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Яр Чаллы шәһәрендǝ спорт резервын 
әзерләүне гамәлгә ашыручы 

муниципаль физкультура спорт 

оешмалары хезмәткәрләренең 
хезмәте өчен түләү шартлары hǝм 
Шǝhǝр Советыныӊ аерым Карарларына  
үзгǝрешлǝр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 

елныӊ 25 сентябрендǝге «Татарстан Республикасында спорт 
резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы дәүләт физкультура 

спорт оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 
шартлары турында» 853 санлы Карары, Татарстан 

Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 
Уставыныӊ 28 маддǝсе нигезендǝ   

Шǝhǝр Советы 
 

КАРАР бирде: 

 

1. Расларга: 

1) Яр Чаллы шәһәрендǝ спорт резервын әзерләүне гамәлгә 
ашыручы муниципаль физкультура спорт оешмалары  

җитǝкчелǝре hǝм хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү 
шартлары  турында Нигезнамǝне 1 нче кушымтада каралган 
тǝртиптǝ; 

2) Яр Чаллы шәһәрендǝ спорт резервын әзерләүне гамәлгә 
ашыручы муниципаль физкультура спорт оешмалары  гомуми 

тармак эшче hөнǝрлǝре, мǝдǝният, сǝнгать hǝм 
кинематография хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары hөнǝри 
квалификацион төркемнǝре җитǝкчелǝре, белгечлǝре hǝм 



хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝне 
2 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ. 

2. Əлеге Карарныӊ 1 пункты белǝн билгелǝнгǝн Яр Чаллы 
шәһәрендө спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы 

муниципаль физкультура спорт оешмалары хезмәткәрләренǝ 
билгелǝнгǝн  хезмǝт хакы, хезмǝткǝрлǝрнеӊ хезмǝт  
вазыйфалары күлǝме hǝм квалификациялǝре үзгǝрешсез калган 
очракта,   Карар нигезендǝ хезмǝт хакы түлǝүгǝ кадǝр 
гамǝлдǝ булган хезмǝт хакына түлǝү системасындагы түлǝүдǝн 
ким булмаска тиешлеген билгелǝргǝ.  

3.  Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 08 ноябрендǝге «Физик 
культура hǝм спорт муниципаль учреждениелǝре җитǝкчелǝре 
hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында» 27/9 
санлы  Карарына түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 

1) Карарныӊ 3 пунктында «гамǝлгǝ керǝ» сүзлǝрен «соӊ 
барлыкка килгǝн хокук мөнǝсǝбǝтлǝре өчен гамǝлдǝ» дип 

үзгǝртергǝ;   
2) физик культура hǝм спорт муниципаль учреждениелǝре 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝгǝ 
түбǝндǝге эчтǝлектǝге  55.1 пунктын өстǝргǝ:  

«55.1.  Җитǝкчелǝргǝ стимуллаштыру характерындагы 

башка түлǝүлǝр Башкарма комитет билгелǝгǝн тǝртиптǝ 
башкарыла.». 

4.  Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 08 ноябрендǝге «Яшьлǝр 
эшлǝре буенча муниципаль учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝре 
хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝлǝрне раслау hǝм 
Шǝhǝр Советыныӊ аерым карарларына үзгǝрешлǝр кертү 
хакында» 27/10 санлы Кпарарыныӊ 6 пунктында «гамǝлгǝ 
керǝ»  сүзлǝрен «соӊ барлыкка килгǝн хокук мөнǝсǝбǝтлǝре 
өчен гамǝлдǝ» дип үзгǝртергǝ. 

5. Əлеге Карарныӊ,  2018 елныӊ 01 декабреннǝн соӊ 
барлыкка килгǝн хокук мөнǝсǝбǝтлǝре өчен гамǝлдǝ булучы  
1, 2 пунктларыннан тыш,  рǝсми басылган көненǝн үз көченǝ 
керүен билгелǝргǝ. 

6.  Әлеге Карар үтәлешен контрольдǝ тотуны Шәһәр 
Советының социаль-икътисадый үсеш мәсьәләләре һәм бюджет 
буенча даими комиссиясенә йөкләргә.   

 

 

Шәһәр Хакиме                                       Н.Г.Мәһдиев 

 
 


