
СОВЕТ ЮТАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№27                                         с. Ютаза                   от «24» декабря 2018 г. 
 

 

О внесении изменений в решение                                                                                

Совета Ютазинского сельского поселения от 

28.04.2018г. №10 «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях оплаты труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Ютазинского 

сельского поселения Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан                 

от 28.03.2018года №182(в ред. от 17.10.2018г.№ 940) Совет Ютазинского 

сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Ютазинского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района от 28 апреля 2018 года № 10 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения: 

        1.1. В пункте 3 раздела 1 решения слово «пять целых пятьдесят пять сотых» 

заменить словами «семь целых семьдесят один сотых» 

        1.2. Отменить решение Совета Ютазинского сельского поселения  

от 30.11.2018г. №23 «О внесении изменений в решение Совета Ютазинского 

сельского поселения от 28.04.2018г. № 10». 

 2.       Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 октября 2018 года. 

3.  Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru  и на официальном сайте Ютазинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http://jutaza.tatarstan.ru  
 

 Глава  

Ютазинского сельского поселения                                                            

Г.Г.Сафиуллина 

 

 
 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://jutaza.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Ютазы муниипаль районы Ютазы авыл 

җирлеге Советы  

№27                   Ютазы авылы                 22 ноябрьдән 

Ютазы авыл җирлеге Советының 2018 елның 21 июненнән булган 12 

санлы карарына үзгәрешләр кертү турында  

2013 елның 28 декабрендәге «Иминият пенсияләре турында»гы 

№400-ФЗ Федераль закон, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» гы  №131-ФЗ Федераль закон нигезендә, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районы Ютазы авыл җирлеге Советы 

КАРАР ИТТЕ: Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Ютазы 

авыл җирлеге Советының 2018 елның 21 июнендәге 12 номерлы 

«Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Ютазы авыл 

җирлеге муниципаль хезмәткәрләренә һәм даими нигездә муниципаль 

вазыйфаларны биләүче затларга тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу 

белән бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү тәртибе 

турындагы нигезләмәне раслау хакында»гы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

               1.1. Нигезләмәнең 2 пунктындагы 2 абзацын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 "Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу дигәндә, картлык буенча 

иминият пенсиясен алу хокукын бирә торган яшькә җиткәч, муниципаль 

хезмәттән эштән азат ителү яки «Иминият пенсияләре турында» 28.12.2013 

ел, №400-ФЗ Федераль закон нигезендә инвалидлык буенча пенсия 

билгеләү һәм тиешле еллар эшләгән өчен пенсия алу өчен кирәкле 

муниципаль хезмәт стажы булу аңлашыла. 

1.2. Нигезләмәнең 3 пунктына " һәм рәсми басылып чыкканнан 

соң(халыкка игълан  иткәннән соң) үз көченә керә” сүзләрен өстәргә.  

 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында»  http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча һәм 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә  www.jutaza.tatar.ru 

веб-адресы буенча Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында  

урнаштыру юлы белән халыкка җиткерергә. 

Ютазы авыл җирлеге Башлыгы:                         Г.Г.Сафиуллина 

 

http://www.jutaza.tatar.ru/

