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i,.;
]Татарстан Респубir*асы Саба муниципаль
, Районы Эзма авыл цирлеге щирле
yзидаро оргаЁнарыныц муниципаль
хезмэткарларе саны hэм аларныц
хезмэт ечен тулаl4rэ факттагы

бастырып
у хакында

щирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
ц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныц 52
муниципаль районы Эзмо авыл }кирлеге Уставы нигезендэ

башкарма комитеты карар итте:

1. Татарстан Саба муниципаль районы Эзмэ авыл цирлеге цирле
y3идаро оргалнарыныц муниципаль хезмэткорлэре саны hэм аларныц хезмэт

9чен, тYлсY Qуенча факттагы чыгымнары турында квартал саен мэгълYматларqчен IYлаY
б!стырьrп чыгару тэртибен расларга. (1 нче кушымта ).

буенча: httр://ргачо,tаtагstап.ru hэм Саба муниципаль районы Эзмэ авыл
ЦИРлегеНец расмЙ саЙтьlнда тубэндэге адрес буенча: http://saby,tataгstan,ruiizma
бастырьtп чыгарыýга.

керэ,
алам.

ТУРЫНДа>,,2003,
статьясы heM
Эзмэ авыл }кирле

А.Р.Шайхетдинов

квартал

кИнтернет> мэгълyмат-телекоммуникация челтэрендэ
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Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Эзмо авыл
щирлеге башкарма
комитетыныц 2019 елныц 27
февралендэ чыккан Ns 5
карарына 1 номерлы кушымта

l. Гомуми нигезламолэр.

рациясендо щирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турыНда> 200З елньIц б октябрендаге 131-Ф3 номерльl Федераль законныц 52
статьясьlндагьl б елеше, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц
Эзма авыл }кирлеге Уставы нигезендэ эшлэнгон Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районьt Эзма авыл }кирлеге )цирле yзидарэ органнарыныц
муниципаль хезмоткэрлэре caHbl haM аларныц хезмэт ечен тyлаy чьlгымнарыныц
факттагы кyрсэткечларен бастьlрьlп чыгару тэртибе (алга таба - Тортип)

1,2. Тартип Татарстан Республикасы Саба муниципаль районьr Эзма авыл
)цирлеге щирле yзидара органнарыныц муниципаль хезмоткарларе саны haM
аларньlц хезмат ечен тyлоyга факттагы чыгымнарьl турьlнда квартал саен
белешмалор тапшьlру, раслау haM расми бастьlрьlп чыгару процедурасын билгели
(алга таба - могълyматлар).

ll. Авьlл щирлеге щирле yзидара органнарыньlц муниципаль хезматкэрлэре саны
haM аларныц хезмат очен тyлоyга факттагьt чьlгьlмнары турында могьлyмат
тапшыру тэртибе hэм составы.

2,1. [\Лэгълуматлар квартал саен щирле yзидара органнары хезмэткорларенец
уртача саны, шул исэптан хисап чорында хезмат эшчэнлеген гамолгэ ашырган
Эзма авьlл }цирлеге муниципаль хезматкэрлэренец исемлек буенча уртача саны
турында, шулай ]ук хисап чорында хезмэт хакына исэплэнгон тyлаyларне
(акчалата эчтолек) исопко алмыйча, хезмат ечен тyлэy чыгымнарын тормышка
ашыруга юнолдерелган бюджет ассигнованиелэре кyлэмен чагылдыралар.

2.2. атлар хисап чорыннан соц килyче айныц 5 числосына кадор элеге
Тартипнец куlлымтасы нигезендэ бирелэ.
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2.З Эзмэ авыл )цирлеге башкарма комитеты алеге Тэртипнец кушымтасында
бирелген форма нигезендэ магълyмат формалаштыра,

}1,1. }t(ирле iyзид€
хезмёт ечен ,тyлоугэ факттагы чыгымнары турында квартал саен мэгълyматлар
бастырып чыгару тэртибе.
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Саба муниципаль районы Эзмэ авыл щирлеге щирле
муниципаль хезматкарларе саны hэм аларныц хезмэтларе
чыгымнары турында квартал саен мэгълyматлар бастырып
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эзмо авыл щирлеге жирле yзидарэ органнарыныц муниципаль хезмэткэрлоре

сьны haM аларныц хезмэтларе очен тyлэугэ факттагы чыгымнары турында
, квартал]саен мэгълyматлар бастырып чыгару тартибена кушымта

, , ' '., ' : ] 20-ел ХИсап ЧорыНа (беренче кВарТал, ярты ел, ryгы3 аЙ, ел))

эзмэавыл}кирлегежирлеyзидарэорганнары н ы цмуни ципальхезматкарлоре
саны

h а м ал а р н ы цхе з м этеч е нтyл эyгэф а ктта гы ч ы гы м н а р ы тур ы нда м э гълyм атл а р

.i

Хезматкэрл ар категориясе

i

Хисапчоры ечен,
хезмэткэрлэр саны

Хисап чорына хезмот
очен тyлэyгэ факттагы

чыгымнар.
(мец сумнарда)

Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы
Эзма авыл щирлеге
муниципаль берэмлеге
хезмэткэрлоре

шулисаптан:
мун и ци пал ьхезмэткорлэр


