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Хезмǝткǝ түлǝүнеӊ аерым сорауларын 

җайга салу турында  

 

 

 2016 елныӊ 3 июлендǝге «Россия Федерациясе Хезмǝт кодексына үзгǝрешлǝр 

кертү турында» 347-ФЗ санлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмǝтенеӊ 

2007 елныӊ 24 декабрендǝге «Уртача хезмǝт хакын исǝплǝүнеӊ үзенчǝлеклǝре 

турында» 922 санлы Карары, Россия Федерациясе Хөкүмǝтенеӊ 2016 елныӊ 10 

декабрендǝге «Россия Федерациясе Хөкүмǝтенеӊ кайбер актларына үзгǝрешлǝр 

кертү турында» 1339 санлы Карары, шǝhǝр Уставыныӊ 28 маддǝсе нигезендǝ  

Шǝhǝр Советы 

 

КАРАР бирде: 

 

1. Муниципаль учреждениелǝр, муниципаль унитар предприятиелǝр 

җитǝкчелǝренеӊ, җитǝкче урынбасарларыныӊ, баш бухгалтерларыныӊ уртача 

айлык хезмǝт хакы hǝм ǝлеге муниципаль учреждениелǝр, муниципаль унитар 

предприятиелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ уртача айлык хезмǝт хакы (җитǝкченеӊ, җитǝкче 

урынбасарыныӊ, баш бухгалтерныӊ хезмǝт хакын исǝпкǝ алмыйча) нисбǝтенеӊ иӊ 

чик дǝрǝҗǝсе бердǝн сигезгǝ кадǝр билгелǝнǝ.  

Муниципаль учреждениелǝр, муниципаль унитар предприятиелǝр 

җитǝкчелǝренеӊ, җитǝкче урынбасарларыныӊ, баш бухгалтерларыныӊ уртача 

айлык хезмǝт хакы hǝм ǝлеге муниципаль учреждениелǝр, муниципаль унитар 

предприятиелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ финанс тǝэмин итү чыганаклары хисабына 

формалашучы уртача айлык хезмǝт хакы нисбǝте календарь ел өчен исǝплǝнǝ. 

Муниципаль учреждениелǝр, муниципаль унитар предприятиелǝр җитǝкчелǝренеӊ, 

җитǝкче урынбасарларыныӊ, баш бухгалтерларыныӊ уртача айлык хезмǝт хакы hǝм 

муниципаль учреждениелǝр, муниципаль унитар предприятиелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ 

уртача айлык хезмǝт хакы нисбǝте тиешле җитǝкченеӊ, җитǝкче урынбасарыныӊ, 

баш бухгалтерныӊ уртача айлык хезмǝт хакын ǝлеге муниципаль учреждениелǝр, 

муниципаль унитар предприятиелǝр хезмǝткǝрлǝренеӊ уртача айлык хезмǝт хакына 

бүлү юлы белǝн билгелǝнǝ. Күрсǝтелгǝн максатларда уртача айлык хезмǝт хакын 

билгелǝү Россия Федерациясе Хөкүмǝтенеӊ 2007 елныӊ 24 декабрендǝге «Уртача 

хезмǝт хакын исǝплǝү тǝртибе үзенчǝлеклǝре хакында» 922 санлы Карары белǝн 
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расланган Уртача хезмǝт хакын исǝплǝү тǝртибе үзенчǝлеклǝре турында 

Нигезнамǝгǝ таянып гамǝлгǝ ашырыла. 

2. Башкарма комитетныӊ муниципаль учреждениелǝр hǝм (яки) муниципаль 

унитар предприятиелǝр эшчǝнлегенеӊ тиешле юнǝлешен координациялǝүче 

вазифаи затлары хисап елыннан соӊ килүче елныӊ 31 мартыннан да соӊга 

калмыйча, муниципаль учреждениелǝр, муниципаль унитар предприятиелǝр 

җитǝкчелǝренеӊ, аларныӊ урынбасарларыныӊ hǝм баш бухгалтерларыныӊ 

календарь ел өчен хисапланучы уртача айлык хезмǝт хакы турында мǝгълүматны 

Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегенеӊ рǝсми сайтында урнаштыралар. 

3. Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегенеӊ рǝсми сайтында 

урнаштырылырга тиешле мǝгълүматта түбǝндǝгелǝр күрсǝтелǝ: 

1) муниципаль учреждениелǝрнеӊ, муниципаль унитар предприятиелǝрнеӊ 

тулы исеме; 

2) җитǝкчелǝрнеӊ, аларныӊ урынбасарларыныӊ hǝм баш бухгалтерларыныӊ 

вазифасы; 

3) календарь ел өчен хисапланучы уртача айлык хезмǝт хакы турында 

мǝгълүмат. 

4. Əлеге Карарныӊ 2 пункты белǝн каралган Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлегенеӊ рǝсми сайтында урнаштырылырга тиешле мǝгълүмат составында 

ǝлеге Карарныӊ 2 пунктында күрсǝтелгǝн затларныӊ яшǝү урынын, почта адресын, 

телефонын hǝм башка шǝхси аралашу чараларын билгелǝргǝ мөмкинлек бирүче, 

шулай ук дǝүлǝт серенǝ кертелгǝн яки конфиденциаль характерда булган 

мǝълүматларны күрсǝтү тыела.  

5. Җитǝкчелǝр, җитǝкче урынбасарлары hǝм баш бухгалтерлар хезмǝтенǝ 

түлǝү шартлары уртача айлык хезмǝт хакы күлǝме нисбǝтенеӊ иӊ чик дǝрǝҗǝсен 

исǝпкǝ алмыйча билгелǝнергǝ мөмкин булган муниципаль учреждениелǝр, 

муниципаль унитар предприятиелǝр исемлеге Башкарма комитет карары белǝн 

раслана. 

6. Əлеге Карар рǝсми басылган көннǝн үз көченǝ керǝ hǝм 2017 елныӊ 1 

январеннǝн барлыкка килгǝн хокук мөнǝсǝбǝтлǝренǝ кагыла.  

7. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ социаль-

икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими комиссиясенǝ йšклǝргǝ. 

 

 

 

Шǝhǝр Хакиме                                                                          Н.Г. Мǝhдиев 
 


