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рýшýниЕ кАрАр

05.11 .20|9 Яцавыл авылы 55-2

Беркетмэ чар€Lларына, хезмэт
командировкаларына heM катнашулары
хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын yтэyгэ баЙле
булган башка рэсми чарапарга бэйле

рэвештэ булэк шу, булэкне тапшыру hэм
бэялэу, сату (сатып алу) hэм аны

реrlпизациялэyдан кергон акчаJIарны кyчерy
турында аерым категория затларныц хэбэр
итyе хакында Нигезлэмэне, булаклэрне
муниципагIь милеккэ кабул итy haM
булэкпэрнен бэясен билгелау тэртибен
тормышка ашыру буенча баялэу комиссиясе
турында нигезлэмэне, бэялэу комиссиясе
составын раслау турында

2007 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы ((Россия Федерациясендэ
муниципаJIь хезмэт турында))гы Федераль законныц 14 статьясы, 2008 елныц 25

декабрендеге 27З-ФЗ номерлы <Коррупцияга каршы тору турында)гы ФеДер€Lпь

законныц |2.| статьясындагы З олешенец 7 пункты, Россия Федерациясе
Хокуматенец 2014 елныц 9 гыйнварындагы 10 номерлы <<Беркетме чараJIарына,
хезмат командировкаларына haM катнашулары хезмэт (вазыйфаи) бурычларын
yтэyгэ бэйле башка рэсми чарапарга бэйле равешта булэк алу, бyлэкне тапшыру
hэм бэялэy, сату (сатып алу) hэм аны сатудан кергэн акчilJIарны кyчерy турында
аерым категория затларньiц хебэр итy тэртибе турындa>>гы Карары нигеЗендэ,
Татарстан Республикасы Огертýе муниципаль ра

тубэндэгелэрне расларга:
- беркетмэ чарrLларына, хезмэт командировкu}JIарына hэм катнашулары хеЗмэТ

(вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ булэк
ал5r, булэкне тапшыру hэм баялаy, сату (сатып алу) hэм аны гамэлгэ аШыРУдан
кергэн акчfuIIарны кYчерY турында аерым категория затларныц хэбэр итУ тартибе
турында нигезлэмэ (1 нче кушымта);

йоны Яца Бэзакэ авыл х{ирлеге



МУНИЦИПZLПЪ хезмэткарлэрнец беркетмэ чар€rларына, хезмэт
командировк€Lларына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфu") бурычларын yтэyгэ бэйле
башка росми чар€Lларга бэйле равештэ €lJIынган булакларнец беясен билгелау
комиссиясе турында нигезлэмэ (2 нче кушымта);

муниципаJIь хезмэткэрлэрнец беркетмэ чараJIарына, хезмэт
командировк€шарына haM катнашуларьi"хезмэт (вазыйфа") бурычларын yтэyгэ бэйле
башка рэсми чарuLларга бэйле рэвештэ апынган булэклэрнец бэясен билгелэу
комиссиясе составы (3 нче кушымта).

aJ. Олеге карарны Татарстан Республикасы муницип€tль берэмлеклар
саЙтына agry z.tatarstan.ru,

порт€uIына pravo.tatarstan.ru
портапы составындагы Огерже муниципаль районы
Татарстан Республикасы хокукый мэгьлyматлар рэсми
урнаштырырга.

Авыл х(ирлеге башлыгы
совет Рэисе

4. Олеге Карарныц yтэлешен,ý*т.F.,,,fрч. торуны yз остемдэ к€шдырам.
,,,t;-_. :..':..": 
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М.М. Ногманов



Татарстан Республикасы
Эгерже мунициrrаль районы

Яца Бэзэкэ авыл жирлеге Советыныц
2019 ел 5 ноябрендаге 55-2 номерлы

Карарына 1 нче кушымта

Беркетма чараларына, хезмат командировкаларына haM катнашулары хезмат
(вазыйфаи) бурычларын yтаyга байле башка расми чараларга байле равешта
булак алу, булакне тапшыру haM баялеу, сату (сатып алу) haM аны гамалга
ашырудан керган акчаларны кyчерy турында аерым категория затларныц

хабар итy тартибе ryрында Нигезлама

1. Олеге нигезлэмэ муниципапь вазыйфаларны билэlпlе затлар, муницип€Llrь
хезмэткэрлэр тарафыннан, беркетма чараларына, хезмэт командировкаларына haM
€Lпарныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бейле башка расми чараllарга бэйле

ревештэ булэк алу турында хэбэр итy тэртибен, булакне тапшыру hэм бэялэy, сату
(сатып алу) hэм аны гамэлга ашырудан керган акчаларны кyчерy тэртибен билгели.

2. Олеге Нигезлэмэнец максатлары очен тубандэге тошенчелар кулланыла:
"беркетмэ чар€Lлары, хезмэт командировк€Lпары hэм башка рэсми чаралар

белэн бэйле рэвештэ €Lпынган булэк" - муницип€Lпь вазыйфаны билэуlе зат,
хезмэткэрнец физик (юридик) затлардан беркетма чар€шары, хезмет
командировкалары hэм башка рэсми чаралар кыс€шарында кyрсателгэн чараларда
катнашучыларга yзлэренец хезмэт (вазыйфаи) бурычларын, чэчэклэр hэм
кыймматле булэклэр (булэклэр) буларак тапшырылган канцелярия кирэк-
яракJIарыннан тыш, аJIарга хезмэт (вазифа) бурычларын yтэy максатларында
апынган булэк;

"хезмэт командировкаJIарына haM катнашу хезмат (вазыйфаи) бурычларын
yтэyгэ бэйле булган башка рэсми чарЕLларга байле рэвештэ булэк алу" - муниципагIь
вазыйфаны билауrе зат, хезметкэр, шахсэн яиса арадашчы аша физик (юридик)
затлардан вазыйфаи регламентта (вазыйфаи инструкцияде) карапган эшчэнлекне
гамэлгэ ашыру кысаJIарында, шулай ук кyрсэтелгэн затларныц хокукый хэле hoM

хезмэт эшчэнлеге yзенчэлеклэрен билгелэlлле Федераль законнарда haM башка
норматив актларда билгелэнган очракпарда хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yТэyГЭ
байле рэвештэ булэк алу.

З. Муниципаль вазыйфаларны билауrе затлар, хезмэткэрлар, вазыйфаи
хэллэренэ яки хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyге бэйле рэвештэ физик (юридик)
затлардан булэклэр €Lлырга хокуклы тyгел, бары тик беркетмэ чар€Lларына, хезмэт
командировкаJIарына haM аJIарныц хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле
башка рэсми чаралардан тыrтr.

4. VIуницип€IJIъ вазыйфаларны билауrе затлар, хезматкэрлар, хезмэткэрлэр
элеге типлаштырылган нигезлэмэдэ кар€шган тэртиптэ булэк €Lпуныц барлык
очраклары турында беркетма чараларына, хезмэт командировк€Lпарына hэм аJIарныц
хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чар€Lларга, муницип€шь



органга, фо"д яисе кyрсателгэн затлар муниципаJIь хезмэт кyрсэтэ яки ХеЗМэТ

эшчэнлеген башкара торган башка оешмага хабэр итэргэ тиеш.
5. Беркетмэ чаралары, хезмат командировк€Lпары haM катнашУ ХеЗМЭТ

(вазыйфаи) бурычларын yтэyге бейле башка расми чарыIарга бэЙле рэвешТа бУЛЭК

алу турында хэбэрнамэ (алга таба - хэбэрнама) - кушымта нигезенда тозелгэн
хабэрнамэ, булэк €tJIынганнан соц, 3 эill коненнэн до соцга калмыйча, муницип€Llrь

хезмэткэр муниципЕlJIь хезмэт yтэ яки хезмат эшчэнлеген башкара торГан ВэкаJIЭТЛе

структур булек (вэкалэтле орган яки оешма) муницип€Lль органныц, фОНД ЯИСЭ

башка оешманыц вэк€lJIэтле структур булекчэсенэ (вэкаrrотле орган яки оешма)
булэк zшынганнан соц 3 эш коненнан дэ соцга калмыйча тапшырыла. Моражэгатькэ
булэК бэясеН раслаучЫ документлар (алар булганда) (касса чегы, товар чегы, булэк
очен тyлоy (-у) турында башка документ) (1 нче кушымта) теркэлэ.

Булэк хезмэт командировкасы вакытында €Lлынган очракта, хэбэрнаМЭ бУЛЭК

аJiган затныц хезмэт командировкасыннан кайтканнан соц 3 эш коненнан Де СОЦГа

калмыйча тапшырыла.
Олеге пунктныц беренче hэм икенче абзацларында кyрсэтелгэн срОКЛаРДа

хэбэрнаме биру муниципсLIIь вttзыйфаны билэуче затка, хезмэткэргэ, хезмэткаргэ
бэйле булмаган сэбап аркасында момкин булмагандо, Ул бетерелгэннэн соц икенче

коннан дэ соцга капмыича тапшырыла.
6. Хабернамэ 2 носхэдэ тозела, €IJIарныц берсе теркэлy турындагы тамга белэн

морэ}цэгать иткэн затка кире кайтарыла, икенче носхасе гамэлдэге законнар
нигезенДэ тозелгэН мунициПstJIь хезМэткэрлэрнец, муниципuLль вазыйфаны билэlпrе

затларныц беркетма чарiшарына, хезмэт командировкzшарына hэм катнашулары
хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтеyгэ байле башка ресми чараларга бэйле рэвештэ
аJIынган булэклэрнец баясен билгелэy комиссиясенэ щиберелэ.

7. Бэясе документлар белэн раслана hэм 3 мец сумнан артып китэ торган булэк
яки анЫц хезмеТкэренЭ бэясе билгесез булганда вэкzlJIэтле структур булекчанец
(вэкалэтле орган яки оешманыц) }щаваплы затына тапшырыла, ул аны кабул итy-
тапшыру акты (з, 4 кушымтаJIар) буенча саклауга теркэY журн€шында хэбэрнамэне
теркэген коннэн 5 эш коненнан дэ соцга калмыйча кабул итэ (2 нче кушымта).

8. Муницип.lJIь вазыйфаны билэуrе зат тарафыннан апынган булок, бэясе

нинди булуга карамастан, элеге Нигездамэнец 7 пунктында кар€Llrган тартиптэ

сакJIануга тапшырылырга тиеш.
9. Булэкне кабул итY-тапшыру акты буенча тапшырганчы, булэкне юг€UIткан

яки зыян кyрган очен Россия Федерациясе законнары нигезендэ булэк аJIган зат

щавап тота.
10. Бухгалтерия учетына булэкне Россия Федерациясе законнарында

билгеленган тэртиптэ кабул итY максатларында, аныц бэясен билгелэу булэкне

исэпкэ uLпу датасына гамэлдоге базар бэясе яки комиссия яисе коллегиаJIь органны

х{элеп итеп, чагыштырма шартларда шундый ук матди кыйммэткэ бэя нигезендэ

YткарелЭ. Базар баясе турындагьi мэьлYмат документ€Lль, э документ€UIь раслау
момкин булмаганда - эксперт юлы белэн раслана. Булак, беясе З меЦ сумнаН

артмаган очракта, аны кабул итy-тапшыру акты буенча тапшырган затка кире

кайтарыла.



11. Вэкалэтле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки оешма) билгелэнгэн
тэртипта бухгалтерлык исэбенэ аJIынган, беясе 3 мец сумнан артып киткэн булакне
муниципаль берамлек реестрына KepTyHe тээмин итэ.

12. Муницип€tль вазыйфаны билэуlе зат, булак тапшырган хезматкэр, аны
яллаучы (эш бируче) вэкиле исеменэ тиешле гаризаны булэк тапшырганнан соц ике
айдан да соцга калмыйча >цибареп, булdkне кире сатып алырга хокуклы.

13. Вэкалэтле структур булекчэ (вэкалатле орган яки оешма) алеге
Нигезлэманец 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза кергэн коннэн З ай эченда гамэлгэ
ашыру (сатып алу) ечен булак бэясен баялэуне оештыра hэм гариза биргэн затка,
бэялэу нэти)цэлэре турында язма рэвештэ хэбэр итэ, шуннан соц ай дэвамында
булэкне бэясен бэялэу натих{эсендэ билгелэнгэн бэядэн сатып аJIа яки сатып €lлудан
баш тарта.

14. Кыймметле метаJIлдан hэм (яки) кыймматле ташлардан ясutлган булэккэ
карата муницип€Lпь вазыйфаларны билэуrе затлардан, муницип€lJIь хезматкэрлэрдэн
элеге Нигезламэнец 12 пунктында кyрсэтелген гариза €Llrынмаса, йе элеге затлардан
кьiйммэтле метапл hэм (яки) кыйммотле ташлардан яс€шган булэк сатып алудан баш
тарткан очракта, кыйммэтле метzlJIлдан hэм (яки) кыйммэтле ташлардан ясапган
булэк аIIынмаса, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы каршындагы
"кыйммэтле металл hэм кыйммэтле ташларныц lаулэт фондын формалаштыру,
кыйммэтле мет€IJIл haM ташларны саклау, щибэру hэм куллану буенча Россия
Федерациясе дэyлэт учреждениесе федераль казна оешмасына Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы каршындагы вэкzLпэтле структур булекчэ (вэкалатле орган яки
оешма) тарафыннан тапшырылырга тиеш.

15. Олеге НигезломанеFi 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза €Lпынмаган булак
х(ирле yзидарэ органы тарафыннан, булэкне )цирле yзидарэ органы эшчэнлеген
тээмин итy очен куллануныц максатка ярашлылыгы турында комиссия бэялэмасен
исапка аJIып файдаланыла аJIа.

16. Булэкне куллануныц максатка ярашсызлыгы очрагында, х(ирпе yзидарэ
органы п(итэкчесе тарафыннан булэкне гамэлгэ ашыру hэм сатып алу (сатып алу)
бэясен Россия Федерациясе законнарында кар€Lпган тэртиптэ сату (сатып алу) yткэрy
юлы белэн баялау yткарy турында Карар кабул ителэ.

17. Сату (сатып алу) баясен бэялэу алеге Нигезлэманец 13 hэм 1б пунктларында
каралган баялэу эшчэнлеге субъектлары тарафыннан бэялэy эшчэнлеге турында
Россия Федерациясе законнары нигезендэ башкарыла.

18. Булэк сатып €шынмаган яки гамэлга ашырылмаган очракта щирле yзидарэ
органы х(итакчесе булэкне кабат сату турында, йэ аны хэйрия оешмасы балансына
тyлэyсез тапшыру яки аны Россия Федерациясе законнары нигезендэ юк итy
турында Карар кабул ита.

19. Булэкне сатудан (сатып алу) керган акч€LIIар Россия Федерациясе бюджет
законнарында билгелэнган тартиптэ я{ирле бюджет кеременэ кrIерелэ.



Беркетмэ чар€rларына, хезмэт командировка-
ларына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфаи)
бурычларын yтаyгэ бэйле башка рэсми чараларга
бэйле рэвештэ булэк алу, булэкне тапшыру hэм
бэялэу, сату (сатып алу) hэм аны гамэлгэ

_ ашырудан кергэн акчаларны кyчерy турында
аерым категория затларныц хэбар иту тэртибе
турындагы нигезлэмэгэ 1 нче кушымта

Булак алу турында хабарнама

(хtирле yзидарэ органы исеме)

(ф.r.о., билэгэн вазыйфасы)

Булэк аJIу турында хэбэрнамэ

Булэк алу турында турында хэбэр итам
(алу латасы)

булак(лэр)
(беркетма чарасыныц, хезмэт командировкасыныц атамасы,

башка рэсми чара, yTкapy урыны haM датасы)

2.
-
-).

Булэк атамасы

l.

Кушымта.
(документныц исеме)

Хабарнама биргэн зат

Белдеруне кабул
иткэн зат

(имза) (имза расшифровкасы)

Гариза_шарны теркэy журнаJIында теркэy номеры

бит.

(имза) (имза расшифровкасы)

Булэк характеристикасы

Булэк бэясен раслаучы документлар булганда тутырыла



Беркетмэ чараларына, хезмэт командировка-
ларына haM катнашулары хезмэт (вазыйфаи)
бурьiчларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чарi}ларга
бэйле рэвештэ булэк алу, булэкне тапшыру hэм
бэялэу, сату (сатып аJIу) hэм аны гамалга
ашырудан кергэн акчаларны кyчерy турында
аерым категория затларныц хэбэр иту тэртибе
турындагьi нигезламэгэ 2 нче кушымта

Беркетма чараларына, хезмат командировкаларына haM катнашулары хезмет (вазыйфаи)
бурычларын yтеyга байле башка расми чараларга байле равешта булак алу, булакне

тапшыру haM баялаyl сату (сатып алу) haM аны гамэлго ашырудан керган акчаларны кyчерy
турында аерым категория затларныч хабарнамаларен теркаy ЖУРНАЛЫ

Номеры Булэк алу
турында

хабэрнамэ
биру датасы

Булэк алу
турында

хэбэрнамэ кабул
итYченец
ФИосы

Булэк алу
турында

хэбэрнамэ кабул
итrrенец
имзасы

Булэк
торе

Игълан
ителгэн

бэя

Булэкне
сатыII
алырга
телэY

турында
билге

1 2 J 4 5 6 1



Беркетмэ чараларынц хезмэт командировкала-

рына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфаи)
бурычларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чар€rларга

бэйле рэвешта булэк алу, булэкне тапшыру hэм
бэялэу, сату (сатып алу) hэм аны гамэлга
атrIырудан кергэн акчаJIарны кyчерy турында
аерым категория затларныц хэбэр иту тэртибе
турындагы нигезламэгэ З нче кушымта

Булакне кабул итy-тапшыру АКТЫ

}lb

Россия Федерациясе Граждан кодексыныц 575 статьясы hэм "Коррупциягэ каршы кораш
турында" 2008 елныц 25 декабрендэге 27З-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ

(Муниципаль хезмэткэрнец исем-фамилиясе, муниципаJIь вазыйфасы, жирле yзидарэ оргаНы атамаСЫ)

тапшыра, э }I(аваплы зат:

(Муниципа.lь хезмэткэрнец исем-фамилиrIсе, муниципаль вазыйфасы, жирле yЗидаро органы атамаСЫ)

булэк кабул итэ:

20

(чара haM дата курсэтелэ)

Исем

Булэк торе

Тапшырды

(кенкуреш техникасы, сэнгать предметлары h. б.)

Кабул итте
(Ф. и. о., имза)(Ф. и. о., имза)



Беркетмэ чара,,Iарына, хезмэт
командировкiшарына hэм катнашулары хезмэт
(вазыйфаи) бурычларын yтэyга байле башка
рэсми чараларга бэйле рэвештэ булэк шу,
булэкне тапшыру hэм бэялэy, сату (сатып алу)

." hr, аны гамэлгэ ашырудан кергэн акчаларны
кyчерy турында аерым категория затларныц
хабэр иту тэртибе турындагы нигезлэмэгэ 4 нче
кушымта

Булэкне кабул итy-тапшыру актларын теркэy ЖУРНАЛЫ

N Щата Булэк исеме Булэк
торе

Тапшыру-
чыныц
ФИосы

Тапшы-
ручыныц
имзасы

Кабул
итrrенец
ФИосы

Кабул
итr{енец
имзасы

Булэкне
кире

кайтару
турында

билге
1 2 J 4 5 6 1 8 9



Татарстан Республикасы
Огерже муниципаль районы

Яца Бэзэкэ авыл жирлеге Советыныц
2019 ел 5 ноябрендаге 53-3 номерлы

Карарына 2 нче кушымта

Муницип€LгIь хезмэткэрлэрнец беркетмэ чар€Lпарына, хезмэт командировкапарына
hэм катнашулары хезмат (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка расми

чараJIарга бэЙле рэвештэ апынган булакларнец бэясен билгелау
комиссиясе турында нигезлэма

I. Гомуми нигезлэмэлэр

Боялэу комиссиясе (алга таба-Комиссия) п{ирле yзидарэ органнарыныц
муниципЕLлъ хезмэткэрлэренэ hэм муниципzLль вазыйфаларны билэуче затларга
тапшырылган булакларнец бэясен билгелэy максатыннан оештырыла.

2. Комиссия эшчэнлеген оештыру

2.1. Комиссия Татарстан Республикасы Огерже муниципаль районыныц Яца
Бэзэкэ авыл п(ирлеге Советы Карары белэн тозелэ. Комиссия ике эьзадан тора.

2.2. Комиссия рэисе комиссияне я{итэкли hэм аныц эшен оештыра. Комиссия

раисе булмаган очракта аныц бурычлары комиссия раисе урынбасарына йоклэнэ.
2.3. Раис урынбасары булэкне бэялэу очен кирэкле барлык документларны

эзерли, комиссия эьз€Lпарын утырышка чакыруны тээмин итэ.
2.4. Комиссия утырышлары кирэк булган саен yткэрелэ. Утырышлар, эгар

анда комиссия еьз€шарыныц 50Ой тан артыгы катнашса, хокуклы сан€Lпа.

2.5.Бэялэу барышында баялэна торган булэкнец (бэялэу объекты) Исемлеге
тозелэ, анда аныц х{ентекJIе тасвирламасы haM аерым билгелэр (саны, кyламе,
авырлыгы, тосе h.б.) курсэтелэ. Бэялэу булган булакне базар бэясе буенча шундый

ук товар белэн чагыштыру юлы белэн башкарыла (кирэк булган очракта
конвертация булакне баялэу коненэ курс буенча башкарыла). Аналогларны
сайлаганда, бэялэу объекты кебек yK шул ук щитештерr{е тарафыннан hэм шул Ук
илдэ пtитештерелгэн товарга остенлек бирелэ. Баягэ бэялэнэ торган объект шундый

ук дерэх(эдан (тузlrны, комirлектацияне исапкэ zllrып h.б.) аерылып торган дэрэх(едэ
тозатмэлэр кертелерга момкин.

2.6. Булэкнец тарихи яисе мэдэни кыйммэте булса яки бэялэу аныц

уникzLльлеге аркасында кыенлык тудырсd, аны бэялэy очен тиешле профильдэге
югары квалификацияле белгечлар х{алеп ителэ €Lпа.

2.7. Экспертларны х{элеп итy hэм башка оештыру мэсьэлэлэре буенча
комиссия карары, утырышта катнашкан комиссиянец кYпчелек эьзчLIIары аныц очен
тавыш бирсэ, кабул ителгэн дип санала.

2.8. Комиссия тарафыннан бэялэу барышында утырыш беркетмасе €lJIып

барыла. Булакне бэялау нэти}цэлэре комиссия беыlэмэсе белэн расмилэштерела, ул



}кирле yзидарэ органнарыныц
вазыйфаларны билауrе затлар

муницип€tль
тарафыннан

командировкалары hэм башка ресми ,чар€Lлар

булаклэрне кабул итy-тапшыру актына теркэлэ.

хезмэткэрлере
беркетмэ

белэн бэйле

hэм муницип€Lль
чараJIары, хезмэт
рэвештэ €LIIынган



Татарстан Республикасы
Огеря<е муниципаJIь районы

Яца Бозэкэ авыл п(ирлеге Советыныц
2019 ел 5 ноябрендэте 55-2 номерлы

Карарына 3 нче кушымта

МуниципiLпь хезматкарлэр hэм муниципulJIь вазыйфаларны билэу.rе затлар
тарафыннан беркетмэ чарапары, хезмэт командировк€шары hэм катнашулары

хезмат (вазыйфаи) бурычларын yтэyга бэйле башка
расми чар€Lларга бэйле равештэ €lJIынган булэклэрнец

бэясен билгелэу комиссиясе составы

Гыйльмегаянова Р.Р. Татарстан Республикасы Огерще муницип€Lль

районы Яца Бэзэкэ авыл жирлеге башкарма
комитеты }цитэкчесе урынбасары, комиссия рэисе

Татарстан Республикасы Огерже муниципаль

районы Яца Бэзакэ авыл х{ирлеге башкарма
комитеты бухгалтеры, коми саия рэисе урынбасары

Карэмиева А.М.


