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2014 елның 19 ноябрендәге 57 номерлы карары белән расланган «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткә 

билгеләнгәндә гражданнар керемнәре, шулай ук ирләре (хатыннары) һәм 

балигъ булмаган балаларының мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында мәгълүмат бирергә тиешле, хезмәтне алыштырганда мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) 

һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм 

мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирергә тиешле 

муниципаль хезмәт  вазыйфалары Исемлеген раслау турында 

 

 

 

 

2008 елның 25 декабрендәге  "Коррупциягә каршы көрәш турында» 273-

ФЗ номерлы Федераль законның 12 статьясындагы 4 өлеше һәм «Коррупциягә 

каршы көрәш турында» Федераль законның аерым нигезләмәләрен гамәлгә 

ашыру чаралары хакында» Россия Федерациясе Президентының 2010 елның 21 

июлендәге 925 номерлы Указының 4 пункты, Татарстан Республикасы 

Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2009 елның 30 декабрендәге ПУ-701 

номерлы Указы нигезендә, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфасын биләгәндә гражданнар үз керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук хатынының (иренең) 

һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәтләре һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирергә тиешле Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау 



турында» Лениногорск муниципаль районы муниципаль берәмлеге Советы 

КАРАР БИРДЕ: 

 

      1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 

муниципаль хезмәткә билгеләнгәндә гражданнар керемнәре, шулай ук ирләре 

(хатыннары) һәм балигъ булмаган балаларының мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирергә тиешле, хезмәтне 

алыштырганда мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат, шулай 

ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 

чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

мәгълүмат бирергә тиешле муниципаль хезмәт  вазыйфалары Исемлеген яңа 

редакциядә расларга. 

2. Көчен югалткан дип танырга: 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советының 

2016 елның 24 августындагы 74 номерлы карары «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт вазыйфалары 

исемлегенә үзгәрешләр кертү турында, алар билгеләгәндә гражданнар 

үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

мәгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының 

керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр бирергә тиеш, һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында белешмәләр бирергә тиеш булган Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында «2014 елның 19 

ноябрендәге 57 номерлы карары белән расланган» Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүгә 

дәгъва итүче гражданнар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм 

мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук хатынының 

(иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, 

мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук тәкъдим 

итүдә муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль берәмлектә «Лениногорск 

муниципаль районы» турында белешмәләр керемнәре, чыгымнары турында, 

мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы»; 

 

 «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советының 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләр тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында 

Нигезләмәне раслау турында» 2014 елның 19 ноябрендәге 57нче номерлы 

карарының 1 пунктындагы 3 абзацы. 

 

 



 

 

3. Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районы сайтында 

урнаштырырга. 

 

 

 

Лениногорск муниципаль районы Башлыгы,  

Совет рәисе        Р.Г.Хөсәенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта 

                                                                        Лениногорск муниципаль районы    

                                                                        муниципаль берәмлеге Советы карарына 

                                                                         2019 елның 6 июне, № 29 
 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфасын биләгәндә 

гражданнар керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында мәгълүмат, шулай ук үз хатынының (иренең) һәм балигъ 

булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында мәгълүмат бирергә тиешле муниципаль хезмәт 

вазифалары исемлеге   

 
 

      Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Советы аппараты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                       
    аппарат җитәкчесе 

 

2. Муниципаль хезмәтнең баш вазифалары                           

оештыру бүлеге башлыгы 

авыл җирлекләренең ММИ белән эшләү һәм территориаль органнар белән 

хезмәттәшлек бүлеге башлыгы  

массакүләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый берләшмәләр белән эшләү 

бүлеге башлыгы юридик бүлек башлыгы  

бухгалтерлык исәбе һәм хисап бүлеге башлыгы  

гомуми бүлек башлыгы 

 

3. Муниципаль хезмәтнең әйдәп баручы вазифалары                                  
муниципаль район башлыгы ярдәмчесе  

кадрлар һәм бүләкләр секторы мөдире 

 бухгалтер исәбе һәм хисап бүлеге башлыгы урынбасары 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты 

 

1. Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
Башкарма комитет җитәкчесе Башкарма комитет җитәкчесенең икътисад 

буенча беренче урынбасары 



 Башкарма комитет җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча 

урынбасары  

Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары                                                                                                                  

2. Муниципаль хезмәтнең баш вазифалары   
мәгълүматлаштыру бүлеге җитәкчесе 

 ЗАГС бүлеге җитәкчесе 

архив бүлеге җитәкчесе 

 гомуми бүлек җитәкчесе 

 архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеге җитәкчесе  

3. Муниципаль хезмәтнең әйдәп баручы вазифалары  
 Башкарма комитет җитәкчесе ярдәмчесе 

  икътисад бүлеге начальнигы урынбасары 

 опека һәм попечительлек секторы мөдире 

4. Муниципаль хезмәтнең өлкән вазифалары                                                      
икътисад бүлегенең баш белгече   

архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлегенең баш белгече 

опека һәм попечительлек секторы баш белгече 

административ комиссиянең баш белгече 

балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссиянең баш белгече 

ГХАТ бүлеге баш белгече 

хокук тәртибен саклау җәмәгать пунктының баш белгече 

икътисад бүлегенең әйдәп баручы белгече 

ГХАТ бүлегенең әйдәп баручы белгече 

хокук тәртибен саклау җәмәгать пунктының әйдәп баручы белгече 

опека һәм попечительлек секторы әйдәп баручы белгече                                                                                                     

                                    

Татарстан Республикасы "Лениногорск муниципаль районы «муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының» мәгариф идарәсе" муниципаль казна 

учреждениесе 

 

1. Муниципаль хезмәтнең баш вазифалары   
Идарә начальнигы 

             

2. Муниципаль хезмәтнең әйдәп баручы вазифалары   
Баш белгеч 

Начальник урынбасары           

      

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының «Мәдәният идарәсе» муниципаль 

казна учреждениесе 

1. Муниципаль хезмәтнең төп вазифалары 

 идарә башлыгы 

            баш белгеч 



Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының «Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм 

идарәсе» муниципаль казна учреждениесе 

 

1. Муниципаль хезмәтнең баш вазифалары  
Идарә начальнигы   

               

2. Муниципаль хезмәтнең әйдәп баручы вазифалары  
Начальник урынбасары 

 

Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы “Лениногорск шәһәре» муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты  

 

1.Муниципаль хезмәтнең иң югары вазифалары   

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары  

баш белгеч   

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы  муниципаль казна 

учреждениесе 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары  

палата рәисе 

 

 

2.Муниципаль хезмәтнең төп вазифалары муниципаль 

 милекне идарә итү һәм хосусыйлаштыру бүлеге башлыгы 

 җир мөнәсәбәтләре бүлеге башлыгы  

хокук (юридик) бүлеге башлыгы 

 

2.Муниципаль хезмәтнең әйдәп баручы вазифалары  

муниципаль милекне хосусыйлаштыру һәм идарә итү бүлеге башлыгы 

урынбасары                           

 

3.Муниципаль хезмәтнең өлкән вазифалары  

муниципаль милекне хосусыйлаштыру һәм идарә итү бүлегенең әйдәп баручы 

белгече   

җир мөнәсәбәтләре бүлегенең әйдәп баручы белгече  

хокук (юридик) бүлегенең әйдәп баручы белгече        

                                       

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең «Финанс-бюджет палатасы»  муниципаль казна 

учреждениесе 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары  

палата рәисе  



рәис урынбасары 

 

2.Муниципаль хезмәтнең төп вазифалары  

исәпкә алу һәм хисаплылык бүлеге башлыгы  

планлаштыру һәм анализ бүлеге башлыгы      

 

3.Муниципаль хезмәтнең өлкән вазифалары  

бюджет бүлеге баш белгече  

планлаштыру һәм анализ бүлеге баш белгече    

                          

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Глазово авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Зәй-Каратай 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    

башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Зеленая Роща 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    

башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Ивановка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Керкәле 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Кармалка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 



 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Кирлегәч 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Куакбаш 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    

башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Мичурин 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Мөэмин-

Каратай авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Түбән 

чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Яңа Иштирәк 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Яңа 

Чыршылы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 



Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Писмән авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Сарабиккол 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Иске 

Иштирәк авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Иске Куак 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Иске Шөгер 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Сугышлы 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Тимәш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Туктар-

Урдалысы  авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 



 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Урмышлы 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Федотовка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    
башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Шөгер авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты 

 

1.Муниципаль хезмәтнең югары вазифалары                                    

башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

 


