
                              Решение
       

                    Карар

              2019 елның 6 нчы феврале         Чистай шәһәре                     № 41/5

Чистай муниципаль районы Советының
2016 елның 15 февралендәге “Татарстан Республикасы
“Чистай муниципаль районы”
муниципаль берәмлеге  
бүләкләре турында”гы 5/5 нче номерлы
карарга үзгәрешләр кертү турында

      
“Шәхси мәгълүматлар турында”гы 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Федераль

закон нигезендә, Чистай муниципаль районы Советы

Карар бирә:

1. Чистай  муниципаль  районы  Советының  “Татарстан  Республикасы “Чистай  муниципаль
районы”  муниципаль  берәмлегенең бүләкләре турында”гы  2016 елның 15 февралендәге 5/5
номерлы  карары  белән  расланган  Татарстан  Республикасы “Чистай  муниципаль  районы”
муниципаль  берәмлегенең  бүләкләре  турындагы  нигезләмәгә  (Чистай  муниципаль  районы
Советының  2017  елның  31  августындагы  24/3  номерлы  карары  редакциясендә)  түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:

1.1. 3.4. үз көчен югалткан дип танырга;
1.2. 4.1 пунктта:
икенче абзацны өченче абзац дип санарга;
түбәндәге эчтәлекле икенче абзац өстәргә:
“Бүләкләү турындагы үтенечнамәгә әлеге Нигезләмәнең 3 нче кушымтасы һәм гражданның

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык нигезендә, Бүләкләү кәгазе бирелә.”;
1.3. Нигезләмәгә әлеге карарның кушымтасы нигезендә 3 нче кушымтаны өстәргә.
2.  Әлеге  карарның  үтәлешен  тикшереп  торуны  Чистай  муниципаль  районы  Советы

Аппараты җитәкчесе Р. Р. Мәзгутовка йөкләргә.

Чистай муниципаль районы
Башлыгы                                                                             Д.А. Иванов



Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районы Советының

2019 елның 6 февралендәге 
41/5 нче номерлы

карарына Кушымта

Татарстан Республикасы
“Чистай муниципаль районы”

 муниципаль берәмлегенең бүләкләре
турындагы Нигезләмәсенә 

3 нче кушымта

“Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының Мактаулы гражданины”

БҮЛӘКЛӘҮ КӘГАЗЕ 
белән гражданны бүләкләү

1. Фамилиясе, исеме, әтисенең исеме _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(паспорт буенча татар һәм рус телләрендә тутырыла)
2. Эш, хезмәт урыны һәм вазыйфасы _______________________________________
___________________________________________________________________________
(вазыйфаның төгәл атамасын, эш урыннарын, хезмәт һәм хезмәтне 
структур бүлекчәсен күрсәтергә) 
3. Җенесе _______ 4. Туган көне һәм урыны ___________________________________
___________________________________________________________________________
5.  Милләт  <*>______________6.Белеме_____________________
___________________________________________________________________________
белем бирү оешмасының исемен күрсәтергә, тәмамлау елын, белгечлеген)
___________________________________________________________________________
7. Гыйльми дәрәҗәсе, гыйльми исеме, махсус исеме ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Өй адресы, элемтә өчен телефон ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. ИНН ____________________________________________________________________
10. Бүләкләүгә бирелә торган Характеристика конкрет күрсәтелгән
хезмәт___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Кандидатура һәм характеристика _______________________________________
___________________________________________________________________________
            (бүләкләүгә тапшырыла торган затның Ф. и. о. күрсәтелә)
коллектив җыелышы тарафыннан каралды һәм расланды
(иҗтимагый берләшмәнең сайланулы органы) ______________________________
___________________________________________________________________________
            (орган, оешма, иҗтимагый берләшмә атамасы,
___________________________________________________________________________
                  фикер алышу датасы, беркетмә N)

Орган, оешма җитәкчесе,
иҗтимагый берләшмә _________________________________________________
                             имза Ф. и. о.

                                                    "__" ________ 20__ ел

Сайлау органы вәкиле
профсоюз оешмасы (әгәр
профсоюз оешмасы төзелсә) __________________________________________
                                  имза Ф. и. о.

                                                    "__" ________ 20__ ел

М. П.

    Искәрмә:
    <*> Бүләкләүгә тәкъдим ителә торган теләк буенча тутырыла.


	

