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К А Р А Р 

 

 
Саба муниципаль район Советының 

“Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районында муниципаль хезмәт 

вазыйфалары турында”гы 2016 елның 14 

июнендә кабул ителгән 63 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законның 35 статьясындагы 11 өлеше, “Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт 

турында”гы 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 6 

статьясы нигезендә, Саба муниципаль район Советы КАРАР БИРДЕ: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль район Советының “Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районында муниципаль хезмәт вазыйфалары 

турында”гы 2016 елның 14 июнендә кабул ителгән 63 номерлы карары белән 

расланган, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының муниципаль 

хезмәт вазыйфаларына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 2 бүлектәге таблицаның 4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“ 

4 Муниципаль хезмәтнең 

югары вазыйфалары 

Документлар әйләнеше 

секторының баш белгече 

1 

Икътисад бүлегенең 

баш белгече 

2 

Архив бүлегенең 

баш белгече 

1 

ГХАТ бүлегенең 

 баш белгече 

1 

Инфраструктур үсеш бүлегенең 

баш белгече 

1 

Яшьләр эшләре һәм спорт 

бүлегенең баш белгече 

1 

Мәдәният бүлегенең 

 баш белгече 

1 
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Икътисад бүлегенең әйдәп 

баручы белгече 

1 

Яшьләр эшләре һәм спорт 

бүлегенең әйдәп баручы белгече 

1 

Инвестицион үсеш бүлегенең 

әйдәп баручы белгече 

1 

Административ комиссиянең 

 баш белгече 

1 

Опека һәм попечительлек 

бүлегенең (балигъ булмаган 

затларга карата опека һәм 

попечительлек  вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру буенча) баш 

белгече 

1 

Опека һәм попечительлек 

бүлегенең (балигъ булмаган 

затларга карата опека һәм 

попечительлек  вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру буенча)әйдәп 

баручы белгече 

1 

Әйдәп баручы белгеч (суд 

тарафыннан эшкә сәләтсез яки 

чикләнгән күләмдәге эшкә 

яраклы дип танылган затларга 

карата опека һәм попечительлек  

вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

буенча) 

1 

Балигъ булмаган затлар эше һәм 

аларның хокукларын яклау 

комиссиясенең баш белгече 

1 

Балигъ булмаган затлар эше һәм 

аларның хокукларын яклау 

комиссиясенең әйдәп баручы 

белгече 

1 

Җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать 

куркынычсызлыгын саклау 

хезмәтенең әйдәп баручы белгече 

1 

”; 

2. Саба муниципаль районы Башкарма комитетының кадрлар эше секторы 

мөдире Р.Р. Фазыловага штат расписаниесен кертелгән үзгәрешләргә туры китереп 

төзергә. 

3. Әлеге карар аңа кул куйган көннән үз көченә керә. 

 

 

 

Саба муниципаль  

районы Башлыгы                                                                                   Р.Н. Минниханов 


