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Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл 

җирлеге Советының 2018 елның 28 апрелендәге 118 номерлы «җирле 

үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы 

вазыйфаи затларына, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 

Олы Качык авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләргә 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 

депутатларына, сайланулы вазыйфаи затларына, муниципаль берәмлекләрнең 

контроль – хисап органнары рәисләренә, Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру 

нормативларына үзгәрешләр кертү турында" Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 елның 17 октябрендәге 940 номерлы карары 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарәнең үз 

вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларының, сайланулы 

вазыйфаи затларының, Татарстан Республикасында муниципаль 

берәмлекләрнең контроль-хисап органнары рәисләренең, муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру нормативлары 

турында " 2018 елның 28 мартындагы 182 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл 

җирлеге Советы 

 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Олы Качык авыл 

җирлеге Советының 2018 елның 28 апрелендәге 118 номерлы «җирле 

үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы 

вазыйфаи затларына, Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районының 

Олы Качык авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль 

хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турындагы 

нигезләмәне раслау хакында " карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 



1.1. 2.4 пунктта. Нигезләмәләр " 4,65» санын «6,72»санына алмаштырырга. 

2. Әлеге карар 2018 елның 1 октябреннән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла. 

3. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыгарга тиеш.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
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