
 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КУТЕМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ул. Клубная, д. 1а, с. Кутема,  

Черемшанский район, 423112         

 

 
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КУТӘМӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

 

Клуб урамы, 1- нче «а» йорт, Кутəмə 

авылы,  

Чирмешəн районы, 423112 

 

тел./факс +8(84396) 

 4-30-88 

email:Kut.Cmn2@tatar.ru 

 

№ 134                                                                                                                     29.07.2019 ел 

 

 

Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы  

Күтәмә авыл җирлеге советы утырышы  

КАРАРЫ 

 

Татарстан Республикасы  Чирмешəн муниципаль 

районы  Күтəмə авыл җирлеге Советының  2018 

елның 22 мартында кабул ителгəн  80 номерлы 

«Татарстан Республикасы  Чирмешəн муниципаль 

районының  «Күтəмə авыл җирлеге» муниципаль  

берəмлегендə муниципаль хезмəт турындагы 

нигезлəмəне раслау хакында» карарына 

үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турында 

 

 

«Россия Федерациясендə муниципаль хезмəт турында» 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ 

номерлы, «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгəрешлəр кертү турында» 2018 

елның 20 октябрендəге 382-ФЗ номерлы федераль законнар, «муниципаль хезмəт турында 

Татарстан Республикасы кодексының 28 статьясына үзгəреш кертү хакында» 2019 елның 27 

июнендəге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы 

Чирмешəн муниципаль районының «Күтəмə авыл җирлеге» муниципаль берəмлеге Уставы 

нигезендə Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы Күтəмə авыл җирлеге 

КАРАР БИРДЕ:  
1. Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы «Күтəмə авыл җирлеге» 

муниципаль берəмлегендə муниципаль хезмəт турында Татарстан Республикасы Чирмешəн 

муниципаль районы Күтəмə авыл җирлеге Советының 2018 елның 22 мартындагы 80 номерлы 

карары белəн расланган (җирлек Советының 2018 елның 14 маендагы 86 номерлы, 2018 елның 

24 августындагы 96 номерлы, 2019 елның 6 февралендəге 117 номерлы карарлары белəн 

кертелгəн үзгəрешлəр белəн) түбəндəге үзгəрешлəрне һəм өстəмəлəрне кертергə: 

1.1. 2.3.3 пунктчасын бəян итəргə: "муниципаль хезмəтнең югары вазыйфалары буенча-

муниципаль хезмəтнең кимендə ике ел стажы яисə белгечлек, юнəлеш буенча дүрт елдан да ким 

булмаган эш стажы.; 

муниципаль хезмəтнең төп вазыйфалары буенча-муниципаль хезмəтнең бер елдан ким 

булмаган стажы яисə белгечлек, юнəлеш буенча ике елдан да ким булмаган эш стажы». 



1.2. 6.4.3 пунктының 1 абзацында бəян итəргə: "тиешле елларны эшлəгəн өчен пенсия 

күлəме, муниципаль хезмəт туктатылган көнгə яисə аларга картлык буенча иминият пенсиясен 

алу хокукын бирүче яшькə җиткəн көнгə билгелəнгəн муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча 

айлык акчалата эчтəлектəн чыгып, яисə муниципаль хезмəтнең башка вазыйфасы буенча, əлеге 

вазыйфада эшлəү вакыты кимендə 12 тулы ай тəшкил иткəн очракта исəплəнə. Күрсəтелгəн 

муниципаль хезмəт вазыйфалары юкка чыгарылган очракта, тиешле елларны эшлəгəн өчен 

пенсия билгелəүгə мөрəҗəгать иткəн вакытта акчалата керем күлəме шундый ук яисə аңа 

тиңлəштерелгəн муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча билгелəнə. Муниципаль хезмəт 

вазыйфаларының тəңгəллеге Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте вазыйфаларының 

тəңгəллеген билгелəү өчен билгелəнгəн тəртиптə билгелəнə». 

1.3. 3.6.1 пунктындагы 2 пунктчасында: "эшкə алучы (эш бирүче) вəкиле рөхсəте белəн» 

сүзлəреннəн соң «федераль законнарда каралган очраклар» сүзлəрен, «оешма белəн идарə итүдə 

катнашу Россия Федерациясе законнары нигезендə җирле үзидарə органы исеменнəн гамəлгə 

ашырыла торган очракларны» сүзлəрен «муниципаль берəмлекнең гамəлгə куючысы 

(акционеры, катнашучысы) булган оешманың идарə һəм ревизия комиссиясе органнарында 

муниципаль берəмлек мəнфəгатьлəрен түлəүсез нигездə бирүне" сүзлəренə алмаштырырга., 

муниципаль берəмлек исеменнəн муниципаль милектəге акциялəр (устав капиталында катнашу 

өлешлəре) белəн оештыручы яисə идарə итү вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру тəртибен билгели 

торган муниципаль хокукый актлар; федераль законнарда каралган башка очракларда». 

1.4. 6.4.4 пунктын «тиешле еллар эшлəгəн өчен пенсия исəплəнə һəм билгелəнə торган айлык 

акчалата керем составына вазыйфаи оклад һəм Класс чины өчен вазыйфаи окладка ай саен 

өстəмə кертү "  дип бəян итəргə. 

1.5. 6.4.6 пунктының 1 пунктчасын «паспорт яисə шəхесне, яше, гражданлыкка каравын 

таныклаучы бүтəн документ күчермəсе»бəян итəргə. 

1.6. 6.4.13 пунктны «тиешле елларны эшлəгəн өчен пенсия түлəү, аны китерү, пенсиядəн 

тотып калу, əгəр əлеге Кодекста башкасы каралмаган булса, иминият пенсиясеннəн түлəү, 

китереп бирү һəм тотып калу өчен каралган тəртиптə башкарыла» дип бəян итəргə. 

1.7. 6.5.2 пунктындагы 4 пунктның «г» пунктчасын: «Татарстан Республикасы 

министрлыклары, дəүлəт комитетлары, башка дəүлəт идарəсе органнары, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Дəүлəт идарəсе (идарə органнары) 

органнарында». 

1.8. 6.5.2 пунктындагы 4 пунктның «в» пунктчасында: « Татарстан АССР Министрлар 

Советы каршындагы Дəүлəт идарəсе органнары, Татарстан АССР министрлыклары һəм 

ведомстволары». 

1.9. Пункт 7.3.3. бəян итəргə: «коррупциячел һəм башка хокук бозуларны профилактикалау 

буенча муниципаль органның кадрлар хезмəте бүлекчəсе докладлары, аны кылуның факттагы 

хəллəре чагыла торган, һəм муниципаль хезмəткəрнең язма аңлатмасы бары тик аның ризалыгы 

белəн һəм коррупциячел хокук бозу фактын тану шарты (ышаныч югалуга бəйле рəвештə эштəн 

азат итү рəвешендə эзлəтүне кулланудан тыш) белəн генə. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районының Интернет-

телекоммуникация челтəрендəге рəсми сайтында бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтəлешен контрольдə тотуны үзем артымда калдырам. 

 

 

Башлык, Күтəмə авыл җирлеге 

 Совет рəисе                                                                     А.Н. Аброськина 

                                                            

 


