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КАРАРЫ

“14” декабрь 2018нче ел №42-124

“Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл ж;ирлеге 
Советы ныц 2018 нче елныц 01нче октябрендэге “Яца Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл ж;ирлеге муниципаль хезмэткэрлэренец вазыйфаи окладлары 

кулэмнэрен, айлык Иэм башка естэмэ тулэулэр кулэмен 1зэм аларны гамэлгэ ашыру 
тэртибен билгелэу турында” 40-111 номерлы карарына узгэрешлэр керту турында”

2003 нче елныц 6 нчы октябрендэге “Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында” 131-ФК номерлы Федераль кануны, 2013 нче 
елныц 28 нче декабрендэге “Иминият пенсиялэре турында” 400-ФК номерлы Федераль 
кануны, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 нче елныц 28 нче 
мартындагы “Жфрле узидарэнец уз вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы 
депутатларына, сайлап куела торган вазыйфаи затларына, муниципаль берэмлеклэрнец 
контроль-хисап органнары рэислэренэ, Татарстан Республикасында муниципаль 
хезмэткэрлэргэ хезмэт ечен тулэу чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында” 
182 нче карары белэн расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 
2018 нче елныц 17 нче октябрендэге “Ж,ирле узидарэнец уз вэкалэтлэрен даими нигездэ 
гамэлгэ ашыручы депутатларына, сайлап куела торган вазыйфаи затларына, муниципаль 
берэмлеклэрнец контроль-хисап органнары рэислэренэ хезмэт ечен тулэу чыгымнарын 
формалаштыру нормативларына узгэрешлэр керту хакында” 940 номерлы карары, 
Татарстан Республикасында муниципаль берэмлеклэрнец контроль-хисап органнары 
рэислэренэ, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
>к;ирлеге Советы

КАРАР БИРС:
1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 

>к;ирлеге Советыныц 2018 нче елныц ОЗнче октябрендэге “Яца Чишмэ муниципаль 
районы Петропавел авыл >к;ирлегендэ муниципаль вазыйфаларны даими нигездэ билэгэн 
муниципаль хезмэткэрлэренец вазыйфаи окладлары кулэмнэрен, айлык йэм башка 
естэмэ тулэулэр Иэм аларны гамэлгэ ашыру тэртибен билгелэу турында 40-111 номерлы 
карары белэн расланган Муниципаль вазыйфаларны даими нигездэ билэгэн затларга 
акчалата булэклэу кулэменэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
1 нчекушымтаныц 2 пунктында «4,65» саннарын " 6,72»саннарынаалмаштырырга.

mailto:3-35-18.Ppav.Nsm@tatar.ru


2. Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
ж и рл еге  С оветынын, 2018 нче елньщ  01нче  о ктя б р е н д э ге  “Яда Чишмэ муниципаль районы 
Петропавел авыл ж;ирлеге муниципаль хезмэткэрлэренец вазыйфаи окладлары 
кулэмнэрен, айлык Иэм башка естэмэ тулэулэр кулэмен йэм аларны гамэлгэ ашыру 
турында 40-111 номерлы карарыныц 13 нче кушымтасын “Тиешле еллар эшлэгэн ечен 
муниципаль пенсиягэ чыгу белен бейле ревеште бер тапкыр биреле торган булеклеу 
тертибе йем шартлары тертибен” яда редакцияде беян итерга:
“1. Муниципаль вазыйфаны даими нигезде билеген затка, муниципаль хезметкерге, 
тиешле еллар эшлеген ечен пенсияге чыгу белен бейле ревеште, пенсияге естеме хокукы 
булганда, бер тапкыр акчалата булек тулене.
Муниципаль вазыйфаны даими нигезде билеген затка бер тапкыр булеклеу билеген 
вазыйфасы буенча билгеленген ун тапкыр айлык акчалата булек кулеменде тулене. 
Муниципаль хезметкерге бер тапкыр биреле торган акчалата булек муниципаль хезмет 
вазыйфасы буенча эштен азат ителген кенге билгелене торган айлык акчалата керемнец 
биш тапкыр кулеменде тулене, муниципаль хезмет стажы 15 ел булганда бем муниципаль 
хезмэтнец hep килесе тулы елы ечен естеме ревеште 0,5 айлык акчалата керем, ул айлык 
акчалата керемнец ун кулеменнен артмаска тиеш.
Муниципаль хезмет стажы муниципаль вазыйфадан яки муниципаль хезметтен азат 
ителген кенге билгелене.
2. Бер тапкыр бирела торган булеклеу кулэмен билгелэгэндэ исэпкэ алына торган 
муниципаль хезмэткэрнец айлык акчалата тоту составына тубэндэгелэр кертелэ: 
вазыйфаи оклад, класс чиннары ечен айлык естэмэ, муниципаль хезмэтнец махсус 
шартлары ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ тулэу
3. Бер тапкыр бирелэ торган акчалата тулэу турындагы карар тиешле еллар эшлэгэн 
ечен пенсиягэ чыгу белен бейле ревеште эштен азат иту турындагы карар белен бер ук 
вакытта рэсмилэштерелэ.
4. Бер тапкыр бирелэ торган булеклеу, пенсиягэ чыгу белен бейле ревеште, муниципаль 
хезмэткэр эштен азат ителген кеннэн бер айдан да соцга калмыйча, муниципаль 
хезмэткэрлэр турыдан-туры эштен чыгар алдыннан хезмет итэ торган орган тарафыннан 
тулене.
5. Тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ чыгу белен бер тапкыр бирелэ торган акчалата 
булек хезмет кенэгэсендэ билгелэнеп куела. Гражданга тиешле елларны эшлэгэн Ьэм 
аннан соц муниципаль хезмет туктаткан ечен пенсиягэ чыкканнан соц бер тапкыр бирелэ 
торган булеклеу яцадан муниципаль хезмэткэ урнашкан очракта кабат тулэнми.
6. Бер тапкыр бирелэ торган булэкне тулэу ж;ирле бюджет акчаларыннан гамэлгэ 
ашырыла”.

3. Элеге карар 2018 нче елныц 1 нче октябреннэн барлыкка килгэн хокук 
менэсэбэтлэренэ кагыла Ьэм уз кеченэ керэ.

4. Элеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталыныц 
рэсми сайтында” “Интернет” мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ ") 
http://pravo.tatarstan.ru., Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтында 
http://novosheshminsk.tatarstan.ru/. бастырып чыгарырга (халыкка игълан итэргэ

5. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яца Чишмэ

Татарстан РеспубликасыЯца Чишмэ 
муниципаль районы Петропавел 
авыл жщрлеге башлыгы % Д.С.Никитин
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