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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 нчы елның 28 нче феврале 

КАРАР

Татарстан Республикасы Саба .муниципаль районы 

Иштуган авыл җирлеге л<;ирле үзидарә органнарының  

муниципаль хезмәткәрләре саны һәм аларның хезмәт өчен  

түлә\ гэ киткән факттагы чыгымнары турында  

квар1ал саен мәгълүматлар бастырып чыгару 

тәртибен раслау турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оешгыруның гомуми принцигикры
I

турында» 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән 131 —  ФЗ номерлы Федеркль 

законның 52 матдәсе һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Иштуган авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль райот^! Иштуг'аи авыл җирлеге бан 1карма комитеты

КАРАР И'ГТЕ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Ип1 туган авыл җирлеге җирле 

үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләре саны һәм аларның хезмәт очен 

түләүгә киткән фактгагы чыгымнары турында квартал саен мәгьлүма'глар бас'гырып 

чыгару тәртибен расларга (кушымтада).

2. Әлеге карарны «Интернет» мэп.лүмат-телекоммуникаңия челтәрендә Татарстан 

Республикасы хокукый мәгьлүмат рәсми порталында түбәндәге адрес буенча: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Саба муниципаль районы Иштуган авыл җирлегенең 

рәсми сайтында http://saby.tatarstan.ru/rus/ishtugan адресы буенча бастырып 

чыгарырга.

3. Әлеге карар бастырып чыгарган көннән үз көченә керә.

mailto:isht.sab@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://saby.tatarstan.ru/rus/ishtugan
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4. Әлеге карарның үтәлепюн когггрольдэ тотуны Татарстан Респуб]нн<асы Саба 

муниципаль районы Иштуган авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесенә
[

йөкләргә. I

|/1 #оЖ1 и1 ҮгаГшЩг1 җирлеге баишьп'ы:Фч
1«о«

Р. Ш. Галиахметов



Татарстан Республикасы Саба муниципаль рай(|)ны 

Иштуган авыл җирлеге Башкарма комитетыйың  

2019  нчы елның 28 февралендә кабул ителгән  

10 номерлы карарына 1 нче кушымта

Тагарсгаи Республикасы Саба мупици11ал1> районы И1пгу1ан авыл җирлеге 

җирле үзидарә органнарының муниципаль хсзмә! кәрләре саны һәм аларның  

хезмәтләре өчен гүләүгә кигкән ф аш  гагы чыгымнары гурыида кваргал саен

мәгълүматлар баегырын 41>1гару Тәргибе

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турьп 1да» 2003 eJП'Гың 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 52 

статьясындагы 6 өлеше, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының 

Иштуган авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә эп 1лә 1п'ән Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Иштуган авыл җирле]'е җирле үзидарә 

органнарының муниципати^ хезмәткәрләре саны һәм аларның хезмәг өчен түләүгә 

киткән чыгымнарының факттагы күрсәткечләрен бастырып чьп^ару тәртибе (адга 

таба —  Тәртип)

I.2. Тәртип Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Иштуган авыл 

җирлеге җирле үзидарә оргаинарьшың муниципаль хезмәткәрләре саны һәм аларның 

хезмәт өчен түләүгә киткән факттаг'ы чьн’ымнары турында квартал саен белешмәләр 

тапп.1ыру, раслау һәм рәсми бастырып чьн’ару процедурасын билгели (алга таба — 

мәп>лүматлар).

II. Авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләре 

саны һәм аларның хезмәг өчен түләүгә факттап,! чыгымнары гурыида

мәгълүмат т а п т ы р у  тәртибе һәм сосгавы

■



2.1. Мәгълүматлар квартал саен җирле үзиларә органнары хезмэчкәрләренең уртача 

саны, шул исәптән хисап чорында хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашырган Иштуган авыл 

җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең исемлек буенча уртача саны турын/да, шу:(1 ай 

ук хисап чорында хезмәт хакына исәпләнгән түләүләрне (акчалата эчтәлек) исәпкә Щ '  

алмыйча, хезмәт өчен түләү чыгымнарын тормьипка ашыруга юнәлдерелгән бюджет 

ассигнованиеләре күләмен чагылдыралар.

2.2. Мәгълүматлар хисап чорыннан соң килүче айның .5 нче числосына кадәр әле 1 'е 

Тәртипнең кушымтасы нигезендә бирелә.

2.3 Иштуган авыл җирлеге башкарма комитеты әлеге Тәртипнең купн,1мтасг>нтта 

бирелгән форма нигезендә мәгьлүмат формалангтыра.

III. Җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләре саны һәм 

аларның хезмәт өчен түләүгә киткән факттагы чыгымнары турында квартал  

саен мәгьлүма глар бастырып чыгару тәртибе

3.1. Иштуган авыл җирлеге баин<арма комитеты тарафьпшан отчет чорьпншн соң 

килүче айның соңгы числосьппши да со 1Ц'а калмыйча, мәгълүматларны раслау 

турында Иштуган авыл җирлеге башкарма комитеты карар проекты әзерләнә.

3.1.Иштуган авыл җирлеге бапшарма комитеты карары белән расланган белешмәләр 

квартал саен хисап артыннан килүче икенче айның соңгы числосьша кадәр Иштуган 

авыл җирлеге сайтында бастырылырга тиепт



Иштуган авыл жирле! е 

җирле үзидарә органнарының 

муниципаль хезмәткәрләре саны 

һәм аларның хезмәтләре өчен түләүгә

киткән факттаг ы чьпъгмнары турында
I

квартап саен мәгълүматлар оастьфып  

чыгару тәртибенә кушымта

20__ ел хисап чорьша

(беренче квартал, яргы ел. г\гы з ай. ел)

И 1иту1 'ан авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының муниңина]н> хез?>/1эткәрләре 

саны һәм аларның хезмәт өчен түләүгә факттагы чьн'ымнарг51 турында мәп^лүматлар

Хезмәткәрләр категориясе

Га'1'арсган Республикасы Саба 

мyнинипaJИ. районы Интгугаг! 

авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге хезмәткәрләре

шул исәптән: муниципаль 
хезмәткәрләр____________

Хисап чоры, 

хезмәткәрләр саны

Хисап чорьша хезмәт] 

өчен түләүгә факттагы 

чыгымнар.

(Мең сумнарда)


