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Богелма муниципаль районы
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муниципаль берамлегенда даими нигезда
муниципаль вазыйфада булучыга, яше ,цитеп,
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КАРАР БИРЩЕ:

Богелмэ муниципаль районы Зеленая Роща авыл ж;ирлеге Советыныц2019 елныц 14.февралендэ булып узган хХХхк сессиясенЁц .'Зеленая РощаавыЛ яlирлеге" ,у"ицип€tлЬ берамлегендэ даими нигездэ муниципаJIьвазыйфада булучыга, яше }цитеп, пенсиягэ чыгуга байле ровештэ, бер тапкыракчалата бирела торган тyлэy тартибе турындагы нI{гезлэмэне раслаутурында"гы 7нче карарга тубэндэге yзгарешлэрне керl]ергэ :].]. 2нче пункmны яца баспtЬdо б""" uЪuрru:;
<<2, Татарстан Республикасы Богелмэ муниципаrь рай<rны 

.'Зеленая Рощаавыл lцирлеге" муницип€шЬ берэмлегендэ даими нигезда муницип€Lль
вазыйфада булучы затка (арытаба : ,у*r"ципЕUIь вазыйфадагы зат), пенсияга
чыгуына бэйле рэвештэ эштэн киткэндэ (закон нигезендэ - яше rt(итеп, картлык
яиса инвzLIIидлык нэтижэсендэ эшкэ сэлэте югалуга байле рэвештэ иминият
пенсиясе алуга хокук бирэ торган яшькэ }(итyгэ бэйле), эгэр ул зат Татарстан

<<20>> май 2019 ел



Республикасы Богелмэ муницип€шь районы "Зеленая Роща авыл lцирлеге''мунициПаль берамлегенда даими нигездэ муниципаль вазыйфадu кимендэ бертулы срокта хезмэттэ булган, муниципаJIъ яки дэYлэт ваз-ыйфаларында гомумиэшлэY стажЫ 15 елдан да ким булмаса, Татарстан Респубп,п*ч.rrпurц 2009 елныц12 февраЛендЭ чыгарган "Татарстан Республикас"rн,ца муниципаль берэмлекнецвак€Lлэтлле органы депутаты, )I(ирле Yзидарэнец сайlrап *y*nru" органы эьзасы,щирле yзидарэнец сайлап куелган вазыйфаи заты вакалэтпэрен гамэлга ашыругарантиялэре турында"гы Js15-зрТ Законына туры китереп, пенсиягэ остаматyлэy хокукы булганда, аныц эштэн киткэн конга кадар бlллаган вазыйфасындабилгеланган айлык хезмэт хакыныц бишлателгэн кyламеFtдо бер тапкыр тyлэyбирелэ, шуннан соцгы hэр ел очен остэмэ равеIIIтэ 0,5 берамлек кYлэмдэакчалата тyлаy остэлэ, эмма муниципаJIь вазыrйфадагы кешенец айлыкакчасыныц унлатылган кYлэменнэн артыграк тугел.''.2, олеге карарны щирлек территориясендэ]-е могълyмат стендларындахалыкка игълан итаргэ haM <<Интернет>> челтерендэ - I]огелма муниципаJIь
районыныц рэсми порт€tлында урнаштырырга.3, олеге карарныц yтэлешено контрольлек итyне yз остемдэк€Lлдырам.
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