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КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

 Азнакай шәһәре                                     №259-36                     «23» май 2019 ел 
 

 

Азнакай район Советының 2018 елның 19 

апрелендәге  «Бюджет өлкәсенең Бюджет 

өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү 

буенча Бердәм тариф челтәре кагылмый 

торган аерым оешмалары хезмәткәрләренең 

хезмәт өчен түләү шартлары турында» 188-28 

номерлы карары белән расланган Бюджет 

өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү 

буенча Бердәм тариф челтәре кагылмый 

торган аерым оешмалар хезмәткәрләренең 

хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 

Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында, 

 

Азнакай муниципаль районында социаль гарантияләр тәэмин итү һәм 

үзәкләштерелгән бухгалтерия җитәкчеләренең һәм белгечләренең хезмәт хакын 

тәртипкә салу максатларында шәһәр һәм авыл җирлекләре бухгалтерларының һәм 

үзәкләштерелгән бухгалтерия белгечләренең хезмәт хакын арттыру турында 

18.04.2019 ел 03-16/2919 номерлы Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының хатын исәпкә алып, 

 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар чыгарды: 

 

1. Азнакай район Советының 2018 елның 19 апрелендәге  «Бюджет өлкәсенең 

Бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча Бердәм тариф челтәре 

кагылмый торган аерым оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары 

турында» 188-28 номерлы карары белән расланган Бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә 

хезмәт өчен түләү буенча Бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым оешмалар 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы Нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

- 1.3 пунктны түбәндәге эчтәлекле өченче абзац өстәргә: 

"Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының үзәкләштерелгән 

бухгалтериясе «МКУ җитәкчеләре һәм белгечләренә,» Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе «МКУ Үзәкләштерелгән 

бухгалтерия бүлеге,» Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
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мәдәният Идарәсе «МКУ Үзәкләштерелгән бухгалтерия бүлеге җитәкчеләренә һәм 

белгечләренә карата хезмәт өчен түләү шартлары җирле үзидарә органнарының 

аерым карары - » Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

үзәкләштерелгән бухгалтериясе «МКУ үзәкләштерелгән бухгалтериясе бүлеге,» 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе «МКУ 

Үзәкләштерелгән бухгалтерия бүлеге,» Азнакай муниципаль районы МКУ " 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният идарәсе 

«үзәкләштерелгән бухгалтериясе.»; 

- өченче абзацны дүртенче абзац дип санарга. 

2. Әлеге карар 2019 елның 1 апреленнән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru. 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Азнакай район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре 

буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

Рәис                                                                                          М.З.Шәйдуллин 

http://aznakayevo.tatar.ru/

