
Татарстан Республикасы Этна муниципаль районы
Тубан Коек авыл щирлеге Советы

кАрАры

<20> ноябрь 2019 ел. J\ъ 105

Тубон Кеек авыл жирлеге Советыныц 2009 елныц 5 авryстындагы 14 ноurерлы
<<)Щирле yзидаре органында муниципаль хезметкарЕец шохси магълyматлары белан

эшлаyне оештыру haM аныц шахси эшен алып бару турында Нигезлома" карарына
yзгарешлер l{epTy турында

Прокурорньтц 20Т9 елнын З0 сентябрендэге 02.08.02-2019 Еомерлы протестына
т€}янып, 1999 елЕын 1 апрелендэге 48-ФЗ номерлы кМэхqбури пенсия иминияте
системасында индивидуаль (шэхсилэштерелган) исэпкэ алу турындагы ФедераJIь законга
yзгэрешлэр KepTy хакындагы> Федераль закон нигезендэ hэм Отнэ муниципаль

районыныц кТубэн Коек авыл хqирлеге) муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Этнэ
муниципаль районы Тубэн Кеек авыл щирлеге Советы карар кабул итте:

1. Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районы Тубэн Кеек авыл }цирлеге

Советыньтц 2009 елныц 5 августындчгы Т4 номерлы <Щирле yзидарэ органында
муниципtlJIь хезматкарнец шэхси мэьлyматлары белэн эшлэyне оештыру hэм аныц шахси
эшен алып бару турындагы Нигезлэмэне> раслаган карарына бирелгэн Отнэ районьi
прокуратурасыныц 2019 елнын 30 сентябрендэге 02.08.02-19 номерлы протесты белэн
килешергэ.

2. Щирле yзидарэ органында муниципirль хезмэткэрнец шэхси мэгъJц/матлары белэн эшIне

оештыру hэм аныц шэхси эшен а;rып бару турындагы Нигезлама нормаларын я(ирле

yзидаро органында муниципЕlJIь хезмэткэрнец шэхси мэьлlматлары белэн эш оештыру
hэм аныц шэхси эшен а-llып бару тэртибен регламентлауIы гчlN4элдаге федераль зч}коннарга

турьт китерергэ.

3. Тубэн Коек авыл }цирлеге Советыныц 2009 елныц 5 августындагы 14 номерлы карары

белэн расланган Нигезлэмэ пунктларына 1 нче кушымта нигезендэ yзгэрешлэр hэм
остэмэлэр кертерга.

4. Олеге карарны Отнэ муниципаль райопыныц интернет челтэрендэ atnya@tatar.ru
адресы буенча, Татарстан Республикасы Отнэ муниципЕrль районыныц кТубэн Кеек авыл

щирлеге) муниципilJIь берамлегенец мэьлyмат стендларында билгелэнгэн тэртипта
игълан итэргэ.

5. Олеге карарньiц yтэIIешен контрольдэ тотуны Тубэн Коек авыл }кирлеге башлыгына
йоклэргэ.

Отнэ мунициtIапь районы
Тубэн Кеек авьтл }цирлеге башлыгы:
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Мохэммэтгалиев Ф.Т.



Татарстан Республикасы Отнэ м}тмципаJIь рйоны
Тубэн Коек авыл я(ирлеге Советыныц 2019 елньiц
20 ноябрендэге 105 номерлы карарына l нче кутпымта

Тубэн Коек авыл х(ирлеге Советыныц 2009 елныц 5 августындагы 14 номерлы карары
белэн расланган Нигезламэ пунктларына тyбэндэге yзгэрешлэр hэм остамэлэр кертерга:

1) 2 статьяныц 2.5 пунктыныц б пунктчасын тубандаге редакцияда баян итарга:
"индивидуаль (персонификациялэнгэн ) исэпкэ itлу системасынд4 шул исэптэн
электрон документ формасында теркэлyне раслаучы док}мент; )

Тубэн Коек авыл жирлеге батттлыгы: Мохэммэтга,тиев Ф.Т.
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