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Татарстан Республикасы 3еленодольск
муниципаль районы Олы Ачасыр авыл жирлеге
Советыныц 2014 елныц 24 февралендэге 172
номерлы кТатарстан Республикасы
3еленодольск муниципаль районыныц кОлы
Ачасыр авыл жирлеге> муниципаль
берэмлегенда муниципаль вазыйфаларны
билауче затларныц haM муниципаль
хезмоткэрлэрнец вазыйфаи хеле яки аларныц
хезмат (вазыйфаи) бурычларын \rгэyларе, булэк
тапшыру hэм бэялэy, саry (сатып алу) hэм аны
реализациялаyдэн керган акчаларны кyчерy
тэртибе турында хэбэр иry тэртибе хакындаDгы
карарына yзгэрешлар kepтy ryрында

Россия Федерациясе Хекумэтенец 2014 елныц 9 гыйнварындагы <Беркетмэ
чараларына, хезмет командировкаларына heM башка расми чараларга'байле
рэвештэ булэк алу турында аерым категория затларныц хабор иry тэртибе ryрында>
гы 10 номерлы карарына yзгэрешлар керry сабэпле, Яшел Yзэн муниципаль районы
Олы Ачасыр авыл щирлеге Советы карар итте:

1. Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы Ачасыр
авыл цирлеге Советыньtц 2014 елныц 24 февралендэге 172 номерлы <Татарстан
Республикасы 3еленодольск муниципаль районы <<Олы Ачасыр авыл жирлеге)
муниципаль берамлегендэ муниципаль вазыйфаларны билэуче затларныц hoM
муниципаль хезмэткэрларнец вазыйфаи хэле яки хезмэт (вазыйфаи) бурычларын
yтеyлэре белэн байле рэвештэ булэк алу, булэкне тапшыру hэм баялэу, аны гамэлгэ
ашырУ (сатып алу) hэм реализациялэyдэн кергэн акчаларны ку{еру тэртибе ryрында
хэбэр итV тэртибе ryрында)) гы карарына (алга таба - Карар) ryбэндэге yзгэрешларне
кертергэ:

'1.'l. карарныц исемен ryбэндэге редакциядэ баян итэргэ:
<Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районыныц <Олы Ачасыр

авыл жирлеге>> муниципаль берамлегенда муниципаль вазыйфаларны билауче
3атларныц haM муниципаль хезматкорлэрнец хезмат (вазыйфаи) бурычларын yтаyгэ,
булэкне тапшыру haM бэялоy, аны гамалге ашыру (сатып алу) haM реализациялэyдан
керган акчаларны кyчерy белэн байле беркетмэ чараларына, хезмэт
командировкаларына haM башка рэсми чараларга бэЙле равеште булэк алу ryрында
хэбар иту тэртибе ryрында);

1,2, карарныц 1 пунктында (аларныц вазыйфаи хале яки аларныц хезмат
(вазыйфаи) бурычларын yтэyлэре белан байле рэвецтэ)) сyзлэрен (хезмат
(вазыйфаи) бурычларын башкару белэн бэйле булган беркетмо чараларына, хезмэт



командировкаларына hэм башка рэсми чаралар белэн бэйле ревештэ) сy3лэрена
алмаштырырга>;

2. Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы Ачасыр
авыл щирлеге Советыньtц 2014 елныц 24 февралендэге 172 номерлы карары белэн

расланган кТатарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы кОлы Ачасыр
авыл щирлегеD муниципаль берамлегендэ муниципаль вазыйфаларны билауче
затларныц haM муниципаль хезмэткэрлэрнец вазыйфаи хале яки аларныц хе3МЭТ
(вазыйфаи) бурычларын yтаyлэре, булэкне тапшыру haM баялаy, аны гамалГэ ашЫРУ
(сатып алу) hэм реализациялэчдэн кергэн акчаларны кyчерy турындагы ПоложенИега
(алга таба - нигезламэ) тубэндаге, Vзгэрешлэрне кертергэ:

2,1. ,Нигезлэмэнец атамасын яца редакциядэ баян итэргэ:
кТатарстан Республ икасы Зеленодольск муниципаль районын ыц <Олы АЧаСЫР

авыл щирлеге) муниципаль берэмлегендэ муниципаль вазыйфаларны бИЛеУЧе

затларныц hэм муниципаль хезмэткарлэрнец хезмат (вазыйфаи) бурычларыН YТЭYГа,
булэкне тапшыру hэм баялэy, аны гамэлго ашыру (сатып алу) haM реали3ациялэyдЭН
кергэн акчаларны кyчерy белан бэйле беркетмэ чараларына, хеЗМЭТ

командировкаларына hэм башка расми чараларга бэйле равешта булак алУ ryРыНДа
хэбэр итy турында нигезлэмэ;

2.2, нигезлэмэнец 1 пунктында (аларныц вазыйфаи хэле яки аларныц хе3Мат
(вазыйфаи) бурычларын yгэyга байле равешта) сyзлэрен (хе3мэт (вазыЙфаИ)
бурычларын yтэy белэн бэйле булган беркетма чараларына, хе3мэт
командировкаларына hэм башка рэсми чаралар белэн бэйле рэвештэ)) сyзлэреНЭ
алмаштырырга;

2.3. Нигезлэмэнец 2 пунlсындагы оченче абзацында "вазыйфаи хелгэ бОЙЛе

яки хезмат (вазыйфаи) бурычларын \rrаyге бэйле рэвешта) сyзлэреН (хе3МаТ

(вазыйфаи) вазыйфаларын башкару белэн бэйле булган беркетмэ чаралары, хе3Мэт
командировкалары haM башка расми чаралар белэн бэйле> Сy3ЛЭРеНЭ

алмаштырырга;
2,4. Нигезлэмэнец 3 пунктын тубэндэге редакциядэ баян итэрга:
к3. Муниципаль вазыйфаларны билауче затлар, хезмэткарлэр, аларныц хе3мЭТ

(вазыйфаи) бурычларын угэyлоре белэн бэйле булган беркетма чараларыНа, Хе3МаТ

командировкаларына hэм башка росми чараларга бэйле булэклардэн тыш, вазыйфаи
хэллэре яисэ хезмат (вазыйфаи) бурычларын башкару белэн бэйле равешто, фиЗик
(юридик) затлардан булэклар алырга хокуклы ryгел;

2.5. Нигезламэнец 4 пунктында (аларныц вазыйфаи хэле яки аларныЦ хе3МаТ
(вазыйфаи) бурычларын yгэyга бойле равештэ)) сyзлэрен (хезмэТ (ваЗЫйфаИ)
бурычларын башкару белэн бэйле булган беркетма чараларыНа, ХеЗМЭТ

командировкаларына hэм башка рэсми чаралар белан бэйле рэвештэ)) сy3лэреНа
алмаштырырга;

2.6. Нигезлэманец 5 пунктындагы беренче абзацында квазифа хале яисэ
хезмэт (вазыйфаи) бурычларын yтаyгэ бэйле ровештэ) сyзлэреF ((хезмет (вазыйфаи)
бурычларын yтэy белэн бэйле булган беркетма чараларына, хе3Мат
командировкаларына hэм башка расми чараларга байле рэвештэ)) сy3лэреНЭ
алмаштырырга;

2.7 . Нигезлэмаларне ryбандэге эчталеше 13.1 пункт естаргэ:
(13.1. Кыйммэтле металл haM (яки) кыйммэтле ташлардан эзерлэнган булаккэ

карата муниципаль вазифаларны билеуче затлардан, муниципаль хе3меткэрлЭРДЭН
алеге Тартипнец ,12 пунктында кyрсэтелгэн гариза килмаса яки кyрсателгэн затлардаН
мондый булэкне кыйммэтле металлдан haM (яки) кыймматле ташлардан ясалгаН
булакне сатып алудан баш тарткан очракта, Россия Федерациясе ФинаНС
министрлыгы каршындагы кыймматле металл haM кыймматле ташларны саКлаУ,

цибэру haM куллану буенча дэyлэт учреждениесе <Россия Федерациясе Финанс
министрлыгы каршындагы flаулэт кы'ймматле металл hэм кыймматле ташларНы
саклау, >цибэру haM куллану буенча дэyлот учрещцениесе> Федераль ка3на

уч ре)dцен иесенэ вэкалэтле структур булекчэ тараф ы н нан тап шы р ыл ы р га тиеш ;



з. Кушымтаныц нумераль башында (аларныц вазыйфаи хэле яки аларныц

хезмэТ (вазыйфаи) бурычларыН \rгэYгэ бэйле рэвешта) сY3лэрен (хезмат (вазыйфаи)

бурычларын башкару белан бэйле булган беркетмэ чараларына, хезмат

командировкаларына hэм башка рэсми чараларга бэйле рэвештэ) сyзлэренэ

'п'"*'ъ'fJl карарны интернет челтаренец Татарстан Республикасы хокУкый

мэгълYмат расми поjr"пr,rда (nttp://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы

nnуrrцйп.п" берэмлешэре составындагы Зеленодольск муниципаль районы

"bony""' ."йrr,rда (http://zelenodo]sk.tatarstan,ru), шулаЙ ук маълYмат
.r"rдп"рrtнда: Олы Дчасыр авылы, Yзэк урамы, 46 йорт (щирлек хакимияте бинасы),

олы дчаСыр авылы, КоопераТив урамы,'ZО Иорт (авыл мэдэният йорты бинасы)

урнаштырырга.
5. олеге карарныц \ггэлешен контрольдэ тоryны олы дчасыр авыл жирлеге

башлыгы Гатияryллин Марат Гомэр улына йеклэрго,

Олы Ачасыр авыл жирлеге
башлыгы, Совет рэисе
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