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Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның  
10 августындагы «Татарстан Республикасы  
Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле 
үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләрен  
премияләү турындагы Нигезләмә турында»                                                              
42 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында 
 
 «Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның                       
2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмәт турында 
2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы 
нигезендә Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары муниципаль 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләүне тәртипкә салу һәм камилләштерү, 
аларның һөнәри хезмәт эшчәнлеген стимуллаштыру максатларында, Татарстан 
Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Әлмәт 
муниципаль районы Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен 
түләү тәртибе һәм шартлары турында» 2018 елның 11 маендагы 113 номерлы 
карары белән 

 
Әлмәт шәһәр Советы КАРАР БИРӘ: 

 
 Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр 
Советының 2016 елның 10 августындагы 42 номерлы карарына (Әлмәт 
муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның 6 октябрендәге                  
48 номерлы, 2016 елның 28 декабрендәге 61 номерлы карарлары белән 
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

 1.1. карар исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
җирле үзидарә органнары хезмәткәрләрен премия турында нигезләмә»; 

1.1 карардагы 1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләрен премияләү һәм 
башка өстәмә түләүләр турындагы Нигезләмә турында»; 

1.2    карарның 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1. Нигезләмәләрне Раслау: 

 - Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләрен премияләү турында     
(1 нче кушымта); 



 - Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләренә өстәмә түләүләр 
турында (2 нче кушымта); 
 - Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләренә матди ярдәм 
турында (3 нче кушымта)»; 
         1.3. «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләрен премияләү турында 
Нигезләмә» карарының 1 нче кушымтасында: 
         1.3.1. I бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
         1.1.  Муниципаль хезмәткәрләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру, 
җирле үзидарә органнарына йөкләнгән вәкаләтләрне үтәү өчен җаваплылык 
дәрәҗәсен арттыру, башкарыла торган бурычларның сыйфатын күтәрү 
максатыннан, муниципаль вазыйфаларны алыштыручы затларга, муниципаль 
хезмәткәрләргә түбәндәге премияләр бирелә: 
        - һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге өчен бер тапкыр бирелә торган 
премия һәм/яки төп вазифаларга карамый торган йөкләмәләр һәм биремнәрне 
сыйфатлы башкару; 
       - агымдагы елның билгеләнгән чорында эш йомгаклары буенча квартал 
премиясе (алга таба -  квартал премиясе); 
       - календарь, һөнәри, милли бәйрәм чараларына һәм юбилей даталарына 
багышланган премия. 
        1.2. Премия түләү чыгымнарын финанслау хезмәт өчен түләү фондын 
экономияләү, бюджет үтәлеше барышында финанс елына бюджет турында 
расланган һәм агымдагы финанс елы башына барлыкка килгән шәһәр бюджеты 
счетындагы калган акчалардан тыш фактта алынган керемнәр, оптимизацион 
чаралар үткәрү нәтиҗәсендә җирле бюджет акчалары хисабына гамәлгә 
ашырыла.  
        1.3. Премияләр түләү рәсмиләштерелә: 
        1.3.1. Шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесенә-шәһәр башлыгы боерыгы  
белән.                  

      1.3.2. Муниципаль хезмәткәрләргә - Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органы  
җитәкчесе боерыгы белән.  
        1.4. Премия күләме билгеләнә: 
         - квартал саен бирелә торган премияләр өчен – хезмәткә түләнгән акча 
күләмендә. 
      Әлеге карар кысаларында муниципаль хезмәткәрнең хезмәткә түләнгән 
акчасы Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр 
Советының 2018 елның 11 маендагы "Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары 
турында" гы 113 номерлы карары нигезендә билгеләнә. 
 - календарь, һөнәри, милли бәйрәм чараларына һәм юбилей даталарына 
багышланган премияләр өчен хезмәткә түләнгән акча күләмендә;  
 - бер һөнәри хезмәт хакыннан ике айлык хезмәткә түләнгән акча кадәр 
бер тапкыр бирелә торган премия һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге 



өчен һәм/яки төп вазифаларга керми торган йөкләмәләрне һәм йөкләмәләрне 
сыйфатлы башкару.  

1.5. Премияне алу рәсмиләштерелә: 
          1.5.1.  Шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесенә - шәһәр башлыгы боерыгы 
белән. 
          1.5.2. Муниципаль хезмәткәрләргә - Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органы 
җитәкчесе боерыгы белән.  
          1.6. Шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесе әлеге премияләрдән тыш, 
республика һәм федераль хакимият органнары күрсәтмәләре нигезендә 
премияләр дә алырга мөмкин. 
 1.7. Әлеге Нигезләмәнең 3 һәм 5 бүлекләре белән билгеләнгән премияләр 
индивидуаль - аерым муниципаль хезмәткәрләргә түләнә ала. 

1.8. Тулы булмаган ай эшләгән муниципаль хезмәткәргә, шул исәптән 
хезмәткә яраксызлык буенча больничныйда булу нәтиҗәсендә, ай саен бирелә 
торган премия эш нәтиҗәләре буенча, квартал саен бирелә торган премия 
фактта эшләнгән вакыт өчен түләнә. 

1.9. Муниципаль хезмәткәрнең еллык түләүле отпускта булу вакыты, 
премия исәпләү өчен хисап чорына кертелә. 

1.10. Премия бирү мәсьәләләре буенча шәхси хезмәт бәхәсләре хезмәт 
законнары белән билгеләнгән тәртиптә хәл ителә. 
          1.11. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре 
җирле үзидарә органнарының муниципаль вазыйфаларын һәм муниципаль 
хезмәткәрләрен алмаштыручы затлар өчен әлеге Нигезләмәдә (кушымта №1)  
билгеләнгән премия һәм башка өстәмә түләүләр хезмәт өчен түләүнең 
гарантияле төре булып тормый, ә әлеге кушымтада билгеләнгән тәртиптә 
башкарыла торган өстәмә түләүләр булып тора. 

1.3.2. 2 бүлекне үз көчен югалткан дип танырга; 
          1.3.3. 3 бүлекнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге өчен бер тапкыр бирелә 
торган премия һәм/яки төп вазифаларга кермәгән йөкләмәләр һәм биремнәрне 
сыйфатлы башкару.»; 

1.3.4. 3 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.1. Һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге өчен бер тапкыр бирелә 

торган премия һәм/яки төп вазифаларга кермәгән йөкләмәләр һәм биремнәрне 
сыйфатлы башкарган өчен түбәндәге очракларда түләнергә мөмкин: 

- аеруча катлаулы (вакытлыча һәм физик ресурслар буенча) яки шәһәр    
башлыгының халык һәм район бюджеты мәнфәгатьләрендә башкарган 
йөкләмәләрен үрнәк һәм вакытыннан алда үтәү; 
 - яңа эш формалары һәм методларын гамәлгә кертү нәтиҗәсендә югары 
ахыргы нәтиҗәләргә ирешү; 
 - әһәмиятле экономик нәтиҗә бирүче шәһәр бюджеты чыгымнарын 
оптимальләштерү яки бюджетның керем өлешен арттыру; 
 - акча средстволарын суд-дәгъва җәлеп итүгә китергән суд эшләрендә 
катнашу яисә бюджет акча средстволарын экономияләү; 
 - югары экономик нәтиҗә биргән күчемле һәм күчемсез милекне 
тормышка ашыру чараларын оештыру; 



 - рационализаторлык тәкъдимнәрен эшләү һәм гамәлгә кертү; 
 - тулаем алганда, җирле үзидарә органнары эшен яхшыртучы һәм аның 
нәтиҗәләренә уңай йогынты ясаган тәкъдимнәр кертү (документлар әйләнешен, 
бюджет акчаларын сарыф итүне арттырмый торган тәкъдимләрдән тыш); 
 - остазлык эшчәнлеген гамәлгә ашыру; 

- инвестицияләр үсешенә ярдәм итүче чараларны тормышка ашыру; 
 - түбәндәге күрсәткечләр буенча биремнәр арттырып үтәлә: бюджетка 
керемнәрне мобилизацияләү, түләүле хезмәтләр; 

- муниципаль яки дәүләт дәрәҗәсендә бүләкләү өчен нигез булган 
вазыйфаи бурычларны үтәү барышында әһәмиятле нәтиҗәләргә ирешү (рәхмәт 
хатлары, грамоталар, медальләр һ. б.); 
 - муниципаль хезмәткәрнең эш планына кермәгән чараларны оештыру 
һәм үткәрү, мондый чараларда катнашу; 

- шәһәр (район) әһәмиятендәге яки масштабтагы чараларны әзерләү һәм 
үткәрү буенча зур оештыру эше; 
 - спорт, мәдәни, фәнни һәм башка юнәлешләр буенча ярышларда, 
конкурсларда һәм башка чараларда призлы урыннар алу; 

- «Иң яхшы муниципаль хезмәткәр» конкурсы җиңүчеләре. 
3.2. Әлеге бүлектә Әлмәт шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе, Әлмәт 

шәһәре Башкарма комитетының муниципаль хезмәткәрләренә бер тапкыр 
бирелә торган премия Нигезләмәсен билгеләү өчен нигез булып шәһәр 
башлыгына яисә җирле үзидарә органы җитәкчесенә (эш бирүчегә) 
юнәлдерелгән аппарат җитәкчесенең доклад язуы тора. 

3.3. Хезмәткә түләүнең билгеләнгән фонды чикләрендә, календарь елы 
өчен эш нәтиҗәләре буенча, муниципаль хезмәткәрләргә еллык эш йомгаклары 
буенча хезмәткә түләнгән акча күләмендә бер тапкыр бирелә торган премия 
түләнергә мөмкин. 
            Календарь ел тәмамланганчы эштән чыгарылган муниципаль 
хезмәткәрләргә ел йомгаклары буенча премия хисапланмый. 

Күрсәтелгән премия төре әлеге Нигезләмәнең 3.2 пункты нигезендә 
исәпләнә. 

3.4. Нигезләмәнең әлеге бүлегендә каралган премияләрнең гомуми 
күләме календарь елы өчен муниципаль хезмәткәрнең унике хезмәткә түләнгән 
акчасыннан артып китә алмый.»; 

1.3.5. 5 бүлектә: 
1.3.5.1 5.3, 5.4 пунктларындагы "бер айлык хезмәт хакы" сүзләрен 

килешләргә туры китереп "акчалата хезмәт хакы" сүзләренә алмаштырырга; 
          1.3.5.2. 5.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
          "Юбилей датасына Әлмәт шәһәре юбилее керә, аңа акчалата хезмәт хакы 
күләмендә түләү туры китерелгән"; 
           1.3.5.3. 5.6 пункты үз көчен югалткан дип танырга. 
           1.3.6. 6 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
     

 
 
 



«6. Бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүләр 
 

            6.1.  Нигезләмәнең әлеге бүлеге нигезендә бер тапкыр бирелә торган 
акчалата түләүләргә түбәндәгеләр керә: 
          - муниципаль хезмәткәрнең баласы туганда бер тапкыр бирелә торган 
түләү; 
          - муниципаль хезмәткәрнең никахлашу көненә багышланган бер тапкыр 
бирелә торган түләү; 
          -  муниципаль хезмәткәрнең әти-әнисе, хатыны (ире), балалары вафат 
булу сәбәпле бер тапкыр бирелә торган түләү; 
          - муниципаль хезмәткәр вафат булу сәбәпле,  якын туганнарына яки иренә 
(хатынына) бер тапкыр бирелә торган түләү. 
         6.2. Бала туганда бер тапкыр түләнә торган түләү Әлмәт муниципаль 
районы Әлмәт шәһәр Советының 2018 елның 11 маендагы 113 номерлы карары 
белән расланган Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен 
түләү тәртибе һәм шартлары нигезендә билгеләнә торган бер хезмәт хакы 
күләмендә түләнә. 
        Муниципаль хезмәткәргә бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләү 
билгеләү өчен нигез булып муниципаль хезмәткәрнең шәһәр Башлыгына яисә 
җирле үзидарә органы җитәкчесенә - турыдан-туры эш бирүчегә, туу турында 
таныклык күчермәләре теркәлгән гаризасы тора. 
       6.3. Никахлашу көненә багышланган, бер тапкыр бирелә торган түләү, 
Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2018 елның 11 маендагы 
113 номерлы карары белән расланган, Әлмәт муниципаль районы Әлмәт 
шәһәре муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары 
нигезендә билгеләнә торган бер хезмәт хакы күләмендә түләнә.  
 Муниципаль хезмәткәрнең никахлашу көненә туры китерелгән бер 
тапкыр бирелә торган түләү билгеләү өчен нигез булып муниципаль 
хезмәткәрнең шәһәр Башлыгына яисә җирле үзидарә органы җитәкчесенә - 
турыдан-туры эш бирүчегә җибәрелгән гаризасы,  никахлашу турында 
таныклык күчермәсе тора. 
 6.4.  Әти-әнисе, хатыны (ире), балалары вафат булу сәбәпле бер тапкыр 
бирелә торган түләү акчалата хезмәт хакы күләмендә түләнә.  
 Муниципаль хезмәткәрнең әти-әнисенең, иренең (хатынының), 
балаларының үлеменә бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган түләү билгеләү 
өчен нигез булып муниципаль хезмәткәрнең шәһәр Башлыгына яисә җирле 
үзидарә органы җитәкчесенә турыдан - туры эш бирүчегә җибәрелә торган үлем 
турында таныклык һәм үлгән кеше белән туганлык яки гаилә мөнәсәбәтләре 
булуны раслаучы документ күчермәләре теркәлгән гаризасы тора.  
 6.5. Муниципаль хезмәткәрнең үлеменә бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә 
торган түләү иренә (хатынына) яки аның гаризасы буенча вафат булган бер ата-
анага яисә балага акча күләме, үлү турында таныклык һәм мәрхүмнәр белән 
туганлык яки гаилә мөнәсәбәтләре булуны раслаучы документ күчермәләре 
кушып түләнә.». 
 
 



 
 

1.4. карараны түбәндәге эчтәлекле 2 нче кушымта белән тулыландырырга: 
 

                                                                                   “Татарстан Республикасы 
                                                                                    Әлмәт муниципаль районы  
                                                                                    Әлмәт шәһәр Советы карарына  
                                                                                    2 нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле 
үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә өстәмә түләүләр турында  

Нигезләмә 
 

      1. Нормаль булмаган хезмәт көне шартларында эшләгән өчен 
муниципаль хезмәткәрләргә айлык компенсация түләүләре түбәндәге 
күләмнәрдә билгеләнә:  

- муниципаль хезмәтнең югары вазифалары-хезмәт хакына карата 150% 
ка кадәр;  

- гамәлдәге законнарда, муниципаль хезмәт вазыйфаларында каралган 
баш һәм башка вазыйфалар-хезмәт хакына карата 100% ка кадәр. 
            Күрсәтелгән компенсация түләү турындагы карар җирле үзидарә 
органының хокукый акты белән билгеләнгән муниципаль хезмәткәрләр 
исемлеге нигезендә җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан кабул ителә, 
алар өчен билгеләнгән хезмәт көне шартлары билгеләнә. 
 2.Муниципаль хезмәткәрләргә профильле гыйльми дәрәҗә өчен айлык 
өстәмә түләү түбәндәге күләмдә билгеләнә:  

    фәннәр кандидаты - муниципаль хезмәткәрнең хезмәт хакына карата 1,5 
процент ;  
         фәннәр докторы - муниципаль хезмәткәрнең хезмәт хакына карата                       
2 процент. 
          Муниципаль хезмәткәрләргә профильле гыйльми дәрәҗә өчен айлык 
өстәмә түләү җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан билгеләнә. 
 3.Татарстан Республикасы мактаулы исеме өчен хезмәт хакына айлык 
өстәмә эш бирүче карары нигезендә муниципаль хезмәткәрнең хезмәт хакының 
2 проценты күләмендә билгеләнә.  
 4. Әлеге Нигезләмә нигезендә Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнары муниципаль 
хезмәткәрләренә өстәмә түләүләр турында билгеләнгән (2 нче кушымта) 
түләүләр хезмәт өчен түләүнең гарантияләнгән төре - акчалата түләү (бүләкләү) 
булып тора.»; 
 

 
 
 
 
 



1.5. карарны түбәндәге эчтәлекле 3 нче кушымта белән тулыландырырга: 
 
 

                                                                      “Татарстан Республикасы 
                                                                          Әлмәт муниципаль районы  

Әлмәт шәһәр Советы карарына  
                                                     3 нче кушымта 

 
Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле 

үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә матди ярдәм турында 
Нигезләмә 

 
1. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы 

Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә матди 
ярдәм күрсәтүне тәртипкә салу максатларында эшләнгән. 

2. Матди ярдәм очракларда түләнә: 
     2.1. тиешле җирле үзидарә органнарыннан, эчке эшләр органнарыннан, 
янгынга каршы хезмәт органнарыннан һәм күрсәтелгән хәлләр нәтиҗәсендә 
китерелгән зыянны раслаучы башка документларны тапшырганда, табигый 
бәла-казалар һәм бүтән көтелмәгән хәлләр аркасында милекне югалткан яисә 
зыян күргән очракта (янгын, милекне урлаган, газ, җылылык һәм су белән 
тәэмин итү), муниципаль хезмәткәрнең һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче 
затларның мөлкәтенә туры килгән зыянны раслаучы документлар тапшырганда 
(янгын, мөлкәтне урлаган, газ, җылылык һәм су белән тәэмин итү); 

2.2. еллык түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр. 
            3. Шәһәр Башкарма комитеты җитәкчесе, шәһәр Башкарма комитетының 
муниципаль хезмәткәрләренә шәһәр башлыгына яки җирле үзидарә органы 
җитәкчесенә (эш бирүчегә) юнәлдерелгән матди ярдәм алуга дәгъва итүче 
затның гаризасы матди ярдәм түләү өчен нигез булып тора. 
           4. Еллык түләүле отпуск биргәндә матди ярдәм Әлмәт муниципаль 
районы Әлмәт шәһәр Советы карары белән расланган Әлмәт муниципаль 
районы Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 
тәртибе һәм шартлары белән билгеләнгән еллык түләүле отпуск биргәндә бер 
тапкыр бирелә торган акчадан бер тапкыр бирелә торган аерма күләмендә бер 
тапкыр түләнә. 
 5. Агымдагы елда чираттагы ялны файдаланмаган очракта, отпускка 
матди ярдәм ел ахырында түләнә һәм исәп-хисап әлеге Нигезләмәнең 4 
пунктында билгеләнгән нигезләмәләрдән чыгып башкарыла. 
          Агымдагы календарь ел дәвамында кабул ителгән хезмәткәрләргә 
отпускка матди ярдәм фактик эш вакытында һәм хезмәткәр чынлыкта эшләми, 
әмма аның артыннан федераль законнар белән тәңгәл килеп эш урыны 
(вазыйфасы) сакланганда, бала карау вакытыннан тыш, аларга законда 
билгеләнгән яшькә җиткәнче түләнә. 
         6. Муниципаль хезмәт вазифасыннан киткән затларга отпускка матди 
ярдәм фактик эш вакытында һәм хезмәткәр чынлыкта эшләми, әмма аның өчен 



федераль законнар нигезендә эш урыны (вазыйфасы), бала карау вакытыннан 
тыш, законда билгеләнгән яшькә җиткәнче түләнә.  
 7. Муниципаль хезмәт вазыйфасының иң соңгы яшенә ирешүгә бәйле 
рәвештә эштән азат ителгән затларга, шулай ук муниципаль хезмәттә эшләүгә 
комачаулаучы инвалидлык бирүгә бәйле рәвештә, ялга матди ярдәм әлеге 
Нигезләмә нигезендә түләнә. 
 8. Яллаучы (эш бирүче) вәкиле инициативасы буенча эштән азат ителгән 
затларга ялга матди ярдәм түләнми. 
 9. Матди ярдәм муниципаль берәмлек бюджетында каралган акчалар 
хисабына хезмәт өчен түләү фондыннан түләнә, әмма хезмәткә түләү 
системасына керми.  
 10. Табигый бәла-казалар һәм башка көтелмәгән хәлләр (янгын, мөлкәтне 
урлау, газ, җылылык һәм су белән тәэмин итү) нәтиҗәсендә мөлкәтне югалту 
яки зыян күргән очракта матди ярдәм күрсәтү хезмәт өчен түләү фонды буенча 
акчаларны экономияләү булганда һәм хезмәт өчен түләү системасына кергән 
вазыйфаи окладларны, акчалата бүләкләүләрне һәм башка мәҗбүри түләүләрне 
гарантияләнгән очракта гына башкарыла.  
 2.Җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә элек чыгарылган хокукый 
актларны әлеге карарга туры китерергә, шулай ук ведомство карамагындагы 
учреждениеләр, муниципаль предприятиеләр буенча эш алып барырга. 
 3. Район башкарма комитетының хокук идарәсенә (Шәйхулова Ф.Х.) 
әлеге карарны «Әлмәт хәбәрләре» газетасында бастырырга, «Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүматлар рәсми порталында"  
(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында 
урнаштырырга.  
 4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә һәм 2018 
елның 1 маеннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 
 5. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны социаль мәсьәләләр 
буенча шәһәр Советының даими комиссиясенә йөкләргә (Н.А.Бочкарев). 
 
 

 
Шәһәр башлыгы                                                                                А.Р. Хәйруллин 


