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2018 елныц 31 маенда кабул ителгэн б нчы номерлы "Татарстан Республикасы

".Щепутатлар

сайланулы вазыйфаи

органнары раислэре,

х{ирле yзидарэнец yз
затлары

Татарстан

Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 28 мартындагы 182 номерлы
вак€Iпэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы
муницип€tлъ берэмлеклэрнец контроль-хисап
Республикасында муниципаlrъ хезмэткэрлэр

хезмэте очен тyлэy чыгымнарын формалаштыру" нормативларына yзгэрешлэр
KepTy турында, Олки мунициrталь районы Чуаш Борнае авыл х(ирлеге Советы
КАРАР ЧЫГАРЩЫ:

1. б номерлы карарга тубондэге yзгэрепrлэрне кертергэ:
- б номерлы карарныц 1 пунктын тубандэге редакциядэ бэян итэргэ:
< 1 . Олки муниципаль районы Чуаш Борнае авыл я{ирлеге Советыныц 2009

елныц 24 июнь 14 номерлы "Олки муниципаJIь районы Чуаш Борнае авыл пtирлеге

2018 нче елныц 8 нче ноябреннэн

Олки муниципалъ районыныц Чуаш Борнае авыл х(ирлегендэ yз вэкаIIетларен

даими нигездэ гамэлгэ ашыручы )цирле yзидарэ органнарына сайланган

депутатларныц, бюджет олкесе хезмэткэрлэренэ хезмэт хакы тyлэy буенча бердэм
тариф челтэре кагылмый торган оешм€Lпарда эшлэ!че муницип€шь
хезмэткэрлэрнец, хезмэткэрлэрнец хезмэте очен тyлэy тартибе hэм шартлары
турында Нигезлэмэне раслау хакындагы" Чуаш Борнае авыл х{ирлеге Советы
карарына yзгэрешлэр KepTy турында (Татарстан Республикасы Олки муниципaль

районы Чуаш Борнае авыл х(ирлеге Советыныц 201В елныц 24 авryстындагы 15

номерлы карары белэн кертелгэн yзгерешлэр белэн) (а-пга таба б номерлы Карар)
Социаль гарантиялэрне теэмин иту hэм }цирле yзидарэнец yз вэк€lJIэтлэрен

даими нигездэ гамэлгэ ашыручы депутатларыныц, сайланулы вазыйфаи
затларыныц, хезмэт очен тyлэy буенча бердэм тариф челтэре кагылмый торган
муниципапь хезмэткэрлэр, хезмэткэрлэр хезмэт очен тyлэy шартларын тэртипкэ
саJIу максатларында, Олки раЙоны Чуаш Борнае авыл хtирлеге башкарма комитеты,
шулай ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц |7
октябрендэге 940 номерлы ",Щепутатларныц, х(ирле yзидарэнец yз вэк€uIэтлэрен

даими нигездэ гамэлга ашырr{ы сайланулы вазыйфаи затлары, муницип€tль

берэмлеклэрнец контроль-хисап органнары раисларе, хезмэте очен тyлэy
чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында" карары нигезендэ, Татарстан



я(ирле YзидарэНец YЗ вэкагIетлерен даими нигездэ гамэлгэ ашырr{ы сайланулы
вазыйфаи затларныц, муниципаJIъ хезматкэрлернец хезмэтенэ тYлэy тэртибе hэм
шартлары турында Нигезлэмэне раслау хакында" карарын, олки муниципаль
районы Чуаш Борнае авыл щирлеге Советыныц 2011 елныц 1б апрелендэге 25
номерлы "олки муниципаль районы Тубан олки авыл хtирлеге Советы карарына
Yзгэрешлэр KepTY турында" карарын, 2009 нчы елныц 24 июнендэге 14номерлы
"олкИ муниципЕtлЬ районЫ ТубэН олкИ авыЛ яtирлеге )цирле Yзидарэнец Yзвэк€tлэтлэрен даими нигездэ гамалгэ ашыручы сайланулы вазыйфаи затларныц,
муницип€Lль хезматкэрлэрнец хезматене тYлэY тэртибе hэм шартлары турында
нигезлэмэне раслау хакында" карарын yз кочен юг€uIткан дип танырга.

- б номерлы карарныц 5 пунктын тубэндэге редакциядэ баян итэрге:
<5, олеге карар рэсми басылып чыккан коненнен Yз коченэ керэ heM 2018

елныц 1 апреленнэн барлыкка килгэн хокук менэсэбэтларенэ кагыла.>)
- "олкИ мунициПалъ райОны ЧуаШ Борнае авыл п{ирлеге депутатларныц, YзвэкЕшатлэрен даими нигезде гамалгэ ашыручы сайланулы вазыйфаи затларныц,

rvfУНИЦИп€tпь хезматкэрлэрнец hэм хезмоткэрлэрнец хезмэте очен тYлеy тэртибе hэм
шартларЫ ryрында" НигезлаМэнец 2 цче олешнец 2.З. пунктын тубэндэге
редакциядэ бэян итэрге:

<<2.з АвЫл цирлеге башлыгы hэм аныч урынбасарларына айлык акчалатабулэк тYлэY батттлык очен елына 6,72 айлык акч€шата булек, €rларныц
урынбасарлары очен елына 8 айлык акч€uIата булэк тэшкил итlче нормативтан
артып китэ алмый.>>

2. Олеге карар ресми басылып чыккан коненнэн yз коченэ керэ.

Олки муниципалъ районы
Чуаш Борнае авыл Советы Раисе
авыл }цирлеге башлыгы Зарипов И.Г.
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