
 
19 сентябрь, 2017 ел № 19/6 
  

 

Шǝhǝр Советыныӊ аерым 

Карарларына үзгǝрешлǝр кертү 
турында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2017 елныӊ 
28 июлендǝге «Муниципаль берǝмлек башлыкларыныӊ, 
депутатларныӊ, хезмǝт вазифаларын даими нигездǝ башкаручы җирле 

үзидарǝнеӊ сайланып куелган вазифаи затларыныӊ, контроль хисап 

палатасы рǝислǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝүне hǝм муниципаль 

хезмǝткǝрлǝрнеӊ айлык вазифаи окладларын индексациялǝү 
турында» 585 санлы Карары, шǝhǝр Уставыныӊ 28 маддǝсе нигезендǝ  

Шǝhǝр Советы  
КАРАР бирде: 

 

1. Муниципаль вазифаларны даими нигездǝ башкаручы 

затларныӊ хезмǝтенǝ түлǝүне hǝм муниципаль хезмǝткǝрлǝрнеӊ 
айлык вазифаи окладларын 2017 елныӊ 1 октябреннǝн 1,049 тапкыр 

арттырырга (индексациялǝргǝ). 
2. Билгелǝргǝ: 
1) ǝлеге Карарныӊ 1 пунктында күрсǝтелгǝн хезмǝткǝрлǝрнеӊ 

хезмǝтенǝ түлǝүне hǝм вазифаи окладларын, шулай ук хезмǝт хакын 

арттыру (индексациялǝү) максатыннан айлык hǝм башка төр 

өстǝмǝлǝрне түлǝүне башкарганда тиешле сумманы арту ягына өстǝп, 

сумнарга кадǝр түгǝрǝклǝргǝ; 
2) ǝлеге Карарныӊ 1 пунктын гамǝлгǝ ашыру бюджет чыгымнары 

кысаларында башкарыла. 

3. Шǝhǝр Советыныӊ 2007 елныӊ 23 гыйнварындагы «Яр Чаллы 

шǝhǝре муниципаль хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝү турында» 
28/7 санлы Карарын (Шґіґр Советыныј 2008 елныј 
23 гыйнварындаге 29/7, 2008 елныј 25 сентябрендґге 34/16, 
2009 елныј 9 апрелендґге 40/23, 2012 елныј 20 сентябрендґге 21/11, 



2012 елныј 20 декабрендґге 22/9, 2013 елныј 29 августындагы 

26/15, 2013 елныј 31 октябрендґге 27/8, 2013 елныӊ 19 декабрендǝге 
28/8 санлы Карарлары редакциясендґ) 1 пунктын үзгǝртеп, 

түбǝндǝгечǝ бǝян итǝргǝ; 
 «1. Башкарма комитет Җитǝкчесеннǝн тыш муниципаль 

хезмǝткǝрлǝрнеӊ вазифаи окладларын, билǝгǝн муниципаль хезмǝт 
вазифаларына бǝйле рǝвештǝ, түбǝндǝгечǝ билгелǝргǝ  

муниципаль хезмǝт вазифалары группасы вазифаи оклад күлǝме 
(сумнарда) 

Муниципаль хезмǝтнеӊ югары вазифалары 9 674 – 10 332 

Муниципаль хезмǝтнеӊ төп вазифалары 6 570- 7 743 

Муниципаль хезмǝтнеӊ ǝйдǝп баручы 
вазифалары 

5 463-6 070 

Муниципаль хезмǝтнеӊ өлкǝн вазифалары 4 617-4 944 

Муниципаль хезмǝтнеӊ кече вазифалары 2 555-4 140 

 

Искǝрмǝ: таблицада күрсǝтелгǝн вазифаи окладныӊ максималь 

күлǝме муниципаль хезмǝт вазифалары группасындагы югары 

вазифаныӊ вазифаи окладына туры килǝ. 
Таблицада күрсǝтелгǝн вазифаи окладныӊ минималь күлǝме 

муниципаль хезмǝт вазифалары группасындагы түбǝн вазифаныӊ 
вазифаи окладына туры килǝ». 

4. Шǝhǝр Советыныӊ 2008 елныӊ 16 июнендǝге «Яр Чаллы 

шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Башкарма комитеты Җитǝкчесенеӊ 
вазифаи окладын билгелǝү турында» 33/8 санлы Карарыныӊ (Шǝhǝр 

Советыныӊ 2008 елныӊ 20 декабрендǝге 22/9, 2013 елныӊ 31 

октябрендǝге 27/8 санлы Карарлары редакциясендǝ) 1 пунктында 

«12 666 сум 00 тиен» сузлǝрен «13 287 сум 00 тиен» сүзлǝренǝ 
алыштырырга.  

5. Əлеге Карарныӊ 2017 елныӊ 1 октябреннǝн гамǝлгǝ керүен 

билгелǝргǝ.  
6. ¥леге Карар ºтґлешен тикшереп торуны Шґіґр Советыныј 

социаль-икътисадый ºсеш мґсьґлґлґре іґм бюджет буенча даими 
комиссиясенґ й¿клґргґ. 
 
 
Шґіґр Хакиме                                      Н.Г. Мґідиев 

 
 


