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Югары Субаш авыл жирлеге Башкарма комитетынын баш бухгалтеры 
хезмэт хакын оештыру Ьзм тулэу шартлары турында

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгыньщ 2010 елныц 18 
апреленнэн № 03-16/2920 хаты, «Югары Субаш авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге Уставы нигезендэ Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл 
жирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРО:

1. Тубэндэге кушымталарны расларга:
Балтач муниципаль районы Югары Субаш Башкарма комитетынын 

баш бухгалтерлары Ьэм бухгалтерларыныц (муниципаль хезмзткэрлэр 
вазифаларына кертелгэн вазыйфалардан тыш) хезмэт хакын оештыру Ьэм 
тулэу шартлары турында нигезлэмэне (1 нче кушымта).

2. Олеге карар нигезендэ билгелэнэ торган хезмэткэрлэрнен хезмэт 
хакы кулэме, хезмэткэрлэрнец вазыйфаи бурычлары кулэмен Ьэм алар 
тарафыннан шул ук квалификацияне утэгэндэ, аларга 2019 елнын 31 мартына 
тулэнэ торган хезмэт хакы кулэменнэн ким була алмый.

3. Олеге категориядэге хезмэткэрлэрнец хезмэт ©чен тулэу 
шартларын жайга салуга кагылышлы барлык норматив хокукый актлар уз 
квчен югалткан дип санарга.

4. Карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ Ьэм 2019 
елнын 1 апреленнэн барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.

5. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары 
Субаш а авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе урынбасарына:

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш 
авыл жирлеге Башкарма комитетыныц баш бухгалтеры Ьэм бухгалтеры 
вазыйфасын (муниципаль хезмзткэрлэр вазифаларына кертелгэн 
вазыйфалардан тыш) элеге карарга тэнгэллэштеруне тээмин итэргэ;

6. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны узем естемэ алам.

Житэкче 
Югары Субаш 
башкарма Р. Б. Вафин



КУШЫМТА
Югары Субаш авыл жирлеге 
башкарма комитеты житэкчесе 
карары белэн
______________________ № _____

расланган

Югары Субаш авыл жирлеге Башкарма комитетыныи баш 
бухгалтерлары Ьэм бухгалтерларыныц хезмзт хакын оештыру йзм тулэу

шартлары турында
(Балтач муниципаль районы муниципаль хезмэткэрлэре вазифаларына 

кертелгэн вазыйфалардан тыш) нигезлэмэ

1.Элеге Нигезлэмэ Балтач муниципаль районы Башкарма комитетыныи, 
баш бухгалтерлары йэм бухгалтерларынын (муниципаль хезмэткэрлэр 
вазыйфаларына кертелгзн вазыйфалардан тыш) хезмзт хакын оештыру Ьэм 
тулэу шартлары турында хисапчылар эшчэнлеген оештыруныц аерым 
мэсьэлэлэрен регламентлый Ьэм хезмэткэрлэрнец вазыйфаи окладларын, 
компенсация Ьэм кызыксындыру характерындагы тулэулэр кулэмнэрен Ьэм 
аларны биру шартларын билгели.

2. Бухгалтерларныц хезмзт хакы вазыйфаи окладтан, тиешле еллар 
эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка ай саен естэмэ тулэу, эш интенсивлыгы, 
акчалата булэклэу, матди ярдэм Ьэм еллык тулэуле отпуск биргэндэ бер 
тапкыр тулэнэ торган тулэу, эш нэтижэлэре буенча премиялэр тэшкил итэ.

3. Бухгалтерларныц вазыйфаи окладлары тубэндэге кулэмнэрдэ 
билгелэнэ:

Вазифа Муниципаль берэмлеклэрнец Халык саны белэн 
башкарма комитетлары
3,5 мецнэн артык кеше

Баш бухгалтер 17 000 сум
Бухгалтер 14 500 сум

Муниципаль берэмлеклэрнец башкарма комитетлары штат 
расписаниесенэ бухгалтер вазыйфасын керту шарты булып муниципаль 
берэмлекнен халык саны 3,5 мецнэн артык кеше тора.

3. Бухгалтерларга билгелэнэ:
1) тубэндэге кулэмнэрдэ тиешле елларны эшлэгэн ечен вазыйфаи 

окладка айлык естэмэ:
Эш стажы булганда Айлык естэмэ, процент

1 елдан 5 елга кадэр 5



1 елдан 5 елга кадэр 7

10 елдан 15 елга кадэр 10

15 елдан артык 15

2) вазыйфаи окладыыц 10 проценты кулэмендэ эш интенсивлыгы ечен 
вазыйфаи окладка айлык естэмэ;

3) еллык тулэуле отпуск биргэндэ бер тапкыр бирелэ торган тулэу 
кулэме елына вазыйфаи окладныц 120 проценты кулэмендэ;

Эгэр хисапчыларга календарь ел дэвамында еллык тулэуле ял 
бирелмэсэ, бер тапкыр тулэнэ торган акча тулэнелэ Ьэм декабрьдэ, эштэн 
азат ителгэн очракта, ана пропорциональ рэвештэ тулэнэ.

Беренче елда еллык тулэуле отпуск биргэндэ хисапчыларга бер тапкыр 
тулэнэ торган тулэу календарь елында башкарылган вакытка пропорциональ 
рэвештэ башкарыла. Эшлэнгэн вакыт агымдагы елньщ 31 декабренэ эшкэ 
кергэн кеннэн исэплэнэ.

4) хезмэт очен тулэунен билгелэнгэн фонды чиклэрендэ акчалата 
булэклэу, матди ярдэм;

5) эш нэтищэлэре буенча премия (премия тулэу шартлары, 
вакытлылыгы, кулэме хезмэт вчен тулэунец гамэлдэге шартларыннан 
чыгып билгелэнэ).

4. Бухгалтерларныц еллык хезмэт хакы фонды тубэндэге формула 
буенча исэплэнэ::

F0T = У  «Ой
п

+ 0,3 * 0d) * /с) * (1 + t) + ^  Р * (1 + t);

кайда:
F0T - бухгалтерларныц еллык хезмэт хакы фонды;
Od - бухгалтерга хезмэт хакы тулэу ечен акча суммасы;
0,3 * Оd- тиешле елларны эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ 

тулэу, эш интенсивлыгы, акчалата булэклэу, еллык тулэуле отпуск, матди 
ярдэм курсэткэндэ бер тапкыр тулэнэ торган тулэу ечен акча суммасы;

Р -  бухгалтерларныц еллык прем и ал ь фонды (элеге Нигезлэмэнец 3 
пунктыпдагы 5 пунктчасында билгелэнгэн шартлардан чыгып билгелэнэ 
торган);

п - бухгалтерларныц штат саны;
к - 12 ай;
t - хезмэт ечен тулэу хисаплау.


