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Акбаш  авылы                                                   2018 елның 29 октябреннән 

Татарстан Республикасы Ютазы  

муниципаль районы Акбаш авыл 

 җирлегендә муниципаль хезмәт турында  

Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 

 

      Ютазы районы прокуратурасының 2018 елның 29 июнендәге гаризасын 

караганнан соң, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 

28 мартыннан булган «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

депутатларының, үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы 

вазыйфаи затларының, муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап органнары 

рәисләренең, муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт ӛчен түләү чыгымнарын 

финанслау нормативлары турында "гы 182 номерлы карары нигезендә, 2018 

елның 22 мартындагы «Татарстан Республикасының аерым закончалык  

актларына үзгәрешләр кертү турында"гы 15-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законына ярашлы, Ютазы муниципаль районы Акбаш  авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

    1.Ютазы муниципаль районы Акбаш авыл җирлеге Советының 2017 елның 10 

ноябрендәге «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Акбаш авыл 

җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәне раслау хакында “гы 18 

номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

    1.1. Акбаш авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турында Нигезләмәнең 

«Муниципаль хезмәткәр хезмәтенә түләү» 22 статьясын, “Муниципаль хезмәткәр 

хезмәтенә түләү. Муниципаль хезмәткәргә бирелә торган гарантияләр. 

Муниципаль хезмәт стажы " турындагы 6 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:  

            «22. Муниципаль хезмәткәрләрнең  хезмәтенә түләү 

    1. Муниципаль хезмәткәрләр ӛчен муниципаль хезмәткәрнең үзе биләгән 

муниципаль хезмәткәр вазыйфасы  вазыйфаи окладыннан торган һәм айлык һәм 

башка ӛстәмә түләүләрдән торган акчалата хезмәт хакы билгеләнә. 

    2. Муниципаль хезмәткәрләр ӛчен үзе биләгән вазифада муниципаль вазыйфаи 

окладтан тыш, түбәндәге айлык һәм башка ӛстәмә түләүләр билгеләнә: 

  1)  чин классы ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә; 



  2) муниципаль хезмәттә тиешле еллар эшләгән ӛчен вазыйфаи окладка айлык 

ӛстәмә түләү; 

   3) муниципаль хезмәтнең аерым шартлары ӛчен вазыйфаи окладка айлык 

ӛстәмә түләү; 

   4) айлык акчалата бүләкләү; 

   5) аеруча әһәмиятле һәм катлаулы биремнәр башкарган ӛчен премия; 

   6) еллык түләүле отпуск алганда һәм матди ярдәм күрсәткәндә бер тапкыр 

түләнә торган акча; 

  7) фәннәр кандидаты гыйльми дәрәҗәсе, фәннәр докторы гыйльми дәрәҗәсе 

ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә. 

   3. Муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары күләме Акбаш авыл 

җирлеге Советы карары белән гамәлдәге законнар нигезендә билгеләнә. 

   4. Гамәлдәге законнарда каралган муниципаль хезмәткәрләргә айлык һәм 

башка ӛстәмә түләүләр күләме һәм аларны гамәлгә ашыру тәртибе әлеге 

Нигезләмә белән билгеләнә. 

   5. Әлеге Нигезләмәдә каралган муниципаль хезмәткәрләргә айлык һәм башка 

ӛстәмә түләүләр муниципаль хезмәткәрләргә яллаучы (эш бирүче) вәкиле акты 

белән билгеләнә. 

  6. Муниципаль хезмәттә тиешле елларны эшләгән ӛчен вазыйфаи окладка 

айлык ӛстәмә, муниципаль хезмәткәрләргә муниципаль хезмәт стажына карап 

түләнә. Тиешле еллар эшләгән ӛчен айлык ӛстәмә муниципаль хезмәткәрнең 

вазыйфаи окладына карата процентларда билгеләнә: 

Муниципаль хезмәт 

стажы түбәндәгечә булганда  

Ӛстәмәнең чик күләме, процент  

 

 1 елдан 5 елга кадәр 5 

 5 елдан 10 елга кадәр 10 

10 елдан 15 елга кадәр 15 

15 елдан артык 20 

 

   Тиешле елларны эшләгән ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә билгеләү ӛчен 

муниципаль хезмәт стажы, муниципаль хезмәт турындагы гамәлдәге законнар 

нигезендә билгеләнә һәм муниципаль хезмәткәр муниципаль хезмәт стажын 

билгеләү комиссиясе карары нигезендә , муниципаль хезмәткәр муниципаль 

хезмәт вазыйфасын биләп торган җирле үзидарә органының акты белән 

билгеләнә. Муниципаль хезмәт стажын билгеләү буенча комиссияләр һәр җирле 

үзидарә органында, әлеге органнарның хокукый актлары нигезендә тӛзелә. 



  7. Муниципаль хезмәтнең махсус шартлары (катлаулылык, киеренкелек, 

хезмәттәге югары казанышлар, махсус эш режимы) ӛчен вазыйфаи окладка 

айлык ӛстәмә муниципаль хезмәткәрләргә үзләре биләгән муниципаль хезмәт 

вазыйфаларның тӛркемнәренә карап, түбәндәге процентлардан артмаган 

күләмнәрдә билгеләнә: 

   югары муниципаль вазыйфалар ӛчен - вазыйфаи окладның 9 проценты 

күләмендә; 

  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 

күләмендә; 

   кече муниципаль вазыйфалар ӛчен - вазыйфаи окладның 1 проценты 

күләмендә; 

   8. Муниципаль хезмәткәрләргә аеруча мӛһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән 

ӛчен премияләр җирле үзидарәнең тиешле органы бурычларын үтәүне һәм 

функцияләрен исәпкә алып, яллаучы (эш бирүче) вәкиле карары буенча бирелә. 

  Аеруча әһәмиятле  һәм катлаулы биремнәрне үтәгән ӛчен бирелә торган 

премияләр күләме максималь күләмнәр белән генә чикләнми һәм абсолют 

күләмдә (сумнарда) билгеләнергә мӛмкин, шулай ук муниципаль хезмәт 

вазыйфасы буенча акчалата хезмәт хакына яки вазыйфаи окладларга нисбәттә 

билгеләнә ала.  

   Аеруча әһәмиятле һәм катлаулы биремнәрне үтәгән ӛчен премияләр 

муниципаль хезмәткәрләргә җирле үзидарә органы хезмәте ӛчен түләү фондында 

каралган акчалар чикләрендә, эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле тарафыннан 

түләнә һәм түбәндәгеләргә бәйле була: 

   тиешле җирле үзидарә органына йӛкләнгән бурычларны, функцияләрне үтәүне 

тәэмин итү һәм вәкаләтләрне гамәлгә ашыру буенча муниципаль хезмәткәрнең 

шәхси ӛлешенә; 

   муниципаль хезмәткәргә биремнәрне үтәүнең катлаулылыгы, әһәмиятлелеге 

һәм сыйфаты дәрәҗәсе, ирешелгәннәрнең нәтиҗәлелек дәрәҗәсенә; 

   муниципаль хезмәткәр тарафыннан вазыйфаи инструкция үтәлеше 

нәтиҗәләренә; 

   муниципаль хезмәткәрнең хезмәт дисциплинасын үтәвенә. 

9. Муниципаль хезмәткәрләргә айлык акчалата бүләкләү вазыйфаи окладның 1 

процентыннан артмаган күләмдә түләнә. 



10. Муниципаль хезмәткәрләргә чин классы ӛчен вазыйфаи окладка айлык 

ӛстәмә түләү үзләре биләгән муниципаль хезмәт вазыйфалары тӛркемнәренә 

карап билгеләнә: 

 

Чин классы 

Чин классы 

ӛчен ӛстәмә 

түләү күләме, 

вазифаи 

окладка 

процентлар 

күләме  

 

1 2 

I класслы хакыйкый муниципаль киңәшче  

I класслы муниципаль киңәшче   

I класслы муниципаль хезмәт киңәшчесе  

I класслы муниципаль хезмәт референты  

I класслы  муниципаль хезмәт секретаре  

7 

II класслы хакыйкый муниципаль киңәшче  

II класслы муниципаль киңәшче  

II класслы муниципаль хезмәт киңәшчесе  

II класслы муниципаль хезмәт референты  

II класслы  муниципаль хезмәт секретаре 

5 

III класслы хакыйкый муниципаль киңәшче  

III класслы  муниципаль киңәшче  

III класслы муниципаль хезмәт киңәшчесе   

III класслы муниципаль хезмәт референты  

III класслы  муниципаль хезмәт секретаре  

3 

 

     11. Еллык түләүле отпуск алганда, бер тапкыр бирелә торган түләү 1,2 

вазыйфаи окладтан артмаган күләмдә булырга тиеш.  

     12. Еллык түләүле отпуск алганда  бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү 

муниципаль хезмәткәрнең еллык түләүле отпускны яки аның бер ӛлешен 

агымдагы финанс елында бер тапкыр бирү турындагы гаризасы нигезендә 

башкарыла. 

     Әгәр муниципаль хезмәткәр календарь ел дәвамында еллык түләүле отпуск 

алмаса, бер тапкыр түләнә торган акча аңа декабрь аенда, эшләгән вакытына 

пропорциональ рәвештә түләнә. 

    Әгәр муниципаль хезмәткәр чираттагы түләүле отпуск алмыйча эштән азат 

ителергә тиеш булса, бер тапкыр түләнә торган акча аңа эшләгән вакытына 

пропорциональ рәвештә түләнә. 

    13. Матди ярдәм түләү хезмәт ӛчен билгеләнгән фонд чикләрендә башкарыла. 



     Матди ярдәм агымдагы финанс елы дәвамында муниципаль хезмәткәрнең 

матди ярдәм күрсәтү турындагы гаризасы нигезендә бер тапкыр бирелә. 

   Агымдагы финанс елында матди ярдәм түләүнең бер тапкыр булуы турындагы 

таләп муниципаль хезмәткәрне финанс елы дәвамында җирле үзидарәнең башка 

органына эшкә күчерү (кабул итү) очракларына да кагыла. 

    Муниципаль хезмәткәргә матди ярдәм эшкә кабул ителгәннән соң ӛч ай 

узганнан соң түләнә, иртәрәк түләнми, әмма сынау срогын уңышлы үткәннән соң 

гына. 

    Муниципаль хезмәткәрне эштән азат иткәндә, шулай ук әлеге җирле үзидарә 

органында муниципаль хезмәткәрнең эш стажы бер елдан  ким булганда, матди 

ярдәм аңа эшләгән вакытка пропорциональ рәвештә түләнә.  

     Аерым очракларда матди ярдәм ӛстәмә рәвештә эшкә алучы (эш бирүче) 

вәкиле ихтыяры белән бала туганда, шулай ук муниципаль хезмәткәрнең  һәм 

аның якын туганнарының каты авыруы, үлеме һәм башка бәхетсезлек очраклары 

сәбәпле түләнергә мӛмкин.  

    14. Гыйльми дәрәҗә,  Татарстан Республикасы мактаулы исеме ӛчен вазыйфаи 

окладка айлык ӛстәмә,  хезмәткә түләүнең билгеләнгән фонды чикләрендә 

билгеләнә: 

    фәннәр кандидаты гыйльми дәрәҗәсе ӛчен - окладның 1,5 проценты 

күләмендә; 

   фәннәр докторы гыйльми дәрәҗәсе ӛчен - вазыйфаи окладның ике проценты 

күләмендә. 

    15. Акбаш авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт ӛчен түләү 

фондын формалаштырганда, вазыйфаи окладларны түләү ӛчен җибәрелә торган 

акчалар суммасыннан тыш, түләү ӛчен түбәндәге акчалар карала (бер елга 12 

вазыйфаи окладтан чыгып): 

   1) класс чины 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 

ӛчен) - вазыйфаи окладларның биш процентыннан артмаган күләмендә; 

  4) аеруча әһәмиятле һәм катлаулы биремнәрне үтәгән ӛчен премия - вазыйфаи 

окладларның бер процентыннан артмаган күләмендә; 

    5) еллык түләүле отпуск алганда  - вазыйфаи окладларның ун процентыннан 

артмаган күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү; 



 


