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Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы Алексеевск шәһәр
җирлегенең муниципаль хезмәткәрләре
һәм муниципаль хезмәткәр вазыйфаларын
вакытлыча башкаручы затлары тарафыннан,
вазыйфаи хәлләренә яисә аларның хезмәт
(вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә,
бүләк алу турында хәбәр итү, бүләкне тапшыру
һәм бәяләү, сату (сатып алу) һәм аны сатудан
кергән акчаларны күчерү тәртибенә
үзгәрешләр кертү турында
Гамҽлдҽге законнарга, шул исҽптҽн «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге
131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезлҽмҽлҽренҽ, һҽм «Аерым категория
затларның беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкалары һҽм аларның хезмҽт
(вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ
бүлҽк алуы турында хҽбҽр итү, бүлҽк тапшыру һҽм бҽялҽү, сату (сатып алу) һҽм
аны гамҽлгҽ ашырудан кергҽн акчаларны күчерү тҽртибе турында» 2014 елның 9
гыйнварындагы 10 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең карарларына туры
китерү максатларында
карар бирәм:
1. «Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск
шҽһҽр җирлегенең муниципаль хезмҽткҽрлҽре һҽм муниципаль хезмҽткҽр
вазыйфаларын вакытлыча башкаручы затлары тарафыннан, вазыйфаи хҽллҽренҽ
яисҽ аларның хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, бүлҽк алу
турында хҽбҽр итү, бүлҽкне тапшыру һҽм бҽялҽү, сату (сатып алу) һҽм аны
сатудан кергҽн акчаларны күчерү тҽртибе турында» Алексеевск муниципаль

районы Алексеевск шҽһҽр җирлеге башлыгының 2014 елның 4 апрелендҽге 17
номерлы карарына түбҽндҽге эчтҽлекле үзгҽрешлҽр кертергҽ:
2 пунктның 2 абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:

«муниципаль вазыйфа билҽүче зат – депутат, җирле үзидарҽнең сайлау органы
ҽгъзасы, җирле үзидарҽнең сайланулы вазыйфаи заты, даими нигездҽ эшлҽүче һҽм
юридик зат булган Алексеевск шҽһҽр җирлеге сайлау комиссиясе ҽгъзасы,
комиссиядҽ даими (штат) нигездҽ эшлҽүче хҽлиткеч тавыш бирү хокукы булган,
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шҽһҽр
җирлегенең контроль-хисап органы рҽисе;»
2 пунктның 5 абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«вазыйфаи хҽл яки хезмҽт (вазыйфаи) вазыйфаларын башкару белҽн бҽйле
рҽвештҽ бүлҽк алу» – муниципаль вазыйфа билҽүче зат, муниципаль хезмҽткҽр
тарафыннан шҽхсҽн яисҽ арадашчы булган физик (юридик) затлар аша вазыйфаи
регламентта (вазыйфаи инструкциядҽ) каралган эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру
кысаларында, шулай ук федераль законнарда һҽм күрсҽтелгҽн затларның һөнҽри
хезмҽт һҽм хезмҽт эшчҽнлеге үзенчҽлеген билгели торган башка норматив
актларда билгелҽнгҽн очракларда, хезмҽт (вазыйфаи) вазыйфаларын башкару
белҽн бҽйле, шулай ук федераль законнарда һҽм күрсҽтелгҽн затларның һөнҽри
хезмҽт һҽм хезмҽт эшчҽнлеге үзенчҽлеген билгели торган башка норматив
актларда билгелҽнгҽн очракларда, хезмҽт (вазыйфаи) вазыйфаларын башкару
белҽн бҽйле, шул исҽптҽн беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкаларына һҽм
хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле башка рҽсми чараларга бҽйле
рҽвештҽ бүлҽк алу».
3 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«3.Муниципаль вазыйфаларны билҽүче затлар, хезмҽткҽрлҽр, вазыйфаи
хҽллҽренҽ яисҽ хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, беркетмҽ
чаралары, хезмҽт командировкалары һҽм хезмҽт (вазыйфаи) бурычын үтҽүгҽ
бҽйле башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ алынган бүлҽклҽрдҽн тыш,
физик (юридик) затлардан бүлҽклҽр алырга хокуклы түгел.».
4 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«4. Муниципаль вазыйфаларны билҽүче затлар, муниципаль хезмҽткҽрлҽр
ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ каралган тҽртиптҽ вазыйфаи хҽллҽренҽ яисҽ аларның хезмҽт
(вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ, хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле
беркетмҽ чаралары, хезмҽт командировкалары һҽм башка рҽсми чаралар белҽн
бҽйле рҽвештҽ, бүлҽк алуның барлык очраклары турында, күрсҽтелгҽн затлар анда
муниципаль хезмҽт үткҽн яки хезмҽт эшчҽнлеген башкарган җирле үзидарҽ

органына, Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск
шҽһҽр җирлеге сайлау комиссиясенҽ (алга таба – җирле үзидарҽ органы, сайлау
комиссиясенҽ) хҽбҽр итҽргҽ тиеш.».
5 пунктның 1 абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
Вазыйфаи хҽл яисҽ хезмҽт (вазыйфаи) вазыйфаларын башкару белҽн бҽйле,
хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽүгҽ бҽйле беркетмҽ чаралары, хезмҽт
командировкалары һҽм башка рҽсми чаралар белҽн бҽйле рҽвештҽ 2 номерлы
кушымта нигезендҽ төзелгҽн бүлҽк алу турындагы хҽбҽрнамҽ (алга таба –
хҽбҽрнамҽ), муниципаль вазыйфа билҽгҽн зат муниципаль хезмҽт үткҽн яки
хезмҽт эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашырган (алга таба – вҽкалҽтле структур бүлекчҽгҽ
(вҽкалҽтле вазыйфаи зат) җирле үзидарҽ органының вҽкалҽтле структур
бүлекчҽсенҽ (вҽкалҽтле вазыйфаи затка), сайлау комиссиясенҽ бүлҽк алган көннҽн
соң 3 эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча тапшырыла. Хҽбҽрнамҽгҽ бүлҽкнең бҽясен
раслаучы документлар (касса чегы, товар чегы, бүлҽк өчен түлҽү турында башка
документ) теркҽлҽ (алар булганда).».
2. Ҽлеге карарны Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында,
Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽге Татарстан Республикасы
хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында урнаштырырга.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам.

Алексеевск шәһәр җирлеге
башлыгы,
Совет рәисе

С.А. Демидов

