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Аерым муниципаль учреждениелǝр 

җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝренеӊ 

хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында  
 
 

Россия Федерациясенеӊ Хезмǝт кодексы, 2003 елны¼ 06 
октябренд´ге «Россия Федерациясенд´ ¢ирле ºзидар´не оештыруны¼ 
гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2017 елныӊ 14 августындагы  

«Гражданнар оборонасы, халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләрнең иминлеген 

тәэмин итү өлкәсендә Татарстан Республикасында бюджетара 

мөнәсәбәтләрне формалаштырганда исәпкә алына торган муниципаль 

учреждениеләр хезмәте өчен түләүгә Татарстан Республикасы 

муниципаль районнары һәм шәһәр округлары бюджетлары чыгымнары 

күләмен билгеләү методикасын раслау турында» 569 санлы Карары, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2018 елныӊ 

30 мартындагы «Бюджет сферасы хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝүнеӊ 

Бердǝм тариф челтǝренǝ кермǝгǝн  бюджет сферасындагы аерым оешма 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү хакында» 195 санлы Карары,   Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2013 елныӊ 31 декабрендǝге 
«Гражданнар оборонасы,  халыкны табигый hǝм техноген характердагы  

гадǝттǝн тыш хǝллǝрдǝн саклау, янгын куркынычсызлыгын hǝм су 

объектларында  кешелǝрнеӊ иминлеген тǝэмин итү буенча Татарстан 

Республикасы дǝүлǝт учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү 
хакында Нигезнамǝне  раслау хакында» 1097 санлы Карары, Татарстан 

Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге Уставыныӊ 

28 маддǝсе нигезендǝ 
Шǝhǝр Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Аерым муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝренеӊ hǝм 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝне 1 нче  
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кушымтада каралганча расларга. 

2. Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 15 апрелендǝге «Хезм´тк´ тœл´œне¼ 
я¼а системасы кертелг´н муниципаль учреждениел´р ќит´кчел´ре Ÿ´м 
хезм´тк´рл´ре šчен хезм´тк´ тœл´œ шартларын билгел´œ 

турында» 39/8  санлы Карарына (Шǝhǝр Советыныӊ  2016 елныӊ 

08 июлендǝге  9/8, 2016 елныӊ  15 декабрендǝге  13/9, 2017 елныӊ 

29 мартындагы  16/6, 2017 елныӊ 10 августындагы 18/5, 2018 елныӊ 

21 февралендǝге  23/8 санлы Карарлары редакциясендǝ) түбǝндǝге 
үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 

1) 1нче пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝге 6 нчы пунктча белǝн 
тулыландырырга: 

«6) «Янгыннан коткару отряды» муниципаль бюджет 

учреждениесенеӊ аерым категория хезмǝтǝрлǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝү 
шартлары турында Нигезнамǝне 6 нчы кушымтада каралганча»; 

2) муниципаль белем бирү оешмаларыныӊ hөнǝри квалификация 

группалары вазыйфаларын билǝүче хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү 
шартлары турында Нигезнамǝгǝ, 86 нчы, 87 нче пунктларны  яӊа 

редакциядǝ бǝян итеп, үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
«86. Оешма җитǝкчесенǝ стимуллаштыру түлǝүлǝрен Башкарма 

комитет билгели. Стимуллаштыру түлǝүлǝре оешма эшчǝнлеге 

критерийларына нигезлǝнгǝн оешма эшчǝнлеге нǝтиҗǝлǝрǝннǝн чыгып 

билгелǝнǝ hǝм җитǝкче, җитǝкче урынбасарлары hǝм баш хисапчыны 

стимуллаштыру фондыныӊ 50 процентын тǝшкил итǝ.  Стимуллаштыру 

түлǝүлǝре ай саен, квартал саен, еллык хезмǝт нǝтиҗǝлǝре, мөhим hǝм 

аеруча мөhим йөклǝмǝлǝрне үтǝгǝн өчен, Башкарма комитетныӊ 

стимуллаштыру түлǝүлǝре бүлеп бирү комиссиясе  беркетмǝсе нигезендǝге 

карары белǝн   бирелǝ.   
87. Оешма җитǝкчесенǝ стимуллаштыру түлǝүлǝре хакында объектив 

карар кабул итү максатыннан чыгып, җитǝкче, җитǝкче урынбасарлары 

hǝм баш хисапчыга стимуллаштыру түлǝүлǝре акчаларын бүлеп бирү 
комиссиясе оештырылырга мөмкин. Аныӊ составы hǝм вǝкалǝтлǝре 

башкарма комитет карары белǝн билгелǝнǝ. Комиссия карарлары 

беркетмǝ белǝн рǝсмилǝштерелǝ, аныӊ нигезендǝ Башкарма комитет 

тарафыннан җитǝкчегǝ стимуллаштыру түлǝве бирү турында 

муниципаль-хокукый акт кабул ителǝ.» 

3) муниципаль учреждениелǝрнеӊ физик культура hǝм спорт hөнǝри 

квалификация группасы вазыйфаларын билǝүче хезмǝткǝрлǝренеӊ 

хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝгǝ 86 нчы, 87 нче 

пунктларны яӊа редакциядǝ бǝян итеп, үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
«86. Башкарма комитет оешма җитǝкчесенǝ стимуллаштыру 

түлǝүлǝре билгели ала. Стимуллаштыру түлǝүлǝре оешма эшчǝнлеге 

критерийларына нигезлǝнгǝн оешма эшчǝнлеге нǝтиҗǝлǝрǝннǝн чыгып 

билгелǝнǝ hǝм   җитǝкче, җитǝкче урынбасарлары hǝм баш хисапчыны 

стимуллаштыру фондыныӊ (ул ǝлеге Нигезнамǝнеӊ 99 нчы пунктында 

каралган тǝртиптǝ формалаштырыла) 50 процентын тǝшкил итǝ.  
Стимуллаштыру түлǝүлǝре ай саен, квартал саен, еллык хезмǝт 
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нǝтиҗǝлǝре, мөhим hǝм аеруча мөhим йөклǝмǝлǝрне үтǝгǝн өчен, 

Башкарма комитетныӊ стимуллаштыру түлǝүлǝре бүлеп бирү комиссиясе 

беркетмǝсе нигезендǝге карары белǝн   бирелǝ.   
87. Оешма җитǝкчесенǝ стимуллаштыру түлǝүлǝре хакында объектив 

карар кабул итү максатыннан чыгып, җитǝкче, җитǝкче урынбасарлары 

hǝм баш хисапчыга стимуллаштыру түлǝүлǝре акчаларын бүлеп бирү 
комиссиясе оештырылырга мөмкин. Аныӊ составы hǝм вǝкалǝтлǝре 

Башкарма комитет карары белǝн билгелǝнǝ. Комиссия оештырылган 

очракта, оешма җитǝкчесе аныӊ утырышларында катнашырга hǝм 

кирǝкле аӊлатмалар бирергǝ хокуклы. Комиссия карарлары беркетмǝ 
белǝн рǝсмилǝштерелǝ, аныӊ нигезендǝ Башкарма комитет тарафыннан 

җитǝкчегǝ стимуллаштыру түлǝве бирү турында муниципаль-хокукый  

акт кабул итǝ.». 

4) ǝлеге Карарныӊ 2 нче кушымтасына нигезлǝнеп, 6 нчы 

кушымтаны өстǝргǝ. 
3. Гамǝлдǝн чыккан дип танырга: 

1) Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 20 июнендǝге «Хезмǝтлǝренǝ түлǝү 
Бердǝм тариф челтǝре нигезендǝ башкарылган муниципаль 

учреждениелǝр җитǝкчелǝренǝ hǝм хезмǝткǝрлǝренǝ түлǝү шартлары 

турында Нигезнамǝне раслау хакында» 17/5 санлы Карарын, 

«Челнинские известия» газетасыныӊ 2017 ел, 05 июньдǝге 48 нче 
санында бастырылган; 

2) Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 19 сентябрендǝге «Муниципаль 

учреждениелǝр җитǝкчелǝренеӊ hǝм хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝүне 
арттыру турында» 19/5 санлы Карарын, «Челнинские известия» 

газетасыныӊ 2017 ел, 27 сентябрьдǝге 71 нче санында бастырылган; 

3) Шǝhǝр Советыныӊ   2018 елныӊ 21 февралендǝге «Муниципаль 

учреждениелǝр җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝренен хезмǝтенǝ түлǝү 
турында Шǝhǝр Советыныӊ аерым Карарларына үзгǝрешлǝр кертү 
хакында 23/8 санлы Карарыныӊ 7 нче пунктын, «Челнинские известия» 

газетасыныӊ 2018 ел, 14 марттагы 17 нче санында бастырылган. 

4. Əлеге Карар, хезмǝтлǝренǝ түлǝү Бердǝм тариф челтǝре нигезендǝ 
башкарылган муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝренǝ түлǝү шартлары турында нигезлǝмǝлǝрдǝн башка, рǝсми 

бастырылган көннǝн гамǝлгǝ керǝ.   
 Əлеге Карарныӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү Бердǝм тариф челтǝре нигезендǝ 

башкарылган муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝренǝ түлǝү шартлары турында нигезлǝмǝлǝре 2018 елныӊ 01 

апреленнǝн соӊ барлыкка килгǝн  хокукый мөнǝсǝбǝтлǝргǝ кагыла.  
 
 
 
 
 



4 

 5.  Әлеге Карар үтәлешен тикшереп торуны Шәһәр Советының 

социаль-икътисадый үсеш мәсьәләләре һәм бюджет буенча даими 

комиссиясенә йөкләргә.   
 
 

Шәһәр Хакиме                                                              Н.Г. Мәһдиев 


