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Татарстан Республикасы блмэт муниципаль
районы Тайсуган авыл Советыньщ 2020
елньщ 03 мартындагы «блмэт муниципаль
районы Тайсуган жирлегенец пенсиягэ чыгу
уцаеннан муниципаль хезмэткэргэ тиешле
еллар эшлэгэн ечен бер тапкыр бирелэ
торган акчалата булэклэу тэртибе Иэм
кулэмнэре турында Нигезлэмэ турында»гы
78 номерлы карарына узгэрешлэр керту
турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 2020 елньщ 07 июлендэге
564 номерлы «Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазифасында
тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ чыгуга бэйле рэвештэ бер мэртэбэ бирелэ
торган булэклэу тэртибе турындагы нигезлэмэне раслау хакында» 2005 елньщ 29
декабрендэге 666 номерлы карары белэн расланган, «Татарстан Республикасы
дэулэт граждан хезмэте вазифасында тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ чыгуга
бэйле рэвештэ бер мэртэбэ бирелэ торган булэклэу тэртибенэ узгэрешлэр керту
турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендэ,
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгыньщ 2020 елньщ 20 июлендэге 09/1309/3471 номерлы хатын карап
Тайсуган авыл Советы КАРАР БИРЭ:
1. Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл Советыньщ 2020 елньщ 03
мартындагы 78 номерлы «Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл жирлегенец
пенсиягэ чыгу унаеннан муниципаль хезмэткэргэ тиешле еллар эшлэгэн ечен бер
тапкыр бирелэ торган акчалата булэклэу тэртибе
Мэм кулэмнэре турында
Нигезлэмэ турында»гы карарына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
кушымтаньщ 6 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«6. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Тайсуган авылы
башкарма комитеты (алга таба - жирлек башкарма комитеты) тиешле еллар эшлэгэн
ечен пенсиягэ чыгуга бэйле рэвештэ муниципаль хезмэткэрне эштэн азат иту кененэ
кадэр 30 календарь кене кала бер мэртэбэ булэклэу кулэмен билгелэу ечен
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ Финанс-бюджет палатасына
(алга таба - Финанс-бюджет палатасы) тубэндэге документларны тапшыра:
- муниципаль хезмэткэрнец айлык хезмэт хакы кулэме турында белешмэ;
- муниципаль хезмэттэге эш стажы турында, житэкче Ьэм кадрлар хезмэте
тарафыннан расланган белешмэ;
- Россия Федерациясе Хезмэт кодексыньщ 66.1 статьясында билгелэнгэн тэртиптэ
алынган хезмэт китабы кучермэсен Ьэм (яисэ) хезмэт эшчэнлеге турында белешмэлэр;
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- кадрлар хезмэте тарафыннан расланган хэрби билет кучермэсен (элеге
документ муниципаль хезмэткэрдэ булганда);
- сыйныф чинын биру, муниципаль хезмэткэрнен вазыйфаи окладка керэ
торган акчалата естэмэпэр билгелэу турындагы карардан еземтэлэр;
- >кирлек Башкарма комитеты >китэкчесе Иэм баш бухгалтеры тарафыннан
таныкланган форма (кушымта) буенча башкарылган бер тапкыр булэклэунец исэпхисабы;
- муниципаль хезмэткэрнец эш стажын билгелэу ечен законнар нигезендэ
кирэкле башка документлар.».
2 Элеге карарны Татарстан Республикасы, блмэт районы, Тайсуган авылы,
Сэлэхетдинов урамы, 36 нчы б йорты территориясендэ урнашкан махсус
стендларда халыкка игълан итэргэ, шулай ук «Татарстан Республикасы хокукый
мэгьлуматыньщ рэсми порталы» (РГСА\/О.ТАР8ТАМ.Р11) Иэм блмэт муниципаль
районы сайтында «Интернет» челтэрендэ урнаштырырга.
тотуны Тайсуган авыл >цирлеге
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