СОВЕТ УРN4АНЧВЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N4ЛМЛДЫШСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТЛТЛРСТАН
ул.Ленина, д.5, п.Зверосовхоза,

Мамадышский рЬйон,

Республ

_

и

ка'f атарстан, 4221 86

ТЛТАРСТЛН РЕСПУБЛИКЛСЫ
мА1\4лдыш муниципллъ
РЛЙОНЫ УРМЛНЧЫ ЛВЪIЛ
iКИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ
Ленин ур., 5 нче йорт, Жэнлек совхозы поселогы,
Мамадыш.l районы,

Татарстан Республ икас

b1,422

|

86

ru
тел.(факс): (S5563) 2-|2,50 e-mail: U rmап. М am@tatar. ru, www: mamadysh,tatarstan,

Карар
Решение
от 18 сентябрь 2019 ел
лъ3-48
татарстан Республикасы N4амадыш муниципаJIь районы Урманчы авыл
авыл щирлеге
щирлегендэ 2016 елныц З мартындагы 1-8 номерлы Урманчы
Советы карарЫ белэн расланган муницИпаJIЬ хезмэт турындагы Нигезлэмэгэ
yзгорешлэр hэм естемалэр I(epTy турында
01.04.2019 елдагы Jф 4в Фз санлы кмахqбури пенсия иминияте
системасында индивидуаJtь (персонификациялэнгэн) исэпкэ алу турында
"Федераль законга hэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына
yзгэрешлэр kepTy хакында'lгы Федераrrь законы,татарстан Республикасыныц
1з.07.2018 елныц Jф 50-трЗ санлы ((Татарстан РеспубликаСЫНЫЦ ДЭYЛаТ
гражданнары хезмоте hэм Татарстан Республикасыныц муниципzIJIь хезмэт
турында Кодексы"ныц 10 статьясына Yзгэрешлэр KepTY турындагы законы,
,,Turup.raн Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц Урманчьi авьш
}кирлеге)> муницИпаль берэмлеге Уставы нигезенда Татарстан Республикасы
N4амадыш муниципаль районы Урманчы авыл )цирлеге Советы кАрАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
)цирлегендэ муниципаJIь хезмэт турындагы 2о16 елныц З мартындагы 1-8
санлы Татарстан Республикасы Урманчы авыл )е(ирлеге Советы карары белэн
]ф1 ,22, 2в.07.2018 JV9зрасланган Нигезлэмэгэ (1s.11.2016 м2-1б, 10.05.2017
24, 14.11.201 7 Ns2-29,05.06.2018 JYs2-З5, 1з.Oв.201в Jю2-з7,20-11.2018 J\92-29,
1

4. 1 2.201

8

Nь2-41

,

21

.03.2019 N 1-4ЗСовет карарлары редакциясендэ)

тyбэндэге yзгарешлэр hэм остэмэлэр кертерго:
бэян итэрга:
1 .1 . 12.З пункТныц б пунктчасы. тYбэндэге редакциядэ

исэпкэ аJIу системасында, ШУл исэптэн
"индивидуаль (персонификациялэнгэн)
электрон документ формасында теркэлyне раслаучы документ>;
1.2.25.9 пунктны тYбэндэге редакциядэ бэян итэрго:
"25.в олешендэ каралган конкурсны yткэрy турында мэгълyматта белем
алганнан соц Гражданнар апмаштырылырга тиешле муницип€Lпь хезмэт
вазыЙфаJIары торкемнэре; олеге вазыЙфаларга квалификация талэплэре, 25,В
олеше нигезендэ конкурска тапшырыла торган документлар исемлеге
hэм вакыты; конкурсны yткэрy датасы, урыны hэм
кyрсэтелэ; кабул итy

урын;

тэртибе; максатчан укыту турында шартнамэ тозYгэ кандидатларны бэялэу hэм
сайлап алу очен файдаланыла торган конкурс процедуралары; язма биремнец
темасы (конкурс комиссиясе тарафыннан кулланыла торган конкурс

процедураларыныц берсе язмача бирем булса), шулай ук башка мэьлyмат
материаJIлары да буiырга момкин.D;
1.З. Пункт 25.16. тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
<КонкуРс комиСсиясе дэгъвачЫларны 25.1| олешенец 1-б пунктларында

кYрсателгэн документлар нигезендэ, шулай ук конкурс процедураJIары
нэтижэлэре буенча бэяли. Щирле yзидарэ органы карары буенча конкурс
процедуралары индивидуаJIь эцгэмэ, тест hэм (яки) язмача биремне кYздэ
тота.)>.

2. . елеге карарны авыл щирлегенец моьлYмат стендларында' Мамадыш

муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
га,
хо кук ый м эгълYмат росм и п ортаJI ында (pravo.tatarstan.ru. ) урнаштырыр
3. олеге карарныц yталешен Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл
)цирлеге башлыгы А.Я.Ильинга Йоклэргэ.

Мамадыш муниципаJIь раионы
Урманчы авыл я{ирлеге башлыгы,
Совет рэисе

,] 'i

А.Я.Ильин

