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2018 елның 16 апрелендәге “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы җирле үзидарә органнарының үз 

вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә  

ашыручы сайланулы вазыйфаи затлары, 

Контроль-хисап палатасы рәисе, муниципаль 

хезмәткәрләр хезмәтенә түләү турында”гы  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Советының 133 номерлы Карарына  

үзгәрешләр кертү турында (Кама Тамагы 

муниципаль районы Советының 2018 елның 

14 маендагы 137 һәм 27 августындагы 143 номерлы 

Карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) 

 

2018 елның 28 мартындагы “Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының “Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә 

ашыручы депутатларына, сайлап куела торган вазыйфаи затларына, контроль-

хисап органнары рәисләренә, Татарстан Республикасында муниципаль 

хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру нормативлары 

турында”гы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 182 нче 

Карарына үзгәрешләр кертү хакында”гы 2018 елның 17 октябрендәге 940 нчы 

Карары нигезендә, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

  

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Советының 

2018 елның 16 апрелендәге 133 номерлы «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рәисе, муниципаль 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү турында» гы карарына (Кама Тамагы 

муниципаль районы Советының 2018 елның 14 маендагы 137 номерлы һәм 2018 

елның 27 августындагы 143 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1. 2018 елның 16 апрелендәге “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рәисе, муниципаль 

хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү турында”гы Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Советының 133 номерлы Карарына (Кама Тамагы 



муниципаль районы Советының 2018 елның 14 маендагы 137 номерлы һәм 2018 

елның 27 августындагы 143 номерлы Карарлары белән кертелгән үзгәрешләр 

белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1) “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы” муниципаль 

берәмлегенең Контроль-хисап палатасы рәисе, муниципаль хезмәткәрләр, 

муниципаль берәмлекләр башлыклары, депутатлар, Җирле үзидарәнең сайланулы 

органнары әгъзаларының хезмәте өчен түләү турындагы Нигезләмә”нең 1 нче 1 

номерның 1 кушымтасының уникенче абзацында “5,55” саннарын “7,71” 

саннарына, “4,65” саннарын “6,72” саннарына алмаштырырга. 

2. Әлеге Карарны 2018 елның 1 октябреннән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Муниципаль районның җирле үзидарә органнарына норматив хокукый 

актларны гамәлдәге законнар таләпләренә туры китерергә һәм шундый ук Карар 

кабул итәргә тәкъдим итәргә. 

4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Советының бюджет, салымнар һәм финанслар буенча даими 

комиссиясенә йөкләргә. 

 

 

Кама Тамагы муниципаль  

районы Башлыгы, Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Советы рәисе                                                                                      П.Н. Лоханов 


