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Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль 
берəмлеге Башлыгының 2014 елның 12 мартындагы 3 номерлы «Муниципаль 

вазыйфаларны билəүче затларга һəм Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлегенең 
муниципаль хезмəткəрлəренə вазыйфаи хəллəренə яисə хезмəт вазыйфаи 

бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə бүлəк алу, бүлəк бирү һəм бəялəү, аны сату 
(сатып алу) һəм реализациялəүдəн кергəн акчаларны күчерү тəртибе турында хəбəр 

итү тəртибе хакында»  карарына үзгəрешлəр кертү турында 
 

«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми 
принциплары турында» Федераль законның 2 һəм 28 статьяларына 
үзгəрешлəр кертү хакында» 2018 елның 30 октябрендəге 387-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендə, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставы 
белəн карар бирəм: 

 
1. «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил 

шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Башлыгының 2014 
елның 12 мартындагы 3 номерлы муниципаль вазыйфаларны билəүче 
затларга һəм шəһəр тибындагы Җəлил поселогы муниципаль берəмлегенең 
муниципаль хезмəткəрлəренə вазыйфаи хəллəренə яки хезмəт (вазыйфаи) 
бурычларын үтəүгə бəйле рəвештə бүлəк алу, бүлəк тапшыру һəм бəялəү, аны 
тормышка ашыру (сатып алу) һəм реализациялəүдəн кергəн акчаларны 
күчерү тəртибе турында хəбəр итү тəртибе хакында» гы карарына түбəндəге 
үзгəрешлəрне кертергə: 

1) исемендə һəм 1 пунктта «бəйле рəвештə бүлəк алу турында» 
сүзлəреннəн соң «протокол чаралары, хезмəт командировкалары һəм 
катнашуы булган башка рəсми чаралар»  сүзлəрен өстəргə. 

2) 2 пунктның икенче абзацында «һəм юридик зат булган» сүзлəреннəн 
соң «комиссиядə даими (штат) нигездə эшлəүче хəлиткеч тавыш хокукы 
белəн» сүзлəрен өстəргə. 

3) 2 пунктның бишенче абзацында «бəйле бүлəк алу» сүзлəреннəн соң 
«катнашуы бəйле булган беркетмə чаралары, хезмəт командировкалары һəм 
башка рəсми чаралар белəн» сүзлəрен өстəргə. 

4) 3 пунктта «хезмəт (вазыйфаи) бурычларын үтəү белəн бəйле булган 
беркетмə чараларына, хезмəт командировкаларына һəм башка рəсми 
чараларга бəйле рəвештə алынган бүлəклəрдəн тыш» сүзлəрен өстəргə. 

5) 4 пунктта һəм 5 пунктта «бəйле бүлəк алу» сүзлəреннəн соң 
«катнашуы белəн бəйле булган беркетмə чаралары, хезмəт 
командировкалары һəм башка рəсми чаралар белəн» сүзлəрен өстəргə. 



 


