
Балык Бистәсе муниципаль районы Советы 

Татарстан Республикасы 

КАРАР №XLIV-4 

Балык Бистәсе шәһәр тибындагы поселогы                         2019 елның 22 июле 

Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

Советының 04.04.2013 ел, №XXVI-3 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районында муниципаль 

хезмәт турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында 

     Муниципаль норматив хокукый актны законнарга туры китерү 

максатларында, «мәҗбүри пенсия иминияте системасында индивидуаль 

(персонификацияләнгән) исәпкә алу турында «Федераль законга һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 

елның 1 апрелендәге 48-ФЗ номерлы Федераль закон,» Муниципаль хезмәт 

турында Татарстан Республикасы кодексының 28 статьясына үзгәреш кертү 

хакында «2019 елның 27 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы белән, " муниципаль хезмәт турында Татарстан 

Республикасы кодексының 28», Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Уставы белән Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Советы КАРАР ИТТЕ 

     1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Советының 

2013 елның 4 апрелендәге XXVI-3 номерлы карары белән расланган 

(Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Советының 

2013 елның 22 июлендәге XXVII-6, 14.08.2014 ел, №XXXIX-3, 13.12.2014 ел, 

XLII-8, 14.11.2015 ел, № V-3, 23.04.2015 ел, №Х-8, 16.11.2016 ел, №ХІІІ-9, 

29.05.2017 ел, №XIX-9, 23.10.2017 ел, №XXII-6, 24.07.2018 №XXXII-4, 

19.11.2018 №XXXVI-5, 20.12.2018 №XXXVII-2, № XLI-11 от 01.04.2009) 

түбәндәге үзгәрешләр: 

1.1) №2 кушымтаның III бүлегендәге 13 пунктының икенче абзацында » ә 

кирәк очракта – " сүзләрен төшереп калдырырга; 

1.2)10.1.3 пунктының 6 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«6) индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында, шул 

исәптән электрон документ формасында теркәлүне раслый торган 

документ.;»; 

1.3)16.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфасы буенча тиешле 

елларны эшләгән өчен пенсиянең максималь күләмен исәпләгәндә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең тиешле вазыйфасы буенча 



вазыйфаи окладның максималь күләме (әгәр вазыйфаи оклад максималь һәм 

минималь әһәмияткә ия булса) кулланыла, ә класс чины өчен вазыйфаи 

окладка айлык өстәмә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

Норматив хокукый акты белән билгеләнгән мәгънәдә исәпкә алына., 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү 

чыгымнарын формалаштыру нормативларын билгели торган нигезләмә.». 

     2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация челтәрендә 

түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга була: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның 

рәсми порталында " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә веб-

адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru. 

     3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны законлылык, хокук 

тәртибе, муниципаль милек һәм җирле үзидарә буенча даими комиссиягә 

йөкләргә. 

 

 

 

Балык Бистәсе Районы Башлыгы 

муниципаль районы башлыгы         

Татарстан Республикасы                                                        И.Р. Тазутдинов 

 


