
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  

Татар Шуган авыл җирлеге Советы карары 

   

Татар Шуганы авылы,                         №63              31 август 2017 ел.    

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуганы авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәренә юбилей уңаеннан 

бирелә торган ӛстәмә гарантияләр турында 

 
       «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 42 статьясы, 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-

ФЗ номерлы Федераль законның 23 статьясы, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы 

нигезендә, Татар Шуганы авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 1. Татарстан Республикасы Хӛкүмәте Документлар ТР Хӛкүмәте карарлары ТР 

Хӛкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге муниципаль 

хезмәткәренә юбилей уңаеннан бирелә торган ӛстәмә гарантияләр турында" 2007 ел, 28 

нче июль, 346 нчы номерлы карары.  

2. Әлеге карар 2017 елның 21 февраленнән барлыкка килгән хокук мӛнәсәбәтләренә 

кагыла дип билгеләргә.  

3. Веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында " 

урнаштыру юлы белән әлеге карарны халыкка җиткерү http://pravo.tatarstan.ru һәм 

Азнакай муниципаль районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча: http://aznakayevo.tatarstan.ru.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук тәртибе, депутат 

этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә йӛкләргә. 

 
 

  

  

  

  

  



 Карарга кушымта Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы 

авыл җирлеге Советы Рәисе урынбасары 2017 

елның 31 августы № 63  

                                                                          Эш 

  муниципаль хезмәткәргә бирелә торган ӛстәмә гарантияләр турында Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге башкарма 

комитеты карары белән расланган юбилее уңаеннан  

 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР  

 1.1. Ӛстәмә социаль һәм башка гарантияләр, әгәр бу датага ул муниципаль хезмәт 

вазыйфасын биләгән булса, бер тапкыр бирелә торган ӛстәмә социаль һәм башка 

гарантияләр, 1 пунктны исәпкә алып, муниципаль хезмәткәргә 55 яшь тулганда түләнә. 

 2. нигезләмә.  

 1.2. Ӛстәмә социаль һәм башка гарантияләр муниципаль хезмәт стажына бәйле рәвештә 

матди ярдәм рәвешендә түбәндәге күләмнәрдә түләнә:  

Җирле үзидарә органнарында 

муниципаль хезмәтнең гомуми стажы 

55 яшькә җиткәндә хатын кызларга һәм 

ирешүгә ӛстәмә социаль һәм башка 

гарантияләр күләме 

10 елдан артык  2 

15 елдан артык  5 

20 елдан артык  7 

                    25 елдан артык 

 

10 

  

 

1.3. Муниципаль хезмәткәрнең эш стажы 55 ел - хатын - кызлар һәм 60 ел-ир-атларга 

билгеләнә. Әгәр 55 ел тулганчыга хатын-кызлар һәм 60 ел ир-атлар ӛстәмә социаль һәм 

башка гарантияләр алмаган булса, түләүне Россия Федерациясе Законы белән каралган 

пенсия яшенә җиткәч, әмма  

1.4 пунктын исәпкә алып алалар. нигезләмә. 1.4. Ӛстәмә социаль һәм башка 

гарантияләр бер тапкыр түләнә. Матди ярдәм рәвешендә ӛстәмә социаль һәм башка 

гарантияләр кабат түләнми.  

1.5. Ӛстәмә социаль һәм башка гарантияләр түләү турындагы карар җирле үзидарә 

органы җитәкчесе - эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле тарафыннан кабул ителә һәм 

хокукый акт белән рәсмиләштерелә.  

1.6. Ӛстәмә социаль һәм башка гарантияләрне түләү ӛчен җирле үзидарә органы 55 ел 

хатын-кызларга һәм 60 ел ир-атларга яки башка чорларга күрсәтелгән кӛннән 3 

календарь кӛне эчендә 1.3 пунктында күрсәтелгән казанышлар ӛчен. МКУ " Азнакай 



муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» нда түбәндәге документларны 

тәкъдим итә:  

1.6.1. муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи окладлары һәм айлык эчтәлеге турында 

белешмә;  

1.6.2. муниципаль хезмәттә эшләү стажы турында җитәкче һәм кадрлар хезмәте органы 

раслаган белешмә;  

1.6.3. кадрлар хезмәте органы раслаган хезмәт кенәгәсе һәм хәрби билетының 

күчермәләре;  

1.7. Җирле үзидарә органы документларны 1.6 пунктында каралган вакыттан алып 1 ай 

эчендә бирергә тиеш. әлеге Нигезләмә, хезмәт ӛчен түләү фонды хисабына матди 

ярдәм рәвешендә ӛстәмә социаль һәм башка гарантияләр түләргә. 

 

 

 


