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07.05.2019 ел

Саба муниципаль районы Шеrulе
авыл lцирлеге башкарма комитеты
бач.t хисапчысь!ныц hэм хисапчыларыныц
(муниципаль хезмоткарлэр вазыйфаларына
кертелгэн вазыйфалардан тыLU) хезмэт хакын

оештыру haM тYлэY tлартлары ryрында

лып чыкканнан

кАрАр

N9 23

,1,

муниципаль учреждение хезмэткэрлэренец хезмэт хакы системасын

камиллаштерy максатында, Gаба муниципаль районы ШекчJе авыл цирлеrе
башкарма комитеты

I(APAP БИРо:

1. саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге башкарма комитёты

баш хисапчысыныц haм хисапчыларыныц (муниципаль хезмэткэрлар

вазыЙфаларына кертелrэн вазыйфалардан тыш) хезмат хакын оеч.лыру hoM

ryлаy шартлары ryрында ниrезлэмане расларга.
, 2, Олегё карар нигезенда билгелэна торган хезмэткэрларнец хезмат

хакы кYлэме, хезмэткэрлэрнец вазыйфаи бурычлары кYлэмен hэм алар

тарафыннан шул ук квалификацияне Ytэгэнгэ 2019 елныц 31 мартына ryланэ
торган хезмат хакы tоlламеннан ким була алмый.

З. Yз кочен югалткан дип танырга:
- Татарстан Респфликасы Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге

Баu]карма комитетыныц "хезмат хакын ryлэy буенча Бердэм тариф челтаренэ

карамь]й торган, аерым бюджет олкасе оешмалары хезматкэрлэренэ хезмат

хакын ryлаY UJартлары турында" 2э,04,2019 ел Ns 15 карарын Yз кочен югалткан

дип танырга.
4. олеге карар 2О19 елныц 1 апреленнэн барлыкка килган хокук

монасэбэтлэрена кагыла.
5. Олеге карарцы Татарстан Республикасы рэсми хокукый магьлYмат

http://oravo-,tatarstan,ru адресы буенчапорталында "Интернет" челтарендэ

урнаштырырга.
6. оле
7. о

соц yз коченэ керэ.
тоryны yз остемдэ калдырам.

Р.Р,Хайртдиновшекче а
н контрольда



РАСЛАНГАН
Татарстан Республикасы
Саба муниципаль

районы Шекше авыл жирлеtе
башкарма комитетынын
о7.о5.2019 елгь!
Ns 23 карары белэн

нигезлэма
саба муниципаль районы шекше авыл цирлеге бачJкарма комитеты баtл

хисапчысы hэм хисапчыларыныц (муниципаль хезмэткэрлар вазыйфаларына

кертелвн вазыЙфалардан тыш) хезмэт хакын оештыру hэм ryлаY lllартлары
турында

1. саба муниципаль районы Шекче авыл жирлеге башкарма комитеты

(алга таба - хисапчылар) баш хисапчысы hoм хисапчыларыныц (муниципаль

хезмэткэрлар вазыйфаларына кертелгэн вазыйфалардан тычJ) хезмат хакь]н

оештыру haм тyлаy шартлары ryрындагы алеге Нигезламо хисапчылар

эшчанлеrен оештыруныц аерым мэсьэлаларен реrламентлый hэм

хезмэткэрлэрнеЦ вазыйфа керемнэрен, компенсация haM кызь!ксындыру

харакгерындагы ryлэYлар кYлэмнарен hэм аларны бирY tllартларын билrели,

2. Хисапчыларныц хезмэт хакын вазыйфа кереме, эчJлак)н еллар ачен

вазыйфа кеременэ айлык остэlйа, эllJ интенсивлыгы, акчалата бYлаклэY, матди

ярдам haM hap ел саен бер тапкыр алына торган ryлаYле ялларга бирелэ торган

тYлаY, эlл натш{эларе буенча премиялэр тэшкил итэ.

3. Хисапчыларныц вазыйфа керемнаре тфэндаге кYламнэрдэ

билгелэна:

4, Авыл )|{ирлеге башкарма комитеты штат расписаниесенэ хисапчы

вазыйфасыН KepTY tлартЫ булып, муниципаль берэмлек халкы саны 3,5 мецнэн

артык кеше тора.
5. Хисапчыларгабилгелэна:
1) эшланган еллар очен вазыйфа керемена айлык естамэ тYбэндэге

,1,

Вазыйфа БаUJкарма комитетыныц халык саны

3,5 мецга кадэр кеше 3,5 мецнан артык кеLце

БацJ хисапчы 15 700 сум 17 000 сум

Хисапчы 14 500 сум

кyламнардэ:

эш стаж Айлык бстэма, процёнтта

1-5ел 5

5-10ел 7

10 -'15 ел 10



15 елдан югары

2) эч,J интенсивлыгы ечен вазыйфа кеременэ вазыйфа кеременец 10

проценты кчлэмендэ айлык естэма,
3) hap ел саен бер тапкыр алына торган ryлэyле ялларга бирела торган

ryлэy вазыйфа кеременец 120 проценты кyлэменда;

огар хисапчыларга hэр ел саен бер тапкыр алына торган ryлаyле
бирелмэсэ, бер тапкыр тyлэна торган акча декабрь аенда пропорциональ

рёвеLлта тyлэнепэ, эштэн азат ителган очракта - соцгы эtlJ конендэ,

Беренче елда еллык тYлэYле отпуск биргэндэ хисапчыларЁ бер тапкыр

ryлэнэ торган ryлаy календарь елында башкарылган вакытка пропорциональ

рэвештэ башкарыла. Эtчлангэн вакыт дэвере эuJкэ кергэн кеннэн алып tлул елныц

31 декабрена кадар исэпланэ.
4) хезмэт хакы sчён ryлэyнец билгелэнган фонды чиклэрендэ акчалата

бYлэклэY, матди ярдам;
5) эUJ натшt(алэре буенча премия (премия ryлаY lлартлары, вакытлылыгы,

кYламе хезмэт хакы очен тYлэYнец гамэлдэге шартларыннан чыгып билгелэно),

6. Бухгалтерларныц еллыК хезмот хакЫ фонды ryбэндэге формула
буенча исапланэ:

гоI - > (to1 -0.з.o"),k).(I-0
1

элеге формулада:
FОТ - хисапчыларныц еллык хезмэт хакы фонды;
od - хисапчыга хезмат хакы ryлэY ечен аюlа суммасы;

о,3 * od - тиеLr,ле елларны эlллагэн €чен вазыйфа керемена айлык естэмэ

ryлэy, эш интенсивлыгы, акчалата булаклаy, еллык ryлэyле ял, матди ярдэм

кyрсэткандэ бер тапкыр ryлана торган ryлэy ечен акча суммасы;
' Р - бухгалтерларныц еллык премиаль фонды (алеге Нигезлэмэнец 3

пункгындагы 5 пунктчасында билгелэнгэн шартлардан чыгып билгелэнэ торган);

л - хисапчыларныц штат саны;
' k-l2ай:

f - хезмэт хакын тYлэY очен хисаплау.
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