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Хезмǝтлǝренǝ түлǝү Бердǝм тариф челтǝре 

нигезендǝ башкарылган муниципаль 

учреждениелǝр җитǝкчелǝренǝ hǝм 

хезмǝткǝрлǝренǝ түлǝү шартлары турында 

нигезнамǝне раслау хакында 

 

 

Россия Федерациясе Хезмǝт кодексыныӊ 144 маддǝсе, 2003 елныӊ 6 нчы 

октябрендǝге  «Россия Федерациясендǝ җирле үзидарǝне оештыруныӊ гомуми  

принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль законныӊ 53 маддǝсе, шǝhǝр 

Уставыныӊ 28 маддǝсе нигезендǝ 

Шǝhǝр Советы    

 

КАРАР бирде: 

 

1. Хезмǝтлǝренǝ түлǝү Бердǝм тариф челтǝре нигезендǝ башкарылган 

муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝренǝ hǝм хезмǝткǝрлǝренǝ түлǝү шартлары 

турында нигезнамǝне кушымтадагыча расларга. 

2. Υз көчен югалткан дип танырга: 

1) Шǝhǝр Советыныӊ 2010 елныӊ 26 маендагы «Муниципаль учреждениелǝр 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү турында» 50/5 санлы Карары, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ 112-113 саннарында 16.06.2010басылган; 

2) Шǝhǝр Советыныӊ 2010 елныӊ 15 июлендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2010 

елныӊ 26 маендагы «Муниципаль учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ 

түлǝү турында» 50/5 санлы Карарына үзгǝрешлǝр кертү хакында» 52/5 санлы 

Карары,  «Челнинские известия» газетасыныӊ 137-138 саннарында 21.07.2010 

басылган;  

3) Шǝhǝр Советыныӊ 2010 елныӊ 26 августындагы  «Яр Чаллы шǝhǝренеӊ 

аерым муниципаль оешмалары җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝре өчен хезмǝткǝ 

түлǝүнеӊ яӊа системасын кертү турында» 53/7 санлы Карарыныӊ 4 пункты, 

«Челнинские известия» газетасыныӊ 167-168 саннарында 01.09.2010 басылган; 

4) Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 27 январендǝге  «Муниципаль мǝктǝпкǝчǝ 

белем бирү учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝре өчен хезмǝткǝ түлǝүнеӊ яӊа системасын 

кертүгǝ юнǝлтелгǝн чаралар турында» 8/4 санлы Карарыныӊ 5 пункты, «Челнинские 
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известия» газетасыныӊ 16-17 саннарында 02.02.2011 басылган; 

5) Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 25 августындагы  «Муниципаль 

учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ hǝм җирле үзидарǝ органнарыныӊ эшчǝнлеген 

техник яктан тǝэмин итү буенча вазифаларда эшлǝүче  затларныӊ хезмǝтлǝренǝ 

түлǝү өлкǝсендǝ Шǝhǝр Советыныӊ аерым карарларына үзгǝрешлǝр кертү турында» 

13/7 санлы Карарыныӊ 1 пункты, «Челнинские известия» газетасыныӊ 94 санында 

02.09.2011басылган;  

6) Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 27 октябрендǝге «Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль учреждениелǝре җитǝкчелǝренеӊ hǝм хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ 

түлǝү турында» 14/7 санлы Карарыныӊ 2 пункты,  «Челнинские известия» 

газетасыныӊ 115 санында 16.11.2011 басылган; 

7) Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2010 

елныӊ 26 маендагы 50/50 санлы Карары белǝн расланган Муниципаль 

учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү тǝртибе hǝм шартлары 

турында Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында» 22/7 санлы Карарыныӊ 3 пункты, 

«Челнинские известия» газетасыныӊ 101 санында 28.12.2012 басылган; 

8) Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 31 октябрендǝге «Муниципаль 

учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү системасын камиллǝштерү 

турында» 27/9 санлы Карарыныӊ 2 пункты,  «Челнинские известия» газетасыныӊ 86 

санында 15.11.2013 басылган; 

9) Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 19 декабрендǝге «Аерым муниципаль 

учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү турында» 28/9 санлы 

Карарыныӊ 2 пункты,  «Челнинские известия» газетасыныӊ 98 санында 27.12.2013 

басылган; 

10) Шǝhǝр Советыныӊ 2014 елныӊ 10 июлендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2010 

елныӊ 26 маендагы 50/5 санлы Карары белǝн расланган Муниципаль учреждениелǝр 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү тǝртибе hǝм шартлары турында нигезнамǝгǝ 

үзгǝрешлǝр кертү хакында» 52/5 санлы Карары,  «Челнинские известия» 

газетасыныӊ 52 санында 18.07.2014 басылган; 

11) Шǝhǝр Советыныӊ 2014 елныӊ 9 декабрендǝге «Муниципаль 

учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү өлкǝсендǝ Шǝhǝр Советы 

караларына үзгǝрешлǝр кертү турында» 35/7 санлы Карарыныӊ 6 пункты,  

«Челнинские известия» газетасыныӊ 96 санында 24.12.2014 басылган; 

12) Шǝhǝр Советыныӊ 2014 елныӊ 23 декабрендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2010 

елныӊ 26 маендагы 50/50 санлы Карары белǝн расланган Муниципаль 

учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү тǝртибе hǝм шартлары 

турында нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында» 36/5 санлы Карары, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ 1 санында 14.02.2015 басылган; 

13) Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 15 апрелендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2010 

елныӊ 26 маендагы 50/50 санлы Карары белǝн расланган Муниципаль 

учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү тǝртибе hǝм шартлары 

турында нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында» 39/7 санлы Карары, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ 32 санында 06.05.2015 басылган; 

14) Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 22 октябрендǝге «Шǝhǝр Советыныӊ 2010 

елныӊ 26 маендагы 50/50 санлы Карары белǝн расланган Муниципаль 
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учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү тǝртибе hǝм шартлары 

турында нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында» 2/12 санлы Карары, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ 81 санында 05.11.2015 басылган; 

15) Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 17 декабрендǝге «Аерым муниципаль 

учреждениелǝр җитǝкчелǝренеӊ hǝм хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү 

өлкǝсендǝ Шǝhǝр Советыныӊ кайбер караларына үзгǝрешлǝр кертү турында» 4/7 

санлы Карарыныӊ 2 пункты,  «Челнинские известия» газетасыныӊ 1 санында 

13.01.2016 басылган; 

16) Шǝhǝр Советыныӊ 2016 елныӊ 8 июлендǝге «Аерым муниципаль 

учреждениелǝр җитǝкчелǝренеӊ hǝм хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү 

өлкǝсендǝ Шǝhǝр Советыныӊ кайбер караларына үзгǝрешлǝр кертү турында» 9/8 

санлы Карарыныӊ 3 пункты,  «Челнинские известия» газетасыныӊ 58 санында, 

10.08.2016; 60 санында, 17.08.2016 басылган. 

3. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ социаль-

икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 

 

 

 

Шǝhǝр Хакиме   Н.Г. Мǝhдиев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


