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Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында
муниципаль хезмәт турында"Удмурт Ташлы авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге»
Баулы муниципаль районы,
Совет карары белән расланган
Удмурт Ташлы авыл җирлеге
> Баулы муниципаль районырайон Советының 2016 елның 24 мартындагы 29 номерлы карары (үзгәрешләр
белән)
2018 елның 17 апреленнән № 65, 10.08.2018 ел, № 76,
янында 12.11.2018 № 92, 21.01.2019 № 102, 22.07.2019 №113)
«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»
31.07.2020 ел, №268-ФЗ Федераль закон нигезендә Баулы муниципаль районы
Удмурт Ташлы авыл җирлеге Советы КАРАР КЫЛДЫ:
1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт Ташлы авыл
җирлеге Советының 2016 елның 24 мартындагы 29 номерлы карары белән
расланган «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Удмурт
Ташлысы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәт
турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында " 2011 ел, 31 декабрь, 1146
нчы карары 2018 елның 17 апреленнән № 65, от 10.08.2018 №76, от 12.11.2018
№ 92, 21.01.2019 № 102, 22.07.2019 №113)
түбәндәге үзгәрешләр:
19 статьяның 3 пунктындагы 4 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
4) хезмәт кенәгәсен һәм (яки) хезмәт эшчәнлеге турында законнарда
билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелгән белешмәләр, хезмәт килешүе
(контракт) беренче тапкыр төзелгән очраклардан тыш»;
27 статьяның 27.3 пунктының 4 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
4) муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт кенәгәләрен алып бару (булганда),
муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан муниципаль хезмәт узган чорда хезмәт
эшчәнлеге турында мәгълүматлар формалаштыру һәм әлеге белешмәләрне
мәҗбүри пенсия иминияте системасында индивидуаль (персональләштерелгән)
исәпкә алу турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә,

Россия Федерациясе Пенсия фондының мәгълүмат ресурсларында саклау өчен
тапшыру.;
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга:
http://www.pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы Баулы муниципаль
районы сайтында түбәндәге адрес буенча кабул ителә:
http://www.bavly.tatarstan.ru к
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
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