Татарстан Республикасы Ютазы муниипаль районы Ташкичү авыл
җирлеге Советы
Кече Урыссу авылы

КАРАР №7

“18” май 2018 ел

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районы Ташкичү авыл җирлеге депутатларының,
үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы
сайланулы вазыйфаи затларының, муниципаль
хезмәткәрләренең хезмәтләре ӛчен түләү тәртибе һәм
шартлары турындагы Нигезләмәне раслау хакында
Муниципаль хезмәткәрләргә социаль гарантияләр тәэмин итү
максатларында, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»гы 131-ФЗ номерлы
Федераль законның 53 статьясына ярашлы, 2007 елның 2 мартындагы
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында” 25-ФЗ номерлы
Федераль законның 22 статьясы, 25.06.2013 ел « Татарстан
Республикасының муниципаль хезмәт турында кодексы” № 50-ТРЗ,
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарәнең үз
вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларына, сайлап куела
торган вазыйфаи затларына, контроль-хисап органнары рәисләренә,
Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләренә хезмәт ӛчен түләү
чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында»гы 2018 ел, 28 март,
182 нче карары нигезендә, Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл
җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Ташкичү
авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең, депутатларының, җирле
үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы
вазыйфаи затларының, хезмәт ӛчен түләү тәртибе һәм шартлары турындагы
Нигезләмәне 1 нче кушымта нигезендә расларга.
2. Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге Советының “Җирле
үзидарәнең депутатларына, үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы
сайланулы вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләренә, Ютазы
муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге җирле үзидарә органнары
хезмәткәрләренә хезмәтләре ӛчен түләү тәртибе һәм шартлары турында"гы
2008 ел, 2 июнь, 13а номерлы карары (2011 ел, 19 гыйнвар, 31.10.2012 ел,
25.03.2013 ел, 10.10.2013 ел, 30.10.2017 ел) кӛчен югалткан дип танырга.

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан кӛненнән үз кӛченә керә һәм 2018
елның 1 апреленнән барлыкка килгән хокук мӛнәсәбәтләренә кагыла.
4.Әлеге карарны контрольдә тотуны Ташкичү авыл җирлеге башлыгына
йӛкләргә.

Ташкичү авыл җирлеге Башлыгы:

Р.К. Валеев

Кушымта №1
Ютазы муниципаль Ташкичү авыл

җирлеге Советы карарына
2018 елның “18” маеннан №7

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Ташкичү
авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең, депутатларының, җирле
үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы
вазыйфаи затларының хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары
турында Нигезләмә
Әлеге Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Ташкичү
авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең, депутатларының, җирле
үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы
вазыйфаи затларының, хезмәт ӛчен түләү тәртибе һәм шартлары турындагы
Нигезләмә (алга таба – Нигезләмә) Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районының Ташкичү авыл җирлеге муниципаль
хезмәткәрләренең, депутатларының, җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен
даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затларының
хезмәтләренә түләү чыгымнары күләмен билгели.
1. Муниципаль берәмлек башлыкларының, депутатларның, җирле
үзидарә сайланулы органннары әгъзаларының хезмәтләренә түләү
1. Муниципаль берәмлек Башлыгының акчалата бүләкләү күләме әлеге
карарга карата 1 нче кушымтада каралган күләмнәрдә билгеләнә.
2. Муниципаль берәмлек башлыгына еллык түләүле отпуск биргәндә бер
тапкыр бирелә торган түләү елына бер айлык акчалата түләүдән артмаган
күләмдә түләнә.
3. Муниципаль берәмлек башлыгына айлык акчалата бүләк (денежное
вознагараждение) һәм еллык түләүле отпуск алганда бер тапкыр түләнә
торган түләүдән тыш, тиешле еллар эшләгән ӛчен айлык акчалата бүләк һәм
айлык ӛстәмә акча түләнә. Күрсәтелгән ӛстәмә түләүләрнең күләме әлеге
Нигезләмәнең 2 бүлегендәге 3 пунктында билгеләнгән күләмнәрдән артмаска
тиеш. Шул ук вакытта күрсәтелгән затларның хезмәт ӛчен түләү чыгымнары
күләме айлык акчалата түләү ӛлешендә елына унбер айлык акчалата
бүләкләү тәшкил итүче нормативтан артып китә алмый, тиешле елларны
эшләгән ӛчен айлык ӛстәмә түләү ӛлешендә елына ӛч айлык акчалата
бүләкләүне тәшкил иткән нормативтан артмаска тиеш.

2.Муниципаль хезмәткәрләр хезмәте ӛчен түләү

1. Муниципаль хезмәткәрләргә биләгән муниципаль хезмәт вазыйфасына
карап вазыйфаи окладлар билгеләнә. Муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи
оклады күләме авыл җирлегендә муниципаль хезмәт вазыйфаларының кече
тӛркеме белгеченең вазыйфаи окладының күләме 11 163 сумнан башлап
исәпләнә. Ташкичү авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи
окладлары күләмнәрен исәпләгәндә кулланыла торган коэффициентлар әлеге
карарның 2 нче кушымтасында күрсәтелгән күләмнәрдән артмаган дәрәҗәдә
билгеләнә.
Муниципаль хезмәткәрләрнең акчалата хезмәт хакы түбәндәгедән тора:
- муниципаль хезмәткәрнең айлык вазыйфаи оклады;
- чин классы ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә түләү;
- тиешле еллар эшләгән ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә түләү;
- муниципаль хезмәтнең аерым шартлары ӛчен вазыйфаи окладка айлык
ӛстәмә түләү ;
- айлык акчалата бүләкләү (денежное поощрение) ,
- аеруча әһәмиятле, катлаулы биремнәр башкарган ӛчен премияләр;
- еллык түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр түләнелә торган түләү ;
- дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән эшләү ӛчен вазыйфаи
окладка айлык ӛстәмә түләү;
- тӛп вазифаларына югары юридик белеме булган юрист яисә башкаручы
сыйфатында виза салу, хокукый актларга хокукый экспертиза үткәрү,
хокукый актлар проектларын әзерләү һәм тӛзәтмәләр кертү кергән
муниципаль хезмәткәрләргә айлык түләү ;
- махсус эш режимы, эшнең катлаулылыгы һәм киеренкелеге ӛчен айлык
компенсация түләүләре;
- профильле гыйльми дәрәҗә ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә
түләүләр;
- Татарстан Республикасы мактаулы исеме ӛчен вазыйфаи окладка айлык
ӛстәмә түләү;
- матди ярдәм.

3. Муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи окладына карата тиешле еллар
эшләгән ӛчен айлык ӛстәмә процентларда билгеләнә:

Муниципаль хезмәт стажы
1 елдан 5 елга кадәр
5 елдан 10 елга кадәр
10 елдан 15 елга кадәр
15 елдан артык

Ӛстәмә акча күләме,
процентларда
5
10
15
20

Муниципаль хезмәт стажы, тиешле елларны эшләгән ӛчен вазыйфаи
окладка айлык ӛстәмә билгеләү ӛчен муниципаль хезмәткәр муниципаль
хезмәт вазыйфасын биләгән муниципаль берәмлек җирле үзидарә органы
акты белән, җирле үзидарә органының хокукый актында билгеләнгән
тәртиптә тӛзелә торган муниципаль хезмәт стажын билгеләү комиссиясе
карары нигезендә билгеләнә.

4. Муниципаль хезмәткәргә чин классы ӛчен айлык ӛстәмә түләү күләме
түбәндәгеләрдән артмый торган күләмнәрдә билгеләнә:

Чин классы
1
I класслы хакыйкый муниципаль киңәшче
II класслы хакыйкый муниципаль киңәшче
III класслы хакыйкый муниципаль киңәшче
I класслы муниципаль киңәшче
II класслы муниципаль киңәшче
III класслы муниципаль киңәшче
I класслы муниципаль хезмәт киңәшчесе
II класслы муниципаль хезмәт киңәшчесе
III класслы муниципаль хезмәт киңәшчесе
I класслы муниципаль хезмәт референты
II класслы муниципаль хезмәт референты
III класслы муниципаль хезмәт референты

Чин классы ӛчен ӛстәмә
күләме (вазифаи окладка
процентларда)
2
7
5
3
7
5
3
7
5
3
7
5
3

I класслы муниципаль хезмәт секретаре
II класслы муниципаль хезмәт секретаре
III класслы муниципаль хезмәт секретаре

7
5
3

Чин классы ӛчен айлык ӛстәмә акча муниципаль хезмәткәргә Татарстан
Республикасы муниципаль хезмәте турындагы законнарда билгеләнгән
тәртиптә чин классы бирелгән кӛннән билгеләнә.
5. Муниципаль хезмәтнең аерым шартлары (катлаулылык, киеренкелек,
хезмәттәге югары казанышлар, махсус эш режимы) ӛчен муниципаль
хезмәткәрнең вазыйфаи окладына айлык ӛстәмә акча җирле үзидарә органы
җитәкчесе тарафыннан муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи окладына
түбәндәгечә билгеләнә:
югары муниципаль вазыйфалар ӛчен - вазыйфаи окладның 9 проценты;
тӛп муниципаль вазыйфалар ӛчен - вазыйфаи окладның 7 проценты;
әйдәп баручы муниципаль вазыйфалар ӛчен - вазыйфаи окладның 5
проценты;
ӛлкән муниципаль вазыйфалар ӛчен – вазыйфаи окладның 3 проценты;
кече муниципаль вазыйфалар ӛчен - вазыйфаи окладның 1 проценты.
6. Муниципаль хезмәткәргә ай саен вазыйфаи окладның бер
процентыннан артмаган күләмдә акчалата бүләк түләнә.
7. Муниципаль хезмәткәрләргә түләү тәртибе яллаучы вәкиле (эш бирүче)
тарафыннан, муниципаль орган бурычларын һәм функцияләрен үтәүне,
вазыйфаи күрсәтмәне үтәүне исәпкә алып билгеләнә торган аеруча мӛһим
һәм катлаулы биремнәрне үтәгән ӛчен премияләр түләнә һәм максималь
күләм белән генә чикләнми.
8. Дәүләт серен белү рӛхсәт ителгән муниципаль хезмәткәрләр ӛчен даими
нигездә дәүләт серен тәшкил итүче мәгълүматлар белән эшләгән ӛчен
вазыйфаи окладка түбәндәгеләрдән артмаган ӛстәмәләр билгеләнә:
Айлык процент ӛстәмә
“Аеруча әһәмиятле” яшеренлек дәрәҗәсе булган мәгълүматлар белән
эшләгән ӛчен
“Бӛтенләй яшерен” яшеренлек дәрәҗәсе булган мәгълүматлар белән
эшләгән ӛчен

Ӛстәмә күләме,
процентларда
12,2-18,3

7,4-12,2

Тикшерү чараларын үткәреп рӛхсәт рәсмиләштергәндә «яшерен»
яшеренлек дәрәҗәсе булган мәгълүматлар белән эшләгән ӛчен
Тикшерү чараларын үткәрмичә рӛхсәт рәсмиләштергәндә «яшерен»
яшеренлек дәрәҗәсе булган мәгълүматлар белән эшләгән ӛчен

2,5-3,7
1,3-2,5

9. Тӛп вазифаларына югары юридик белеме булган юрист яисә башкаручы
сыйфатында хокукый актларга хокукый экспертиза үткәрү, хокукый актлар
проектларын әзерләү һәм тӛзәтмәләр кертү кергән муниципаль
хезмәткәрләргә түләү түбәндәгеләрдән артмаган күләмдә билгеләнә:
Муниципаль хезмәт вазифалары тӛркеме
Югары муниципаль хезмәт вазифалары
Тӛп муниципаль хезмәт вазифалары
Әйдәп баручы муниципаль хезмәт вазифалары
Ӛлкән муниципаль хезмәт вазифалары

Вазифаи окладка процент
ставкалары күләме
8
6
4
2

10. Махсус эш режимы, эшнең катлаулылыгы һәм киеренкелеге ӛчен
түләү муниципаль хезмәткәрләргә вазыйфаи окладның ике проценты
күләмендә билгеләнә.
Махсус эш режимы (нормалаштырылмаган хезмәт кӛне шартлары) ӛчен
айлык компенсация түләүләре муниципаль хезмәтнең югары һәм тӛп
вазыйфаларын, шулай ук норматив булмаган эш кӛне белән муниципаль
хезмәтнең башка вазыйфаларын биләүче муниципаль хезмәткәрләр ӛчен
билгеләнә.
11. Вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә түләү билгеләнә:
фәннәр кандидаты профиль фәнни дәрәҗәсе ӛчен - вазыйфаи окладның 1,5
проценты күләмендә,
фәннәр докторы профиль гыйльми дәрәҗәсе ӛчен - вазыйфаи окладның 2,0
проценты күләмендә;
Татарстан Республикасы мактаулы исеме ӛчен – вазыйфаи окладның 2,5
проценты күләмендә.
12. Еллык түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр бирелә торган түләү
муниципаль хезмәткәргә 1,2 вазыйфаи окладтан артмаган күләмдә билгеләнә.

13. Муниципаль хезмәткәргә хезмәт ӛчен түләүнең билгеләнгән фонды
чикләрендә матди ярдәм түләнә.
2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл
җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең хезмәткә түләү фондын
формалаштыру
1. Ташкичү авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт ӛчен түләү
фондын формалаштырганда, вазыйфаи окладлар түләү ӛчен җибәрелә торган
акчалар суммасыннан тыш түләү ӛчен (бер елга 12 вазыйфаи окладтан
чыгып) түбәндәге чаралар карала:
1) чин класслары ӛчен айлык ӛстәмә - вазыйфаи окладларның дүрт
процентыннан артмаган күләмендә;
2) муниципаль хезмәттә тиешле еллар эшләгән ӛчен айлык ӛстәмә вазыйфаи окладларның унӛч процентыннан артмаган күләмендә;
3) муниципаль хезмәтнең аерым шартлары ӛчен айлык ӛстәмә түләү
(катлаулылык, киеренкелек, хезмәттәге югары казанышлар, махсус эш
режимы) - вазыйфаи окладларның биш процентыннан артмаган күләмендә;
4) аеруча мӛһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән ӛчен премия - вазыйфаи
окладларның бер процентыннан артмаган күләмдә;
5) еллык түләүле отпуск биргәндә - вазыйфаи окладларның ун проценттан
артмаган күләмдә бер тапкыр бирелә торган түләү;
6) айлык акчалата бүләкләү - вазыйфаи окладларның бер процентыннан
артмаган күләмендә.
2. Муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары күләме, алар биләгән
муниципаль хезмәт вазыйфалары нигезендә, шулай ук айлык һәм башка
ӛстәмә ӛстәмә түләүләр күләме һәм түләүләрнең артуы ягына бер сумга кадәр
җитәргә тиеш, дип билгеләргә.

Кушымта №1
2018 елның 18 маеннан Ташкичү авыл
җирлеге Советы белән расланган Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының

Ташкичү авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең,
депутатларының, җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен
даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи
затларының, хезмәт ӛчен түләү тәртибе һәм шартлары
турындагы №7 Нигезләмәгә
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл
җирлегендә үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы муниципаль берәмлек
башлыгының, депутатларының, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи
затларының акчалата бүләкләре күләме

Акчалата бүләкләүнең күләме (сумнарда)
Шәһәр тибындагы бистәләр нигезендә оешкан
авыл һәм шәһәр

Вазифаларның исеме

12 тӛркем
Муниципаль берәмлек Башлыгы

14400

Кушымта №2
2018 елның 18 маеннан Ташкичү авыл җирлеге
Советы белән расланган Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районының Ташкичү авыл җирлеге
муниципаль хезмәткәрләренең, депутатларының, җирле
үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы
сайланулы вазыйфаи затларының, хезмәт ӛчен түләү тәртибе
һәм шартлары турындагы №7 Нигезләмәгә

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Ташкичү авыл җирлеге
муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын исәпләгәндә кулланыла
торган коэффициентлар таблицасы
Наименования должностей
Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары (секретаре)

Коэффициентлар
12 тӛркем
1,33

