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 РАСПОРЯЖЕНИЕ                       КАРАР                                                     
 
   «___22___» ____04_____ 2019 ел                                         № ___229____ 
 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
2014 елның 19 февралендәге «Азнакай муниципаль 
районының балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре 
тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алына 
торган өстәмә белем бирү муниципаль бюджет 
мәгариф учреждениеләре тарафыннан алына торган 
керемнәрне бүлү тәртибе турындагы Нигезләмә 
хакында " гы 325 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 
турында 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы учреждениеләре тарафыннан түләүле 
хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәр күләмнәренең план күрсәткечләрен һәм әлеге 
керемнәрдән хезмәт хакын түләүгә юнәлдерелә торган чыгымнарның тәкъдим ителгән 
күләмнәрен билгеләү турындагы карарын тормышка ашыру максатларында, тиешле 
финанс елына максатчан тотылырга тиешле керемнәрдән тыш: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 19 
февралендәге «Азнакай муниципаль районының балалар-яшүсмерләр спорт 
мәктәпләре тарафыннан түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алына торган өстәмә белем 
бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениеләре тарафыннан алына торган 
керемнәрне бүлү тәртибе турындагы Нигезләмә хакында " гы 325 номерлы карарына  
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. «балалар» сүзен атамада һәм күрсәтмә тексты буенча төшереп калдырырга; 
1.2. муниципаль бюджет мәгариф учреждениеләре тарафыннан түләүле 

хезмәтләр күрсәтүдән Балаларга өстәмә белем бирү – балалар һәм яшүсмерләр спорт 
мәктәпләре тарафыннан алына торган керемнәрне бүлү тәртибе турындагы 
Нигезләмәдә: 

- исемдә һәм текст буенча «балаларны» сүзен төшереп калдырырга; 
- 1.3 пунктның дүртенче абзацында "һәм фигуралы шуу" сүзләрен төшереп 

калдырырга; 
- 4.2.1.,  4.2.2. пунктларны яңа редакциядә бәян итәргә:  
«4.2.1. Хезмәт хакын түләү һәм хезмәткә түләү буенча түләүләрне исәпләү өчен, 

түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәр күләмнәренең план күрсәткечләре 
һәм Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан ел саен билгеләнә 
торган әлеге керемнәрдән хезмәт хакын түләүгә юнәлдерелә торган чыгымнарның 
тәкъдим ителә торган күләме нигезендә, шул исәптән: 

- директорга-10 %, әмма аена 10 000 (ун мең) сумнан артык түгел; 
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- директор урынбасарына (урынбасарларына) - 6,0 %, әмма аена 6 000 сумнан 
да артык түгел; 

- калган сумма һәр хезмәткәрнең шәхси өлешенә карап, Комиссия тарафыннан 
билгеләнгән күләмнәрдә хезмәткәрләрне премияләүгә юнәлдерелә. Комиссия составы 
учреждение җитәкчесе боерыгы белән раслана, комиссия составына «Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитетының Физик культура, спорт һәм туризм 
идарәсе» МКУ начальнигы һәм «Азнакай муниципаль районы үзәкләштерелгән 
бухгалтериясе»МКУ баш бухгалтеры кертелә. 

4.2.2. Гражданнарга һәм юридик затларга түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 
алынган учреждениенең Кереме 4.2.1 п.да каралган чыгымнарны тотып калынган өчен. 
Азнакай муниципаль районында физик культура, спорт һәм туризмны үстерүгә (түләүле 
хезмәтләр күрсәтүдән кергән акчаларның барлык суммасыннан 5% ким булмаган 
күләмдә), хуҗалык ихтыяҗлары, хөкемдарлык, бәяләү, саклау хезмәтләре, элемтә 
хезмәтләре, штрафлар, пенялар һәм физик культура, спорт һәм туризмны үстерүгә 
юнәлдерелә.»; 

- 5.2 пунктта. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
үзәкләштерелгән бухгалтериясе «муниципаль казна учреждениесе җитәкчесе (баш 
бухгалтеры) сүзләрен» Азнакай муниципаль районы үзәкләштерелгән бухгалтериясе 
«МКУ начальнигы – баш бухгалтеры (килешү буенча) сүзләренә алмаштырырга.». 

2. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән 
хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Әлеге боерыкны “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында” http//pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга һәм 
Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрендә http//aznakayevo.tatar.ru. адресы буенча урнаштырырга. 

4. Әлеге күрсәтмәнең үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча урынбасары  
Г. Г. Сөләймановага йөкләргә. 
 
         Җитәкче                                                                             А.Х. Шәмсетдинов 


