
Татарстан Республикасы Олки муниципалъ районы

Чуваш Борнае авыJI х(ирлеге Советы

кАрАры

2019 нчы елныц б нчы мае 9 J\b

Олки муниципаль районы Чуваш Борнае

авыл х(ирлеге Башкарма комитетыныц

баш хисапчы hэм хисапчыларыныц хезмат

хакын оештыру hэм тулаy шартлары туры}{да

Олки муниципаль районы Чуваш Борнае авыл }цирлеге Советы КАРАР БИРО:

1 нче Статья.

Олки муниципаль районы Чуваш Борнае авыл щирпеге Башкарма

комитетыныц баш хисапчы hэм хисапчыларыныц хезмэт хакын оештыру hэм тулэу

шартлары турындагы Нигезломэне расларга.
1. Олеге карар нигезендэ билгелэнэ торган хезмэткэрлэрнец хезмэт хакы

кyламе, хезмэткэрлэрнец вазыйфаи бурычлары кyлэмен hэм аJIар тарафыннан шул

ук кв€LIIификацияне yтэгэндэ, а-царга 2019 tlлныц З 1 мартына кадэр тyлэнгэн хеЗмэТ

хакы кyламеннэн ким була алмый.

2. Олки муниципаль районы Чуваш Борнае авыл х(ирлеге Советыныц 2018

елныц З1 маендагы б номерлы карарындагы тубендэге пунктларны yз кочен

югаJIткан дип танырга:

- карарныц 3 пунктындагы 4 абзацын;

- элеге карарныц 1 кушымтасындагы 5 пунктын;
- 4 нче кушымта.
З. Олеге карар кабул ителгэч, алеге категория хезмэткэрлэрнец хезмэт очен

тyлеyнец башка шартлары кулланылмый.



расланган

Олки муниципаль районы
Чуваш Борнае авыл х{ирлеге

Советы Карары

20119 нчы елныц б нчы мае 9 Ns

Элки муниципаль районы Чуваш Борнае авыл }цирлеге Башкарма

комитетыныц баш хисапчы haM хисапчыларыныц хеЗМаТ ХаКЫН ОеШТЫРУ haM

тyлаy шартлары турында Нигезлама

1.олки муниципаль районы Чуваш Борнае авыл щирлеге Башкарма

комитетыныц баш хисаrrчы hэм хисапчыларныц (алга таба-хисапчылар) хезмэт

хакын оештыру hэм тулаy шартлары турындагы элеге Нигезлэмэ хисапчылар

эшчэнлеген оештыруныц аерым мэсьэлэлэрен регламентлый, hэм хезмэткэрлэрнец

вазыйфаи окладларын, компенсация haM кызыксындыру характерыЕдагы тyлэyлар

кyлэмен hэм аларны биру шартларын билгели.

2. Бухгалтерларныц хезмёт хакы вазьiйфаи окладтан, тиешле еллар эшлэгэн

очен вазыйфаи окладка айлык остэма тYлэYдан, эш интенсивлыгы очен вазыйфаи

окладка айлык остэма тYлэYдон, акчаJIата булэктэн, матди ярдэмнэн hэм еллык

тYпэYле отпуск биргэнда бер тапкыр бирелэ торган тYлэYдэн, эш нэтижэлэре буенча

премиялэрдэн тора.

з . Бухгалтерларныц вазыйфаи окладлары тубандэге кyлэмнэрдэ билгеланэ :

Вазифа Муниципаль берамлеклэрнец башкарма
комитетларындагы хаJIык саны
З,5 мец кешего кадэр З,5 мец кешедэн артык

баш хисапчы |51 17 000 сум

хисапчы 14 500 сум

олкИ мунициПаль райоНы ЧуваШ Борнае авыЛ жирJIеге Башкарма комитетыныц

штат расписаниесен KepTy шарты булып, авыл жирлеге хаJIкы саны 3,5 мецнэн

артык кеше исэплэЕэ.

3. Хисапчыларга билгелэнэ:

1) тубэндаге кYлэмнэрдэ тиешле елларны эшлэгэн очеЕ вазыйфаи о*пuд*u '

айлык остэме:

Эш стажы булганда Айлык остэмэ, процент

l пэн 5кэ кал 5

5тан 10га ]
10нан 15кэ 10

1 5тэн кчб 15



2) эш интенЬивлыгы очен вазыйфаи окладныц 10 проценты кyлэМенДЭ

вазыйфаи окладка айлык остемо;

3) еллык тyлэyле отпуск биргэндэ бер тапкыр бирелэ торган тyлэy кyлаМе

елына вазыйфаи окладныц 120 проценты кyламендэ;

Огэр хисапчыларга к€uIендаръ ел дэвамында еллык тyлэyле ял бирелмэсэ, беР

тапкыр тyлэнэ торган акчадекабрьдэ тyлеFIелэ hэм эштэн азат ителгэн очракТа-

эшнец соцгы коненнэн дэ соцга каJIмыича тYлэнэ.

Беренче елда еллык тyлэyле отпуск бирганда хисапчыларга бер тапкыр ТyЛЭНЭ

торган ryлэy к€шендарь елында башкарылган вакытка пропорцион€tпъ рэвештэ
башкарыла. Эшлэнгэн вакыт агымдагы елныц эшкэ кергэн коннэн 31 декабренэ

кадэр исэплэнэ.
4) акчаJIата булэклэу, матди ярдэм хезмэт очен тyлэyнец билгелэнгЭн

фонды чикJIэренде;

5) хезмэт очен тyлэyнец билгелэнгэн фонды чиклэрендэ эш нэти}цэларе

буенча премия (премия кyламе хезмэткэр эшчэнлеге нэтих{элареннэн чЫГЫП

билгелэнэ hэм максим€Lпь кyлэм белэн чиклэно алмый).

4. Бухгалтерларныц е_1_1ык хезмо,, хакы фонды тубэндэге формула буенча

исаплэнэ:
Ji
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FSF - хисапчыпарныц еллык хезмат хакы фонды;
S*- 

"""апчыга 
хезмэт хакы тyлэy очен акча суммасы;

fr'чз * #nt - тиешле еллар эшлагэн очен вазыйфаи окладка айлык остэмэ тyлэy, эш

интенсивлыгы очен вазыйфаи окладка айлык остамэ тyлэy, еллык Тyлэyле ОТПУСК,

матди ярдэм кyрсэткэндэ акчаJIата булэклэу, бер тапкыр бирелэ торган тyлеyочен

акча суммасы;
t - бухгалтерларНыц еллыК премиаJIЬ фонды (элеге Нигезлэмэнец 3 пунктындагы 5

пунктчасында билгелэнгэн шартлардан чъ]гытт билгелэна торган);

ж - бухгалтерларныц штат саны;

f{ _ |2 ай;
i - хезмэт очен тyлэy хисабы.

2 нче Статья.
Олеге карар аца кул куелган коннэн yз кочена кера hэм 20|9 елныц

апреленнэн барлыкка килгэн хокук монасэбэтлэрене кагыла.

Олки муниципа-пь районы
Чуваш Борнае авыл щирлеге Советы {,я#ъ
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И. Г. Зарипов


