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<20> май 2019 ел

ЗаКОннарга yзгэрешпар кертy белэн бэйле рэвештэ, Татарстан Ресгryбликасы
Бегелмэ муниципЕlль районы <<Иске Исаково авыл щирлеге> муницип€tль
берэмлеге Уставына та,rIнып,

Иске Исаково авыл л(ирлеге Советы

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

Бегелмэ tvrуниципапь районы Иске Исаково авып х(ирлеге Советыныц
2019 еЛНыц 14 февраlrендэге XLI сессиясенец <<Иске Исаково авыл щирлеге)
МУНИЦИПаЛъ берэмлегендэ д€lими нигездэ муницип€лпь в€}зыЙфа билагэн затны,
ПеНСИЯГЭ чыry белан бэЙле рэвештэ, тиепIле еллар эпшэгэне очен бер тапкыр
аКЧаПаТа бУлэкпэу тэртибе турындагы Нигезлемане раслау турында)гы 3нче
карарга тубэндэге yзгэрешлэр кертергэ:

1.1. 2 ггуlrктны яца редакциядэ бэян итэргэ:
<2. Татарстан Республикасы Богелмэ \{униципа.пь районы 

О'Иске Исаково
аВЫЛ ЩИРЛеГе" пл5rниципапь берэмлегендэ д€лими нигездэ муниципапь



ВаЗЫЙфаДа бушучы затка (арытаба - N,IуIIицип€Iпь вазыйф4дагы зат), пенсияга
ЧЫryЫНа бЭЙле равештэ эштэн киткэндэ (закон нигезендэ - яше щитеп, картлык
ЯИСЭ инВапидIык нэтищесеIцэ эшкэ сэлэте югаIryга бэйле рэвештэ иминият
ПеНСИЯСе аrгуга хокук бrФэ торгаIr япIъкэ житуга бэйле), эгэр ул зат Татарстан
РеСГТУбликасы Бегелмэ }tуниципапrь районы 

О'Иске Исаково авыл щI4lлеге"
IvtУНИципапь берамлегендэ дzlими нигездэ tvfуниципаль вазыЙфада кимендэ бер
ТУЛЫ срокта хезмотта булган, муниципапь яки дэyлэт вазыйфа.гlарында гомуми
ЭПШЭY СтаЖы 15 елдан да ким булмаса, TaTapcTarr Ресгrубликасыныц 2009 елныц
1 2 феврапендэ чыгарган "Татарстан РеспубликасыIца муниципапь берэмлекнец
вэк€lлэтле орг€лны дегц/таты, шцрле yзидарэнец сайлап куелган органы эгьзасы,
ЩИРле yзI4дарэнец сайлап куелган вазыйфаи заты вэкапатлэрен гаI\dэлгэ ашыру
ГаРантиялэре ryрында"ш Ns15-ЗРТ Законына туры китереп, пенсиягэ остэмэ
ТYЛЭY хОкУкы булганда, шьщ эштэн киткэн конгэ кадэр бптlэгэн вазыЙфасында
бИЛГелэнгэн айлык хезмат хакыныц бипrлэтелгэн кyлэмендэ бер тапкыр тyлэy
бИРеЛЭ, ШУнн{ш соцгы hэр ел очен остэмэ рэвештэ 0,5 берамлек кулэмдэ
аКЧаПата тyлаy остала, эмма муниципапь вазыйф4даш кешенец айлык
акчасыныц унлатылган кyлэменнэн артыцрак цтел.".2. Олеге карарны щирлек территориясендэге мэгьлyмат стендларында
ХаПЫККа игъJIан итэрг€) hэм <<IfuTepHeT) челтэрендэ * Бегелма tvtуниципtlль
районыныц рэсми портапында урнашrгцрырга.З. Олеге карарныц lтэлешенэ конц)ольлек итуне yз остемде

Э.М.Каримова


