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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Кәкре Елга авыл җирлеге Советының карары белән 

расланган Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими 

нигездә гамәлгә ашыручы депутатларының, сайланулы 

вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең 

хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Кәкре Елга 

авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең " 2018 

елның 10 маендагы 93 номерлы карары (2018 елның 18 

июнендәге 97 номерлы карар редакциясендә) 

 

 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарәнең үз 

вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларына, сайлап куела 

торган вазыйфаи затларына, Татарстан Республикасында муниципаль 

берәмлекләрнең контроль-хисап органнары рәисләренә, муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру 

нормативлары турында " 2018 ел, 28 март, 182 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасында җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи 

затларына, муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап органнары 

рәисләренә, муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен, үз вәкаләтләрен 

даими нигездә гамәлгә ашыра торган муниципаль берәмлекләрнең контроль-

хисап органнары рәисләре, Татарстан Республикасында муниципаль 

хезмәткәрләр»  

Кәкре Елга авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Кәкре Елга 

авыл җирлеге Советының карары белән расланган Азнакай муниципаль 

районы Кәкре Елга авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең, җирле 

үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы 

депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының, муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Кәкре Елга авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләре 

тарафыннан 2018 елның 10 маендагы 93 номерлы (2018 елның 18 июнендәге 

97 номерлы карар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләр кертелде: 

1.1. 2.2 пунктта: 

 а) ике абзацта «5,55» саннарын " 7,71 «санына алмаштырырга»; 

 б) өч абзацта " 4,65» саннарын «6,72»санына алмаштырырга. 



2. Әлеге карар 2018 елның 1 октябреннән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми 

порталында» дигән карарны халыкка җиткерү http://pravo.tatarstan.ru һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә http//aznakayevo веб-адрес буенча 

урнаштырырга.tatar.ru. 

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

депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә 

йөкләргә. 

 

 

Рәис:                                            И. М. Мөхәммәтҗанов  

 


