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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КУТӘМӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ КАРАРЫ  

 

Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы 

Кутəмə авыл җирлеге Советының 2018 елның 22 мартында 

кабул ителгəн 80 номерлы «Татарстан Республикасы 

«Чирмешəн муниципаль районының Кутəмə 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, «Мəҗбүри пенсия иминияте системасында индивидуаль (персонификациялəнгəн) исəпкə алу 

турында» Федераль законга һəм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгəрешлəр кертү 

хакында» 2009 елның 1 апрелендəге 48-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендə, 2013 елның 25 

июнендəге 50-ТРЗ номерлы «Муниципаль хезмəт турында Татарстан Республикасы кодексы» Татарстан 

Республикасы законы нигезендə, «Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы» 

муниципаль берəмлеге Уставы нигезендə Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районының 

Кутəмə авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

 1.  Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə авыл җирлеге Советының 2018 

елның 22 мартындагы 80 номерлы карары белəн расланган (2018 елның 14 маендагы 86 номерлы; 2019 

елның 6 февралендəге 117 номерлы; 2019 елның 29 июлендəге 134 номерлы; 2019 елның 2 

сентябрендəге 137 номерлы карарлары белəн кертелгəн үзгəрешлəр белəн) Татарстан Республикасы 

«Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə авыл җирлеге» муниципаль берəмлегендə муниципаль хезмəт 

турындагы Нигезлəмəгə түбəндəге үзгəрешлəрне һəм өстəмəлəр кертергə: 

1.1. 6.4.2 пунктының 2 абзацында бəян итəргə: "Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте 

вазыйфасы буенча тиешле елларны эшлəгəн өчен пенсиянең максималь күлəмен исəплəгəндə Татарстан 

Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең тиешле вазыйфасы буенча хезмəт окладының максималь 

күлəме кулланыла (вазыйфаи оклад максималь һəм минималь əһəмияткə ия булса),ə класс чины өчен 

вазыйфаи окладка ай саен өстəмə Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Татарстан 

Республикасында муниципаль хезмəткəрлəргə хезмəт өчен түлəү чыгымнарын формалаштыру 

нормативларын билгели торган норматив хокукый актында билгелəнгəн мəгънəдə исəпкə алына”; 

1.2. Пункт 7.3.3. шуны бəян итəргə: “коррупциячел һəм башка хокук бозуларны профилактикалау 

буенча муниципаль органның кадрлар хезмəте бүлекчəсе докладларында коррупциягə каршы хокук 

бозу турында факттагы хəллəр һəм бары тик муниципаль хезмəткəрнең ризалыгы белəн һəм 

коррупциячел хокук бозу фактын тану шарты белəн генə язма аңлатмасы чагыла (ышаныч югалуга 

бəйле рəвештə эштəн азат итү рəвешендə эзлəтүне кулланудан тыш)”. 

2.  Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми порталында (pravo.tatarstan.ru) 



һəм Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районының рəсми сайтында Интернет мəгълүмати-

телекоммуникацион челтəрендə бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə авыл җирлеге 

Советының даими комиссиясенə йөклəргə. 

 

Күтəмə авыл җирлеге  

Башлыгы, Советы рəисе                                                  А. Н. Аброськина                                                        

 


