
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы 
 
 

РЕШЕНИЕ                                                                                        КАРАР 
4 июнь 2018 ел                                                                              №92 
 
Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының " Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлегенең 
сайланулы вазыйфаи заты 
хезмəтенə түлəү нигезлəмəсен 
раслау турында 
 
 
 «Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында» 2007 елның 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмəт турында 
Татарстан Республикасы кодексы һəм Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Җирле үзидарəнең үз вəкалəтлəрен даими нигездə гамəлгə 
ашыручы депутатларына, сайланулы вазыйфаи затларына, контроль-хисап 
органнары рəислəренə, Татарстан Республикасы муниципаль 
хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү чыгымнарын формалаштыру 
нормативлары турында» Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районы Советы "Сарман муниципаль районы муниципаль берəмлеклəре 
башлыкларының, муниципаль берəмлеклəр башлыклары урынбасарларының, 
Сарман муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рəислəренең хезмəт 
өчен түлəүнең чик күлəмнəрен раслау турында» 2018 елның 4 апрелендəге 
115 номерлы карары нигезендə, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы  
 
 

КАРАР ИТТЕ: 
 
 

 1. 1 нче кушымта нигезендə "Сарман муниципаль районы " Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегенең сайланулы вазыйфаи 
затына хезмəт өчен түлəү турында" Нигезлəмəне расларга. 
 2. 2 нче кушымта нигезендə "Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлегенең сайланулы вазыйфаи затына пенсиягə чыгу белəн 
бəйле рəвештə бер тапкыр бирелə торган акчалата бүлəклəү түлəү тəртибе 
турында" Нигезлəмəне расларга. 
 3. Əлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми 
порталында (PRAVO.TATARSTAN.RU) һəм Сарман муниципаль районының 
рəсми сайтында урнаштырырга. 
 4. Əлеге карар 2018 елның 1 апреленнəн барлыкка килгəн хокук 
мөнəсəбəтлəренə кагыла дип билгелəргə. 



 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

Советының 2018 елның 4 июндəге  
92 номерлы карарына 1 нче кушымта 

 
Сарман муниципаль районының " Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
«муниципаль берəмлегенең сайланулы вазыйфаи заты хезмəтенə түлəү 

турында нигезлəмə 
 

 1. Сарман муниципаль районының "Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
«муниципаль берəмлегенең сайланулы вазыйфаи затына айлык акчалата 
бүлəк Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының» Җирле 
үзидарəнең үз вəкалəтлəрен даими нигездə гамəлгə ашыручы 
депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының, муниципаль 
берəмлеклəрнең контроль-хисап органнары рəислəренең, Татарстан 
Республикасында муниципаль хезмəткəрлəрнең хезмəт өчен түлəү 
чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында" гы карарына 
кушымтада күрсəтелгəн күлəмнəрдə билгелəнə.  
 2. Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлегенең сайланулы вазыйфаи затына еллык 
түлəүле отпуск биргəндə бер тапкыр бирелə торган түлəү бер айлык акчалата 
түлəүдəн артмаган күлəмдə түлəнə. 
 3. "Җəлил шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегенең 
сайланулы вазыйфаи затының хезмəт өчен түлəү чыгымнары күлəме айлык 
акчалата бүлəклəү өлешендə елына унбер айлык акчалата түлəү тəшкил итə. 
Сайланулы вазыйфаи затка өстəмə рəвештə ай саен акчалата бүлəк, эш 
нəтиҗəлəре буенча премиялəр, истəлекле даталарга бəйле премиялəр, узган 
елга кадəр акчалата эчтəлекне җиткерү өчен өстəмə акча түлəнə, шулай ук 
муниципаль хокукый актлар нигезендə башка түлəүлəр башкарыла ала. 
 4. "Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлегенең 
сайланулы вазыйфаи затын ай саен бүлəклəү өчен тиешле еллар эшлəгəн 
өчен айлык өстəмə түлəү түбəндəге күлəмнəрдə билгелəнə: 
 

Муниципаль хезмəт стажы булганда өстəмə түлəүлəр күлəме, 
процентларда 

1 елдан 5 елга кадəр 5 5 
5 яшьтəн 10 яшькə кадəр 10 
10 яшьтəн 15 яшькə кадəр 15 

15 елдан артык 20 20 
  



 Тиешле елларны эшлəгəн өчен айлык өстəмə түлəү чыгымнары күлəме 
елына тиешле вазыйфа буенча өч айлык акчалата түлəү тəшкил итүче 
нормативтан артып китə алмый. 
5. "Җəлил шəһəр тибындагы поселогы «муниципаль берəмлегенең сайланулы 
вазыйфаи затының вазыйфаи оклад күлəме, шулай ук айлык һəм башка 
өстəмə өстəмə түлəүлəр күлəме һəм түлəүлəрнең артуы ягына бер сумга кадəр 
төшəчəген билгелəргə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 4 июндəге  

                                                                                     92 номерлы карарына 2 нче кушымта 
 

Сарман муниципаль районының " Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
«муниципаль берəмлегенең сайланулы вазыйфаи затына пенсиягə чыгу 

белəн бəйле бер тапкыр акчалата бүлəк түлəү тəртибе турында 
 нигезлəмə 

 1. Əлеге Нигезлəмə түлəү тəртибе турында выборному вазифаи затка 
муниципаль берəмлеге «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы», замещающему 
муниципаль вазыйфасы, бер тапкыр акчалата бүлəк пенсиягə чыгу сəбəпле 
(алга таба - бер тапкыр бирелə торган бүлəклəр тапшыру каралган) эшлəнде 
нигезендə Закон, «Татарстан Республикасы вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру 
гарантиялəре Турында муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органы 
депутаты, җирле үзидарəнең сайланулы органы əгъзасы, җирле үзидарəнең 
сайланулы вазыйфаи заты, җирле үзидарə органнарының, Татарстан 
Республикасында». 
 2. Муниципаль хезмəттəн эштəн азат ителгəндə, пенсиягə чыгу белəн 
бəйле рəвештə, муниципаль хезмəт стажы 8 ел булганда, муниципаль хезмəт 
стажы булган очракта, аның сайланулы вазыйфасы буенча айлык акчалата 
эчтəлекле сигез тапкыр бер тапкыр бирелə торган бер тапкыр бирелə торган 
акчалата түлəү түлəнə һəм муниципаль хезмəтнең килəсе тулы елы өчен – 
өстəмə рəвештə 0,5 сум, əмма муниципаль вазыйфаны билəгəн затның 
акчалата керемнəре уннан да артмый. Муниципаль хезмəт стажы муниципаль 
вазыйфа билəгəн зат эштəн азат ителгəн көнгə билгелəнə. 
 3. Бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү турындагы карар җирле үзидарə 
органы җитəкчесе тарафыннан кабул ителə, пенсиягə чыгу белəн бəйле 
рəвештə муниципаль вазыйфа билəгəн затның эштəн азат ителүе турында 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы җирле үзидарə органы 
(алга таба – Муниципаль орган) карары кабул ителү белəн бер үк вакытта 
рəсмилəштерелə. 
 4. Бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү Муниципаль орган тарафыннан 
түлəнə, анда муниципаль вазыйфа билəгəн зат эштəн азат ителгəнче турыдан-
туры хезмəт үтə, муниципаль вазыйфа билəгəн зат эштəн азат ителгəн көннəн 
бер айдан да соңга калмыйча бирелə. 
 5. Бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү күлəмен билгелəгəндə исəпкə 
алына торган айлык акчалата тоту составына кертелə: 
айлык акчалата бүлəк; 
айлык акчалата бүлəк. 
 6. Бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү түлəнə бер тапкыр белəн билгесе 
хезмəт кенəгəсендə. Граждан пенсиягə чыкканнан соң муниципаль хезмəткə 
кергəндə һəм аннан соң муниципаль хезмəт туктатылганда бер тапкыр бирелə 
торган бүлəк кабат түлəнми. 


