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«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башлыгы, район 

Башлыгы урынбасары, Контроль-хисап палатасы рәисе, муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәт хакы турындагы» нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 

хакында  

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы карар итте : 

1.«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башлыгы, район 

Башлыгы урынбасары, Контроль-хисап палатасы рәисе, муниципаль хезмәткәрләрнең 

хезмәт хакы турындагы» нигезләмәгә (Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Советының 2018 елның 27 апрелендәге 142 номерлы карарына 1 нче 

кушымта) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

пунктның 8 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8) Махсус эш режимы өчен вазыйфа буенча окладның 75 проценты күләмендә 

айлык компенсация түләүләре.  

Махсус эш режимы өчен айлык компенсация муниципаль хезмәтнең югары һәм 

төп вазыйфаларын, шулай ук нормага салынмаган эш көне булган муниципаль 

хезмәтнең бүтән вазыйфаларын биләүче муниципаль хезмәткәрләргә бирелә.  

Нормага салынмаган хезмәт көне булган муниципаль хезмәт вазыйфалары 

исемлеге 5 нче кушымтада билгеләнгән»; 

«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башлыгы, Башлык 

урынбасары, Контроль-хисап палатасы рәисе, муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт 

хакы турындагы» нигезләмәгә 5 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

                                        «Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башлыгы,  

район Башлыгы урынбасары, Контроль-хисап палатасы рәисе, 

 муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт хакы турындагы» нигезләмәгә 5 нче 

кушымта» 

 

Муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеге  

нормага салынмаган эш көне белән 

№п/п Вазыйфаларның исемлеге 

1.  Башкарма комитет җитәкчесе 

2.  Совет аппараты җитәкчесе  

3.  Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

4.  Башка җирле үзидарә органы җитәкчесе 

5.  Башка җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары 

6.  Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче 

7.  Совет, Башкарма комитет һәм башка җирле үзидарә органы бүлеге 

башлыгы (мөдире), тикшерү органы аудиторы 

8.  Совет, Башкарма комитетның мөстәкыйль бүлеге башлыгы(мөдире) 

урынбасары   

9.  район башлыгы ярдәмчесе, район Башкарма комитеты җитәкчесе 

ярдәмчесе 

10.  Мөстәкыйль сектор мөдире 



11.  Советның, башкарма комитетның һәм башка җирле үзидарә органының 

баш белгече 

12.  Советның, башкарма комитетның һәм башка җирле үзидарә органының 

әйдәп баручы белгече 

 

 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның Рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының рәсми сайтында интернет телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Апас муниципаль район 

Советы аппараты җитәкчесе И. М. Гәрәевка йөкләргә. 

 

 

Апас муниципаль районы Башлыгы – 

Апас муниципаль район Советы Рәисе                  Р. Ф. Хисаметдинов 
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