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“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы 

Тенеш поселогы» муниципаль берәмлеге 

Советының 2018 елның 28 апрелендәге 72-

рс номерлы “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Тенеш поселогы” муниципаль 

берәмлеге хезмәткәрләренең хезмәт өчен 

түләү шартлары турында Нигезләмә раслау 

хакында” карарына үзгәрешләр кертү 

турында (2018 елның 28 маендагы  74 

номерлы карары белән кертелгән 

үзгәрешләр белән) 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 17 

октябрендәге “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 

елның 28 мартындагы “Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә 

гамәлгә ашыручы депутатларының, сайлап куела торган вазыйфаи 

затларының, муниципаль берәмлекләрдәге контрольисәп органнары 

рәисләренең, Татарстан Республикасындагы муниципаль хезмәткәрләрнең 

хезмәте өчен түләү чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында” 

182нче карарына үзгәрешләр кертү хакында” 940нчы номерлы 

карары,Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советының 2018 елның 12 ноябрендәге 163нче номерлы карары  нигезендә, 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 



тибындагы Тенеш поселогы” муниципаль берәмлеге Советы КАРАР 

КЫЛДЫ: 

 

1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы шәһәр 

тибындагы Тенеш поселогы” муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 

28 апрелендәге 72-рс номерлы “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы шәһәр тибындагы Тенеш поселогы” муниципаль 

берәмлеге хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында Нигезләмә 

раслау хакында» карарына (2018 елның 28 маендагы  74 номерлы карары 

белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәреш кертергә: 

1) “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы” 

муниципаль берәмлегенең муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль 

берәмлекләр башлыклары, депутатлар, җирле үзидарәнең сайланулы 

органнары әгъзаларының, муниципаль берәмлекнең Контроль-хисап 

палатасы рәисенең хезмәт өчен түләү турындагы нигезләмә” 1нче 

кушымтаның 1нче пунктының  уникенче абзацында “5,55” саннарын “7,71” 

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

2. Әлеге Карар 2018 елның 1 октябреннән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

шәһәр тибындагы Тенеш поселогы” муниципаль берәмлегенең 2018 елның 28 

маендагы 75-рс номерлы “Муниципаль берәмлек башлыгына ай саен премия 

бирү турында” карарын гамәлдән чыгарырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы 

Тенеш поселогы” муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесенә 

йөкләргә. 
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Кама Тамагы муниципаль районының 
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