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    Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының 2014 елның 26 мартындагы 88 номерлы карары белҽн 

расланган Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Советының муниципаль хезмҽткҽрлҽре һҽм аларның вазыйфаи 

хҽллҽренҽ яисҽ аларның хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ 

бүлҽк алу, бүлҽкне тапшыру һҽм бҽялҽү, гамҽлгҽ ашыру (сатып алу) һҽм аны 

гамҽлгҽ ашырудан кергҽн акчаларны кабул итүне хҽбҽр итү тҽртибе турында 

нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Иске Казиле авыл 

җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль 

вазыйфаларын билҽүче затлар һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Иске Казиле авыл җирлеге муниципаль хезмҽткҽрлҽре 

тарафыннан вазыйфаи хҽллҽренҽ яисҽ алар тарафыннан хезмҽт (вазыйфаи) 

бурычларын үтҽүгҽ бҽйле бүлҽк алу, бүлҽк тапшыру һҽм бҽялҽү, гамҽлгҽ ашыру 

(сатып алу) һҽм аны гамҽлгҽ ашырудан кергҽн акчаларны күчерү турындагы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының 2014 елның 26 мартындагы 88 номерлы карары белҽн 

расланган “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

муниципаль вазыйфаларын билҽүче затлар һҽм Иске Казиле авыл җирлегенең 

муниципаль хезмҽткҽрлҽре тарафыннан вазыйфаи хҽллҽренҽ яисҽ алар тарафыннан 

хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу, бүлҽк тапшыру 

һҽм бҽялҽү, аны гамҽлгҽ ашыру (сатып алу) һҽм аны гамҽлгҽ ашырудан кергҽн 

акчаларны кабул итү турында хҽбҽр итү тҽртибе”   нигезлҽмҽсенҽ  үзгҽреш 

кертергҽ: 

1) Нигезлҽмҽнең 2 пунктындагы икенче абзацында «хҽлиткеч тавыш хокукы 

белҽн» сүзлҽрен "хҽлиткеч тавыш хокукы белҽн даими (штат) нигездҽ , комиссиядҽ 

эшлҽүче " сүзлҽренҽ алмаштырырга. 

2. Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат стендлар 

аша халыкка белдерергҽ: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 



2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

           3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзҽк урамы, 14,  шулай ук мҽгълүмат-телекоммуникация «Интернет» 

челтҽрендҽ Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми порталында 

һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы районы рҽсми сайтында урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуын үз өстемҽ алам. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге башлыгы, 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле   авыл җирлеге Советы рҽисе                                          И.Х. Сҽгдиев 

 

 


