иң югары вазифалары: 

 

- Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары; 

- Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары – Торак-коммуналь хуҗалыгы, төзеклҽндерү, 

төзелеш һҽм архитектура бүлеге җитҽкчесе; 

- Башкарма комитет Аппараты җитҽкчесе. 

 

2. Муниципаль хезмҽтнең төп вазифалары: 

 

- Хокукый ярдҽм бүлеге башлыгы  ; 

- Финанс бүлеге башлыгы.  


