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Муниципаль берәмлекләр башлыкларына, 

депутатларга, җирле үзидарә 

органнарының үз вәкаләтләрен даими 

нигездә башкаручы сайлап куелган 

вазыйфаи затларына, контроль-исәп 

органнары рәисләренә акчалата түләүләр 

һәм муниципаль хезмәткәрләргә айлык 

вазыйфаи окладлары күләмен 

индексацияләү турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2017 елның 1 октябреннән Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы 

депутатларына, сайлап куела торган вазыйфаи затларына, Татарстан 

Республикасының муниципаль хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү чыгымнарын 

формалаштыру нормативлары турында» 2007 ел, 17 декабрь, 722 нче карары белән 

расланган һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Муниципаль 

берәмлекләр башлыкларына, депутатларга, җирле үзидарә органнарының үз 

вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы сайлап куелган вазыйфаи затларына, 

контроль-исәп органнары рәисләренә акчалата түләүләр һәм муниципаль 

хезмәткәрләргә айлык вазыйфаи окладлары күләмен индексацияләү турында» 2007 

ел, 28 декабрь, 755 нче, «Муниципаль берәмлекләр башлыкларына, депутатларга, 

җирле үзидарә органнарының үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы сайлап 

куелган вазыйфаи затларына, контроль-исәп органнары рәисләренә акчалата 

түләүләр һәм муниципаль хезмәткәрләргә айлык вазыйфаи окладлары күләмен 

индексацияләү турында» 2008 ел, 13 октябрь, 745 нче, «Муниципаль берәмлекләр 

башлыкларына, депутатларга, җирле үзидарә органнарының үз вәкаләтләрен даими 

нигездә башкаручы сайлап куелган вазыйфаи затларына, контроль-исәп органнары 
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рәисләренә акчалата түләүләр һәм муниципаль хезмәткәрләргә айлык вазыйфаи 

окладлары күләмен индексацияләү турында» 2012 ел, 1 октябрь, 817 нче һәм 

«Муниципаль берәмлекләр башлыкларына, депутатларга, җирле үзидарә 

органнарының үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы сайлап куелган вазыйфаи 

затларына, контроль-исәп органнары рәисләренә акчалата түләүләр һәм муниципаль 

хезмәткәрләргә айлык вазыйфаи окладлары күләмен индексацияләү турында» 2013 

ел, 30 сентябрь, 705 нче карарлары белән индексацияләнгән муниципаль 

берәмлекләр башлыкларына, депутатларга, җирле үзидарә органнарының үз 

вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы сайлап куелган вазыйфаи затларына, 

контроль-исәп органнары рәисләренә акчалата түләүләр һәм муниципаль 

хезмәткәрләргә айлык вазыйфаи окладлары күләмен 1,049 тапкырга күтәрергә 

(индексацияләргә).  

2. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән хезмәткәрләрнең акчалата түләүләре 

һәм вазыйфаи окладлары күләме, шулай ук айлык һәм бүтән өстәмә түләүләр һәм 

күтәрелгәндә (индексацияләгәндә) түләүләр күләмнәре арту ягына таба бер сумга 

кадәр түгәрәкләнергә тиеш; 

әлеге карарның 1 пунктын тормышка ашыру белән бәйле чыгымнарны 

финанслау тиешле финанс елына җирле бюджетларда каралган акча кысаларында 

гамәлгә ашырыла.  

 

 
 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


