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өлкəсе
хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү
буенча бердəм тариф челтəре кагылмый
торган
аерым
бюджет
өлкəсе
оешмалары хезмəткəрлəренең хезмəт
өчен түлəү шартлары турындагы
нигезлəмəне раслау хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Бюджет өлкəсенең
Татарстан Республикасы Бюджет өлкəсе хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү
буенча бердəм тариф челтəре кагылмый торган аерым оешмалары
хезмəткəрлəренең хезмəт өчен түлəү шартлары турында" 2018 елның
30 мартындагы 195 номерлы карары нигезендə, Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. "Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының» Җəлил
шəһəр тибындагы поселогы»муниципаль берəмлеге бюджет өлкəсе
хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый
торган аерым бюджет өлкəсе оешмалары хезмəткəрлəренең хезмəт өчен
түлəү шартлары турында" Нигезлəмəне расларга. (1нче кушымта)
2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы Советының 2013 елның 1 ноябрендəге 106 номерлы
карары «Муниципаль хезмəт вазифаларына керми торган һəм " Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы» администрациясе эшчəнлеген техник яктан тəэмин
итүне гамəлгə ашыручы хезмəткəрлəр хезмəте өчен түлəү шартлары
турында" Нигезлəмə үз көчен югалткан дип санарга.
3. Əлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мəгълүмат рəсми
порталында" (PRAVO.TATARSTAN.RU) һəм «Сарман муниципаль районы»
муниципаль берəмлегенең «Интернет» мəгълүмат – телекоммуникация
челтəрендə рəсми сайтында урнаштырырга.

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы
Советының 2018 елның 7 маендагы
91 номерлы карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының
"Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджет өлкəсе
хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый
торган аерым бюджет өлкəсе оешмалары хезмəткəрлəренең хезмəт өчен
түлəү шартлары турында"
нигезлəмə
1. Əлеге Нигезлəмə "Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр
тибындагы
поселогы»
муниципаль
берəмлеге
бюджет
өлкəсе
хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый
торган аерым бюджет өлкəсе оешмалары хезмəткəрлəренең хезмəт өчен
түлəү шартлары турында" билгели.
2. Нигезлəмə Россия Федерациясе Хезмəт кодексы, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 30 мартындагы 195
номерлы "бюджет өлкəсенең аерым оешмалары хезмəткəрлəренең хезмəт
өчен түлəү шартлары турында" карары нигезендə эшлəнде.
3. Билгелəргə:
Татарстан Республикасы Бюджет өлкəсе хезмəткəрлəренə хезмəт өчен
түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый торган аерым бюджет өлкəсе
оешмалары җитəкчелəренең, белгечлəренең һəм хезмəткəрлəренең хезмəт
хакы (алга таба-хезмəт хакы – аерым оешмалар) вазыйфаи окладтан, тиешле
елларны эшлəгəн өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə, катлаулылык һəм
киеренкелек, айлык акчалата бүлəклəү, эш нəтиҗəлəре буенча премиялəр,
еллык түлəүле отпуск, матди ярдəм күрсəткəндə бер тапкыр түлəнə торган
түлəүлəрдəн, шулай ук законнар нигезендə башка түлəүлəрдəн тора.
Белгечлəрнең һəм хезмəткəрлəрнең хезмəт хакы составына шулай ук
һөнəрлəрнең бергə кушылуы өчен өстəмə түлəүлəр, хезмəт күрсəтү
зоналарын киңəйтү һəм үзенең төп эше белəн беррəттəн вакытлыча булмаган
хезмəткəрлəрнең бурычларын үтəү кертелə;
аерым оешмалар эшчелəренең хезмəт хакы айлык тариф ставкасыннан,
компенсация түлəүлəреннəн, эшнең катлаулылыгы һəм киеренкелеге өчен
айлык тариф ставкасыннан, ел саен түлəнə торган түлəүле отпуск, матди
ярдəм, класслык өчен машина йөртүчелəргə айлык өстəмə өстəмə
түлəүлəрдəн, һөнəрлəрне бергə алып бару өчен өстəмə түлəүлəрдəн, хезмəт
күрсəтү зоналарын киңəйтүдəн һəм үзенең төп эше белəн беррəттəн
вакытлыча эшлəми торган хезмəткəрлəрнең бурычларын, шулай ук законнар
нигезендə башка түлəүлəрдəн тора.;
аерым оешмалар җитəкчелəренең, белгечлəрнең һəм хезмəткəрлəренең
вазыйфаи окладлары күлəме муниципаль берəмлеклəрдə бюджет өлкəсе

аерым оешмасының структур бүлекчəсе җитəкчесе сəркатибе вазыйфаи
окладының Татарстан Республикасы Бюджет өлкəсе хезмəткəрлəренə хезмəт
өчен түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый торган минималь күлəме
исəплəнə, ул 11 163,0 сум тəшкил итə;
аерым учреждениелəр эшчелəренең айлык тариф ставкалары һəм
компенсацион түлəүлəре күлəме Татарстан Республикасы бюджетыннан
финанслана торган Татарстан Республикасы Бюджет өлкəсе оешмалары
хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү буенча бердəм тариф челтəре нигезендə
исəплəнə.
4. Расларга:
2 нче кушымта нигезендə;Татарстан Республикасы муниципаль
берəмлеклəрендə бюджет өлкəсенең аерым оешмалары структур бүлекчəлəре
җитəкчелəре һəм белгечлəренең хезмəт хакы түлəү буенча бердəм тариф
челтəре кагылмый торган вазыйфаи окладлары күлəмнəрен исəплəгəндə
кулланыла торган кыскалык коэффициентлары;
3 нче кушымта Татарстан Республикасы муниципаль берəмлеклəрендə
бюджет
өлкəсенең
аерым
оешмалары
структур
бүлекчəлəре
хезмəткəрлəренең хезмəт хакы түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый
торган вазыйфаи окладлары күлəмен исəплəгəндə кулланыла торган
кыскалык коэффициенты;
4 нче кушымта Татарстан Республикасы Бюджет өлкəсе
хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый
торган аерым бюджет өлкəсе оешмалары эшчəнлегенə хезмəт күрсəтү белəн
шөгыльлəнүче эшчелəр өчен түлəү разрядлары диапазоны;
5. Җитəкчелəргə, белгечлəргə һəм аерым оешмалар хезмəткəрлəренə
билгелəргə:
1) түбəндəге күлəмнəрдə тиешле елларны эшлəгəн өчен вазыйфаи
окладка айлык өстəмə түлəү:
Эш стажы булганда
Айлык өстəмə, процент
1 елдан 5 елга кадəр
5
5 яшьтəн 10 яшькə кадəр
7
10 яшьтəн 15 яшькə кадəр
10
15 елдан артык
15;
2) вазыйфаи окладның 10 проценты күлəмендə эшне катлаулылыгы
һəм киеренкелеге өчен вазыйфаи окладка айлык өстəмə түлəү;
3) вазыйфаи окладның ике проценты күлəмендə айлык акчалата
бүлəклəү;
4) хезмəт өчен түлəүнең билгелəнгəн фонды чиклəрендə эш
нəтиҗəлəре буенча премиялəр (премия күлəме хезмəткəр эшчəнлеге
нəтиҗəлəреннəн чыгып билгелəнə һəм максималь күлəм белəн чиклəнə
алмый). Эш нəтиҗəлəре буенча премиялəр түлəү шартлары һəм күлəмнəре
аерым оешма җитəкчелəре тарафыннан билгелəнə;
5) еллык түлəүле отпуск биргəндə бер тапкыр бирелə торган түлəү
елына вазыйфаи окладның 120 проценты күлəмендə.

Əгəр еллык түлəүле отпуск хезмəткəрнең ешлыклары буенча бирелə
икəн, бер тапкыр түлəү хезмəткəрнең телəге буенча отпуск бирү вакытында
башкарыла.
Бер тапкыр түлəү хезмəткəрнең агымдагы финанс елында еллык
түлəүле отпуск (аның бер өлеше) бирү турындагы гаризасы нигезендə
башкарыла.
Əгəр календарь ел дəвамында эшлəүче җитəкчегə, белгечкə еллык
түлəүле ял бирелмəсə, бер тапкыр түлəнə торган акча түлəнелə һəм
декабрьдə, эштəн азат ителгəн очракта, аңа пропорциональ рəвештə түлəнə
икəн-эшнең соңгы көненнəн дə соңга калмыйча.
Җитəкчегə, белгечкə еллык түлəүле отпуск биргəндə бер тапкыр бирелə
торган түлəү календарь елда эшлəнгəн вакытка пропорциональ рəвештə
башкарыла. Эшлəнгəн вакыт агымдагы елның 31 декабренə эшкə кергəн
көннəн исəплəнə;
6) хезмəткə түлəүнең билгелəнгəн фонды чиклəрендə 5 нче кушымта
нигезендə матди ярдəм.
6. Белгечлəргə һəм хезмəткəрлəргə һөнəрлəрне бергə алып бару өчен
өстəмə түлəү урнаштыру, хезмəт күрсəтү зоналарын киңəйтү һəм үзенең төп
эше белəн беррəттəн вакытлыча булмаган хезмəткəрлəрнең төп эш буенча
билгелəнгəн хезмəт хакы фонды чиклəрендə вазыйфаи окладның 50
процентка кадəр күлəмдə бурычларын үтəү.
7. Аерым эш оешмаларын урнаштыру:
1) эшнең катлаулылыгы һəм киеренкелеге өчен айлык тариф ставкасына
эш көне нормалаштырылмаган эш көне өчен җиңел автомобиль йөртүчелəргə
өстəмə түлəүлəрне исəпкə алмыйча айлык тариф ставкасының 50 процентына
кадəр айлык өстəмə түлəү;
2) эш нəтиҗəлəре буенча премиялəр (премия күлəме хезмəткəр
эшчəнлеге нəтиҗəлəреннəн чыгып билгелəнə һəм максималь күлəм белəн
генə чиклəнми);
3) айлык тариф ставкасының 25 проценты күлəмендəге премияне
исəпкə алып, еллык ике айлык тариф ставкасы күлəмендə еллык түлəүле ял
биргəндə матди ярдəм.
Календарь ел дəвамында эшчегə еллык түлəүле отпуск бирелмəгəн
очракта, еллык түлəүле отпуск биргəндə матди ярдəм исəплəнгəн һəм
декабрьдə эштəн азат ителгəн очракта, аңа пропорциональ рəвештə түлəнə.
Эшченең беренче елында еллык түлəүле отпуск бирелгəндə матди
ярдəм күлəме календарь елда эшлəнгəн вакытка пропорциональ рəвештə
башкарыла. Эшлəнгəн вакыт агымдагы елның 31 декабренə эшкə кергəн
көннəн исəплəнə;
4) хезмəткə түлəүнең билгелəнгəн фонды чиклəрендə матди ярдəм;
5) түбəндəге күлəмнəрдə хезмəт җиңел автомобильлəренең машина
йөртүчелəренə класслыгы өчен айлык өстəмə түлəү:
1 класслы йөртүчелəргə – машина йөртүче сыйфатында кулланылган
вакыт өчен билгелəнгəн айлык тариф ставкасының 25 проценты,

II класслы машина йөртүчелəргə-машина йөртүче сыйфатында
файдаланылган вакыт өчен билгелəнгəн айлык тариф ставкасының 10
проценты;
6) айлык өстəмə түлəү:
һөнəрлəрне бергə алып бару, хезмəт күрсəтү зоналарын киңəйтү һəм үзенең
төп эше белəн беррəттəн вакытлыча булмаган хезмəткəрлəрнең бурычларын
үтəү өчен-гамəлдəге законнар нигезендə хезмəт өчен түлəү фонды
чиклəрендə төп эш буенча айлык тариф ставкасының 50 процентка кадəр
күлəмдə;
төнлə эшлəгəн өчен (22 сəгатьтəн 6 сəгатькə кадəр) – сəгать тарифының
35 проценты күлəмендə;
бəйрəм һəм ял көннəрендə эшлəгəн өчен ике көнлек тариф ставкасы
күлəмендə;
эш көне нормалаштырылмаган хезмəт җиңел автомобиль йөртүчелəргəайлык тариф ставкасының 50 процентка кадəр күлəмдə.
8. Хезмəткəрлəренə федераль законнарда, Татарстан Республикасы
законнарында һəм башка норматив хокукый актларда каралган башка
түлəүлəрне гамəлгə ашырырга.
9. Аерым оешма җитəкчелəренең, белгечлəрнең һəм хезмəткəрлəренең
хезмəт өчен түлəү фондын вазыйфаи окладларны түлəү өчен җибəрелə торган
акчалар суммасыннан тыш формалаштырганда түлəү өчен түбəндəге чаралар
күздə тотыла (елына 12 вазыйфаи окладтан чыгып)):
1) тиешле елларны эшлəгəн өчен айлык өстəмə – вазыйфаи
окладларның җиде проценты күлəмендə;
2) эшнең катлаулылыгы һəм киеренкелеге өчен вазифаи окладка айлык
өстəмə-вазыйфаи окладларның 10 проценты күлəмендə;
3) эш нəтиҗəлəре буенча премиялəр-вазыйфаи окладларның бер
проценты күлəмендə;
4) айлык акчалата бүлəклəү – вазыйфаи окладларның ике проценты
күлəмендə;
5) еллык түлəүле отпуск һəм вазыйфаи окладларның 10 проценты
күлəмендə матди ярдəм күрсəткəндə бер тапкыр бирелə торган түлəү.
10. Аерым оешмалар эшчелəренə хезмəт өчен түлəү фондын тариф
ставкаларын түлəү өчен (компенсация түлəүлəрен исəпкə алып) җибəрелə
торган акчалар суммасыннан тыш формалаштырганда түлəү өчен түбəндəге
акчалар карала (бер елга исəплəгəндə)):
1) эшнең катлаулылыгы һəм киеренкелеге өчен айлык тариф
ставкасына айлык өстəмə түлəү-бер айлык тариф ставкасы күлəмендə;
2) класслык өчен, нормага салынмаган эш көне өчен машина
йөртүчелəргə айлык өстəмə тугыз айлык тариф ставкасы күлəмендə;
3) эш нəтиҗəлəре буенча премиялəр – өч айлык тариф ставкалары
күлəмендə;
4) еллык түлəүле ял биргəндə матди ярдəм-айлык тариф ставкасының
25 проценты күлəмендəге премияне исəпкə алып, ике айлык тариф ставкасы
күлəмендə.

11. Кую, дип:
аерым оешмалар җитəкчелəренең, белгечлəрнең һəм хезмəткəрлəренең
вазыйфаи окладлары күлəме, шулай ук аерым оешмалар хезмəткəрлəренə
айлык һəм башка түлəүлəр күлəме арту ягына бер сумга кадəр җитəргə тиеш;
аерым оешмалар җитəкчелəренең һəм белгечлəренең вазыйфаи
окладларын арттыру Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы
муниципаль хезмəткəрлəренең вазыйфаи окладларын арттыру өчен каралган
күлəмнəрдə һəм срокларда башкарыла;
аерым оешмалар хезмəткəрлəренең вазыйфаи окладларын арттыру
Татарстан Республикасы дəүлəт органнары хезмəткəрлəренең шундый ук
категориялəре вазыйфаи окладларын арттыру өчен каралган күлəмнəрдə һəм
срокларда башкарыла;
əлеге карар кабул ителгəч, аерым оешмалар хезмəткəрлəренə түлəүнең
башка шартлары кулланылмый.

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы
Советының 2018 елның 7 маендагы
91 номерлы карарына 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы муниципаль берəмлеклəрендə бюджет өлкəсенең
аерым оешмалары структур бүлекчəлəре җитəкчелəренең һəм белгечлəренең
хезмəт хакы түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый торган вазыйфаи
окладлары күлəмнəрен исəплəүдə кулланыла торган кыскалык
коэффициентлары
Вазыйфаның исеме
Мөстəкыйль идарə җитəкчесе
(бүлек))
Мөстəкыйль идарə җитəкчесе
урынбасары (бүлек))
Бүлек башлыгы
Бүлек башлыгы урынбасары
Баш белгеч
Əйдəп баручы белгеч
I категорияле белгеч
II категорияле белгеч
Белгеч

Коэффициент
V төркем
1,34
1,30
1,25
1,17
1,10
1,05
1,00
1,00
1,00

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы
Советының 2018 елның 7 маендагы
91 номерлы карарына 3 нче кушымта

Татарстан Республикасы муниципаль берəмлеклəрендə бюджет өлкəсенең
аерым оешмалары структур бүлекчəлəре хезмəткəрлəренең хезмəт хакы
түлəү буенча бердəм тариф челтəре кагылмый торган вазыйфаи окладлары
күлəмен исəплəгəндə кулланыла торган кыскалык коэффициенты
Наименование должности

Коэффициент

Заведующий
архивом,
старший
инспектор,
заведующий
машинописным бюро, заведующий
копировально-множительным бюро,
инспектор, статистик, заведующие
хозяйством, заведующий складом,
кассир,
комендант,
делопроизводитель,
архивариус,
стенографистка,
секретарьстенографистка,
машинистка,
экспедитор, секретарь-машинистка,
секретарь руководителя

1,0

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы
Советының 2018 елның 7 маендагы
91 номерлы карарына 4 нче кушымта

Татарстан Республикасы Бюджет өлкəсе хезмəткəрлəренə хезмəт өчен түлəү
буенча бердəм тариф челтəре кагылмый торган аерым бюджет өлкəсе
оешмалары эшчəнлегенə хезмəт күрсəтү белəн шөгыльлəнүче эшчелəр өчен
түлəү разрядлары
диапазоны
Һөнəр исеме
Разряд
хезмəт хакы
Гардеробчы, ишегалды себерүче,
1
курьер
1–2
Каравылчы (вахтер), җитештерү һəм
хезмəт биналарын җыештыручы,
лифтер, кладовщик, йөк ташучы
2–4
Электрон-исəплəү һəм исəплəү
машиналары операторы, биналарны
комплекслы хезмəт күрсəтү һəм
ремонтлау буенча эшчесе
Күчермə һəм күбəйтү машиналары
2–3
операторы
Җиңел машина йөртүче
4–5
Искəрмə:
Җитештерү һəм хезмəт биналарын җыештыручыларга икенче разрядлы
тариф ставкасы җитештерү биналарын, шул исəптəн җитештерү
калдыкларын, санузелларны һəм җəмəгать бəдрəфлəрен җыештырганда
билгелəнə.
Машина йөртүчелəргə бишенче разрядлы тариф ставкасы җиңел
автомобильлəрнең ике – өч типында эшлəгəндə, шулай ук автомобильлəргə
техник хезмəт күрсəтүнең махсуслаштырылган хезмəте булмаган очракта
автомобиль ремонтлау һəм техник хезмəт күрсəтү буенча барлык эшлəр
комплексын башкарганда билгелəнə.

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы
Советының 2018 елның 7 маендагы
91 номерлы карарына 5 нче кушымта

Матди ярдəм күлəмен һəм тəртибен тормышка ашыру
1. Хезмəткəрлəргə билəгəн вазыйфасы буенча елына бер айлык акчалата
керемнəн артмаган күлəмдə матди ярдəм түлəнə ала.
2. Матди ярдəм өстəмə рəвештə түлəнə ала:
- хезмəткəрнең туган көне уңаеннан;
- авыр авыру очрагы буенча;
- хезмəткəрнең хатыны (хатыны), балалары, ата-анасы авыр авыру
уңаеннан;
- хезмəткəрнең тормыш иптəше (хатыны), балаларының ата-анасының
үлеме уңаеннан;
- хезмəткəрнең вафат булуы уңаеннан.
Хезмəткəрнең вафат булуы уңаеннан матди ярдəм ире (ире) яки бер бала
яки ата-ана тарафыннан түлəнə.

