
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕК СОВЕТЫ 

ШИЛНӘБАШ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

КАРАР 

 

"06" декабрь 2018 ел.            Шилнәбаш авылы                           № 31/3 

 

 Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Шилнәбаш авыл җирлеге 

Советының 22.05 2018 елның № 25/1нче карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Тукай муниципаль районы Шилнәбаш авыл җирлеге муниципаль 

хезмәткәрләренең һәм даими нигездә муниципаль вазыйфаларны биләүче 

затларның хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында   

 

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы 

депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында " 

12.02.2009 елдагы 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 2013 елның 25 

июнендәге Татарстан Республикасы кодексы нигезендә. № 50-ТРЗ " Муниципаль 

хезмәт турында «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 17 

октябрь, 940 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасында җирле 

үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларына, 

сайлап куела торган вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләрнең контроль-

хисап органнары рәисләренә хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру 

нормативлары турында «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 

ел, 28 март, 182 нче карары белән расланган Татарстан Республикасында җирле 

үзидарәнең, үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы муниципаль 

берәмлекләрнең контроль-хисап органнары рәисләре, Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәткәрләр, Тукай муниципаль районы Шилнәбаш авыл җирлеге 

Советы, 

 

Карар: 

 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Шилнәбаш авыл җирлеге 

Советының 22.05 2018 елның № 25/1нче карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Тукай муниципаль районы Шилнәбаш авыл җирлеге муниципаль 

хезмәткәрләренең һәм даими нигездә муниципаль вазыйфаларны биләүче 

затларның хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында  түбәндәге үзгәрешләр: 

1.1. 2.1 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә: 



«2.1. Муниципаль вазыйфаны даими нигездә биләгән затның (җирлек башлыгы) 

хезмәте өчен түләү айлык акчалата бүләк һәм айлык акчалата бүләк рәвешендә 

башкарыла. Айлык акчалата бүләкләү һәм акчалата бүләкләү күләме Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән нормативлар 

нигезендә әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендә билгеләнә. Шул ук 

вакытта еллык акчалата бүләк суммасы елына 6,72 айлык акчалата бүләкләүдән 

артмаска тиеш.»; 

1.2. Карарның 1 нче кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә: 

 

Акчалата бүләк һәм акчалата бүләкләрнең иң чик күләмнәре. 

                                                                                                                                         

Наименование должности 

 

Денежное 

вознаграждение 

Денежное поощрение 

Глава Шильнебашского 

сельского поселения  

15 300 8 568 

 

2.Әлеге карарны 2018 елның 1 октябреннән гамәлгә кертергә. 

3.Шилнәбаш авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында әлеге карарны игълан 

итәргә. 

4.Әлеге карарны Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

5. Әлеге карар аны рәсми игълан итү вакытыннан үз көченә керә. 

 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы, 

Совет Рәисе                                                                                       О. А. Гончарова 


