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Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе    муниципаль     районының 

бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм 

тариф челтҽренҽ кермҽгҽн бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренҽ   хезмҽт хакы түлҽү  

шартлары турында 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының 

бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ  хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм  тариф 

челтҽренҽ кермҽгҽн бюджет өлкҽсендҽге аерым оешмалар хезмҽткҽрлҽренҽ  

хезмҽт хакы түлҽүне тҽртипкҽ салу һҽм социаль гарантиялҽрне тҽэмин итү 

максатларында  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 

елның 30 мартындагы “Бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ  хезмҽт хакы түлҽү 

буенча Бердҽм  тариф челтҽренҽ кермҽгҽн бюджет өлкҽсендҽге аерым оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренҽ  хезмҽт хакы түлҽү шартлары турында” гы 195 номерлы 

карары, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль  районы Уставы 

нигезендҽ КАРАР БИРҼМ: 

 

1.Билгелҽргҽ: Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге 

хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмаларының (алга таба – аерым оешмалар)  җитҽкчелҽре, 

белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы айлык вазыйфаи хезмҽт 

хакыннан, озак еллар хезмҽт иткҽн өчен  вазыйфаи хезмҽт хакына айлык 

өстҽмҽдҽн, катлаулылык һҽм киеренкелек өчен вазыйфаи хезмҽт хакына айлык 

өстҽмҽдҽн, айлык акчалата бүлҽклҽүдҽн,эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽрдҽн, 

ел саен түлҽүле ял алганда бер тапкыр бирелҽ торган түлҽүдҽн, матди ярдҽмнҽн, 

шулай ук законда каралган башка түлҽүлҽрдҽн тора. Белгечлҽрнең һҽм 

хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы составына шулай ук берничҽ вазыйфаны берюлы 

башкарган өчен, хезмҽт күрсҽтү зонасын киңҽйтү һҽм үзенең төп эше белҽн 

беррҽттҽн вакытлыча булмаган хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаларын үтҽгҽн өчен 

өстҽмҽ түлҽүлҽр дҽ кертелҽ; 
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аерым  оешмалар эшчелҽренең хезмҽт хакы айлык тариф ставкасыннан, 

компенсация  түлҽүлҽреннҽн, катлаулылык һҽм киеренкелек өчен тариф 

ставкасына айлык өстҽмҽдҽн, эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽрдҽн, ел саен 

түлҽүле ял алгандагы  матди ярдҽмнҽн, матди ярдҽмнҽн, машина йөртүчелҽргҽ 

класслылык өчен айлык өстҽмҽдҽн, берничҽ вазыйфаны берюлы башкарган 

өчен, хезмҽт күрсҽтү зонасын киңҽйтү һҽм үзенең төп эше белҽн беррҽттҽн 

вакытлыча булмаган хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаларын үтҽгҽн өчен өстҽмҽ 

түлҽүлҽрдҽн, шулай ук законда каралган башка түлҽүлҽрдҽн тора. 

аерым оешмалар җитҽкчелҽренең, белгеч һҽм хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи хезмҽт хакы күлҽме муниципаль берҽмлеклҽрнең Татарстан 

Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт хакы түлҽү 

буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн бюджет өлкҽсе аерым 

оешмаларының структура подразделениесе җитҽкчесе сҽркатибенең 11 163,0 

сум булган вазыйфаи хезмҽт хакы күлҽменең кабатлысы күлҽмендҽ исҽплҽнҽ. 

Татарстан Республикасы бюджетыннан финансланучы аерым 

учреждение эшчелҽренҽ айлык тариф ставкалары һҽм компенсация түлҽүлҽр 

күлҽме Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге  оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽре нигезендҽ 

исҽплҽнҽ. 

2.Расларга:  

Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмаларының җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽренең вазыйфаи  

хезмҽт хаклары күлҽмен (1 номерлы кушымтада бирелҽ); 

Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмалар хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи  хезмҽт хаклары 

күлҽмен (2 номерлы кушымтада бирелҽ); 

Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмаларның  структура подразделениелҽр җитҽкчелҽре 

һҽм белгечлҽренең вазыйфаи  хезмҽт хаклары күлҽмен (3 номерлы 

кушымтада бирелҽ); 

Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмаларның  структура подразделениелҽр  

хезмҽткҽрлҽренең  вазыйфаи  хезмҽт хаклары күлҽмен (4 номерлы 

кушымтада бирелҽ); 



Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмалар эшчҽнлегенҽ хезмҽт күрсҽтүдҽге эшчелҽрнең 

хезмҽтенҽ түлҽү разрядлары диапазонын  (5 номерлы кушымтада бирелҽ); 

3.Аерым оешмаларның  җитҽкчелҽренҽ, белгечлҽре  һҽм 

хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽргҽ: 

1) Озак еллар хезмҽт иткҽн өчен вазыйфаи хезмҽт хакына  айлык 

өстҽмҽне түбҽндҽге  күлҽмнҽрдҽ: 

Хезмҽт стажы (…булганда) Айлык  өстҽмҽ, % ларда 

 1 дан 5 елга кадҽр 5 

 5 дан 10 елга кадҽр 7 

 10 дан 15 елга кадҽр 10 

         15 елдан  артык 15; 

 2) эшнең катлаулы һҽм киеренкелеге өчен вазыйфаи хезмҽт хакына 

айлык өстҽмҽне вазыйфаи хезмҽт хакының  10% ы күлҽмендҽ; 

3) айлык акчалата бүлҽклҽүне вазыйфаи хезмҽт хакының ике проценты 

күлҽмендҽ; 

4) билгелҽнгҽн хезмҽткҽ түлҽү фонды чиклҽрендҽ эш нҽтиҗҽлҽре буенча 

премиялҽрне (премия күлҽме хезмҽткҽрнең эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽреннҽн чыгып 

билгелҽнҽ һҽм максималь күлҽме чиклҽнми); 

5) ел саен  түлҽүле ял алганда  вазыйфаи хезмҽт хакының 120% ы 

күлҽмендҽ  елга бер тапкыр бирелҽ торган түлҽүне; 

Ҽгҽр җитҽкчегҽ, белгечкҽ, хезмҽткҽргҽ календарь ел дҽвамында ел саен 

алына торган түлҽүле ял бирелмҽсҽ, бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү аңа бу 

очракта хезмҽт куйган вакытына пропорциональ рҽвештҽ исҽплҽнҽ һҽм шул 

елның декабрендҽ түлҽнҽ, эштҽн киткҽн очракта – соңгы эш көненнҽн дҽ 

соңга калмыйча; 

Беренче елын эшлҽгҽн җитҽкчегҽ, белгечкҽ, хезмҽткҽргҽ ел саен алына 

торган түлҽүле ял бирелгҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү календарь елда 

хезмҽт куйган вакытына пропорциональ рҽвештҽ исҽплҽнҽ. Хезмҽт кую 

вакыты эшкҽ кергҽн көннҽн алып агымдагы календарь елның 31 декабренҽ 

кадҽр санала. 

6) билгелҽнгҽн хезмҽткҽ түлҽү фонды чиклҽрендҽ матди ярдҽмне. 

4. Белгечлҽргҽ  һҽм хезмҽткҽрлҽргҽ берничҽ вазыйфаны берюлы 

башкарган өчен, хезмҽт күрсҽтү зонасын киңҽйтү һҽм үзенең төп эше белҽн 

беррҽттҽн вакытлыча булмаган хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаларын үтҽгҽн өчен 

өстҽмҽ түлҽүне  билгелҽнгҽн хезмҽткҽ түлҽү фонды чиклҽрендҽ  төп эше буенча 

вазыйфаи хезмҽт хакының  50% ы күлҽмендҽ  билгелҽргҽ. 

5. Аерым оешмалар эшчелҽренҽ билгелҽргҽ: 



1) эшнең катлаулы һҽм киеренкелеге өчен айлык тариф ставкасының 

50%ына кадҽр  күлҽмдҽ эш урынындагы җиңел  машинаны йөртүчелҽргҽ 

өстҽмҽне исҽпкҽ алмыйча нормага салынмаган эш көне өчен айлык тариф 

ставкасына өстҽмҽ;  

2) эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽр (премия күлҽме хезмҽткҽрнең 

эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽреннҽн чыгып билгелҽнҽ һҽм максималь күлҽме чиклҽнми); 

3) ел саен алына торган түлҽүле ял биргҽндҽ айлык тариф ставкасының 

25% күлҽмендҽге премияне исҽпкҽ алып ике айлык тариф ставкасы күлҽмендҽ 

матди ярдҽм; 

Ҽгҽр эшчегҽ  календарь ел дҽвамында ел саен алына торган түлҽүле ял 

бирелмҽсҽ, ел саен алына торган түлҽүле ял  бирелгҽндҽ матди ярдҽм хезмҽт 

куйган вакытына пропорциональ рҽвештҽ исҽплҽнҽ һҽм декабрь аенда  

түлҽнҽ, эштҽн киткҽн очракта – соңгы эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча; 

Беренче елын эшлҽгҽн эшчегҽ матди ярдҽм ел саен алына торган 

түлҽүле ял бирелгҽндҽ календарь елда хезмҽт куйган вакытына 

пропорциональ рҽвештҽ исҽплҽнеп түлҽнҽ. Хезмҽт кую вакыты эшкҽ кергҽн 

көннҽн алып агымдагы календарь елның 31 декабренҽ кадҽр санала. 

4) билгелҽнгҽн хезмҽткҽ түлҽү фонды чиклҽрендҽ матди ярдҽм. 

    5)эш урынындагы җиңел машина йөртүчелҽргҽ түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ 

класслылык өчен ай саен  өстҽмҽ: 

1 класслы машина йөртүчелҽргҽ – билгелҽнгҽн айлык тариф ставкасының 

25% ы күлҽмендҽ машина йөртүче сыйфатында хезмҽт куйган вакыты өчен; 

II класслы машина йөртүчелҽргҽ – билгелҽнгҽн айлык тариф ставкасының 

10% ы күлҽмендҽ машина йөртүче сыйфатында хезмҽт куйган вакыты өчен; 

6)айлык өстҽмҽ: 

берничҽ вазыйфаны берюлы башкарган өчен, хезмҽт күрсҽтү зонасын 

киңҽйтү һҽм үзенең төп эше белҽн беррҽттҽн вакытлыча булмаган 

хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаларын үтҽгҽн өчен гамҽлдҽге законнар нигезендҽ 

билгелҽнгҽн хезмҽткҽ түлҽү фонды чиклҽрендҽ  төп эше буенча айлык тариф 

ставкасының 50% ка кадҽр күлҽмендҽ; 

төнге вакытта (22 сҽг. тҽн  6 сҽгатькҽ кадҽр) эшлҽгҽн өчен  сҽгатьлек 

тариф ставкасының  35% ы күлҽмендҽ; 

бҽйрҽм һҽм ял көннҽрендҽ эшлҽгҽн өчен – икелҽтелгҽн көнлек тариф 

ставкасы күлҽмендҽ; 

эш урынындагы җиңел машина йөртүчелҽргҽ нормага салынмаган эш 

көне өчен – айлык тариф ставкасының  50%ы күлҽмендҽ. 

6.Тиешле федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һҽм 

башка норматив хокукый актларда каралганча хезмҽткҽрлҽргҽ башка төрле  

түлҽүлҽрне ясарга. 

7.Аерым оешмалар җитҽкчелҽренең, белгечлҽр һҽм хезмҽткҽрлҽренең  

хезмҽтенҽ түлҽү фондын формалаштырганда вазыйфаи хезмҽт хакларын түлҽү 

өчен бүленҽ торган средство суммаларыннан тыш түлҽү өчен (бер елга 

исҽплҽгҽндҽ 12 вазыйфаи хезмҽт хакыннан чыгып) түбҽндҽге средстволар күздҽ 

тотылуны билгелҽргҽ: 



1) озак еллар хезмҽт иткҽн өчен айлык өстҽмҽ – вазыйфаи хезмҽт 

хакларының җиде проценты күлҽмендҽ; 

2) эшнең катлаулы һҽм киеренкелеге өчен вазыйфаи хезмҽт хакына  

айлык өстҽмҽ – вазыйфаи хезмҽт хакларының 10%ы күлҽмендҽ; 

3) эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽр – вазыйфаи хезмҽт хакларының бер 

проценты  күлҽмендҽ; 

4) айлык акчалата бүлҽклҽүлҽр - вазыйфаи хезмҽт хакларының ике 

проценты  күлҽмендҽ; 

5) ел саен алына торган түлҽүле ял бирелгҽндҽге бер тапкыр түлҽнҽ 

торган  түлҽүлҽр һҽм  матди ярдҽм  - вазыйфаи хезмҽт хакларының 10 проценты  

күлҽмендҽ. 

8. Аерым оешма эшчелҽренең хезмҽтенҽ түлҽү фондын 

формалаштырганда тариф ставкаларын түлҽү өчен бүленҽ торган средство 

суммаларыннан тыш (компенсация тҽлҽүлҽрен исҽпкҽ алып) түлҽү өчен (бер 

елга исҽплҽгҽндҽ) түбҽндҽге средстволар күздҽ тотылуны билгелҽргҽ: 

1) эшнең катлаулы һҽм киеренкелеге өчен айлык тариф ставкасына ай 

саен өстҽмҽ – бер айлык тариф ставкасы күлҽмендҽ; 

2) машина йөртүчелҽргҽ класслылык, нормага салынмаган эш көне өчен – 

тугыз айлык тариф ставкасы күлҽмендҽ; 

3)эш нҽтиҗҽлҽре өчен премиялҽр - өч айлык тариф ставкасы күлҽмендҽ; 

4) ел саен алына торган түлҽүле ял бирелгҽндҽге матди ярдҽм – айлык 

тариф ставкасының 25 %ы күлҽмендҽге  премияне исҽпкҽ алып ике айлык 

тариф стакасы күлҽмендҽ. 

9.Билгелҽргҽ: 

аерым оешмалар җитҽкчелҽренең, белгечлҽр һҽм хезмҽткҽрлҽренең  

вазыйфаи хезмҽт хаклары күлҽмнҽре, шулай ук аерым оешмаларның 

хезмҽткҽрлҽренҽ айлык һҽм башка түлҽүлҽр күлҽме сумга кадҽр арттыру ягына 

түгҽрҽклҽнҽ; 

аерым оешмалар җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽренең вазыйфаи хезмҽт 

хакларын күтҽрү Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     

районы муниципаль хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи хезмҽт хакларын күтҽрү өчен 

каралган срокларда һҽм күлҽмнҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла; 

аерым оешмалар хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи хезмҽт хакларын күтҽрү 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе  муниципаль  районы җирле үзидарҽ 

органнарының аналогик категория хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи хезмҽт 

хакларын күтҽрү сроклары һҽм күлҽмнҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла; 

ҽлеге карар кабул ителү белҽн аерым оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 

хезмҽтенҽ түлҽүнең башка шартлары кулланылмый. 

10. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының 

Финанс-бюджет палатасына ҽлеге карарны тормышка ашыру белҽн бҽйле 

чыгымнарны  билгелҽнгҽн тҽртиптҽ финанслауны  тҽэмин итүне тҽкъдим 

итҽргҽ . 

11.Аерым оешмаларның җитҽкчелҽренҽ  

Хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфалары исемнҽрен 1 номерлы кушымтага туры 

китерергҽ; 



аерым оешмаларның хезмҽткҽрлҽренҽ өстҽмҽлҽр һҽм башка түлҽүлҽр 

билгелҽү турындагы элек чыгарылган актларны ҽлеге карар белҽн туры 

китерергҽ. 

12.Көчен югалтуын танырга: 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль  районы Башкарма 

комитетының 2017 елның 29 сентябрендҽге “Татарстан Республикасының 

бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф 

челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     

районының бюджет өлкҽсендҽге аерым оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

хезмҽтенҽ түлҽү шартлары турында”гы 216пи номерлы карарының; 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль  районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 26 мартындагы 61пи номерлы “Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль  районы Башкарма комитетының 

2017 елның 29 сентябрендҽге “Татарстан Республикасының бюджет 

өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ 

кермҽгҽн Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының 

бюджет өлкҽсендҽге аерым оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽтенҽ түлҽү 

шартлары турында”гы 216пи номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында”гы 

карарының. 

13.Билгелҽргҽ: карар аны рҽсми рҽвештҽ бастырып чыгаргач (халыкка 

игълан иткҽч) көченҽ керҽ һҽм 2018 елның 1 апреленнҽн  барлыкка килгҽн 

хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен колачлый.  

14. Карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мҽгълүмати-

телекоммуникацион  Интернет челтҽрендҽге рҽсми сайтында һҽм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча мҽгълүмати-телекоммуникацион  

Интернет челтҽрендҽге  “Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат 

рҽсми порталы”ында урнаштырырга. 

5. Бу карарның үтҽлешенҽ контрольлек итүне Татарстан Республикасы 

Балык  Бистҽсе муниципаль район  Башкарма комитеты җитҽкчесенең икътисад 

мҽсьҽлҽлҽре буенча урынбасары  Токранов  В.И. ка йөклҽргҽ. 

 

Җитҽкченең беренче урынбасары                                                         Р.Л. Исланов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 

 

Татарстан Республикасы  

Балык Бистҽсе муниципаль  

районы  Башкарма комитетының 

2018 елның 7 маендагы 

84пи номерлы карарына 

кушымта №1 

 

Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмаларының җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽренең 

 айлык вазыйфаи  хезмҽт хаклары күлҽме 

 

Вазыйфаның исеме Айлык вазыйфаи 

хезмҽт хакы, 

сумнарда 

Бюджет өлкҽсенҽ кергҽн оешма 

Оешма җитҽкчесе 25 117 

Оешма җитҽкчесе урынбасары 22 326 

Оешма составындагы идарҽ башлыгы 20 094 

Бүлек башлыгы, җитҽкче ярдҽмчесе 18 419 

Бүлек башлыгы урынбасары 17 303 

Баш белгеч 15 629 

Ҽйдҽүче белгеч     13 061 

I категорияле  белгеч 12 503 

II категорияле белгеч 12 280 

Белгеч 12 057 

 

Искҽрмҽ: 

Бер үк вакытта структура подразделениесе җитҽкчесе булып торган 

җитҽкче урынбасарының айлык вазыйфаи хезмҽт хакы тиңдҽшле  җитҽкче 

урынбасары вазыйфасы буенча билгелҽнҽ. 

Кабул итү бүлмҽсе, беренче бүлек, гомуми бүлек, канцелярия, хуҗалык 

бүлеге һҽм башка охшаш подразделениелҽрнең мөдирлҽренең 

(башлыкларының) вазыйфаи хезмҽт хаклары  тиешле оешманың баш, ҽйдҽп 



баручы һҽм башка белгечлҽренең вазыйфаи хезмҽт хаклары дҽрҽҗҽсендҽ 

билгелҽнҽ. 

 
Татарстан Республикасы  

Балык  Бистҽсе муниципаль  районы  

Башкарма комитетының  

2018 елның 7 маендагы  

84пи номерлы карарына 

кушымта №2                                                                                                                       

 

  Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет 

өлкҽсендҽге аерым оешмалары  хезмҽткҽрлҽренең  

айлык вазыйфаи  хезмҽт хаклары күлҽме 

 

Вазыйфаның исеме Айлык 

вазыйфаи 

хезмҽт хакы, 

сумнарда 

Архив мөдире, өлкҽн инспектор, машинкада басу 

бюросы мөдире, копировка-күбҽйтү бюросы мөдире, 

инспектор, статистик, хуҗалык мөдире, склад мөдире, 

кассир, комендант, эш башкаручы, архивариус, 

стенографистка, сҽркатип-стенографистка, машинистка, 

экспедитор, сҽркатип-машинистка, җитҽкченең 

сҽркатибы 
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Татарстан Республикасы  

Балык  Бистҽсе муниципаль  районы  

Башкарма комитетының  

2018 елның 7 маендагы  

84пи номерлы карарына 

кушымта №3  

                                                                                                                      

  Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль  районының бюджет өлкҽсендҽге 

аерым оешмалары структура подразделениелҽре  

җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽренең  

 айлык вазыйфаи  хезмҽт хаклары күлҽме 

 

Вазыйфаның исеме Айлык вазыйфаи хезмҽт хакы, 

сумнарда 



V 

төркем 

Мөстҽкыйль идарҽ (бүлек)  

җитҽкчесе 

14959 

Мөстҽкыйль идарҽ (бүлек)  

җитҽкчесе урынбасары  

 

14512 

Бүлек башлыгы 13954 

Бүлек башлыгы  урынбасарыө 

 

13061 

Баш белгеч 12280 

Ҽйдҽүче белгеч     11722 

I категорияле  белгеч 11163 

II категорияле белгеч 11163 

Белгеч 11163 

 

Искҽрмҽ: 

V төркем -.Азнакай, Баулы, Бөгелмҽ, Буа, Алабуга, Зҽй, Лениногорск, 

Нурлат, Чистай шҽһҽрлҽре һҽм Республики Татарстан Республикасының  I - IV 

төркемнҽргҽ кертелмҽгҽн башка муниципаль берҽмлеклҽре. 

 
Татарстан Республикасы  

Балык  Бистҽсе муниципаль  районы  

Башкарма комитетының  

2018 елның 7 маендагы  

84пи номерлы карарына 

кушымта №4  

 

Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ 

хезмҽт хакы түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль  районының бюджет өлкҽсендҽге 

аерым оешмалары структура подразделениелҽре хезмҽткҽрлҽренең  

 айлык вазыйфаи  хезмҽт хаклары күлҽме 

 

 

Вазыйфаларның  исемнҽре  Айлык вазыйфаи хезмҽт 

хакы, сумнарда 

 Архив мөдире, өлкҽн инспектор,  машинкада басу, 

копировка-күбҽйтү бюросы мөдирлҽре, инспектор, 
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статистик, хуҗалык, склад мөдирлҽре; кассир, 

комендант, эш башкаручы, архивариус, 

стенографистка, сҽркатип-стенографистка, 

машинистка, экспедитор, сҽркатип-машинистка, 

җитҽкченең сҽркатибе  

 
Татарстан Республикасы  

Балык  Бистҽсе муниципаль  районы  

Башкарма комитетының  

2018 елның 7 маендагы  

84пи номерлы карарына 

кушымта №5  

 

Татарстан Республикасының бюджет өлкҽсендҽге хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт хакы 

түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽренҽ кермҽгҽн Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе    муниципаль     районының бюджет өлкҽсендҽге аерым оешмалар 

эшчҽнлегенҽ хезмҽт күрсҽтүдҽге эшчелҽрнең 

 хезмҽтенҽ түлҽү разрядлары диапазоны 
 

Һөнҽрнең исеме Хезмҽткҽ түлҽү 

разряды 

Гардеробта эшлҽүче, территорияне җыештыручы, курьер 1 

Каравылчы (вахтер), җитештерү һҽм хезмҽт  биналарын 

җыештыручы, лифтер, кладовой мөдире, йөк төяүче 

(бушатучы) 

1 - 2 

 Электрон-хисаплау һҽм хисаплау машиналары 

операторы,биналарга комплекслы хезмҽт күрсҽтү һҽм 

ремонт үткҽрүче эшче  

2 - 4 

Копировка һҽм күбҽйтү машиналары операторы      2 - 3 

Җиңел машина йөртүчесе 

 

4 - 5 

 

Искҽрмҽ: 

       Җитештерү һҽм хезмҽт  биналарын җыештыручыларга икенче разряд тариф 

ставкасы җитештерү биналарын, шул исҽптҽн җитештерү калдыкларын, 

санузелларны һҽм җҽмҽгать бҽдрҽфлҽрен җыештырган өчен билгелҽнҽ. 

        Машина йөртүчелҽргҽ бишенче разряд тариф ставкасы җиңел 

машиналарның икенче-өченче тибында эшлҽгҽн өчен, шулай ук  техник хезмҽт 

күрсҽтүче махсуслашкан хезмҽт күрсҽтү  службасы  булмаган очракта 

машиналарга ремонт үткҽрү һҽм техник хезмҽт күрсҽтү буенча эшлҽрнең бөтен 

комплексын башкарган өчен билгелҽнҽ. 



 


