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2018 елның 16нчы апрелендәге “Даими нигездә үз 

 вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле  үзидарә 

органнарының  сайланулы, вазыйфаи затларына, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренә, 

контроль-хисап палатасы рәисенә хезмәткә түләү 

турында”гы 133нчы номерлы Татарстан  

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  

Советы  карарына үзгәрешләр кертү турында 

(2018 елның 14нче маендагы  137нче номерлы Кама  

Тамагы муниципаль район Советы карары 

тарафыннан кертелгән үзгәрешләр белән)   

 

2018 елның 28нче мартындагы “Даими нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы җирле үзидарә депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының, 

Татарстан Республикасы контроль-хисап палатасы рәисенең, муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәткә түләү турында”гы хезмәт өчен түләү чыгымнарын 

формалаштыру нормативлары турында”гы 182нче номерлы Татарстан 

Республикасы Министрлар кабинетының карарына үзгәрешләр кертү турында”гы 

2018 елның 16нчы апрелендәге 481нче номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты Карары нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советы КАРАР КЫЛДЫ: 

 

1. 2018 елның 16нчы апрелендәге “Даими нигездә үз вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органнарының сайланулы, вазыйфаи затларына, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

хезмәткәрләренә, контроль-хисап палатасы рәисенә хезмәткә түләү турында”гы 

133нчы номерлы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы карарына (2018 елның 14нче маендагы 137нче номерлы Кама Тамагы 

муниципаль район Советы карары тарафыннан кертелгән үзгәрешләр белән) 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

“Даими нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле үзидарә 

органнарының сайланулы, вазыйфаи затларына, Татарстан Республикасы Кама 



Тамагы муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы контроль-хисап палатасы рәисенә 

хезмәткә түләү турында”гы  133нчы номерлы Советы карарына түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә: 

1нче номерлы кушымтаның 1нче пунктында “Татарстан Республикасы  

муниципаль хезмәткәрләренең, муниципаль берәмлекләр башлыкларының,  

депутатларының, җирле үзидарәнең сайланулы органнары әгъзаларының, 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Контроль-хисап палатасы рәисенең хезмәтенә түләү турында Нигезләмә: 

1.1. 1нче пунктның 7нче абзацында “Контроль-хисап палатасы рәисенә” 

сүзләреннән соң, “шәһәр һәм авыл җирлекләре булган муниципаль берәмлекләр 

башлыкларына, шулай ук аларның урынбасарларына” сүзләре белән 

тулыландырырга. 

1.2. 1нче пунктның 12нче абзацын “елга айлык акчалата бүләкләү” 

сүзләреннән соң  “шәһәр һәм авыл җирлекләре булган муниципаль берәмлекләр 

башлыкларына, шулай ук аларның урынбасарларына,   муниципаль хокукый актлар 

нигезендә, еллык түләүле ял, тиешле еллар эшләгән өчен айлык өстәмәләр, 

премияләр кебек түләүләр бирелгәндә, бер тапкыр түләү башкарылырга мөмкин” 

эчтәлекле сүзләр белән тулыландырырга. 

2. Муниципаль район җирле үзидарә органнарына норматив хокукый 

актларны  гамәлдәге законлылык таләпләренә  туры китерергә һәм аналогик карар 

кабул итәргә тәкъдим итәргә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

район Советының бюджет, салымнар һәм финанслар буенча даими комиссиясенә 

тапшырырга. 
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