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Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
2014 елның 19 февралендәге 324 номерлы боерыгы 
белән расланган Азнакай муниципаль районы 
яшьләре белән эшләү буенча муниципаль бюджет 
учреждениеләре тарафыннан түләүле хезмәтләр 
күрсәтүдән алына торган керемнәрне бүлү тәртибе 
турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 
( 20.06.2017 № 1093, 26.01.2018 № 83 карарлар 
редакциясендә) 
 

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 324 номерлы боерыгы белән расланган Азнакай муниципаль районы 
яшьләре белән эшләү буенча муниципаль бюджет учреждениеләре тарафыннан 
түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алына торган керемнәрне бүлү тәртибе турындагы 
Нигезләмәгә (20.06.2017 № 1093, 26.01.2018 № 83 карарлар редакциясендә) 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә 

- 4 бүлекнең4.2.1., 4.2.2. пунктларын 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 10000 (ун мең) сумнан артык түгел; 
- директор урынбасарына (урынбасарларына) - 6% , әмма аена 6000 сумнан 

артык түгел; 
- калган сумма хезмәткәрләрнең һәм белгечләрнең комиссия тарафыннан 

гамәлгә куелган карар буенча эшченең шәхси өлешенә бәйле рәвештә премиягә 
җибәрелә. Комиссия составы учреждение җитәкчесе боерыгы белән раслана, анда 
"Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре идарәсе» МКУ 
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начальнигы, «Азнакай муниципаль районының Үзәкләштерелгән бухгалтериясе" МКУ 
баш бухгалтеры кертелергә тиеш. 

4.2.2. Гражданнарга һәм юридик затларга түләүле хезмәтләр күрсәтүдән 
алынган учреждениенең Кереме 4.2.1 п.да каралган чыгымнарны тотып калынган 
өчен. коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә (түләүле хезмәтләр күрсәтүдән кергән 
акчаларның барлык суммасыннан 5% ким булмаган күләмдә), транспорт хезмәтләре, 
нотариаль хезмәтләр, салымнар, штрафлар һәм пенялар, аренда түләвенең базар 
нигезләнгән күләмен бәяләү турындагы хисап, матди запаслар, төп чаралар сатып 
алуга, элемтә хезмәтләре күрсәтүгә, милекне тотуга, хуҗалык ихтыяҗлары һәм 
Азнакай муниципаль районының мәдәният системасын үстерүгә җибәрелә». 

2. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан 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 Башкарма комитет 
җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча урынбасары Г.Г.Сөләймановага 
йөкләргә. 
 
       Җитәкче                                                                                А.Х. Шәмсетдинов 
 
 

 

 

                                                       

 

                                              


