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Хезмґт командировкаларына ўибґргґндґ 
гарантиялґрне тґэмин итєгґ юнґлтелгґн 
чаралар турында  

 
   
Россия Федерациясе Хезмґт кодексы, Яр Чаллы шґіґре муниципаль 

берґмлеге Уставыныћ 28 маддґсе нигезендґ  
Шґіґр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 

1. Шґіґр Советыныћ 2008 елныћ 18 апрелендґге 31/10 санлы 
Карары (Шґіґр Советыныћ 2015 елныћ 17 декабрендґге 4/10 санлы 
Карары редакциясендґ) белґн расланган Яр Чаллы шґіґрене¼ ўирле 
єзидарґ органнарында, муниципаль органында командировкага ўибґрє 
тґртибе турында Нигезнамґнећ 17 пунктына тєбґндґге єзгґрешлґрне 
кертергґ:  

1) «а» іґм «б» пунктчаларын яћа редакциядґ бґян итґргґ:  
«а) муниципаль хезмґтнећ югары вазифаларын билґєче 

хезмґткґрлґргґ бер урынлы номерныћ бґясе буенча: Мґскґє іґм Санкт-
Петребург шґіґрлґре буенча – 5000 сумнан артык тєгел, Россиянећ 
башка шґіґрлґре буенча – 3000 сумнан артык тєгел;  

б) башка муниципаль хезмґткґрлґргґ:  
- бер урынлы номерныћ бґясе буенча: Мґскґє іґм Санкт-Петребург 

шґіґрлґре буенча – 3000 сумнан артык тєгел, Россиянећ башка 
шґіґрлґре буенча – 2500 сумнан артык тєгел;  

- ике урынлы номерда бер урынныћ бґясе буенча: Мґскґє іґм Санкт-
Петребург шґіґрлґре буенча – 1500 сумнан артык тєгел, Россиянећ 
башка шґіґрлґре буенча – 1200 сумнан артык тєгел.». 

2. Торак урынны броньлау іґм наймга алу буенча чыгымнар 
командировкага ўибґрелгґн муниципаль учреждениелґр ўитґкчелґренґ 
іґм муниципаль хезмґткґрлґренґ бер урынлы номер бґясе буенча 
тиешле документлар белґн расланган факттагы чыгымнар буенча кире 
кайтарыла: Мґскґє іґм Санкт-Петребург шґіґрлґре буенча – 3000 
сумнан артык тєгел, Россиянећ башка шґіґрлґре буенча – 2500 сумнан 
артык тєгел. 
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Даими яшґє урыныннан читтґ яшґє белґн їстґмґ чыгымнар 
(тґєлеклек акча) муниципаль учреждениелґр ўитґкчелґренґ іґм 
муниципаль хезмґткґрлґренґ хезмґт командировкасында булган іґр кїн 
їчен, ял іґм бґйрґм кїннґрен кертеп, шулай ук юлда булган кїннґрне, 
шул исґптґн юлдагы мґўбєри тукталыш вакыты їчен тєлґнґ: Мґскґє 
іґм Санкт-Петребург шґіґрлґре буенча – 700 сум, Россиянећ башка 
шґіґрлґре буенча – 350 сум. 

3. ¥леге Карар рґсми басылып чыккан кїннґн єз кїченґ керґ іґм 
2016 елныћ 1 январеннґн барлыкка килгґн хокук мїнґсґбґтлґренґ 
кагыла. 

4. ¥леге Карар єтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыны¼ 
социаль-икътисадый єсеш мґсьґлґлґре іґм бюджет буенча даими 
комиссиясенґ йїклґргґ. 

 
 

Шґіґр Хакиме                                            Н.Г. Мґідиев 
 


