
л Татарстан Республикасы Элки муниципаль районы 
в

Юхмачы авыл жирлеге Советы

КАРАРЫ

2019 нчы елньщ 6 нчы мае 8 №

Элки муниципаль районы Юхмачы 
авыл жирлеге Башкарма комитетыныц 
баш хисапчы Ьэм хисапчыларыныц хезмэт 
хакын оештыру Ьэм тулэу шартлары турында

Элки муниципаль районы Юхмачы авыл жирлеге Советы КАР АР БИРЭ:
1 нч! Статья.
Элки муниципаль районы Юхмачы авыл жирлеге Башкарма комитетыныц 

в

баш хисапчы Ьэм хисапчыларыныц хезмэт хакын оештыру Ьзм тулэу шартлары 
турь^ндагы Нигезлэмэне расларга.

1. Элеге карар нигезендэ билгелэнэ торган хезмэткэрлэрнец хезмэт хакы 
кулэме, хезмэткэрлэрнец вазыйфаи бурычлары кулэмен Ьэм алар тарафыннан шул 
ук квалификацияне утэгэндэ, алар га 2019 елныц 31 мартына кадэр тулэнгэн хезмэт 
хакы кулэменнэн ким була алмый.

2. Элки муниципаль районы Юхмачы авыл жирлеге Советыныц 2018 
елныц 31 маендагы 9 номерлы карарындагы тубэндэге пунктларны уз кочен 
югалткан дип танырга:

- карарныц 3 пунктындагы 4 абзацын;
- элеге карарныц 1 кушымтасындагы 5 пунктын;
- 4 нче кушымта.
3. 1 Элеге карар кабул ителгэч, элеге категория хезмэткэрлэрнец хезмэт 

очен тулэунец башка шартлары кулланылмый.

Элки муниципаль районы 
Юхмачы авыл жирлеге Советы рэис Р.А.Сэлахов



Расланган 
Элки муниципаль районы 

Юхмачы авыл жирлеге 
Советы Карары 

2019 нчы елныц 6 нчы мае 8 №

Элки муниципаль районы Юхмачы авыл жирлеге Башкарма комитетыньщ
баш хисапчы Ь^м хисапчыларыныц хезмэт хакын оештыру Ьзм тулэу

шартлары турында Нигезлэмэ
1 .Элки муниципаль районы Юхмачы авыл жирлеге Башкарма комитетыньщ 

баш хисапчы Ьэм хисапчыларныц (алга таба-хисапчылар) хезмэт хакын оештыру 
Иэм тулэу шартлары турындагы элеге Нигезлэмэ хисапчылар эшчэнлеген 
оештыруныц аерым мэсьэлэлэрен регламентный, Ьэм хезмэткэрлэрнец вазыйфаи 
окладларын, компенсация Ьэм кызыксындыру характерындагы тулэулэр кулэмен 
Ьэм аларны биру шартларын билгели.

2. Бухгалтерларныц хезмэт хакы вазыйфаи окладтан, тиешле еллар эшлэгэн 
очен вазыйфаи окладка айлык остэмэ тулэудэн, эш интенсивлыгы очен вазыйфаи 
окладка айлык остэмэ тулэудэн, акчалата булэктэн, матди ярдэмнэн Ь.эм еллык 
тулэуле отпуск биргэндэ бер тапкыр бирелэ торган тулэудэн, эш нэтижэлэре 
буенча премиялэрдэн тора.

3. Бухгалтерларныц вазыйфаи окладлары тубэндэге кулэмнэрдэ билгелэнэ:

Вазифа

■ * ■

Муниципаль берэмлеклэрнец башкарма 
комитетларындагы халык саны
3,5 мен кешегэ кадэр 3,5 мец кешедэн артык

баш хисапчы 15 700сум 17 ООО сум
хисапчы - 14 500 сум

Элки муниципаль районы Юхмачы авыл жирлеге Башкарма комитетыньщ 
штат расписаниесен керту шарты булып, авыл жирлеге халкы саны 3,5 мецнэн 
артык кеше исэплэнэ.

3. Хисапчыларга билгелэнэ:
1) тубэндэге кулэмнэрдэ тиешле елларны эшлэгэн очен вазыйфаи окладка 

айлык остэмэ:

Эш $тажы булганда Айлык остэмэ, процент
1дэн 5кэ кадэр 5
5тэн 10га кадэр * 7
1-0нан 15кэ кадэр 10
15тэн кубрэк 15



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

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

Эгэр хисапчыларга календарь ел дэвамында еллык тулэуле ял бирелмэсэ, бер 
тапкыр тулэнэ торган акча декабрьдэ тулэнелэ Ьэм эштэн азат ителгэн очракта- 
эшнец соцгы кененнэн дэ соцга калмыйча тулэнэ.

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

4) акчалата булэклэу, матди ярдэм хезмэт ечен тулэунец билгелэнгэн 
фонды чиклэрендэ;

5) - хезмэт очен тулэунец билгелэнгэн фонды чиклэрендэ эш нэтижэлэре 
буенча премия (премия кулэме хезмэткэр эшчэнлеге нэтижэлэреннэн чыгып 
билгелэнэ Ьэм максималь кулэм белэн чиклэнэ алмый).

4. Бухгалтерларныц еллык хе'змэт хакы фонды тубэндэге формула буенча 
исэплэнэ:

п п

F0T = ^ ( ( 0 d + 0,3 * О а) * к) * (1 + t) + ^  Р * (1 + t);
1 1 

FOT - хисапчыларныц еллык хезмэт хакы фонды;
Оа- хисапчыга хезмэт хакы тулэу ечен акча суммасы;
0,3 * 0 d - тиешле еллар эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ тулэу, эш 
интенсивлыгы ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ тулэу, еллык тулэуле отпуск, 
матди ярдэм курсэткэндэ акчалата булэклэу, бер тапкыр бирелэ торган тулэу ечен 
акча суммасы;
Р -  бухгалтерларныц еллык премиаль фонды (элеге Нигезлэмэнец 3 пунктындагы 5 
пунктчасында билгелэнгэн шартлардан чыгып билгелэнэ торган); 
п- бухгалтерларныц штат саны; 
к -  12 ай;
t — хезмэт ечен тулэу хисабы.

2 нче Статья.
Элеге карар аца кул куелган кеннэн уз кеченэ керэ Ьэм 2019 елныц 1 

апреленнэн барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.

%


