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Татарстан Республикасы  Яңа Чишмә муниципаль районы 
 Буревестник авыл җирлеге  Советы 

 
КАРАРЫ 

 
“ 14 ” нче декабрь 2018 нче ел                                                                                      № 57-105 

 

“Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлеге 
Советының 2018 нче елның 24 нче сентябрендәге “Яңа Чишмә муниципаль районы 

Буревестник авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары 
күләмнәрен, айлык һәм башка өстәмә түләүләр күләмен һәм аларны гамәлгә ашыру 
тәртибен билгеләү турында” 55-94 номерлы  карарына үзгәрешләр кертү турында” 

 
 2003 нче елның 6 нчы октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 
оештыруның гомуми принциплары турында” 131-ФК номерлы Федераль кануны, 2013 нче 
елның 28 нче декабрендәге “Иминият пенсияләре турында” 400-ФК номерлы Федераль 
кануны, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 нче елның  28 нче 
мартындагы “Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы 
депутатларына, сайлап куела торган вазыйфаи затларына, муниципаль берәмлекләрнең 
контроль-хисап органнары рәисләренә, Татарстан Республикасында муниципаль 
хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында” 
182 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
2018 нче елның 17 нче октябрендәге “Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә 
гамәлгә ашыручы депутатларына, сайлап куела торган вазыйфаи затларына, муниципаль 
берәмлекләрнең контроль-хисап органнары рәисләренә хезмәт өчен түләү чыгымнарын 
формалаштыру нормативларына үзгәрешләр кертү хакында”  940 номерлы карары, 
Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап органнары 
рәисләренә, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл 
җирлеге Советы  

КАРАР БИРӘ: 
 

 1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл 
җирлеге Советының 2018 нче  елның 24 нче сентябрендәге “Яңа Чишмә муниципаль 
районы Буревестник авыл җирлегендә муниципаль вазыйфаларны даими нигездә 
биләгән муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары күләмнәрен, айлык һәм 
башка өстәмә түләүләр һәм аларны гамәлгә ашыру тәртибен билгеләү турында 55-94 
номерлы карары белән расланган Муниципаль вазыйфаларны даими нигездә биләгән 
затларга акчалата бүләкләү күләменә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
1 нче кушымтаның 2 пунктында «4,65» саннарын " 6,72» саннарына  алмаштырырга. 
2.Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлеге 
Советының 2018 нче елның 24 нче сентябрендәге “Яңа Чишмә муниципаль районы 
Буревестник авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары 
күләмнәрен, айлык һәм башка өстәмә түләүләр күләмен һәм аларны гамәлгә ашыру  

 

СОВЕТ   

БУРЕВЕСТНИКОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

423194, с. Слобода Волчья, ул. 

Центральная, 29 

 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БУРЕВЕСТНИК АВЫЛ  

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

423194, Волчья Бистәсе, 

Үзәкурамы, 29 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


