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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИСКЕ ҮТӘМЕШ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ КАРАРЫ  

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Иске Үтәмеш авыл җирлеге Советының 

2018 елның 28 мартындагы 76 номерлы 

«Татарстан Республикасы «Чирмешән муниципаль 

районының Иске Үтәмеш авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт 

турындагы Нигезләмәне раслау хакында»  

карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында 

 

       «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 

мартындагы 25-ФЗ номерлы, «Мәҗбүри пенсия иминияте системасында индивидуаль 

(персонификацияләнгән) исәпкә алу турында» Федераль законга һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 елның 1 

апрелендәге 48-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә, 2013 елның 25 июнендәге 

50-ТРЗ номерлы «Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы» 

Татарстан Республикасы законы нигезендә, «Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, муниципаль хезмәт 

турындагы Нигезләмәгә карата 2019 елның 13 августындагы 631-р номерлы прокурор 

протестын карап Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Иске 

Үтәмеш авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1.  Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Иске Үтәмеш авыл 

җирлеге Советының 2018 елның 28 мартындагы 76 номерлы карары белән расланган 

Татарстан Республикасы «Чирмешән муниципаль районы Иске Үтәмеш авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә 

(2018 елның 24 маендагы 84 номерлы, 2018 елның 24 августындагы 89 номерлы, 2019 

елның 7 февралендәге 108 номерлы, 2019 елның 29 июлендәге 120 номерлы 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне һәм 

өстәмәләрне кертергә: 

1.1. 4.1.3 пунктның 6 пунктчасын бәян итергә: "индивидуаль 

(персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында, шул исәптән электрон документ 

формасында теркәлүне раслаучы документ»;  

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ 

СТАРОУТЯМЫШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

423105,Черемшанский район, с.Старый 

Утямыш, ул.Мусы Джалиля, дом 52 

 ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

ИСКЕ ҮТӘМЕШ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
 

423105,Чирмешән районы Иске Үтәмеш 

авылы, Муса Җәлил урамы, 52 нче  йорт 
тел./факс 8-84396-2-37-16 email: Sut.Cmn2@tatar.ru 



1.2. 6.4.2 пунктының 2 абзацында 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 хезмәт окладының максималь күләме кулланыла 

(вазыйфаи оклад максималь һәм минималь әһәмияткә ия булса),ә класс чины өчен 

вазыйфаи окладка ай саен өстәмә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү 

чыгымнарын формалаштыру нормативларын билгели торган норматив хокукый 

актында билгеләнгән мәгънәдә исәпкә алына”; 

1.3. Пункт 7.3.3. шуны бәян итәргә: “коррупциячел һәм башка хокук бозуларны 

профилактикалау буенча муниципаль органның кадрлар хезмәте бүлекчәсе 

докладларында коррупциягә каршы хокук бозу турында факттагы хәлләр һәм бары 

тик муниципаль хезмәткәрнең ризалыгы белән һәм коррупциячел хокук бозу фактын 

тану шарты белән генә язма аңлатмасы чагыла (ышаныч югалуга бәйле рәвештә 

эштән азат итү рәвешендә эзләтүне кулланудан тыш)”. 

2.  Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

(pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә бастырып 

чыгарырга. 

3.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 Иске Үтәмеш авыл җирлеге  

 Башлыгы, Совет рәисе                                                                  Р. С. Мингулов 


