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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының “Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ 

регламентларын раслау турында” 2014 

елның 24 июнендәге 424 номерлы карары 

белән расланган муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ 

регламентларына үзгәрешләр кертү 

турында 

 

 

“Россия Федерациясе Хезмәт кодексына хезмәт эшчәнлеге турындагы 

мәгълүматларны электрон рәвештә формалаштыру өлешендә үзгәрешләр кертү 

турында” 2019 елның 16 декабрендәге 439-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

1 Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын 

раслау турында» 2014 елның 24 июнендәге 424 номерлы карары белән расланган 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин 

итү» ярдәмче программасы буенча торак сатып алуга (төзелешкә) социаль түләү 

алуга хокук турында таныклык бирү һәм исә кую буенча муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге редакциядә үзгәреш кертергә: 

«12) хезмәт кенәгәсенең күчермәсе (оешма җитәкчесе яисә кадрлар бүлеге 

башлыгы имзасы белән расланган барлык битләр «хәзерге вакытка кадәр эшли» 



тамгасы белән һәм (яисә) хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматлар (Россия 

Федерациясе Хезмәт кодексының 66.1 статьясы) - яшь гаиләнең барлык 

әгъзаларына;». 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын 

раслау турында» 2014 елның 24 июнендәге 424 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына үзгәрешләр кертү, 3 нче кушымтаның 1 пунктындагы 

егерменче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә: 

«хезмәт стажын раслаучы хезмәт кенәгәсенең күчермәсе (кадрлар бүлеге 

башлыгы раслаган барлык битләр) һәм (яки) хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр 

(Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 66.1 статьясы);». 

3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2014 елның 24 июнендәге 424 номерлы «Муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» гы карары белән 

расланган муниципаль торак фондында гражданнарга хезмәт урыны наем 

шартнамәләре буенча торак урыннары бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына үзгәрешләр кертү, 1 нче кушымтада «хезмәт 

кенәгәсенең күчермәсе» сүзләрен «хезмәт кенәгәсенең күчермәсе һәм (яисә) хезмәт 

эшчәнлеге турында белешмәләрне (Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 66.1 

статьясы)» сүзләренә алмаштырып, үзгәреш кертергә. 

4.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга.  

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

            Җитәкче                                                                                   Р.М. Заһидуллин 


