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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     13.01.2020 ел                                                                  5 номерлы                

 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгының «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

муниципаль хезмәткәрләре һәм 

муниципаль вазыйфаларны биләүче 

затлар   тарафыннан, аларның вазыйфаи 

хәле яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын 

үтәүләре белән бәйле рәвештә бүләк алу , 

бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сату (сатып 

алу) һәм аны реализацияләүдән кергән 

акчаларны күчерү тәртибе турында хәбәр 

итү хакында"гы  2014 елның 3 

апрелендәге 49 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының  бәяләү 

комиссиясе составының эш нәтиҗәлелеген арттыру өчен һәм кадрлар үзгәрүенә  

бәйле рәвештә, КАРАР бирәм: 

 

          1. Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгының «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләре һәм муниципаль 

вазыйфаларны биләүче затлар   тарафыннан, аларның вазыйфаи хәле яки хезмәт 

(вазыйфаи) бурычларын үтәүләре белән бәйле рәвештә бүләк алу , бүләкне тапшыру 

һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү 

тәртибе турында хәбәр итү хакында"гы  2014 елның 3 апрелендәге 49 номерлы  

карарының 3 нче кушымтасын яңа редакциядә расларга (кушымта итеп бирелә). 

 

2.   Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам  

 

Н. А. Вазыйхов 



Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгының 2020 елның “13” гыйнвар  

5 номерлы карарына 3 нче кушымта 

 

 

 

Кама Тамагы муниципаль районының бәяләү комиссиясе 

СОСТАВЫ 

 

Вафин Рәис  

Фәрит улы 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

Аппараты җитәкчесе, комиссия рәисе; 

 

Сорокина Марина 

Владимировна 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

аппаратының оештыру бүлеге начальнигы, 

комиссия рәисе урынбасары; 

 

Бикмуллина Гөлназ  

Илдар кызы 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

аппаратының бухгалтерлык исәбе һәм 

хисаплылык бүлеге башлыгы, комиссия 

секретаре; 

 

 Комиссия әгъзалары: 

 

Хәмидуллин Вилдан 

Усман улы 

Кама Тамагы муниципаль районы башлыгының 

коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча 

ярдәмчесе;  

 

Хәйруллин Рамил  

Рәис улы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты эшләр идарәчесе (килешү буенча); 

 

Нуриева Резедә  

Нуртдин кызы 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

аппаратының гомуми бүлеге начальнигы;  

 

Коноплева Таисия 

Петровна 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының инфраструктура үсеше бүлеге баш 

белгече (килешү буенча). 

 

 

 

 

 

  


