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РЕШЕНИЕ                                                                                        КАРАР 
7 май 2018 ел                                                                                     №90 
 
 
Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы "Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы" муниципаль 
берəмлеге муниципаль 
хезмəткəрлəренең акчалата эчтəлеге 
турында" Нигезлəмəне раслау хакында 
 
 
 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон (2014 елның 
4 мартындагы редакциядə) нигезендə "Россия Федерациясендə муниципаль 
хезмəт турында", "Муниципаль хезмəт турында Татарстан Республикасы 
кодексы" 25.06.2013 № 50-ТРЗ, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының "Җирле үзидарəнең үз вəкалəтлəрен даими нигездə гамəлгə 
ашыручы депутатларына, сайланулы вазыйфаи затларына, контроль-хисап 
органнары рəислəренə, Татарстан Республикасы муниципаль 
хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү чыгымнарын формалаштыру 
нормативлары турында" 2018 елның 28 мартындагы 182 номерлы карары 
нигезендə, "Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
муниципаль хезмəткəрлəренең акчалата эчтəлеге турында нигезлəмəне 
раслау хакында» Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
Советының 2018 елның 4 апрелендəге 110 номерлы карары белəн, Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советы  
 

КАРАР ИТТЕ: 
 

 1. «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге муниципаль 
хезмəткəрлəренең акчалата гомуми хезмəт хакы турында» Нигезлəмəне 
расларга. (1нче кушымта) 
           2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Советының 22.08.2013 ел, № 98 
карары «Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге муниципаль хезмəткəрлəренең вазыйфаи 
окладлары күлəмнəрен, айлык һəм башка өстəмə түлəүлəр күлəмен һəм 
аларны гамəлгə ашыру тəртибен билгелəү турында» үз көчен югалткан дип 
санарга. 
 3. Əлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми 
порталында" (PRAVO.TATARSTAN.RU) һəм «Сарман муниципаль районы»  



 

 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 1 нче кушымта 
 
 

"Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 
"Җəлил шəһəр тибындагы поселогы " муниципаль берəмлеге 
муниципаль хезмəткəрлəренең акчалата эчтəлеге турында" 

 нигезлəмə 
 

 1. Гомуми нигезлəмəлəр. 
 1.1. Əлеге Нигезлəмə Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге муниципаль хезмəткəрлəренə 
хезмəт өчен түлəү чыгымнарының иң чик нормативларын билгели 
(муниципаль хезмəткəрлəр). 
 1.2. Нигезлəмə Россия Федерациясе Хезмəт кодексы, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарəнең үз 
вəкалəтлəрен даими нигездə гамəлгə ашыручы депутатларына, сайланулы 
вазыйфаи затларына, контроль-хисап органнары рəислəренə, Татарстан 
Республикасы муниципаль хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү чыгымнарын 
формалаштыру нормативлары турында» 2018 елның 28 мартындагы 182 
номерлы Карары, Муниципаль хезмəт турында 2013 елның 25 июнендəге 50-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы, Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районы Советының "Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы муниципаль хезмəткəрлəренең акчалата эчтəлеге 
турындагы нигезлəмəне раслау хакында" 2018 елның 4 апрелендəге 110 
номерлы карары нигезендə эшлəнде. 
 2. Муниципаль хезмəткəрлəргə муниципаль хезмəтнең муниципаль 
вазыйфасына бəйле рəвештə вазыйфаи окладлар күлəме, авыл җирлегендə 
муниципаль хезмəт вазыйфаларының кече төркеме белгеченең вазыйфаи 
окладының кыскача күлəме билгелəнə, ул 11 163 сум тəшкил итə. 
 2.1. Муниципаль хезмəткəрлəрнең вазыйфаи окладларын исəплəгəндə 
кулланыла торган кыскалык коэффициентлары 2 нче кушымта нигезендə 
билгелəнə. 
 2.2. Муниципаль хезмəткəрлəр хезмəтенə түлəү фондын формалаштыру 
тəртибе 3 нче кушымта нигезендə билгелəнə. 
 2.3. Муниципаль хезмəткəрлəр муниципаль хезмəтнең билəп торган 
вазыйфасына карап түбəндəге түлəүлəр билгелəнə: 
 № 4 кушымта нигезендə тиешле елларны эшлəгəн өчен вазыйфаи 
окладка айлык өстəмə түлəү; 
 5 нче кушымта нигезендə муниципаль хезмəтнең махсус шартлары 
өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə түлəү; 



 6 нчы кушымта нигезендə аеруча мөһим һəм катлаулы биремнəр 
башкарган өчен премиялəр; 
 7 нче кушымта нигезендə айлык акчалата бүлəклəү; 
 8 нче кушымта нигезендə сыйныф чиннары өчен айлык өстəмə түлəү; 
 расланган норматив-хокукый актлар нигезендə дəүлəт серен тəшкил 
итүче белешмəлəр белəн эшлəү өчен вазыйфаи окладка айлык процент 
өстəмə;  
 9 нчы кушымта нигезендə ел саен түлəнə торган түлəүле отпуск 
биргəндə бер тапкыр бирелə торган түлəү; 
 10 нчы кушымта нигезендə матди ярдəм; 
 № 11 кушымта нигезендə профиль гыйльми дəрəҗəсе өчен вазыйфаи 
окладка айлык өстəмə түлəү; 
 12 нче кушымта нигезендə Татарстан Республикасы мактаулы исеме 
өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə түлəү; 
 хокукый актларга һəм хокукый актлар проектларына хокукый 
экспертиза үткəрү керə торган төп хезмəт бурычларына айлык түлəү, 
хокукый актлар проектларын əзерлəү һəм үзгəртү һəм югары юридик белеме 
(юридик эш өчен өстəмə) булган юрист яисə башкаручы сыйфатында виза 
бирү , 13 нче кушымта нигезендə; 
 14 нче кушымта нигезендə тиешле елларны эшлəгəн өчен муниципаль 
пенсиягə чыгу белəн бəйле рəвештə бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү; 
 15 нче кушымта нигезендə бала хокукларын саклау буенча белгечкə 
түлəү; 
 16 нчы кушымта нигезендə дəүлəт серен (спецчасть) яклау буенча 
структур бүлекчəдə эш стажы өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə; 
 17 нче кушымта нигезендə нормалаштырылмаган хезмəт көне 
шартларында эшлəгəн өчен айлык компенсация түлəүлəре; 
 тиешле федераль, республика законнарында һəм башка норматив 
хокукый актларда каралган башка түлəүлəр билгелəнгəн хезмəт өчен түлəү 
фонды чиклəрендə. 
 3. Муниципаль хезмəткəрлəрнең вазыйфаи окладлары күлəме, алар 
билəгəн муниципаль хезмəт вазыйфалары нигезендə, шулай ук айлык һəм 
башка өстəмə өстəмə түлəүлəр күлəме һəм түлəүлəрнең күлəме арту ягына 
бер сумга кадəр җитəргə тиеш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 2 нче кушымта 
 

Муниципаль хезмəткəрлəрнең вазыйфаи окладларын исəплəгəндə кулланыла 
торган кыскалык коэффициентлары 

 
Вазыйфалар исемнəре Коэффициент 

9 төркем 
1 5 

Башкарма комитет җитəкчесе 1,86 
Башкарма комитет җитəкчесе 
урынбасары, вəкиллекле орган 

Аппараты җитəкчесе (эшлəр белəн 
идарə итүче) 

1,80 

Башка җирле үзидарə органы 
җитəкчесе 1,80 

Башка җирле үзидарə органы 
җитəкчесе урынбасары 1,67 

Мөстəкыйль бүлек башлыгы 
(мөдире), Башкарма комитетның 

башка структур бүлекчəсе 
(Аппараты) җитəкчесе 

1,52 

Əйдəп баручы белгеч 1,17 
Белгеч 1 категорияле, 2 категорияле 

белгеч 1,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 3 нче кушымта 
 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТКƏРЛƏРНЕҢ ХЕЗМƏТ ӨЧЕН ТҮЛƏҮ 
ФОНДЫН ФОРМАЛАШТЫРУ ТƏРТИБЕ 

 
 Муниципаль хезмəткəрлəргə хезмəт өчен түлəү фондын 
формалаштырганда вазыйфаи окладлар түлəү өчен җибəрелə торган акчалар 
суммасыннан тыш, түлəү өчен түбəндəге акчалар карала (елына 12 вазыйфаи 
окладтан чыгып)): 
 1) класслы чин өчен айлык өстəмə - вазыйфаи окладларның дүрт 
проценты күлəмендə; 
 2) муниципаль хезмəткə тиешле елларны эшлəгəн өчен айлык өстəмə 
түлəү-вазыйфаи окладларның унөч проценты күлəмендə; 
 3) муниципаль хезмəтнең аерым шартлары өчен айлык өстəмə түлəү 
(катлаулылык, киеренкелек, хезмəттəге югары казанышлар, махсус эш 
режимы) - вазыйфаи окладларның биш проценты күлəмендə; 
 4) аеруча мөһим һəм катлаулы биремнəрне башкарган өчен - вазыйфаи 
окладларның бер проценты күлəмендə премия; 
 5) еллык түлəүле отпуск биргəндə-вазыйфаи окладларның ун проценты 
күлəмендə бер тапкыр бирелə торган түлəү; 
 6) айлык акчалата бүлəклəү-вазыйфаи окладларның бер проценты 
күлəмендə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 4 нче кушымта 
 

ТИЕШЛЕ ЕЛЛАР ЭШЛƏГƏН ӨЧЕН ВАЗЫЙФАИ ОКЛАДКА АЙЛЫК 
ӨСТƏМƏ ТҮЛƏҮЛƏРНЕ ГАМƏЛГƏ АШЫРУ КҮЛƏМЕ ҺƏМ 

ТƏРТИБЕ 
 
 1. Тиешле еллар эшлəгəн өчен айлык өстəмə муниципаль хезмəткəрнең 
вазыйфаи окладына карата процентларда билгелəнə: 
 
Муниципаль хезмəт стажы булганда Өстəмə түлəүнең чик күлəме (в %) 
1 елдан 5 елга кадəр 5 
5 яшьтəн 10 яшькə кадəр 10 
10 яшьтəн 15 яшькə кадəр 15 
15 елдан артык 20 
 
 2. Тиешле елларны эшлəгəн өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə 
билгелəү өчен муниципаль хезмəт стажы җирле үзидарə органы 
(Муниципаль орган) акты белəн билгелəнə, анда муниципаль хезмəткəр 
Муниципаль хезмəт вазыйфасын билəп тора, җирле үзидарə органының 
(муниципаль органның) хокукый актында билгелəнгəн тəртиптə төзелə 
торган муниципаль хезмəт стажын билгелəү комиссиясе карары нигезендə 
билгелəнə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 5 нче кушымта 
 
 

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМƏТНЕҢ АЕРЫМ ШАРТЛАРЫ ӨЧЕН 
ВАЗЫЙФАИ ОКЛАДКА АЙЛЫК ӨСТƏМƏ ТҮЛƏҮЛƏРНЕ ГАМƏЛГƏ 

АШЫРУ КҮЛƏМЕ ҺƏМ ТƏРТИБЕ (КАТЛАУЛЫЛЫК, 
КИЕРЕНКЕЛЕК, ХЕЗМƏТТƏГЕ ЮГАРЫ КАЗАНЫШЛАР, МАХСУС 

ЭШ РЕЖИМЫ) 
 

 Муниципаль хезмəтнең аерым шартлары өчен вазыйфаи окладка айлык 
өстəмə муниципаль хезмəткəр үзе билəгəн муниципаль хезмəт төркеменə 
эшкə алучы (эш бирүче) вəкиле актына карап түбəндəге күлəмнəрдə 
билгелəнə: 
 
югары муниципаль вазыйфалар өчен 9 
төп муниципаль вазыйфалар өчен 7 
əйдəп баручы муниципаль 
вазыйфалар өчен 

5 

югары муниципаль вазыйфалар өчен 3 
кече муниципаль вазыйфалар өчен 1 
 
 Өстəмə түлəү күлəме эш характерын үзгəрткəндə яисə муниципаль 
хезмəткəр эшчəнлеге нəтиҗəлəренə карап, муниципаль хезмəтнең башка 
вазыйфасына күчкəндə тиешле вазыйфалар Төркеме күрсəткечлəре 
чиклəрендə төгəллəштерелергə мөмкин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 6 нчы кушымта 
 
 

АЕРУЧА МӨҺИМ ҺƏМ КАТЛАУЛЫ БИРЕМНƏР БАШКАРГАН 
ӨЧЕН ПРЕМИЯЛƏР ТҮЛƏҮНЕ ГАМƏЛГƏ АШЫРУ КҮЛƏМНƏРЕ 

ҺƏМ ТƏРТИБЕ 
 

 1. Муниципаль хезмəткəрлəр эшчəнлегенең нəтиҗəлелеген арттыру, 
җирле үзидарə органнарына йөклəнгəн вəкалəтлəрне үтəү өчен җаваплылык 
дəрəҗəсен арттыру, башкарыла торган бурычларның сыйфатын күтəрү, 
вазыйфаи инструкциядə каралган вазыйфаи бурычларны вакытында һəм 
намуслы үтəү максатларында муниципаль хезмəткəрлəргə аеруча мөһим һəм 
катлаулы биремнəр башкарган өчен премия түлəнə. 
 2. Максималь күлəм белəн чиклəнмəгəн аеруча мөһим һəм катлаулы 
биремнəрне үтəү өчен премиялəр түлəү тəртибе билгелəнгəн хезмəт өчен 
түлəү фонды чиклəрендə муниципаль орган бурычларын һəм функциялəрен 
үтəүне тəэмин итүне, вазыйфаи күрсəтмəне үтəүне исəпкə алып, яллаучы (эш 
бирүче) вəкиле тарафыннан билгелəнə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 7 нче кушымта 
 

АЙЛЫК АКЧАЛАТА БҮЛƏКЛƏҮ ТҮЛƏҮ КҮЛƏМЕ ҺƏМ ТƏРТИБЕ 
  
        Муниципаль хезмəткəрлəргə айлык акчалата бүлəк җирле үзидарə 
органы (Муниципаль орган) җитəкчесе карары белəн вазыйфаи окладның бер 
процентыннан артмаган күлəмдə билгелəнə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 8 нче кушымта 
 

КЛАСС ЧИНЫ ӨЧЕН АЙЛЫК ӨСТƏМƏ ТҮЛƏҮ КҮЛƏМЕ ҺƏМ 
ТƏРТИБЕ 

 
 1. Класс чиннары (алга таба - өстəмə) өчен айлык өстəмə муниципаль 
хезмəткəрлəр билəгəн муниципаль хезмəт вазыйфалары һəм муниципаль 
хезмəткəрлəрне һөнəри əзерлəү дəрəҗəсе нигезендə билгелəнə. 
 2. Муниципаль хезмəткəрнең һөнəри əзерлек дəрəҗəсе, аның 
муниципаль хезмəтнең тиешле муниципаль вазыйфалары буенча куела 
торган квалификация талəплəренə туры килүе квалификация имтиханы 
нəтиҗəлəре буенча билгелəнə. 
 3. Муниципаль хезмəтнең кече, өлкəн һəм əйдəп баручы муниципаль 
вазыйфаларын башкаручы муниципаль хезмəткəрлəрнең квалификация 
имтиханы үткəрү һəм һөнəри əзерлек дəрəҗəсен бəялəү җирле үзидарə 
органы (Муниципаль орган) җитəкчесе тарафыннан төзелə торган 
квалификация комиссиясе тарафыннан гамəлгə ашырыла. 
         4. Муниципаль хезмəтнең төп һəм югары муниципаль вазыйфаларын 
башкаручы муниципаль хезмəткəрлəрнең квалификация имтиханы үткəрү 
һəм һөнəри əзерлек дəрəҗəсен бəялəү район башлыгы тарафыннан төзелə 
торган квалификация комиссиясе тарафыннан гамəлгə ашырыла. 
         5. Һөнəри əзерлек дəрəҗəсен бəялəү өч категория квалификация бирү 
белəн чагыла. 
          6. Квалификация имтиханын үткəрү тəртибе, шул исəптəн комиссиягə 
тапшырыла торган документлар составы, һөнəри əзерлек дəрəҗəсен бəялəү 
критерийлары район башлыгының хокукый акты белəн билгелəнə. 
          7. Өстəмə квалификация комиссиясе карары нигезендə эшкə алучы (эш 
бирүче) вəкиле тарафыннан билгелəнə, анда муниципаль хезмəткəрнең 
һөнəри əзерлек дəрəҗəсен бəялəү нəтиҗəлəре күрсəтелгəн карар кабул 
ителгəн көннəн алып билгелəнə. 
          8. Муниципаль хезмəткəргə класс чиннары өчен айлык өстəмə түлəү 
күлəме артмый торган күлəмнəрдə билгелəнə: 
 
Класс чины чиннары өчен өстəмə түлəү 

күлəме, вазыйфаи окладка 
процент 

I класслы хакыйкый муниципаль Киңəшчесе 
I класслы муниципаль Киңəшчесе 
I класслы муниципаль хезмəт Киңəшчесе 
I класслы муниципаль хезмəт референты 
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I класслы муниципаль хезмəт секретаре 
II класслы хакыйкый муниципаль Киңəшчесе 
II класслы муниципаль Киңəшчесе 
II класслы муниципаль хезмəт Киңəшчесе 
II класслы муниципаль хезмəт референты 
II класслы муниципаль хезмəт секретаре 
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III класслы хакыйкый муниципаль Киңəшчесе 
III класслы муниципаль Киңəшчесе 
III класслы муниципаль хезмəт Киңəшчесе 
III класслы муниципаль хезмəт референты 
III класслы муниципаль хезмəт секретаре 
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         9. Квалификация икенче категориясен бирү квалификация имтиханы 
нəтиҗəлəре буенча, өченче категория квалификация биргəннəн соң бер елдан 
да иртəрəк гамəлгə ашырыла алмый, беренче квалификация категориясен 
бирү - икенче категориягə кергəннəн соң ике елдан да иртəрəк түгел. 
        10. Муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча аерым аерым аерым аерым 
аерым хөрмəтлəү чарасы буларак югары категория муниципаль хезмəт 
вазыйфасы төркемендə билəгəн муниципаль хезмəт вазыйфасында алты 
айдан да иртəрəк булмаган вакытка кадəр яисə күрсəтелгəн вакыт үткəннəн 
соң - билəгəн вазыйфасы төркеме чиклəрендə элегрəк бирелгəн муниципаль 
хезмəт вазыйфаларыннан бер категориягə артыграк бирелə ала. 
         11. Сыйныф чин присваивается аша 3 ай соң эшкə кабул итү, əмма элек 
түгел, караганда соң уңышлы узу сынау срогы. Əлеге пунктның талəплəре 
очракларга кагылмый: 
        элегрəк югары квалификация өчен өстəмə түлəнгəн муниципаль 
хезмəткəрнең башка җирле үзидарə органына, муниципаль органга, 
муниципаль берəмлек Башкарма комитетының башка органына, муниципаль 
хезмəткəрне вазыйфаларның башка төркеме вазыйфасына күчерү (кабул итү) 
өчен өстəмə түлəнгəн күчермəлəрен (кабул итү) күчерү (кабул итү) буенча 
өстəмə акча түлəнгəн муниципаль хезмəткəрне күчерү (кабул итү); 
        дəүлəт граждан хезмəткəренең класслы чиннары булган затларны эшкə 
кабул итү, муниципаль хезмəткəрнең квалификация разряды. 
         12. Сыйныф чин йөклелек һəм бала табу буенча отпускта, дисциплинар 
җəза алган муниципаль хезмəткəрлəргə, шулай ук хезмəт тикшерүе үткəрелə 
торган муниципаль хезмəткəрлəргə, тикшерү үткəрү (эш буенча җитештерү) 
чорында җинаять эше кузгатыла. 
          13. Муниципаль хезмəт вазыйфаларының башка төркеме вазыйфасына 
элек югары квалификация өчен өстəмə түлəнгəн муниципаль хезмəткəрне 
күчерү (кабул итү) вакытында өстəмə түлəү күлəме əлеге төркем буенча 
квалификация категориясен бирү турында квалификация комиссиясе карары 
нигезендə вазыйфаларның яңа төркеме буенча билгелəнə. Түлəү яңа күлəмен 
билгелəгəнчегə кадəр, элеккеге эш урыны буенча өстəмə түлəүнең 
билгелəнгəн күлəмен раслый торган документлар булганда, элек билгелəнгəн 
күлəмдə башкарыла. Муниципаль хезмəткəрне башка җирле үзидарə 



органына, муниципаль органга, муниципаль берəмлек Башкарма 
комитетының башка органына күчерү (кабул итү) вакытында билгелəнгəн 
күлəмдə югары квалификация өчен өстəмə түлəү дə саклана. 
         14. Дəүлəт граждан хезмəткəре класслы чиннары булган затларны эшкə 
алганда, муниципаль хезмəткəрнең квалификация разряды булган класслы 
чины (квалификация разрядлы) исəпкə алып бирелə. Əгəр класс чины 
(квалификация разряды) вазыйфаларның иң югары төркеме буенча бирелсə, 
муниципаль хезмəткəргə тиешле вазыйфалар төркеме буенча беренче 
квалификация категориясе бирелə. 
        15. Əлеге карар үз көченə кергəнче квалификация разрядлары булган 
муниципаль хезмəткəрлəргə өстəмə түлəү сыйныф чиннары өчен тиешле 
күлəмдə түлəнə. Квалификация имтиханы бу очракта үткəрелми, 
квалификация категориясе бирелгəн дип санала: 
         булган очракта 3 класслы квалификация разрядында-тиешле 
вазыйфалар төркеме буенча 3 нче квалификация категориясе; 
         2 класслы квалификация разрядында булган очракта - тиешле 
вазыйфалар төркеме буенча 2 нче квалификация категориясе; 
         1 класслы квалификация разрядында булган очракта-тиешле 
вазыйфалар төркеме буенча 1 нче квалификация категориясе. 
         Əгəр квалификация разряды югарырак вазыйфалар төркеме буенча 
бирелгəн булса, өстəмə вазыйфаларның тиешле вазыйфасы буенча 
квалификациянең беренче категориясе буенча түлəнə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 9 нчы кушымта 
   
 

ЕЛЛЫК ТҮЛƏҮЛЕ ОТПУСК БИРГƏНДƏ БЕР ТАПКЫР БИРЕЛƏ 
ТОРГАН ТҮЛƏҮ КҮЛƏМЕ ҺƏМ ТƏРТИБЕ 

 
 1. Муниципаль хезмəткəрлəргə еллык түлəүле ял бирелгəндə, 1,2 
вазыйфаи окладтан артмаган күлəмдə бер тапкыр түлəнə торган түлəү 
башкарыла.  
 2. Еллык түлəүле отпуск муниципаль хезмəткəргə бер тапкыр түлəнə 
торган акча муниципаль хезмəткəрне сайлау буенча ялның бер өлешен 
тапшырганда бирелə. 
 3. Бер тапкыр түлəү муниципаль хезмəткəрнең агымдагы финанс 
елында еллык түлəүле отпуск бирү турындагы гаризасы нигезендə 
башкарыла. 
 4. Əгəр муниципаль хезмəткəргə календарь ел дəвамында еллык 
түлəүле отпуск бирелмəсə, бер тапкыр түлəнə торган түлəү билгелəнгəн 
вакытка пропорциональ рəвештə исəплəнə һəм декабрьдə түлəнə икəн, 
муниципаль хезмəткəр эштəн азат ителгəн очракта – хезмəт контрактының 
туктатылган көненнəн дə соңга калмыйча. 
 5. Муниципаль хезмəтнең беренче елында еллык түлəүле отпуск 
биргəндə бер тапкыр бирелə торган түлəү календарь елда эшлəнгəн вакытка 
пропорциональ рəвештə башкарыла. Əлеге вакыт муниципаль хезмəткə 
агымдагы елның 31 декабренə кадəр кергəн көннəн исəплəнə. 
 6. Финанс елында бер тапкыр бирелə торган түлəүне гамəлгə 
ашыруның бер тапкыр булуы турындагы талəп муниципаль хезмəткəрне 
финанс елы дəвамында башка җирле үзидарə органына, муниципаль органга 
яки муниципаль берəмлек Башкарма комитетының башка органына эшкə 
күчерү (кабул итү) очракларына кагыла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 10 нчы кушымта 
 
 

МАТДИ ЯРДƏМ ТҮЛƏҮНЕ ГАМƏЛГƏ АШЫРУ КҮЛƏМЕ ҺƏМ 
ТƏРТИБЕ 

 
 1. Муниципаль хезмəткəрлəргə муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча 
елына ике айлык акчалата эчтəлектəн артмаган күлəмдə матди ярдəм түлəнə. 
 2. Матди ярдəм өстəмə рəвештə түлəнə ала: 
 - муниципаль хезмəткəрдə бала туу уңаеннан (Муниципаль вазыйфа 
билəүче)); 
 - муниципаль хезмəткəрнең авыр авыруы уңаеннан (Муниципаль 
вазыйфа билəүче));  
 - авыр авыру уңаеннан муниципаль хезмəткəрнең хатыны (хатыны) 
балалары, ата-аналары (муниципаль вазыйфасын билəүче)); 
 - муниципаль хезмəткəрнең хатыны (хатыны), балалары, ата-аналары 
(муниципаль вазыйфасын билəүче) вафат булу уңаеннан);  
 - муниципаль хезмəткəрнең вафат булуы (муниципаль вазыйфа 
билəгəн) уңаеннан, ул үлем көненə муниципаль хезмəт вазыйфасын билəсə. 
 Муниципаль хезмəткəрнең (муниципаль вазыйфа билəгəн) үлеме 
уңаеннан матди ярдəм ире (ире) яки бер бала яки ата-ана тарафыннан түлəнə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 11 нче кушымта 
 

ПРОФИЛЬЛЕ ГЫЙЛЬМИ ДƏРƏҖƏ ӨЧЕН АЙЛЫК ӨСТƏМƏ ТҮЛƏҮ 
КҮЛƏМЕ ҺƏМ ТƏРТИБЕ 

          1. Муниципаль хезмəткəрнең тиешле документ белəн расланган 
профильле гыйльми дəрəҗəсе булу өстəмə билгелəү өчен нигез булып тора. 
Гыйльми дəрəҗəнең профильлеге буенча талəплəр җирле үзидарə 
органнарының (муниципаль органның) функциялəре белəн билгелəнə һəм 
җирле үзидарə органнары җитəкчелəренең хокукый актлары белəн билгелəнə. 
          2. Аны берничə нигез буенча алу хокукына ия булган муниципаль 
хезмəткəрнең гыйльми дəрəҗəсе өчен өстəмə түлəү муниципаль хезмəткəрне 
сайлау буенча бер нигез буенча билгелəнə. Өстəмə билгелəнə түбəндəге 
күлəмнəрдə: 
         а) фəннəр кандидаты гыйльми дəрəҗəсе өчен-вазыйфаи окладның 1,5 
проценты, 
         б) фəннəр докторы гыйльми дəрəҗəсе өчен-вазыйфаи окладның 2,0 
проценты. 
         3. Өстəмə түлəү ай саен башкарыла һəм җирле үзидарə органының 
(муниципаль орган) хезмəт өчен түлəү фонды акчалары хисабына түлəнə. 
         4. Өстəмə билгелəнə белəн 1 нче саны ай, килəсе ай эчендə тапшыру 
документ подтверждающего бирү гыйльми дəрəҗə. Муниципаль 
хезмəткəрнең өстəмə түлəү билгелəү турындагы актның гамəлдə булу шарты 
белəн ул билгелəнгəн вазыйфада эшлəү чорына кагыла. 
          5. Муниципаль хезмəткəрлəргə өстəмə түлəү билгелəү турындагы карар 
фəнни дəрəҗəдəге профиль талəплəре нигезендə эшкə алучы вəкиле (эш 
бирүче), Башкарма комитет җитəкчесе – район башлыгы тарафыннан кабул 
ителə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 12 нче кушымта 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МАКТАУЛЫ ИСЕМЕ ӨЧЕН АЙЛЫК 
ӨСТƏМƏ ТҮЛƏҮЛƏРНЕ ГАМƏЛГƏ АШЫРУ КҮЛƏМЕ ҺƏМ 

ТƏРТИБЕ 
 

         1. Муниципаль хезмəткəрдə Татарстан Республикасының мактаулы 
исеме тиешле документ белəн расланган булу өстəмə билгелəү өчен нигез 
булып тора. 
         2. Татарстан Республикасы мактаулы исеме булган муниципаль 
хезмəткəрлəргə өстəмə вазыйфаи окладның 5 проценты күлəмендə билгелəнə. 
Аны берничə нигез буенча алу хокукына ия муниципаль хезмəткəргə 
Татарстан Республикасы мактаулы исеме өчен өстəмə түлəү муниципаль 
хезмəткəрне сайлау буенча бер нигез буенча билгелəнə. 
         3. Өстəмə түлəү ай саен башкарыла һəм җирле үзидарə органының 
(муниципаль орган) хезмəт өчен түлəү фонды акчалары хисабына түлəнə. 
         4. Өстəмə акча Татарстан Республикасының мактаулы исемен бирүне 
раслаучы документ тапшыру айдан соң килүче айның 1 нче саныннан 
билгелəнə. Муниципаль хезмəткəрнең өстəмə түлəү билгелəү турындагы 
актның гамəлдə булу шарты белəн ул билгелəнгəн вазыйфада эшлəү чорына 
кагыла. 
         5. Муниципаль хезмəткəрлəргə өстəмə түлəү билгелəү турындагы карар 
яллаучы (эш бирүче) вəкиле, башкарма комитет җитəкчесе – район башлыгы 
тарафыннан кабул ителə. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 13 нче кушымта 
 

ХОКУКЫЙ АКТЛАРГА ҺƏМ ХОКУКЫЙ АКТЛАР ПРОЕКТЛАРЫНА 
ХОКУКЫЙ ЭКСПЕРТИЗА ҮТКƏРҮ КЕРƏ ТОРГАН МУНИЦИПАЛЬ 

ХЕЗМƏТКƏРЛƏРГƏ АЙЛЫК ТҮЛƏҮЛƏРНЕ ГАМƏЛГƏ АШЫРУ 
КҮЛƏМЕ ҺƏМ ТƏРТИБЕ, 

 ХОКУКЫЙ АКТЛАР ПРОЕКТЛАРЫН ƏЗЕРЛƏҮ ҺƏМ ҮЗГƏРТҮ 
ХОКУКЫЙ АКТЛАРНЫ ҺƏМ АЛАРНЫ ВИЗАЛАУ 

 ҺƏМ ЮГАРЫ ЮРИДИК БЕЛЕМЕ БУЛГАН ЮРИСТ  
 (ЮРИДИК ЭШ ӨЧЕН ӨСТƏМƏ ТҮЛƏҮ) 

 
         1. Хокукый актларга һəм хокукый актлар проектларына хокукый 
экспертиза үткəрү керə торган төп хезмəт бурычларына муниципаль 
хезмəткəрлəргə айлык түлəүлəр, хокукый актлар проектларын əзерлəү һəм 
үзгəртү, югары юридик белеме булган юрист яисə башкаручы сыйфатында 
аларны виза салу җирле үзидарə органы (Муниципаль орган) җитəкчесе 
карары буенча гамəлгə ашырыла. 
         2. Юридик эш өчен айлык түлəүлəр вазыйфаи окладның 8 проценттан 
артмаган күлəмдə билгелəнə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 14 нче кушымта 
 

ТИЕШЛЕ ЕЛЛАР ЭШЛƏГƏН ӨЧЕН ДƏҮЛƏТ ЯКИ МУНИЦИПАЛЬ 
ПЕНСИЯГƏ ЧЫГУ БЕЛƏН БƏЙЛЕ РƏВЕШТƏ МУНИЦИПАЛЬ 

ХЕЗМƏТКƏРГƏ БЕР ТАПКЫР БИРЕЛƏ ТОРГАН АКЧАЛАТА ТҮЛƏҮ 
ТƏРТИБЕ 

1. "Татарстан Республикасында муниципаль хезмəт турында" Татарстан 
Республикасы Законының 25 статьясы, Татарстан Республикасы законнары 
һəм норматив хокукый актлары, Сарман муниципаль районы Уставы, Сарман 
муниципаль районында муниципаль хезмəт турындагы Нигезлəмə нигезендə 
муниципаль хезмəткəргə тиешле еллар эшлəгəн өчен бер тапкыр бирелə 
торган бүлəклəү (алга таба - бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү) тəртибе 
эшлəнде. 
2. Муниципаль хезмəттəн эштəн азат ителгəндə, дəүлəт яисə муниципаль 
пенсиягə чыгу белəн бəйле рəвештə, муниципаль хезмəткəрне эштəн азат итү 
көненə билəгəн муниципаль хезмəт вазыйфасы буенча айлык акчалата 
түлəүнең биш тапкырга бер тапкыр бирелə торган күлəме, дəүлəт яки 
муниципаль хезмəт стажы 15 ел булганда һəм дəүлəт яисə муниципаль 
хезмəтнең килəсе тулы елы өчен - өстəмə 0,5 сум күлəмендə, əмма 
муниципаль хезмəткəрнең тиешле еллар эшлəгəн өчен уннан да артык 
булмаган күлəмдə бер тапкыр бирелə торган акчалата түлəү түлəнə. 
Муниципаль хезмəт стажы муниципаль хезмəткəрне муниципаль хезмəттəн 
азат итү көненə билгелəнə. 
Тиешле еллар эшлəгəн өчен дəүлəт яки муниципаль пенсиягə чыгу дигəндə, 
картлык буенча хезмəт пенсиясен алу хокукын бирə торган яшькə җиткəч 
эштəн азат ителүне яисə "Россия Федерациясендə хезмəт пенсиялəре 
турында" Федераль закон нигезендə инвалидлык буенча Пенсия билгелəнүне, 
муниципаль хезмəткəрнең гаепле гамəллəренə бəйле эштəн азат ителүдəн 
тыш, иң чик яше җитүне аңлыйсың һəм тиешле еллар эшлəгəн өчен дəүлəт 
яки муниципаль пенсия алу өчен кирəкле муниципаль хезмəт стажы 
булганда. 
3. Бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү турындагы карар җирле үзидарə 
органы җитəкчесе тарафыннан кабул ителə, тиешле еллар эшлəгəн өчен 
дəүлəт яки муниципаль пенсиягə чыгу белəн бəйле рəвештə муниципаль 
хезмəткəрне эштəн азат итү турында Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
җирле үзидарə органы (алга таба - җирле үзидарə органы) карары кабул ителү 
белəн бер үк вакытта рəсмилəштерелə. 
4. Бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү җирле үзидарə органы тарафыннан 
түлəнə, анда муниципаль хезмəткəрлəр турыдан-туры эштəн азат ителгəнче 



хезмəт итə, муниципаль хезмəткəр эштəн азат ителгəнче (эшнең соңгы 
көненнəн дə соңга калмыйча) эштəн азат ителə. 
5. Бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү күлəмен билгелəгəндə исəпкə алына 
торган айлык акчалата тоту составына кертелə: 
вазыйфаи оклад; 
сыйныф чины өчен оклад; 
муниципаль хезмəтнең аерым шартлары өчен муниципаль хезмəткəр эштəн 
азат ителгəн көнгə кадəр 6 айдан да ким булмаган күлəмдə билгелəнгəн 
күлəмдə вазыйфаи окладка өстəмə түлəү. 
6. Бер тапкыр бирелə торган бүлəклəү түлəнə бер тапкыр белəн билгесе 
хезмəт кенəгəсендə. 
Гражданны тиешле еллар эшлəгəн өчен дəүлəт пенсиясенə чыкканнан соң 
муниципаль хезмəткə кергəндə һəм аннан соң муниципаль хезмəтне 
туктатканда бер тапкыр бирелə торган бүлəк кабат түлəнми. 
7. Бер тапкыр бирелə торган бүлəкне түлəү "Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы" муниципаль берəмлеге бюджеты акчаларыннан əлеге Нигезлəмə 
нигезендə башкарыла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы  

Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 15 нче кушымта 
 

Бала хокукларын саклау буенча белгечкə түлəү тəртибе 
 

        1. Бала хокукларын саклау эшчəнлеге керə торган төп хезмəт 
бурычларына керə торган муниципаль хезмəткəрлəргə айлык түлəүлəр җирле 
үзидарə органы (Муниципаль орган) җитəкчесе карары буенча гамəлгə 
ашырыла. 
        2. Айлык түлəүлəр вазыйфаи окладның 2 проценты күлəмендə 
билгелəнə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 16 нчы кушымта 
 
 

Дəүлəт серен (махсус өлешен) яклау буенча структур бүлекчəдə эш 
стажы өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə түлəү һəм яшерен эш 

башкаруны алып бару өчен өстəмə түлəү тəртибе 
 
       1. Дəүлəт серен (спецчасть) яклау буенча Структур бүлекчəлəр 
хезмəткəрлəренə дəүлəт серенə өстəмə рəвештə айлык процент өстəмə 
рəвештə вазыйфаи окладка күрсəтелгəн структур бүлекчəдə эш стажы өчен 
вазыйфаи окладка процент өстəмə түлəнə. 
        2. 1 елдан алып 5 елга кадəр эш стажы булган очракта, вазыйфаи окладка 
процент өстəмə күлəме 1 процент, 5 елдан 10 елга кадəр 2 процент, 10 елдан 
артык һəм 4 процент тəшкил итə. 
       3. Күрсəтелгəн өстəмə түлəүне алу хокукын бирə торган дəүлəт серен 
(спецчасть) яклау буенча структур бүлекчəсе хезмəткəрлəренең эш стажына 
дəүлəт хакимиятенең башка органнары, җирле үзидарə органнары һəм 
оешмаларының дəүлəт серен яклау буенча структур бүлекчəлəрдə эш вакыты 
кертелə. 
     4. Муниципаль хезмəткəргə айлык вазыйфаи окладка өстəмə рəвештə 
яшерен эш башкаруны алып бару өчен вазыйфаи окладның 20 проценты 
күлəмендə өстəмə түлəнə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2018 елның 7 маендагы  

90 номерлы карарына 17 нче кушымта 
 

Нормалаштырылмаган хезмəт көне шартларында эшлəгəн өчен айлык 
компенсация түлəүлəре 

 
      1. Норматив булмаган хезмəт көне шартларында эшлəгəн өчен 
муниципаль хезмəткəргə айлык компенсация түлəүлəре муниципаль хезмəт 
вазыйфасы буенча вазыйфаи окладның 2 проценты күлəмендə билгелəнə. 
        2. Түлəүлəрне исəплəү ай саен башкарыла һəм җирле үзидарə органының 
(муниципаль орган) хезмəт өчен түлəү фонды акчалары хисабына түлəнə. 
        3. Муниципаль хезмəткəрлəргə түлəү билгелəү турындагы карар җирле 
үзидарə органы (Муниципаль орган) җитəкчесе тарафыннан кабул ителə, ə 
Башкарма комитет Җитəкчесенə – «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы»муниципаль берəмлеге башлыгы тарафыннан түлəү билгелəү 
турында. 


