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Татарстан Республикасы Огертtе муниципаlrь
раЙоны Яца Базэкэ авыл )цирлеге Советыныц

(Беркетмэ
чараJIарына,
хезмэт
командировк€tларына haM хезмат (вазыйфаи)
бурычларын yтаyгэ бэйле башка ресми чарrLларга
байле рэвештэ булак аJIу турында аерым категориrI
затларныц хэбар иту, булэкне тапшыру haM бэялэу,
сату (сатьiп алу) haM чараларны кyчерy тэртибе
турында>) 2019 елныц 5 ноябрендэге 55-2 номерлы
карарына yзгэрешлар kepTy турында

Россия

<<Беркетма чар€rларына, хезмэт
командировк€шарына hэм хезмат (вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ байле башка рэсми
чараJIарга бэйле рэвешта булэк алу турында аерым категория затларныц хэбар иту,
булэкне тапшыру haM бэялэу, сату (сатып алу) haM чар€Lllарны кyчерy тэртибе
турында>> 2014 елныц 9 гыйнварындагы 10 номерлы карары нигезендэ, щирлекнец
муницип€Lпь норматив-хокукый актларын гамэлдэге законнарга туры китерy
максатларында, Татарстан Республикасы Огерх<е муницип€шъ районыныц Яца

Федерациясе' Хокумэтенец

Бэзэкэ авыл жирлеге Уставына таянып, Татарстан Республикасы Огерще
муниципалъ районыныц Яца Бэзэкэ авыл жирлеге Советы к а р ар и т т е:
1. Татарстан Республикасы Эгерже муницип€tль районы Яца Бэзэкэ авыл
жирлеге Советыныц кБеркетмэ чараларына, хезмэт командировкаларына hэм хезмат
(вазыйфаи) бурычларын yтэyгэ байле башка рэсми чараларга бэйле равештэ булэк
алу турында аерым категория затларныц хэбар иту, булэкне тапшыру hэм бэялэУ,
сату (сатып алу) hэм чараларны кyчерy тартибе турында>> 2019 елныц 5 ноябрендеге
55-2 номерлы карарыныц 1 нче кушымтасына тубэндэге yзгарешлэр кертергэ:
- 1 нче кушымтаныц 15 пунктын тубэндаге редакциядэ баян итэргэ:
<15. Олеге Нигезлэмэнец 12 пунктында кyрсэтелгэн гариза аJIынмаган булак
}кирле yзидарэ органы тарафыннан булэкне щирле yзидарэ органы эшчэнлеген
теэмин итy очен файдалануныц максатка ярашлылыгы турында' комиссиЯ
баялэмэсен исапкэ апып куллань]ла.>>.

Ресгryбликасы муниципаль берэмлекJIаре порт€lпы составында Огерже муницип€tль
районыныц рэсми сайтында урнаштырдрга (https://agryz.tatarstan.ru) haM Татарстан
Республикасыныц хокукый мэгьJцrматныц рэсми порт€lлында бастырып чыгарырга
(http //рrачо. tatarstan.ru).
:

3. Олеге карарныц угэлешен тикш

Авыл жирлеге башлыгы,
совет Рэисе

остема аIIам.
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