
Татарстан Республикасы Этна муниципаль районы
Тубан Коек авыл щирлеге Советы

кАрАры

<20>ноябрь 2019 ел. Nq 106

х(ирле эhамияттаге масьелалар буенча вакалетлернец бер елешеп тапшыру турында,

кРосоия Федерациясендэ х(ирле YзидарэЕец гомуми принциплары турында) 2003 елныц 6

октябрендэге 131-Фз номерлы Федераль Закон hэм Тубэн Коек авыл жирлеге Уставы

нигезендэ Тубэн Коек авыл }цирлеге Советы кАрАР ИТТЕ:

1.татарстан Республикасы Отнэ муниципi}ль районыныц ктубэн Кеек авыл щирлеге>

муниципаль берэмлегенец жирле эhэмияттэге мэсьэлэлэр буенча вэкалэтлэренец бер

олешен Отнэ муниципаль районы муниципаль берамлегена тапшырырга

1) муниципа:lь берэмлектэ муниципаль хезматкэрлэр реестрын i}лып бару буенча;

2) м}тrиципаJIь хезмэтноц вакантлы вазыйфа;lарын билэугэ конкурс Yткэрy буенча;

3) вакантлы идарэ иту вазыйфа,IIарын hэм муниципаль хезмэт вазыйфаларын билау ечен

кадрлаР резервыН формалаШтыру буеНча хезмэттэшлекне оештыру буенча;

4) мlницИп€}ль хезмэткэрлэрне аттестациялэу буенча;

5) вазыйфаи хэллэРенэ якИ хезмэТ (вазыйфаИ) бlрычларын YтэYгэ бэйле рэвештэ булэк

алу, булэк тапшыру hэм бэялэy, аны тормышка ашыру (сатып a;ly) hэм реаJIизациялэyдэн

кергэн акчrrларЕы кYчерY т}рында отна муницип€rль районы муниципаль

хезмэткарлэренец haM муниципаль берэмлеклэрнец муниципаль хезмэткэрларенец хэбэр

иту тартибенэ бэйле эшrtlэнлекНе тормышка ашыру буенча;

6) муниципаль берэмлектэ хезмэт урынында yз-yзецне тоту тitлэплэрен \"гэy hэм

плэнфэгатьлэр каршылыгын щайга салу буенча комиссия эшчэнлоге hэм формалаштыру

буенча;

7) Отнэ муниципаль районы п1ирпе yзидарэ органнары муниципаль хезматкэрлэренэ

квалификация имтиханын кабул итy, класслы чиннар биру буенча;

8) муниципаль хезмэт вазыйфаларын hэм х(ирле yзидарэ органында мунициtrаль хезмэт

вазыйфаларын билэуче затпарныц керемнэре, чыгымнары, молкэте hэм молкэти

характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр урнаштыру буенча; Отнэ мlтtиципаль

районыныц рэсми оайтында;

9) ОтнЭ муниципаль районЫ жирле YзидарЭ органчарында мунициrrz}ль вазыЙфаларньт hэм

муниципаль хезмэт вазыйфаларын билэlлrе затларны диспансерлаштыруны оештыру

бУенча; 

,о-. патiпцrт lrтrl.,пF tнпа мчнишипаль хезмэт10) Отнэ муниципаль районы я{ирле Yзидарэ органЕарында муниципаль х(

вазыйфаларынhэмМУнициПалЬхеЗмэТвазыйфаларынбилэlпrеЗаТларгаосТэМоhенэри
белем бируне оештыру буенча;



1 1 ) <Татарстан Республикасы дэyлэт граждан хезмэте hэм Татарстан Республикасында
муниципЕlJIь хезмэт кад)лар составыныц бердэм мэьл!мат системасы> Татарстан
Республикасы,Щэулэт Мэгъ_тцмат Системасына мэIъJцматларны KepTy, урнаттттырылган
мэгьJцматларны актуz}льлэштеру буенча;

12) жирлек бюджеты yтэлешен контрольдэ тоту буенча;

1З) яlирлек бюджеты проектларына экспертиза буенча;

14) яqирлек бюджетьт }.тэлеше турындагы еллык хисапны тышкы тикшерy буенча;

15) щирлек бюджеты акчЕIларын, rпулай ).к п1ирле бюджет тарафыннан Россия
Федерациясе законнарында каралгilн башка чьганакJIардан алына торган акчаларны

куJшatнуныц законлылыгын4 нэтип{элелегенэ (нэтшцэлелегенэ hэм экономлылыгына)
контрольне оештыру hэм тормышка ашыру буенча;

16) тtирле бюджет акчалары исэбеннан салым hэм башка тflrплпц4дlао hэм остенлеклэр,

бюджет кредитлары бирунец нэтищалелеген баялау, шулай ук щирло бюджет hэм хqирлек

милкендэге молкат хисабына юридик затлар hэм шэхси эшкуарлар тарафыннан

башкарыла торган алыш-бирешлэр буенча муниципЕlJIь гарантиялэр hэм йоклэмэлар биру :

яки йеклэмэлэрне yгэyне тээмин итy законлылыгын бэялэу буенча.

17) мlтrиципЕrль хок}кый актлар проектларын4 жирлекнен чыгым Йоклэмэлэренэ

(финанс-икътисадый нигезлэмэлэрнец нигезлелеген дэ кертеп), шулаЙ ук муниципаIь

rтрограммаларга кагылышлы олешендэ финанс-икътисадый экспертиза

18) щирлектэге бюджет процессын анализлау hэм аны камиллэштерyгэ юнэлтелгэн
тэкъдимнэр эзерлэy;

19) Отнэ муниципаль рйоны Советына hэм муниципt}ль район башлыгына yткэрелгэн
контроль hэм эксперт-аналитик чараларныц нэтищэлэре турында мэгъJцrмат эзерлэy

буенча;

20) вэкалэтлэр чикJIэренда коррупциягэ каршы корэшкэ юналдерелгэн чарz}ларда катнч}шу

буенча;

21) тышкы муниципаль финанс тикшерyе олкэсендэ федераль законнар, Татарстан

Республикасы законнары, х(ирлекнец Уставы hэм норматив хокукый актларында

билгелэнган башка вэкil,тэтлэр;

22) эчке финанс коIIтролеt{ гамэлгэ ашыру буенча:

- бюджет-хокук монэсэбэтлэрен щайга саJIуrы Россия Федерациясе бюджет законЕарын

hэм башка норматив хокlкый актларны \"тэyне тикшерy;

- муниципirль прогрч}Iчrм€}ларны гап,Iэлгэ ашыру, шул исэптан муниципаль биремнэрнец

\rтэлеше турындагы хисапларныц тулы hэм дореслеге очен;

23) я<ирле yзидара органнарыныц норматив-хокукый актларына коррутrциягэ каршы

экспертиза \ткэрy буенча;

24) хiирлекЕец х(ирл9 yзидарэ органнары исеменнэн электрон аукцион нэтшкэлэре буенча

тозелэ торган коIIтракт проектыIIыц ква_lrификациясез электрон имзасы белэн кечэйтелгон

щирле yзидарэ органнары исеменнэн кул кую буенча;



25) 20|З елныц 5 апрелендэге 44-ФЗ номерлы <.Щэулэт hэм мlтrиципаль ихтьшщларны

тээмин итy очен товарлар, эшлэр, хезмэт кyрсэтyлэрне сатып алу елкэсендэ контракт
системасы турындчгы> Федераль законда каралган мэгьJцмат hэм документларны берлэм

мэгьJцмат системасына урнаштыру буенча;

26) муниципаjIь милек реестрын hэм хqирлеклэрнец муниципаль х(ирлэре реестрын алып

бару, муниципаль милекне, хФр ресурсларын исэпкэ алу систеI\dасыныц эшлэвен,

щирлекнец муниципаJIь милке булуы hэм аннан файдалану турыЕдагы мэгълiматныщ
тулылыгын hэм дореслеген тээмин итy;

27) муниципаль п(ирлектэге молкэт белэн идарэ иту, билэу, файдалану hэм эш итy
мэсьэлэсе буенча.

2. <Татарстан Республикасы Отнэ муниципчrль районы> мунициrrаль берэмлеге белэн

<Отнэ муницип.rль районы Тубэн Кеек авыл жирлеге) муниципаль берэмлегенец я{ирле

эhэмияттэге мэсьэлэлэр буенча вэкt}лэтлэренец бер олешен тапшыру турында 1 пункт
нигозондэ килешy тозергэ.

3. Олеге карарны магьлiмат стендларына урЕаштыру юлы белэн игьлан итэргэ hэм

http : l l абу а. tatarstan. ru. р э сми сайтын а ур н аштырырга .

4. Олеге карарныц lтэлешен контрольдэ тотуны yземдэ кЕшдырЕtм.

Отнэ муниципаль рйоны
Тубан Коек авыл х(ирлеге Мохэммэтгалиев Ф.Т.
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