РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СОВЕТ КУКМОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
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РАЙОН СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
2021 елның 4 июне

КАРАР
Кукмара ш.

№ 67

Җирле үзидарәнең даими нигездә үз вәкаләтләрен
гамәлгә ашыручы сайланулы органнары әгъзаларының,
контроль-хисап органнары рәисләренең, Кукмара
муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең
хезмәте өчен түләү шартлары турындагы Кукмара
муниципаль районы Советының 2018 елның 27
апрелендәге 152 номерлы карары белән расланган
Нигезләмәнең 6 пунктына үзгәреш кертү хакында
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль законның 22 статьясы, муниципаль хезмәт
турында Татарстан Республикасы Кодексы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Даими нигездә дәүләт серенә кертелгән гражданнарга һәм дәүләт серен саклау
буенча структур бүлекчәләр хезмәткәрләренә социаль гарантияләр бирү турында»
2006 елның 18 сентябрендәге 573 номерлы карары нигезендә Кукмара
муниципаль районы Советы карар бирде:
1. Җирле үзидарәнең даими нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы
сайланулы органнары әгъзаларының, контроль-хисап органнары рәисләренең,
Кукмара муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү
шартлары турындагы Кукмара муниципаль районы Советының 2018 елның 27
апрелендәге 152 номерлы карары белән расланган Нигезләмәнең 6 пунктына, аны
түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә:
«6. Муниципаль хезмәткәргә дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән
эшләгән өчен айлык процентлы өстәмәләр түләнә:
Айлык процентлы өстәмә

«Аеруча мөһим» серлелек дәрәҗәсенә ия
булган белешмәләр белән эшләгән өчен

Дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр
белән эшләү өчен өстәмәләр күләме
(вазыйфаи окладка процентларда)

50,0-75,0

Серлелек дәрәҗәсе «тулысынча яшерен»
булган мәгълүматлар белән эшләгән өчен

30,0-50,0

Тикшерү чараларын үткәреп рөхсәт кәгазен
рәсмиләштергәндә «яшерен» серлелек
дәрәҗәсе булган белешмәләр белән
эшләгән өчен,
тикшерү чараларын үткәрмичә

10,0-15,0

5,0-10,0

Дәүләт серен саклау буенча структур
бүлекчәләрдә эш стажы өчен:
1 елдан 5 елга кадәр
10,0
5 елдан 10 елга кадәр
15,0
10 елдан алып һәм күбрәк
20,0
2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып
чыгарырга, шулай ук Кукмара муниципаль районының рәсми сайтында
урнаштырырга.
Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
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