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Татарстан Республикасы Эгерrке муниципаль
районыныц коррупция куркынычы белэн
бэйле булган муницип€lль хезмэт вазыйфалары
исемлеген раслау турында

<Коррупциягэ каршы кораш ryрында" Федераль законныц аерым
нигезлэмэлэрен гамэлга ашыру чаралары хакындa>) 21.07.201_0 ел, J'{b 925 Россия
Федерациясе Президенты Указыныц 4 пункты, 25.|2.2008 ол, J\b 273
<<Коррупциягэ каршы корэш турындa>) Федераль законныц |2 статьясы
нигезендэ, к ар ар б ир д е м:

l. Татарстан Республикасы Огерще муниципаль районы муниципirль
хезмэт билау коррупция куркынычы белэн байле булган вазыйфалар исемлеген
(1 нче кушымта) яца редакциядэ расларга.

2. Татарстан Республикасы Эгерще муницип€rль районы Башлыгыныц
<<Татарстан Республикасы Огерlке муницип€rль районыныц коррупция
куркыЕычы белэн бэйле булган муниципаJIь хезмэт вазыйфалары исемлеген
раслау турында" 2019 елныц 5 февралендэге 8 номерлы карары yз кочен
юг€lлткан дип танырга.

3. Татарстан Республикасы Огерхqе муниципаль районы щирле yзидара
органнарында кадрлар эшларен алып бару очен хtаваплы затларга элеге карар
белэн вазыйфалар кyрсэтелгэн исемлеккэ кертелган муниципаль хезмэткарлар
язмасына тапшырылырга тиеш.

4. Олеге карарны Татарстан Республикасы Огер>це муниципаль
раЙоныныц рэсми саЙтында haM хокукый маьлlмат рэсми порт€tлында

тотуны Татарстан
аппараты х(итэкчесеРесгryбликасы Огерще муницип€rль районы Советы

Закирова Р. А.га йекларгэ.
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2020 елныц 28 гыйнварендэ 5 номерлы
TaTapcTarr Ресгryбликасы
Опryшр плуrшшцлгиlь рйошl
рйон баlrrгlыгы карарына
1-нче кушьшта

Татарстан Республикасы Огерще мунпципаль районы коррупция
цуркыЕычы белон байле мушиципаJtь хезмет вазыйфалары исемлеге

Башкарма комитет

1. муниципа.гlь районы Баlrrпыгы
2. Муниципа.гlь paiioH баlrrпыш урынбасары
-,J. Муниципаль район Советы Аппараты х(}Iтэкчесе
4. оештыру бчлеге начальнигы
5. гомуми бчлек начаJIъниrы
6. Район Башшrыгы Ярдэмчесе

1. Башкарма комитет житэкчесе
2. Щитэкченец беренче урынбасары
aJ. Житэкче урынбасары
4. Эшлэр I4даDэчесе

5. Мобилизация эше буенча Башкарма комитет щитэкчесенец
яDдэмЕIесе

6. Бухгаптерлык исэбе hэм хисilшылык бчлеге:

Щитэкче.
Баш белгеч

7. территориапь чсеш бчлеге
Житэкче
Баш белгеч

8. Муниципапь ID(тыящJIарны тээмин итy очен товарлар сатып апу,
эшлэD. хезмэт кчDсэтч сектоDы
Медир
Баттт ýgдlgq

9. Тезелеш, торак-копdмуналь худапык булеге,
архитектура haM шэhар тозелеше
начатrьник.
Баттт белгеч

10. юоидик бчлек начальнигы
11 кадрлар бчлеге нача.пьнигы
t2. гошrчми бчлек:

начаlrьник
Батп белгеч



13. Апхив бчлеге:
начагrьник
Белгеч

L4. ГхАТ бчлеге:
начаJIьник
Баш белгеч

15. Мэдэният бyлеге нач€шьнигы
1б. яшьлэр сэясэте бчлеге начальнигы
l7. Споот haM туоизм бчлеге ЕачаJIьнигы
18. Ошека hэм попечителыIек бyлекчасе:

Бяттт белгеч
Ойдап баручы белгеч

19. Административ комиссиянец баш белгече
20. Балигъ бушr,rаганнар эцшэре буенча комиссиянец баш белгече

hэм агrарныц хокукJIарын якJIау
2l. Тартип calmay шэмагать гtyr{Iшыныц айдэуче белгечларе

Щир hoM мелкет монесабатлере паJIатасы

Контроль-хпсап палатасы

1. Раис
2. рэис ypынбасары
з. конmоль hэм исап бчлеге баIrrлыгы

1. l Рэис

Финанс-бюдпсет паJIатасы

1. Раис
2. рэис чоынбасары
-,J. Бюджет бчлеге начаJIънигы
4. исэп hэм хисап бчлеге начаJIьнигы
5. Икътисад TapMaKjIapыH мэгьпyматлаштыру hэм финанслау булеге

начапьнигы


