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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының 2014 елның 26 

мартында кабул ителгҽн 88 номерлы 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ һҽм 

Иске Казиле авыл җирлеге муниципаль 

хезмҽткҽрлҽренҽ вазыйфаи хҽллҽренҽ яки 

хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ 

бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу, бүлҽкне 

тапшыру һҽм бҽялҽү, сату (сатып алу) һҽм 

аны реализациялҽүдҽн кергҽн акчаларны 

күчерү тҽртибе турында хҽбҽр итү 

тҽртибе хакында " карарына үзгҽрешлҽр 

кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Коррупциягҽ каршы тору турында " 2008 елның 25 

декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Федераль законы нигезендҽ», 

«Вазыйфаи хҽллҽренҽ яисҽ хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ 

бүлҽк алу турында аерым категория затларның хҽбҽр итү, бүлҽкне тапшыру һҽм 

бҽялҽү, реализациялҽү (сатып алу) һҽм аны реализациялҽүдҽн кергҽн акчаларны 

күчерү тҽртибе турында» Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2014 елның 9 

гыйнварындагы 10 номерлы карары, «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ 

турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы», Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Советы муниципаль хезмҽт турында Татарстан Республикасы кодексы 

нигезендҽ карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Советының 2014 елның 26 мартында 88 номерлы «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге 



муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ, вазыйфаи хҽллҽренҽ яки хезмҽт (вазыйфаи) 

бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу, бүлҽкне тапшыру һҽм бҽялҽү, аны 

тормышка ашыру (сатып алу) һҽм реализациялҽүдҽн кергҽн акчаларны күчерү 

тҽртибе турында» карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽр кертергҽ: 

«вазыйфаи хҽллҽренҽ яки хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле 

рҽвештҽ бүлҽк алу турында» сүзлҽрен «беркетмҽ чараларына, хезмҽт 

командировкаларына һҽм аларның хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле 

башка рҽсми чараларга бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу турында" сүзлҽренҽ 

алмаштырырга.»; 

1 пунктта «вазыйфаи хҽллҽренҽ яки хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ 

бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу турында» сүзлҽрен «беркетмҽ чараларына, хезмҽт 

командировкаларына һҽм аларның хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле 

башка рҽсми чараларга бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу турында»сүзлҽренҽ алмаштырырга. 

2. Муниципаль вазыйфаларны билҽүче затлар һҽм Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге муниципаль 

хезмҽткҽрлҽре тарафыннан вазыйфаларына бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу яки хезмҽт 

(вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу, бүлҽкне тапшыру һҽм 

бҽялҽү, сату (сатып алу) һҽм аны реализациялҽүдҽн кергҽн акчаларны күчерү 

турында Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге Советының 2014 елның 26 мартындагы 88 номерлы «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге Советы 

һҽм аның, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ, вазыйфаи хҽллҽренҽ яки хезмҽт 

(вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу, бүлҽкне тапшыру һҽм 

бҽялҽү, сату (сатып алу) һҽм реализациялҽүдҽн кергҽн акчаларны күчерү турында", 

түбҽндҽге үзгҽрешлҽр кертергҽ: 

«вазыйфаи хҽллҽренҽ яки хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле 

рҽвештҽ бүлҽк алу турында» сүзлҽрен «беркетмҽ чараларына, хезмҽт 

командировкаларына һҽм аларның хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле 

башка рҽсми чараларга бҽйле рҽвештҽ бүлҽк алу турында" сүзлҽренҽ 

алмаштырырга.»; 

1 пунктта «аларның вазифаи хҽле яисҽ» сүзлҽрен төшереп калдырырга; 

2 пунктның бишенче абзацында «хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле 

рҽвештҽ яисҽ хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ» сүзлҽрен 

«хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле булган беркетмҽ чараларына, хезмҽт 

командировкаларына һҽм башка рҽсми чараларга бҽйле рҽвештҽ " сүзлҽренҽ 

алмаштырырга»; 

3 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр, муниципаль вазыйфаларны билҽүче затлар, 

беркетмҽ чараларына, хезмҽт командировкаларына һҽм хезмҽт (вазыйфаи) 



бурычларын үтҽүгҽ бҽйле башка рҽсми чаралардан тыш, вазыйфаи (вазыйфаи) 

вазыйфаларын башкарган физик (юридик) затлардан бүлҽклҽр алырга хокуклы 

түгел.»; 

4 пунктта «аларның вазыйфаи хҽле яисҽ хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ 

бҽйле рҽвештҽ» сүзлҽрен «хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ 

"беркетмҽ чараларына, хезмҽт командировкаларына һҽм башка рҽсми чараларга 

бҽйле рҽвештҽ" сүзлҽренҽ алмаштырырга.,»; 

5 пунктның беренче абзацында «хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ яки 

хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле» сүзлҽрен «хезмҽт (вазыйфаи) 

бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ»сүзлҽренҽ алмаштырырга. 

2. Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат 

стендларында игълан итҽргҽ: 

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 Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырырга кирҽк. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны 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.Сагьдиев 

 


