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Ютазы муниципаль районында муниципаль
хезмəткəр булып эшлəүчелəргə һəм даими
нигездə муниципаль вазифаларны үтəүчелəргə
тиешле еллар эшлəп пенсиягə чыгулары
белəн бəйле бер тапкыр түлəнелə торган
акчаны (поощрение) түлəү тəртибе
турында Нигезлəмəне раслау турында

Татарстан Республикасының 2013 елның 25 июненнəн булган “Татарстан
Республикасының муниципаль хезмəт турында Кодексы” 50 санлы
Законының 31 маддəсенə, “Ютазы муниципаль районы” муниципаль
берəмлеге Уставына ярашлы, Ютазы район Советы
Карар итте:
1.Тиешле еллар эшлəп пенсиягə чыгу белəн бəйле бер тапкыр түлəнелə
торган акчаны муниципаль хезмəткəрлəргə түлəү һəм даими нигездə
муниципаль вазифаларны башкаручыларга түлəү тəртибе турында теркəлгəн
Нигезлəмəне расларга.
2. Татарстан Республикасы Ютазы районы Советының 2011 елның 13
маеннан булган “Ютазы муниципаль районы муниципаль хезмəткəрлəренə
өстəмə гарантиялəр турында нигезлəмəне раслау турында”гы 19 санлы
Карарын көчен югалткан дип исəплəргə.
3.Əлеге Карар 2018 елның 1 апреленнəн үз көченə керде.
4. Əлеге карар үтəлешен контрольдə тотуны законлылык, регламент һəм
җирлек Советлары белəн бергə эшлəү буенча даими комиссиягə йөклəргə.

Ютазы муниципаль районы Башлыгы,
Ютазы район Советы Рəисе

Р.М. Нуриев.

Татарстан Республикасы Ютазы районы Советының
2018 елның “_” июненнəн булган
Карары белəн расланды

Ютазы муниципаль районында тиешле еллар эшлəп пенсиягə чыгу
белəн бəйле, муниципаль хезмəткəрлəргə һəм даими нигездə муниципаль
вазифаны башкаручыларга бер тапкыр түлəнелə торган акчаны
(единовременное поощрение) түлəү турында Нигезлəмə
1.Ютазы муниципаль районының муниципаль хезмəткəрлəренə һəм даими
нигездə муниципаль вазифаны башкаручыларга (алга таба – муниципаль
хезмəткəр, муниципаль вазифаи зат) тиешле еллар эшлəп пенсиягə чыгу
белəн бəйле бер тапкыр түлəү (алга таба – бер тапкыр түлəнелə торган акча)
2015 елның 25 июненнəн булган “Татарстан Республикасының муниципаль
хезмəт турында Кодексы” 50 санлы Татарстан Республикасы Законының 31
маддəсе, “Татарстан Республикасының Ютазы муниципаль районы”
муниципаль берəмлеге Уставына ярашлы эшлəнде.
2. Тиешле еллар эшлəп пенсиягə чыгу белəн бəйле муниципаль хезмəттəн
киткəндə, муниципаль хезмəткəргə муниципаль хезмəт стажы 15 ел булган
очракта, муниципаль вазифасында эштəн азат ителгəн көненə ай саен
түлəнелгəн хезмəт хакының биш тапкыр арттырылгын күлəме, шулай ук бу
чордан артып китсə, өстəмə рəвештə һəр ел өчен хезмəт хакының 0,5е
күлəмендə, əмма муниципаль хезмəткəрнең ун тапкыр арттырылган хезмəт
хакыннан күбрəк булмаган дəрəҗəдə бер тапкыр акча түлəнелə. Муниципаль
хезмəт стажы муниципаль хезмəткəрнең, муниципаль вазифаи затның эштəн
азат ителү көненə кадəр исəплəнə.
Тиешле еллар эшлəп пенсиягə чыгу дигəн сүзлəр астында муниципаль
хезмəттəн картлык буенча хезмəт пенсиясен алуга хокук биргəн яшькə җитеп
эштəн азат ителү яки 2001 елның 17 декабреннəн булган “Россия
Федерациясендə хезмəт пенсиялəре турында”гы 173 санлы Федераль законга
ярашлы, тиешле хезмəт еллары эшлəгəн өчен мөһим булган стаж булуы
белəн бергə инвалидлык буенча пенсия билгелəнүен аңларга кирəк.
3. Бер тапкыр түлəнелə торган акчаны түлəү карары, Ютазы муниципаль
районы җирле үзидарə органы җитəкчесе тарафыннан кабул ителə һəм
Ютазы муниципаль районы җирле үзидарə органы тарафыннан муниципаль
хезмəткəрнең һəм муниципаль вазифаи затның тиешле хезмəт еллары буенча
пенсиягə чыгу турында карар кабул ителү белəн бер үк вакытта
рəсмилəштерелə.

4. Бер тапкыр түлəнелə торган акча, муниципаль хезмəткəр яки муниципаль
вазифаи зат турыдан-туры эштəн азат ителер алдыннан, ул хезмəт узган
җирле үзидарə органы тарафыннан муниципаль хезмəткəрнең һəм
муниципаль вазифаи затның эштəн азат ителгəн көненнəн (азаккы эш
көненнəн) соңламыйча, түлəнелə.
5. Муниципаль хезмəткəрнең бер тапкыр түлəнелə торган акчасы күлəмен
билгелəү өчен Ютазы муниципаль районы җирле үзидарə органы Ютазы
муниципаль районының финанс-бюджет палатасына түбəндəге
документларны тапшыра:
- муниципаль хезмəткəрнең айлык хезмəт хакы турында белешмə;
- муниципаль хезмəттəге эш стажы турында җитəкче һəм кадрлар хезмəте
имзалаган белешмə;
- кадрлар хезмəте имза куеп раслаган хезмəт кенəгəсе һəм хəрби билет
күчермəлəре;
- чин классы, муниципаль хезмəткəрнең айлык хезмəт хакына кергəн вазифаи
окладка өстəмəлəр билгелəү турында боерыклардан (күрсəтмəлəрдəн)
өземтəлəр;
-муниципаль хезмəткəрнең эш стажын билгелəү өчен закончалыкка ярашлы
мөһим булган башка документлар.
6. Əлеге Нигезлəмəнең 5 пунктына ярашлы, җирле үзидарə органы
документларны, муниципаль хезмəткəр, муниципаль вазифаи зат пенсиягə
эштəн азат ителеп тиешле еллар эшлəү сəбəпле китүгə кадəр 30 календарь
көн алдан алып килə.
7. Бер тапкыр түлəнелə торган акча күлəмен билгелəгəндə, айлык хезмəт хакы
составына түбəндəгелəр керə:
- вазифаи оклад;
-чин классы өчен вазифаи окладка ай саен өстəмə;
- муниципаль хезмəтнең аерым шартлары өчен вазифаи окладка ай саен
өстəмə.
8. Ютазы муниципаль районы финанс-бюджет палатасы, җирле үзидарə
органы тарафыннан документлар алып киленү вакытыннан исəплəп, 20 көн
дəвамында аңа бюджет ассигнованиелəре һəм муниципаль хезмəткəргə,

муниципаль вазифаи затка түлəү өчен бюджет бурычлары лимитлары
турында белдерə яки бер тапкыр түлəнү өчен акча булмавы турында дəлилле
баш тарту белдерə.
Ютазы муниципаль районы финанс-бюджет палатасы бер тапкыр түлəнелə
торган акчаны бирүдəн, əгəр дə əлеге Нигезлəмəнең 5 пунктында каралган
барлык документлар да алып киленмəгəн очракта баш тартырга мөмкин.
9. Җирле үзидарə органы, югарыда əйтелгəн белдерүлəр нигезендə
муниципаль хезмəткəргə, муниципаль вазифаи затка бер тапкыр түлəнелə
торган акчаны түли.
10. Бер тапкыр түлəнелə торган акча бер генə тапкыр түлəнелə һəм бу турыда
хезмəт кенəгəсендə языла. Тиешле еллар эшлəп пенсиягə чыккан гражданин
яңадан муниципаль хезмəткə эшкə урнашса һəм аннары муниципаль
хезмəттəн китсə, бер тапкыр түлəнелə торган акча башкача түлəнелми.

