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Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы ШеruJе авыл цирлеге жирле
yзидара органнарыныц муниципаль
хезмэткэрларе саны haM аларныц
хезмэт очен ryлаYгэ факггагы
чь!гымнары ryрында квартал
саен мэгьлyматлар бастырып
чыгару тартибен раслау хакында

<Россия Федерациясендэ жирле Yзидарэ оештыруньlц гомуми принциплары
ryрындаr) 2003 елныц б октябрендаге 13,1-Ф3 номерлы Федераль законныц 52
статьясы haM Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге Уставы нигезендэ
Шекше авыл )t(ирлеге баUJкарма комитеты карар итте:

,1. Татарстан Респфликасы Саба муниципаль районы Шекше авьш цирлеге жирле
Yзидарэ органнарыныц муниципаль хезмэткэрларе саны hэм аларныц хезмэт
очен ryлэY буенча факгтагы чыгымнары ryрында квартал саен мэгьлYматлар
бастырып чыгару тэртибен расларга. (1 нче кучlымта ).
2. Олеге карарны (Интернет) мэгьлYмат-телекоммуникация челтарендэ

Татарстан Респфликасы хокукый мегьлYмат расми порталында ryбэндэге адрес
буенча: http://pravo.tataБtan.ru hэм Саба муницип;rль районы ШекUе авыл
жирлегенец рэсми сайтында ryбандэге адрес буенча: htto://Sabv.tatarstan,ru/
shikShi бастырып чыгарырга.
З. Олеге карар халыкка игьлан итёлган коннэн Yз к€чена керэ.
4. Олеге карарныц Yгалеш]ен контрольда тотуны Yз остемэ алам.

Шекше авыл жирлеге Р,Р,Хайртдинов



Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Шекле
авыл жирлеге башкарlчlа
коl\4итетыныц 2019 елныц 27
февралендэ чыккан Ns 3
карарына '1 номерлы куLчымта

Татарстан Реепубликасы Саба муниципаль районы ШекчJе авыл цирлеге щирле
Yзидарэ органнарыныц муниципаль хезматкэрлэре саны haM dларныц хезмэтларе
ачен ryлэYгэ факгтагы чыгымнары ryрында квартал саен магьлуматлар бастырып

чыгару тэртибе.

l. Гомуми нигезлэмалар,

1.1 <Россия Федерациясенда жирлё Yзидарэ оештыруньlц rомуми принципларь]

ryрындаD 2003 елныц б оtсгябрендаге 131-Ф3 номерлы Федераль законныц 52
статьясындагы б елеше, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц
ШекLче авыл щирлеге Уставы нигезенда эlллангэн Татарстан Реслубликасы Саба
муниципаль районы ШекцJе авыл цирлеге жирле Yзидарэ органнарыныц
муниципаль хезмэткэрларе саны hэм аларныц хезмэт очен ryлаy чыгымнарыныц
факпагы кYрсэткечларен бастырып чыгару тартибе (алга таба - Тэртип)

1.2. Тэртип Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл
жирлеге цирле Yзидара органнарыныFt муниципаль хезмэткэрлэре саны hэм
аларныц хезмэт очен ryлаYгэ факттагы чыгымнары ryрында квартал саен
белешмэлар тапUJыру, раслау hэм рэсми бастырып чыгару процедурасын билгёли
(алга таба - магьлYматлар),

ll. Авыл жирлеге цирле Yзидара органнарыныц муниципаль хезмэткэрларе саны
haм аларныц хезмат ечен ryлэYгэ факгтагы чыъlмнары ryрында мэгьлYмат
тапшыру тэртибе haM ооставы.

2.1. МагьлYматлар квартал саен цирле Yзидарэ органнары хезмэткарлэренец
уртача саны, шул исаптан хисап чорында хезмат эtлчанлеген гамэлк) ачJырган
ШекUJе авыл цирлеге муниципаль хезмэткэрларенец исемлек буенча уртача саны
ryрында, шулай ук хисап чорында хезмэт хакына исэпланган ryлэYлэрне
(акчалата эчталек) исэпкэ алмыйча, хезмэт очен ryлаY чыьIмнарын тормыtлка
ашыруга юнэлдерелган бюджет ассигнованиелэре кчлэмен чагылдыралар,

2,2. МэгьлYматлар хисап чорыннан соц килYче айныц 5 числосына кадэр алеге
Тэртипнец кушымтасы нигезендэ бирелэ,

2.3 Шекше авыл жирлеге башкарма комитеты алеге Тартипнец куцымтасывда
бирелган форма нигезендэ мэгьлYмат формалаштыра.

lll. )l{ирле Yзидарэ ор[аннарыныц муниципаль хезматкарлэре саны haМ аларныц
хезмэт очен тYлэYгэ факпагы чыгымнары ryрында квартал саен магьлYматлар
бастырып чыгару тартибе.



3,1, ШекUJе авыл цирлеге баUJкарма комитеты тарафыннан отчет чорыннан соц
килYче айныц соцгы числосыннан да соцга калмыйча, магьJlYматларны раслау
ryрында Шекле авыл цирлеге башкарма комитеты карар проекгы эзерлэнэ,

3.1,ШекцJе авыл жирлеге башкарма комитеты карары белэн расланган
белешмалэр квартал саен хисап артыннан килyче икенче айнын сонгы числосына
кадэр Шекrjе авыл жирлеrе сайтында бастырылырга тиеUJ.



Шекше авыл жирлеге цирле Yзидарэ органнарыныц муниципаль хезмэткэрлэре
саны hэм аларныц хезматларе очен ryлэYга факттагы чыrымнары турында

квартал саен магьлyматлар бастырып чыгару тэртибена цушымта

20_ел хисал чорына (6еренче квартал, ярты ел, ryгыз ай, ел))
Шекше авыл цирлеге цирле yзидара органнарыныц муниципаль
хезматкерларе саны hэм аларныц хезмат очен ryлаYга факгIагы

чыгымнары ryрында мsгьлyп,4атлар

Хезмэткэрлэр категориясе Хисап чоры вчен,
хезмэткэрлэр саны

Хисап чорына хезмэт
€чен ryлэyгэ факттагы

чыгымнар.
(мен сумнарда)

Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы
Шекше авыл цирлеге
муниципаль берамлеге
хезматкэрларе

tllул исэптан: муниципаль
хезматкарлар


