
 

 

 
 

27 апрель, 2018 ел № 24/6 

 

 

Даими рǝвештǝ муниципаль вазыйфаларны 

билǝүче затларныӊ, муниципаль 

хезмǝткǝрлǝрнеӊ hǝм Яр Чаллы шǝhǝре 

җирле үзидарǝ органнары эшчǝнлеген техник 

яктан тǝэмин итүче затларныӊ хезмǝтенǝ 
түлǝү системасы турында  

 
 

Россия Федерациясенеӊ Хезмǝт кодексы, 2003 елны¼ 06 
октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле ºзидар´не оештыруны¼ 
гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль закон, 2009 

елныӊ 12 февралендǝге «Татарстан Республикасында  муниципаль 
бер´млекне¼ в´киллекле органы депутаты,  ¢ирле ºзидар´не¼ сайлаулы 
органы ´гъзасы, ¢ирле ºзидар´не¼ сайлаулы  вазыйфаи заты 
в´кал´тл´рен башкару гарантиял´ре турындагы» 15-ТРЗ  санлы 
Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы муниципаль 

хезмǝте Кодексы, Татарстан Республикасы Министрлар кабинетыныӊ 

2018 елныӊ 28 мартындагы "Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими 

нигездә гамәлгә ашыручы депутатларының, сайлап куела торган 

вазыйфаи затларының, муниципаль берәмлекләрдәге контроль-исәп 

органнары рәисләренең, Татарстан Республикасындагы муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәте өчен түләү чыгымнарын формалаштыру 
нормативлары турында" 182 санлы Карары, Татарстан Республикасы Яр 

Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Уставы нигезендǝ 
Шǝhǝр Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Расларга: 

1)   даими рǝвештǝ муниципаль вазыйфаларны билǝүче затларныӊ, 

муниципаль хезмǝткǝрлǝрнеӊ hǝм Яр Чаллы шǝhǝре җирле үзидарǝ 
органнары эшчǝнлеген техник яктан тǝэмин итүче затларныӊ хезмǝтенǝ 
түлǝү чыгымнарын формалаштыру нормативларын 1 нче кушымтага 
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нигезлǝнеп; 

2)  шǝhǝр Хакимен, муниципаль берǝмлек Башлыгы урынбасарын, 

Контроль-хисап палатасы Рǝисен акчалата бүлǝклǝү күлǝмнǝрен 2 нче  

кушымтага нигезлǝнеп; 

3)   муниципаль хезмǝткǝрлǝрнеӊ вазыйфаи хезмǝт хаклары күлǝмен 

исǝплǝгǝндǝ кулланыла торган тапкырлау коэффициентларын hǝм 

муниципаль хезмǝткǝрлǝрнеӊ вазыйфаи хезмǝт хаклары күлǝмен 3 нче 

кушымтага нигезлǝнеп; 

2.  Билгелǝргǝ: 
1)   муниципаль хезмǝткǝрлǝрнеӊ вазыйфаи хезмǝт хаклары 

күлǝме 11 163 сумнан чыгып исǝплǝнǝ; 
2)  ǝлеге Карар белǝн  муниципаль хезмǝткǝрлǝргǝ билгелǝнгǝн  

хезмǝт хакыныӊ еллык  күлǝме 2018 елныӊ 31 мартына кадǝрге хезмǝт 
хакыныӊ еллык  күлǝменнǝн ким булмаска тиеш; 

3) муниципаль хезмǝт вазыйфаларын билǝүче  муниципаль 

хезмǝткǝрлǝрнеӊ вазыйфаи хезмǝт хаклары күлǝме, шулай ук айлык hǝм 

башка өстǝмǝ түлǝүлǝр күлǝме бер сумга кадǝр түгǝрǝклǝндерелеп,  
арттыру  ягына хисаплана. 

3.  Гамǝлдǝн чыккан дип танырга: 

1)  Шǝhǝр Советыныӊ 2007 елныӊ 25 декабрендǝге «Яр Чаллы 

муниципаль хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝү турында» 28/7 санлы 

Карарын, «Челнинские известия» гасзетасыныӊ 2008 ел, 11 гыйнвардагы 
6-8 саннарында бастырылган; 

2) Шǝhǝр Советыныӊ 2008 елныӊ 23 гыйнварындагы «Шǝhǝр 

Советыныӊ 2007 елныӊ 25 декабрендǝге «Яр Чаллы муниципаль 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝү турында»28/7 санлы Карарына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында» 29/7 санлы Карарын, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ 2008 ел, 01 февральдǝге  21-23 саннарында 
бастырылган; 

3)  Шǝhǝр Советыныӊ 2008 елныӊ 23 гыйнварындагы  «Муниципаль 
хезм´тне¼ аерым шартлары ¿чен муниципаль хезм´тк´рне¼ вазыйфаи 
окладына айлык ¿ст´лм´ ³´м класс чины ¿чен муниципаль хезм´тк´рне¼ 
вазыйфаи окладына айлык ¿ст´лм´ тºл´º т´ртибе ³´м шартлары 
турындагы Нигезнам´не раслау хакында» 29/8 санлы Карарын,  

«Челнинские известия» газетасыныӊ 2008 ел, 01 февральдǝге  21-23 
саннарында бастырылган; 

4)  Шǝhǝр Советыныӊ 2008 елныӊ 16 июлендǝге  «Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль  берǝмлеге Башкарма комитеты Җитǝкчесенеӊ вазыйфаи  

окладын билгелǝү турында» 33/8 санлы Карарын, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ  2008 ел, 25 июльдǝге143-145 саннарында 
бастырылган; 

5)  Шǝhǝр Советыныӊ 2008 елныӊ 25 сентябрендǝге   «Шǝhǝр 

Советыныӊ 2007 елныӊ 25 декабрендǝге «Яр Чаллы муниципаль 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝү турында»28/7 санлы Карарына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында» 34/16 санлы Карарын, «Челнинские 

известия» газетасыныӊ  2008 ел, 08 октябрьдǝге  № 195-196 саннарында 
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бастырылган; 

6)  Шǝhǝр Советыныӊ  2009 елныӊ 09 апрелендǝге Яр Чаллы  шǝhǝре 

муниципаль берǝмлегендǝ  муниципаль хезмǝт мǝсьǝлǝлǝре  буенча  

Шǝhǝр   Советыныӊ аерым карарларына  үзгǝрешлǝр кертү хакында» 

40/23 санлы Карарыныӊ  4 нче, 5нче пунктларын; 

7)  Шǝhǝр Советыныӊ 2009 елныӊ 09 апрелендǝге «Яр Чаллы 

шǝhǝренеӊ җирле үзидарǝ органнары эшчǝнлеген техник яктан тǝэмин 

итү вазифаларын  башкаручы затларныӊ hǝм Яр Чаллы шǝhǝренеӊ җирле 

үзидарǝ органнарында эшлǝүче җиӊел  автомобильль йөртүчелǝрнеӊ 
хезмǝтлǝренǝ түлǝү тǝртибǝ турындагы Нигезнамǝ хакында» 40/25 санлы 

Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ  2009 ел,  17 апрельдǝге  
73-75 саннарында бастырылган; 

8)  Шǝhǝр Советыныӊ 2009 елныӊ 22 октябрендǝге  «Даими рǝвештǝ 
муниципаль вазыйфаларны  билǝүче затларныӊ хезмǝтенǝ түлǝү 
хакында» 43/17 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ  

2009 ел,  05 ноябрьдǝге  212-214 саннарында бастырылган; 

9)  Шǝhǝр Советыныӊ 2010 елныӊ 31 мартындагы «Муниципаль 
хезм´тне¼ аерым шартлары ¿чен муниципаль хезм´тк´рне¼ вазыйфаи 
окладына айлык ¿ст´лм´ ³´м класс чины ¿чен муниципаль хезм´тк´рне¼ 
вазыйфаи  окладына  айлык ¿ст´лм´ тºл´º т´ртибе ³´м  шартлары 
турындагы» Нигезнам´г´ ºзг´решл´р  кертº  хакында»  47/9 санлы 

Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ  2010 ел, 05 майдагы 82-
83 саннарында бастырылган; 

10)  Шǝhǝр Советыныӊ 2011 елныӊ 25 августындагы «Муниципаль 
учреждениел´р хезм´тк´рл´рене¼ ³´м ¢ирле ºзидар´ органнарыны¼ 
эшч´нлеген техник яктан   т´эмин итº вазифаларында эшл´ºче 
затларны¼ хезм´тл´рен´ тºл´º ¿лк´сенд´ Ш´³´р Советыны¼ аерым 
карарларына ºзг´решл´р кертº хакында» 13/7 санлы Карарын, 

«Челнинские известия» газетасыныӊ 2011 ел, 02 сентябрьдǝге 94 
санынында бастырылган; 

11) Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 сентябрендǝге «Яр Чаллы 

шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ муниципаль хезмǝт мǝсьǝлǝлǝре буенча 

Шǝhǝр Советыныӊ аерым Карарларына үзгǝрешлǝр кертү турында» 21/11 

санлы Карарыныӊ 3 нче пунктын; 

12)  Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге «Шǝhǝр 

Советыныӊ аерым Карарларына үзгǝрешлǝр кертү турында» 22/9 санлы 

Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 2012 ел, 28 декабрьдǝге 
101 санында бастырылган; 

13)  Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге «Шǝhǝр 

Советыныӊ 2009 елныӊ 09 апрелендǝге 40/25 санлы Карары белǝн 

расланган  Яр Чаллы шǝhǝренеӊ җирле үзидарǝ органнары эшчǝнлеген 

техник яктан тǝэмин итү вазифаларын  башкаручы затларныӊ hǝм Яр 

Чаллы шǝhǝренеӊ җирле үзидарǝ органнарында эшлǝүче җиӊел  

автомобильль йөртүчелǝрнеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү тǝртибǝ турындагы 

Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында», 22/10 санлы Карарын, 
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«Челнинские известия» газетасыныӊ  2012 ел,  28 декабрьдǝге  101 
санында бастырылган; 

14)  Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге «Татарстан 

Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Контроль-хисап 

палатасы» МКУ оештыру hǝм эшчǝнлеген тǝэмин итү мǝсьǝлǝлǝре буенча 

Шǝhǝр Советыныӊ аерым Карарларына үзгǝрешлǝр кертү турында»22/13 

санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ» 2012 ел, 28 

декабрьдǝге 101 санында бастырылган; 

15)  Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 29 августындагы«Яр Чаллы 

шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ  муниципаль хезмǝт мǝсьǝлǝлǝре 

буенча Шǝhǝр Советыныӊ  аерым Карарларына үзгǝрешлǝр кертү 
турында»  26/15 санлы Карарыныӊ  6 нчы, 7 нче пунктларын; 

16)  Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 31 октябрендǝге  27/8 санлы 

Карарын «Шǝhǝр Советыныӊ  аерым Карарларына үзгǝрешлǝр кертү 
турында», «Челнинские известия» газетасыныӊ  2013 ел, 15 нобрьдǝге  
86 санында бастырылган; 

17)  Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 31 октябрендǝге «Ш´³´р 
Советыны¼ 2009 елны¼ 9 апреленд´ге 40/25 санлы Карары бел´н 
расланган ќирле ºзидар´ эшч´нлеген техник яктан т´эмин итº 
вазифаларын башкаручы затларны¼ ³´м Яр Чаллы ш´³´рене¼ ќирле 
ºзидар´ органнарында эшл´ºче ќи¼ел автомобиль й¿ртºчел´рне¼ 
хезм´тл´рен´ тºл´º т´ртибе хакында Нигезнам´г´ ºзг´решл´р кертº 

турында»   27/11 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ  

2013 ел, 20 ноябрьдǝге 87 санында бастырылган 

18)  Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 19 декабрендǝге «Хезм´тк´ тºл´º 
¿лк´сенд´ Ш´³´р Советыны¼ аерым Карарларына ºзг´решл´р кертº 

турында» 28/8 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ 

2013 ел, 27 декабрьдǝге 98 санында бастырылган; 

19)  Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 19 сентябрендǝге «Шǝhǝр 

Советыныӊ  аерым Карарларына үзгǝрешлǝр кертү турында»19/6 санлы 

Карарын, «Челнинские известия» газетасыныӊ  2017ел, 27 сентябрьдǝге 
71 санында бастырылган; 

4.  Əлеге Карар 2018 елныӊ 01 апреленнǝн соӊ барлыкка килгǝн хокук 

мөнǝсǝбǝтлǝренǝ кагыла.  

5.   Әлеге Карар үтәлешен тикшереп торуны Шәһәр Советының 

социаль-икътисадый үсеш мәсьәләләре һәм бюджет буенча даими 

комиссиясенә йөкләргә.   
 
 

Шәһәр   Хакиме                                                                  Н.Г. Мәһдиев 
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