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Татарстан
Республикасы
блмэт
муниципаль районы
блмэт шэИэр
Советыньщ 2018 елньщ 11 маендагы
113 номерлы «Элмэт муниципаль
районыньщ
Элмэт
шэИэре
муниципаль хезмэткэрлэренен хезмэт
ечен тулэу тэртибе Иэм шартлары
турында»гы
карарына
узгэрешлэр
керту турында
«Муниципаль берэмлеклэр башлыкларыньщ, муниципаль берэмлеклэр
башлыклары урынбасарларыньщ, депутатларньщ, ж;ирле узидарэнец даими
нигездэ
уз
вэкалэтлэрен
гамэлгэ
ашыручы
сайланулы
органнары
эгъзаларыныц, муниципаль берэмлеклэрнек контроль-хисап органнары
рэислэренец Иэм Татарстан Республикасында муниципаль хезмэткэрлэрнец
вазыйфаи окладларыныц айлык акчалата тулэу кулэмнэрен арттыру турында»
2020 елньщ 6 августындагы 658 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты карары нигезендэ
Элмэт шэИэр Советы КАРАР БИРЭ:
1.
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт шэИэр
Советыньщ 2018 елныц 11 маендагы 113 номерлы «Элмэт муниципаль
районыньщ Элмэт шэ1пэре муниципаль хезмэткэрлэренец хезмэт ечен тулэу
тэртибе Иэм шартлары турында»гы карарына тубэндэге узгэрешлэрне
кертергэ:
1.1. Карарга 1 нче кушымтадагы таблицаны яца редакциядэ бэян итэргэ:
«Элмэт муниципаль районы Элмэт шэИэре
муниципаль хезмэткэрлэрнец вазыйфаи окладлары кулэмнэре
____________________ _______ (сумнарда)
«Вазыйфа исеме»
Башкарма комитет ж;итэкчесе

Вазыйфа
оклады
31 505

Зак. К 9 3774

Идарэ башлыгы, местэкыйль булек башлыгы (медире),
башкарма комитетньщ башка структур булекчэсе >к;итэкчесе

21 847

Идарэ башлыгы урынбасары, местэкыйль булек башлыгы
урынбасары (медире), башкарма комитетыныц башка структур
булекчэсе ж;итэкчесе урынбасары

18 282

Башкарма комитет житэкчесе ярдэмчесе, башкарма комитет
>к;итэкчесе кицэшчесе

18 282

Башкарма комитетньщ идарэ составындагы булек башлыгы

18 282

Сектор медире

17 133

Баш белгеч

16 788

Эйдэп баручы белгеч

15 753

1 категорияле белгеч, 2 категорияле белгеч, белгеч

14 603»

2. Элеге карарны гамэлгэ ашыруга бэйле чыгымнарны финанс белэн
тээмин иту тиешле елга >к;ирле бюджетта каралган бюджет ассигнованиелэре
чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла дип билгелэргэ.
3. Ж^ирле узидарэ органнары житэкчелэренэ элек чыгарылган хокукый
актларны элеге карарга туры китерергэ.
4. Район Башкарма комитетыныц хокук идарэсенэ (Ханнанова Э.Б.) элеге
карарны «Альметьевском вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан
Республикасыньщ
рэсми
хокукый
мэгълумат
порталында»
(PRAVO.TATARSTAN.RU)
Иэ м
Элмэт
муниципаль
районы
сайтында
урнаштырырга.
5. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан сок уз кеченэ керэ Иэм 2020
елныц 1 октябреннэн барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.
6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны шэИэр Советыньщ
социаль мэсьэлэлэр буенча даими комиссиясенэ йеклэргэ.

ШэИэр башлыгы Щ . ааьметьевскийШ
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