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Алабуга муниципаль районы авыл җирлеге Советының 2018 елның 28 

апрелендә кабул ителгән 114 номерлы «Алабуга муниципаль районының Олы 

Качык авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә үз вәкаләтләрен даими нигездә 

башкаручы җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларының, муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турындагы 

нигезләмәне раслау хакында " карарына үзгәрешләр кертү турында» 

 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында " 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмәт турында 2013 

елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы, «җирле 

үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларының, 

сайланулы вазыйфаи затларының, контроль-хисап органнары рәисләренең, 

Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 елның 28 мартындагы 182 номерлы карары, 

Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт 

хезмәткәрләренең акчалата эчтәлеге турында» 2018 елның 22 мартындагы ПУ-

239 номерлы Указы белән Олы Качык авыл җирлеге Советы 

Карар: 

1. Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлеге Советының 

2018 елның 28 апрелендәге 118 номерлы «Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен 

даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затларының, Алабуга 

муниципаль районының Олы Качык авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә 

муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары 

турындагы нигезләмәне раслау хакында " карарына үзгәрешләр кертү 

турында»: 

1.1. Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл җирлеге Советының 

2018 елның 28 апрелендәге 118 номерлы «Алабуга муниципаль районының 

Олы Качык авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә үз вәкаләтләрен даими 

нигездә гамәлгә ашыручы җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларының, 

муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» карарының 1 пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: "Алабуга муниципаль районының Олы Качык авыл 

җирлеге муниципаль берәмлегендә: 

«1. Раслау: 



1.1. Алабуга муниципаль районының Олы Качык авыл җирлеге 

муниципаль берәмлегендә үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында НИГЕЗЛӘМӘ (1 нче 

кушымта). 

1.2. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте 

карарлары ТР Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2018 елда еллык түләүле отпуск биргәндә компенсация түләү 

тәртибен раслау турында (2 нче кушымта)»; 

1.2. Алабуга муниципаль районының Олы Качык авыл җирлеге 

муниципаль берәмлегендә үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы 

җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларының, муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турындагы 

Нигезләмәнең 2 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«2. Муниципаль берәмлек башлыгының, Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен 

даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затларының хезмәте өчен 

түләү 

2.1. Олы Качык авыл җирлеге муниципаль берәмлеге башлыгының, Җирле 

үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы 

вазыйфаи затларының айлык акчалата бүләге әлеге Нигезләмәнең 1 нче 

кушымтасы нигезендә билгеләнә. 

2.2. Муниципаль берәмлек башлыгына, җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен 

даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затларга еллык түләүле 

отпуск биргәндә бер тапкыр бирелә торган түләү бер айлык акчалата түләүдән 

артмаган күләмдә түләнә. 

2.3. Муниципаль берәмлек башлыгына айлык акчалата бүләк һәм еллык 

түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр түләнә торган түләүдән тыш, айлык 

акчалата бүләк, тиешле елларны эшләгән өчен айлык өстәмә түләү, муниципаль 

хокукый актлар нигезендә премияләр түләнә ала. 

2.4. Муниципаль берәмлек башлыгының айлык акчалата бүләкләү өчен 

чыгымнар күләме елына 4,65 айлык акчалата бүләкнең 4,65 нормативыннан 

артып китә алмый. 

2.5. Муниципаль берәмлек башлыгының айлык бүләгенә тиешле елларны 

эшләгән өчен айлык өстәмә түләү күләме 3.3 пунктында билгеләнгән 

күләмнәрдән артмаска тиеш. нигезләмә. 

2.6. Тиешле елларны эшләгән өчен айлык өстәмә түләү чыгымнары күләме 

елына тиешле вазыйфа буенча өч айлык акчалата түләү тәшкил итүче 

нормативтан артып китә алмый».  

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

Рәис                                                      А. А. Голованов                                                         


