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Беркетмэ чараJIарына,

кАрАр

]ф 54-зсалагыш авылы

хезмэт

командировкаларына hэм катнашулары

хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын Yтэугэ
бэйле булган башка бэсми бараларга бэйле

р."..r. булэкалу, булакне тапшыру hэм

b."n.y, сату (сатып алу) hэм анны

ре€lлизациялэyдэн кергэн акчаларны кyчерy

турында аерым категория затларныц хэбэр

итyе хакында Нигезлэмэне, булэкларне

муницип€lпь милекка кабул итy hэм

бупэклэрнеч баясен билгелэу тэртибен

тормышка ашыру буенча баялэу комиссиясе

турында нигезламэне, бэялэу комиссиясе

составын раслау турында

2оо7 елныц 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы <<Россия Федерациясендэ

муниципЕlль хезмэт турындD)гы Федералъ законныц t4 статьясы,2008 елныц 25

декабрен дэrе 273_ФЗ номерлы <Коррупциягэ каршы тору турында)гы Федераль

законныц |2.| статьясындагы з олешенец 7 пункты, Россия Федераuиясе

Хокумэтенец 20|4 елныц 9 гыйнварындагы 10 номерлы<Беркетмэ чараJIарына,

хезмэт командировк€шарына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфаи) бурычларын

YтэYгЭ бэйле башка рэсмИ чараларГа бэйпе р,"Ъ"' булэК алу,булэкне тапшыру hэм

Ёr"п.у, сату (сатып алу) hэм аны сатудан кергэн акчаJIарны кYчерY турында аерым

категория затларныц хабэр итy 
"эрт"бе 

,ур"r"дuпгы Карарынигезендэ, Татарстан

Республикасы Огерже ,y""u"rr-" puto""i b-urrru, авыл жирлеге Советы кдрдр

БИРЩЕ:
1. Кушымта итеп бирелэ, торган туба.ндэгелэрне расларга:

- беркетмэ чараJIарына, хезмэт командировкаJIарына hэм катнашулары хезмэт

(вазыйфаи) бурычларын YтэYrэ байле башка рэсми чараларга бэйле рэвешта булак

алу, бупэкне ,urr,,,фУ hbM Ъ."лэY, сатУ (сатып алу) hэм аны гамалгэ ашыРУдан

кергэн акчшIарны кYчерy турында аерым категория затларныц хабар иту тэртибе

турында нигезламэ (1 нче кушымта);



- МУНИЦИП€tЛЬ ХеЗМеТКЭРЛЭРНеЦ беРкетма чар€Lларына, хезмэт
командировк€Lларына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфаи) бурычларын угэyгэ бэйле
башка рэсми чарапарга бэйле рэвештэ €Lлынган Оуп.*.рнец бэясЬ" Ъ"п."пrу
комиссиясе турында нигезлэмэ (2 нче кушымта);

- МУНИЦИП€rЛЬ ХеЗМЭТКЭРЛЭРНеЦ беРКетмэ чар€Lларына, хезмат
командировкаларына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфа") бурычларын yтаyга бэйле
баIцка расми чара"ларга бэйле рэвештэ €[лынган Оуп.Й.рнец бэясЬ" Ъrп..п"у
комиссиrIсе составы (3 нче кушымта).

3. олеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль берамлеклэр
порт€Lлы составындагы Огерще муниципЕrль районы сайтына agryz.tatarstan.ru,
Татарстан Республикасы хокукыЙ мэьлYматлар рэсми порт€UIына рrачо.tаtаrstап.ru
урнаштырырга.

4. олеге Карарныц yтэлешен тикшереп торуны yз остемдэ к€шдырам.

Авыл п{ирлеге
совет Раисе М.М.Мехамадиев

хпоп",Ъfr$Ё'!"

*.r{,"*фr^



Татарстан Республикасы
Огерже муниципiшь районы

Салагыш авыл п{ирлеге Советыныц
2019 ел 5 ноябрендэге 54-3 номерлы

Карарына1 нче кушымта

Беркетма чараларына, хезмот командировкаларына haM катнашулары хезмат
(ВаЗЫЙфаИ) бУрычларын yтаyга байле башка расми чараларга байле равешта
булак алу, бYлакне тапшыру haM баялау, сату (сатып алу) haM аны гамалга
ашырудан Керган акчаларны кyчерy турында аерым категория затларныц

хабар итy тартибе ryрында Нигезлама

1. ОЛеГе ниГеЗлэмэ муницип€шь вазыйфаларны билэуче затлар, муниципаль
ХеЗМЭТКаРЛЭР ТаРафыннан, беркетмэ чараларына, хезмат командировкаларына hэм
€LЛаРНЫЦ ХеЗМаТ (вазыЙфаи) бурычларын yтаyгэ бэйле башка рэсми чараларга байле
РЭВеШТЭ бУЛЭк алУ турында хэбэр итy тэртибен, булэкне тапшыру hэм бэялэy, сату
(Сатып алУ) hэм аны гамалгэ ашырудан кергэн акч€Lларны кyчерy тэртибен билгели.

2. ОЛеГе Нигезлэмэнец максатлары очен тубэндэге тошенчэлэр кулланыла:
"беРКетмэ Чаралары, хезмэт командировкаJIары hэм башка рэсми чар.Lлар

беЛЭН бЭйле рэвештэ €lJIынган булэк" - муницип€uIь вазыйфаны билэуrе зат,
ХеЗМЭТКаРНеЦ физик (юридик) затлардан беркетмэ чар€Lлары, хезмэт
КОМаНДИРОВКаЛаРы hэм башка рэсми чаралар кыс€Lларында кyрсэтелгэн чараларда
КаТнаШУЧыларга yзлэренец хезмэт (вазыйфаи) бурычларын, чэчэклэр hэм
КЫЙММаТЛе бУлэклэр (булаклэр) буларак тапшырылган канцелярия кирак-
ЯРаКЛаРыннаН тыш, €Lларга хезмат (вазифа) бурычларын yтэy максатларында
€Lпынган булэк;

"хеЗМэт командировк€Lларына hэм катнашу хезмэт (вазыйфаи) бурычларын
YТЭYГЭ бЭЙле бУлган башка рэсми чарЕLларга бэйле рэвештэ булэк алу" - муницип€lJIь
ВаЗЫЙфаНЫ билэУrе зат, хезматкэр, шэхсэн яисэ арадашчы аша физик (юридик)
ЗаТЛаРДаН ВаЗЫЙфаи регламентта (вазыЙфаи инструкциядэ) караJIган эшчэнлекне
ГаМЭлгэ ашыру кыс€Lларында, шулай ук кyрсэтелгэн затларныц хокукый хэле hэм
ХеЗМЭТ ЭIШtIЭнлеГе Yзенчэлеклэрен билгелэуrе Федераль законнарда hэм башка
НОРМаТИВ аКТЛарДа билгелэнгэн очракларда хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын yтаyга
бэйле рэвештэ булэк алу.

З. МУниципаль вазыйфаларны бил'эуче затлар, хезмэткэрлэр, вазыйфаи
ХЭЛЛаренэ яки хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын yтэyгэ бэЙле рэвештэ физик (юридик)
ЗаТЛаРДан бУлэклер алырга хокуклы тyгел, бары ти5 беркетмэ чар€Lларына, хезмэт
КОМаНДИРОВКаЛарына haM аларныц хезмэт (вазыЙфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле
башка расми чаралардан тыш.

4. МУницип€uIь вазыйфа-гrарны билэуче затлар, хезмэткэрлэр, хезмэткэрлар
элеге типлаштырылган нигезлэмэдэ караJIган тартиптэ булэк €Lлуныц барлык
ОчракЛары турында беркетма чараларына, хезмэт командировк€LIIарына haM аларныц
хеЗМэт (вазыЙфаи) бурычларын yтаyгэ байле башка рэсми чарzLларга, муницип€шь



органга, фо"д яисе кyрсателгэн затлар муниципаль хезмэт кyрсата яки хезмэт
эшчэнлеген башкара торган башка оешмага хабар итэрга тиеш.

5. Беркетма чарапары, хезмэт командировкzшары hэм катнашу хезмэт
(вазыйфаи) бурычларын yтэyга бэйле башка рэсми чараларга байле рэвештэ булэк
алу турында хэбарнамэ (алга таба - хабэрнамэ) - кушымта нигезендэ тозелгэн
хэбэрнамэ, булэк апынганнан соц, 3 эш коненнэн дэ соцга калмыйча, муницип€шь
хезметкэр муницип€шь хезмэт yтэ яки хезмэт эшчанлеген башкара торган вэкЕLлатле
стрУктУр булек (вэкалэтле орган яки оешма) муницип€шь органныц, фонд яисе
башка оешманыц вэк€uIэтле структур бупекчэсена (вэкалэтле орган яки оешма)
булак аJIынганнан соц 3 эш коненнэн дэ соцга калмыйча тапшырыла. Морэ)цэгатькэ
булэк баясен расла}чы документлар (алар булганда) (касса чегы, товар чегы, булэк
очен тyлэy (алу) турында башка документ) (1 нче кушымта) теркэлэ.

Булэк хезмат командировкасы вакытында аJIынган очракта, хэбарнамэ булэк
апган затныц хезмэт командировкасыннан кайтканнан соц 3 эш коненнан дэ соцга
калмыйча тапшырыла.

Олеге пунктныц беренче hэм икенче абзацларында к!рсэтелган срокларда
хэбэрнама биру муницип€lль в€lзыйфаны билэуче затка, хезмэткэргэ, хезмэткэргэ

6. Хэбэрнаме 2 носхэдэ тозелэ, аларныц берсе теркалy турындагы тамга белэн
морэ)цэгать иткан затка кире каитарыла, икенче носхэсегамэлдэге законнар
нигезенда тозелган муниципЕtпъ хезмэткэрлэрнец, муницип€tль вазыйфаны билэуле
затларныц беркетма чар€rларына, хезмэт командировк€Lларына haM катнашулары
хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ бэйле башка рэсми чараларга бэйле равештэ
€tлынган булэклэрнец бэясен билгелэy комиссиясенэ хlибэрела.

7. Бэясе документлар белэн раслана hэм 3 мец сумнан артып китэ торган булэк
яки аныц хезматкэренэ бэясе билгесез булганда вэкчlлэтле структур булекчэнец
(вэкалэтле орган яки оешманыц) )цаваплы затына тапшырыла, ул аны кабул итy-
тапшыру акты(3, 4 кушымталар) буенча сакJIауга теркэy журналында хабарнамэне
теркэгэн коннан 5 эш коненнан да соцга калмыйча кабул итэ (2 нче кушымта).

8. Муницип€tль в€выйфаны билэуче зат тарафыннан Ешынган булэк, бэясе
нинди булуга карамастан, алеге Нигезламанец 7 пунктында кар€Lлган тортиптэ
сакJIануга тапшырылырга тиеш.

9. Булэкне кабул итy-тапшыру акты буенча тапшырганчы, булэкне юг€lJIткан
яки зьшн кtргэн очен Россия Федерациясе. законнары нигезендэ булэк ЕLлган зат
х{авап тота.

10. Бухгалтерия учетына булэкне Россия Федерациясе законнарында
билгелэнгэн тэртиптэ кабул итy максатларында, аЁыц баясен билгелэу булэкне
исэпкэ €Lлу датасына гамалдаге базар бэясе яки комиссия яисе коллегиutль органны
}кэлеп итеп, чагыштырма шартларда шундЫй ук матди кыйммэткэ бэя нигезенда

уtкэрелэ. Базар баясе турындагы мэгълyмат документ€rль, э документЕLль раслау
момкин булмаганда - эксперт юлы белэн раслана. Булэк, беясе 3 мец сумнан
артмаган очракта, аны кабул итy-тапшыру акты буенча тапшырган затка кире
кайтарыла.



1 1. Вакалэтле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки оешма) билгелангэн
ТЭРТиПТэ бухгалтерлык исэбенэ аJIынган, бэясе 3 мец сумнан артып киткэн булэкне
муниципаль берэмлек реестрына керт!не тээмин итэ.

12. МУНИЦиП€lлъ вазыйфаны билэуrе зат, булэк тапшырган хезмэткэр, аны
ЯЛЛаУЧЫ (Эш бируче) вэкиле исеменэ тиешле гаризаны булэк тапшырганнан соц ике
айдан да соцга калмыйча щибэреп, булэкне кире сатып алырга хокукJIы.

13. Вэкалатле структур булекчэ (вэкалэтле орган яки оешма) элеге
НИГеЗлэмэнец 12 пунктында к!рсателган гариза кергэн коннан 3 ай эчендэ гамэлгэ
аШЫРУ (Сатып алу) ечен булэк бэясен баялэуне оештыра hэм гариза биргэн затка,
бЭялаУ нэти)цэлэре турында язма рэвештэ хабэр итэ, шуннан соц ай дэвамында
бУлакне бэясен бэялэу нэтющэсенда билгелэнган бэядэн сатып €ша яки сатып алудан
баш тарта.

14. Кыйммэтле метаJIлдан hэм (яки) кыймматле ташлардан яс€rлган булэккэ
КаРаТа МУНИципЕlлЬ в€lзыЙфаларны билэуrе затлардан, муницип€шь хезмэткэрлэрдэн
ЭЛеге Нигезламэнец 12 пунктында кyрсэтелган гариза аJIынмаса, йэ элеге затлардан
кыЙммэтле мет€uIл hэм (яки) кыйммэтле таIцлардан яс€tлган булэк сатып алудан баш
ТаРТКаН ОЧракта, кыЙммэтле металлдан hэм (яки) кыЙммэтле ташлардан яс€uIган
бУлэк €tлынмаса, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы каршындагы
"кыймматле мет€Lлл hэм кыймматле ташларныц ,Щаулэт фондын формалаштыру,
кыЙммэтле метапл hэм ташларны саклау, щибару hэм куллану буенча Россия
Федерациясе дэyлэт r{реждениесе федераль кЕвна оешмасына Россия ФедерацияQе
Финанс министрлыгы каршындагы вэк€Lлэтле структур булекча (вэкалэтле орган яки
оешма) тарафыннан тапшырылырга тиеш.

15. Олеге Нигезлэмэнец 12 пунктында кyрсателгэн гариза €Lлынмаган булэк
х{ирле yзидарэ органы тарафыннан, булэкне )цирле yзидарэ органы эшчэнлеген
тээмин итy очен куллануныц максатка ярашлылыгы турында комиссия бэялэмэсен
исэпкэ €lлып файдаланыла ала.

16. Булэкне куллануныц максатка ярашсызлыгы очрагында, щирле yзидарэ
органы Житэкчесе тарафыннан булэкне гамэлгэ ашыру heM сатып алу (сатып алу)
баясен Россия Федерациясе законнарында каралган тэртиптэ сату (сатып алу) yткарy
юлы белэн бэялэу yгкэрy турында Карар кабул ителэ.

17. Сату (сатып алу) бэясен бэялэу элеге Нигезлэмэнец 13 hэм 16 пунктларында
каралган баялэу эшчэнлеге субъектлары тарафыннан баялэy эшчэнлеге турында
Россия Федерациясе законнары нигезендэ башкарыла.

18. Булак сатып €Lлынмаган яки гамэлга ашырылмаган очракта )цирле yзидарэ
органы щитэкчесе булэкне кабат сату турындi, Йа аны хэЙрия оешмасы балансына
тyлэyсез тапшыру яки аны Россия Федерациясе законнары нигезендэ юк итy
турында Карар кабул итэ.

19. Булакне сатудан (сатып алу) керган акч€rлар Россия Федерациясе бюджет
законнарында билгелангэн тэртиптэ я(ирле бюдkет кеременэ кyчерелэ.



Беркетмэ чараларын4 хезмэт командировка-
ларына hэм катнашулары хезмат (вазыйфаи)
бурычларын yтэyгэ бэйле баlттка рэсми чараларга
байле рэвештэ булэк алу, булэкне тапшьту hэм
бэялэу, сату (сатып алу) hэм аны гаN{элгэ
аптырудан кергэн акчаларны кyчерy турында
аерьм категория затларныц хабэр иту тартибе
турындагы нигезлэмэга l нче кушымта

Булак алу турында хебарнама

(щирле yзидарэ органы исеме)

(ф.и.о,, билагэн вазыйфасы)

Булак Еlлу турында хэбэрналлэ

Булак EuIy турында турътнда хэбар итэм
(аду датасы)

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

башка рэсми чара, yткэрy урыны hэм датасы)

Булэк атап{асы

Кушьп,rта.
(документныц исеме)

Хобарнаrrлэ биргэн зат

Белдеруне кабул
иткэн зат

(шза) (имза расшифровкасы)

ГаризаларЕы теркэy журIIЕtлында теркэy номеры

бит.

(шtза) (имза расшифровкасы)

Булэк бэясен раслауrы докуi\[ентлар булганда тутырыла



Беркетмэ чараларына, хезмэт командировка-

ларына hэм катнашулары хезмат (вазыйфаи)

бурьтчларын yтэyга бэйле башка рэсми чараларга

бЬЙле р.Ъе-rэ булэк алу, булэкне тапшыру hэм

бэялау, сату (сатып алу) hэм аны гамэлгэ

ашырудан кергэн акчаJIарны кyчерy турында
аерым категория затларныц хэбэр иту тэртибе

турыЕдагы нигезлэмэгэ 2 нче кушымта

Беркетма чараларынq хезмет командировкаларына haM катнашулары хезмат (вазыйфаи)

бурычларrrr, уrrу.. байле башка ресми чараларга байле равешта булак алу, булакне
.1urr.irpy hай баялаy, сату (сатып шry) haM аны гамалга ашырудан керган акчаларны кyчерy

турьшда аерым категория .чrrrчрrr"rц хабарнамеларен Tepl(ay журндлы

Номеры Булэк алу
турында

хэбарнамэ
биру датасы

Булэк алу
турында

хэбэрнама кабул
итYчонец
ФИосы

Булэк алу
турьшда

хэбэрнама кабул
итrIенец
имзасы

Булэк
торе

Игълан
ителган

бая

Булэкне
сатып
аJIырга
телэY

турында
билге

1 2
a
J 4 5 6

,7



Беркетмэ чараларынq хезмат командировкЕlJIа-

рына hэм катнашулары хезмэт (вазыйфаи)
бурычларын yгэугэ бэйле ýатrц11 рэсми чараларга
бэйле рэвештэ булэк a-Tly, булакне т.lпшыру hэм
бэялэу, сату (сатып аJIу) hэм аны гап{элгэ
fiшьIрудан кергэн акчапарны кyчерy турында
аерым категория затларЕыц хэбар иту тэртибе
турындагы нигезлэмагэ З нче кушымта

Булекпе кабул итy-тапшыру АКТЫ

())

Россия Федерациясе Граждан кодексьшыц 575 статьясы hэм "Коррупциягэ каршы корэш
ТУРЬТНДа"2008 еЛНыц 25 декабрендаге 27З-ФЗ шомерлы Федераль закон ниг9зендэ

(Муншlипалrь хезметкэрнец исем-фамиJIиясе, муниIц{паль вазыйфасы, )r(ирле Yзидарэ органы атамась9

тапшыра, э щаваплы зат:

Ns20

(муниципапь хезмэткэрнец исем-фами:tиясе' муниципаль вазыйфасы, жирле yзидарэ оргаlш атамасы;

булэк кабул итэ:

(чара haM дата курсателэ)

Исем

Булэк торе

Тапшырды

(кенкуреш техникасы, сангать предметлары h. б.)

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



Беркетма чарzrларына, хезмэт
командировкаларына haM катнашулары хезмат
(вазыйфаи) бурьгчларын yгэyгэ бэйле башка
расми чараларга бэйле рэвештэ булэк шу,
булакне тапшыру haM бэялэy, сату (сатып алу)
haM аны гаIиэлгэ ашырудан кергэн акчаларны
кyчерy турында аерьш категория затларньщ
хэбэр иту тэртибе турындагы нигезлэмэгэ 4 нче
кушымта

Булакне кабул итy-тaпшыру актларын теркэy ЖУРНАЛЫ

N Дата Булэк исеме Булак
торе

Тапшыру-
чыныц
ФИосы

Тапшы-
рrrыныц
имзасы

Кабул
итYченец
ФИосы

Кабул
итYченец
имзасы

Булэкне
кире

кайтару
турында

билге
l 2 J 4 5 6 7 8 9



Татарстан Республикасы
Огерже муниципаль районы

Салагыш авыл }кирлеге Советыныц
2019 ел 5 ноябрендэге 54-3 номерлы

Карарына2 нче кушымта

Муницип€Lль хезмэткэрлэрнец беркетмэ чар€rларына, хезмэт командировкЕLларына
haM катнашулары хезмат (вазыйфаи) бурычларын yтэyга бэйле башка рэсми

чарirларга бэйле рэвешта €lлынган булэклэрнец бэясен билгелэу
комиссиясе турында нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

Бэялэу комиссиrIсе (алга таба-Комиссия)
муниципaль хезмэткэрларенэ hэм муницип€шь

п{ирле yзидарэ органнарыныц
вазыйфа:rарны билэуrе затларга

тапшырылган булэклэрнец бэясен билгелэy максатыннан оештырыла.

2. Комиссия эшчэнлеген оештыру

2.1. Комиссия Татарстан Республикасы Эгерще муниципЕLль раЙоныныц
Салагыш авыл х{ирлеге Советы Карары белан тозелэ. Комиссия ике эгъзадан тора.

2,2.Комиссия рэисе комиссияне х{итэкJIи haM аныц эшен оdштыра. Комиссия

рэисе булмаган очракта аныц бурычлары комиссия рэисе урынбасарына йоклэнэ.
2.З.Реис урынбасары булэкне бэялаy очен кирэкле барлык документларны

эзерли, комиссия агьзаларын утырышка чакыруны тээмин итэ.
2.4.Комиссия утырышлары кирэк булган саен yткэрелэ. Утырышлар, эгэр анда

комиссия аьзаларыныц 50% тан артыгы катнашса, хокуклы санаJIа.

2.5.Бэялэу барышында бэяланэ торган булэкнец (бэялэу объекты) Исемлеге
тозела, анда аныц щентекле тасвирламасы hэм аерым билгелэр (саны, кyлэме,
авырлыгы, тосе h.б.) кyрсэтелэ. Бэялау булган булэкне базар бэясе буенча шундый

ук товар белэн чагыштыру юлы белэн башкарыла (кирэк булган очракта
конвертация булэкне бэялэу коненэ курс буенча башкарыла). Аналогларны
сайлаганда, баялэу объекты кебек yк шул ук п(итештерyче тарафыннан hэм шул Ук
илда х(итештерелган товарга остенлек бирелэ. Бэягэ бэялэнэ торган объект шундый

ук дарэп(эдэн (ryзуны, комплектацияне исэпкэ апып h.б.) аерылып торган дэрэп{эдэ
тозэтмэлэр кертелергэ момкин.

2,6. Булэкнец тарихи яисэ мэдэни кыйммате булса яки баялэу аныц

уникЕtльлеге аркасында кыенлык тудырса, аны бэялэy очен тиешле профильдэге
югары квалификацияле белгечлэр щэлеп ителэ ала.

2.7. Экспертларны щалеп итy hэм' башка оештыру масьэлэлэре буенча
комиссия карары, утырышта катнашкан комиссиянец кyпчелек эьзалары аныц очен

тавыш бирсэ, кабул ителган дип санаJIа.

2.8. Комиссия тарафыннан бэялэу барышында утырыш беркетмэсе €шып

барыла. Булэкне беялэу нэтих{элэре комиссия баялэмасе белэн рэсмилэштерелэ, ул



щирле yзидарэ органнарыныц
вазыйфаларны билэуче затлар

муниципаJIь хезмэткOрлэре
тарафыннан беркетмэ

командировк€Lлары hэм башка рэсми чар€Lлар белан бэйле
булэклэрне кабул итy-тапшыру актына теркэлэ.

hэм муниципаль
чар€Lпары, хезмэт

рэвештэ алынган



Татарстан Республикасы
Огерже муниципаль рйоны

Салагыш авьш х(ирлеге Советыныц
2019 ел 5 ноябрендэге 54-3 номерлы

Карарына3 нчо кушымта

МуниципЕlль хезмэткэрлэр hэм муниципЕtль вазыйфаларны билэу.rе затлар
ТаРафЫннанберкетмэ чаралары, хезмэт командировк€lлары hэм катнашулары хезмэт

(вазыйфаи) бурычларын yтэуга бэйле башка
расми чарапарга бэйле рэвешта алынган булэклэрнец

бэясен билгелэу комиссиясе составы

ФаРдетдиНова Илгизэ Татарстан Республикасы Огержемуницип€lль
Минеса.гrих кызы районы Са.гlагыш авыл }цирлеге башкарма комитеты

}цитэкчесе урынбасары, комиссия рэисе

Ха.пматова Гелфия Ниази Татарстан Республикасы Огерхqе муниципаль
раЙоны Салагыш авыл"lцирлеге башкарма комитеты
бухгалтеры, коми ссия рэисе урынбасары


