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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башлыгының 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы муниципаль 

хезмәткәрләре һәм муниципаль 

хезмәткәрләренең вазыйфаларын 

башкаручылар тарафыннан, вазыйфаи 

хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк 

алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату 

(сатып алу) һәм аны реализацияләүдән 

кергән акчаларны күчерү хакында хәбәр 

итү тәртибе турында» 2014 елның 3 

апрелендәге 49 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Коррупциягә каршы тору турында» 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Федераль законы, «Вазыйфаи 

хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу 

турында аерым категория затларның, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып алу) 

һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү тәртибе турында хәбәр итү 

хакында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 9 гыйнварындагы 10 

номерлы карары, « Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 2004 елның 



28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Муниципаль хезмәт 

турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә КАРАР бирәм: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгының 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан вазыйфаи хәлләренә яки 

хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм 

бәяләү, аны тормышка ашыру (сатып алу) һәм реализацияләүдән кергән акчаларны 

күчерү тәртибе турында хәбәр итү тәртибе турында» 2014 елның 3 апрелендәге 49 

номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карар атамасында «вазыйфаи хәлләренә яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын 

үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу турында» сүзләрен «беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында»  сүзләренә 

алмаштырырга»; 

1 пунктта «вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә 

бәйле рәвештә бүләк алу турында» сүзләрен «беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында»сүзләренә алмаштырырга. 

2. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан 

вазыйфаларына бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, аны гамәлгә 

ашыру (сатып алу) һәм сатудан кергән акчаларны күчерү турында Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгының «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре һәм 

муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләк алу, бүләк тапшыру һәм бәяләү, аны 

тормышка ашыру (сатып алу) һәм реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү 

тәртибе турында хәбәр итү тәртибе турында» 2014 елның 3 апрелендәге 49 номерлы 

карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

«вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә бүләк алу турында» сүзләрен «беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм аларның хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында” сүзләренә 

алмаштырырга»; 

1 пунктта «аларның вазифаи хәле яисә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2 пунктның өченче абзацында “хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә”  сүзләрен 

"хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле булган беркетмә чараларына, хезмәт 



командировкаларына һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә" сүзләренә 

алмаштырырга»; 

3 пунктын түбәндәге редакциядә бирергә: 

«3. Муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар, 

беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми чаралардан тыш, хезмәт (вазыйфаи) 

вазыйфаларын башкарган физик (юридик) затлардан бүләкләр алырга хокуклы 

түгел.»; 

4 пунктта «аларның вазыйфаи хәле яисә хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә 

бәйле рәвештә» сүзләрен «хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә 

"беркетмә чараларына, хезмәт командировкаларына һәм башка рәсми чараларга 

бәйле рәвештә" сүзләренә алмаштырырга.,»; 

5 пунктның беренче абзацында «вазыйфаи хәленә яисә хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә» сүзләрен «беркетмә чараларына, хезмәт 

командировкаларына һәм хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле башка рәсми 

чараларга бәйле рәвештә» сүзләренә алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Муниципаль район  

Башлыгы                                                                                              Н.А. Вазыйхов 


