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Татарстан Ресгryбликасы Мам4дыш lчtуницип€lль районы Сон авыл щирлегендэ
20|6 елНыЦ 3 мартындагы 1-7 номерлы Сон авыл щирлеге Советы карары белэн

расланган муниципzlпь хезмат турындагы ЕIигезлэмэгэ yзгэрешпэр hэм
остэмелэр цертy турында

01 .04.2019 елДагы J\b 48 ФЗ санлы <Мэщбури пенсия иминияте
СИСТеМаСЫНДа ИНДИВиДУ€tпь (персонификациялэнгэн) исэпкэ ашу турында
"Федера.гrь законга hэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына
YЗГЭРеПШаР КеРТy хакында||гы Федераль законы,Татарстан Ресгryбликасыныц
13.07.2018 елныц ЛЬ 50-ТРЗ санлы <<Татарстан Ресгryбликасыньщ дэyлэт
ГРаЖДаннаРы хеЗМэТе hэм Татарстшr Ресгryбликасыныц муниципапь хезмэт
турында Кодексы"ныц 10 статьясына yзгэрешпэр кертy турындагы законы,
<<Татарстан Ресrryбликасы Мамадыш муниriипапь районыныц Сон авыл щирлеге)
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш
муниципа.пь районы Сон авып )ццрлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль рйоны Сон авыл щирлегендэ
МУНиципапЬ хеЗМэт Цфындагы 20|6 елныц 3 мартьiндагы 1-7 санлы Татарстан
Ресrryбликасы Сон авыл )Iq4рлеге Советы карары белэн расланг€лн Нигезламэгэ (
18.11.20Lб Ns2-17, |5.05.20t7 NЬ I-22, 28.07.20|7 J\Ъ3-23, 14.11.2017 N9,2-27,
05.06.2018 N92-32, 13.08.2018 J\b2-34,20.11.2018 N! 3-37, |4.t2.20l8 NЬ 2-38_,
21.03.2019 М 1-40 Совет карарлары редакциясендэ) тубэндаге lзrcрешпэр hэм
остэмэлэр кертергэ

l.t. l2.3 ггунктныц б ггуlrктчасы. ryбэндаге редакцияде бэян итэрге:

"индивид/апь (персонификацияпэнгэн) исэпкэ aIry системасындq пIул исэптен
электрон докуI![ент формасында теркэлiце раслаrIы докуN{ент)) ;

|.2. 25.9 rтунктны ryбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"25.8 олешенде каралг€lн конкурсны уtкэрy турында мэьлiматта белем
апганнан соц Гражданнар апмаштырылырга тиепше муниципЕrль хезмэт
вазыЙфалары торкемнэре; алеге вазыЙфаларга кв€Lпификаlдия т€lлэплэре; 25.8
олеше нигезендэ конкурска тапшырылатqрган док)л\{ентлар исемлеге кiрсэтелэ;
кабУл итy Урыны hэм вакыты; конкурсны угкэрy датасы, )Фыны haM тэртибе;



максатчан укыту турында шарп{амэ тозyтэ кандидатларны бэялэу hэм сайпап

атгу очен фьдаланыла торгчtн конкурс процедуралары; язма биремнец темасы
процедурЕrпарыныц(конкурс комиссиясе тарафыннан кулланыла торган конкурс процедурЕrпарыныц

Ь.р..-"rrача бирем булса), шулай ук башка мэгъJцrмат матери€шлары да булырга

момкин.>;

1.3. Пункт 25.t6. тубэндэге редакциядэ баян итэргэ:

<<Конкурс комиссиясе дэtъвачыларны 25.|| олешенец 1-6 пунктларында

кlрсэтелгэн доцrментлар нигезендэ, шулай ук конкурс процедуралары

".r"щ.п.р" 
буенча бэяли. Щирле Yзидарэ органы карары буенча конкурс

процедурzrлары индивидуаль эцгэмэ, тест hэм (яки) язмача биремне кYздэ тота.>).

2. олеге карарны авыл щирлегенец мэьлYмат стендларындq Мамадыш

м)rницип-" рчiiО"ы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Ресгryбликасы

хЪкукый мэгъJIYмат рэсми портЕrпында фrачо.tаtаrstап.ru.) урнаштырырга.

3. олеге карарныц yтэлешен Мамадыш муниципаль районы Сон авыл щирлеге

башлыгы М.Ф.Сэлэховка йекларгэ

Мамадыш муниципапь районы
Сон авыл хqирлеге башлыгы,
Совет рэисе М.Ф.Сэлэхов


