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Ютазы муниципаль районы 

Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе 

Башкарма комитеты баш хисапчысының 

хезмҽт хакын оештыру 

һҽм аны түлҽү шартлары турында 

 

     Ютазы муниципаль районы Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе Башкарма 

комитетының баш хисапчысына социаль гарантиялҽрне тҽэмин итү һҽм 

хезмҽтлҽре  өчен түлҽүне тҽртипкҽ салу максатларында, Урыссу шҽһҽр 

тибындагы бистҽсе Башкарма комитеты карар бирҽ: 

     1. Теркҽлгҽн Нигезлҽмҽне расларга: 

Ютазы муниципаль районы Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе Башкарма 

комитетының баш хисапчысы турындагы Нигезлҽмҽне. 

     2. Ҽлеге карар нигезендҽ билгелҽнҽ торган хезмҽткҽрнең хезмҽт хакы 

күлҽме, хезмҽткҽрнең вазыйфаи бурычлары күлҽме һҽм аның тарафыннан 

шул ук квалификациядҽге эш үтҽлгҽн очракта, аның  хезмҽт хакы  2019 елның 

31 мартына түлҽнҽ торган хезмҽт хакы күлҽменнҽн ким була алмый. 

     3. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ һҽм 2019 

елның 1 апреленнҽн барлыкка килгҽн хокукый  мөнҽсҽбҽтлҽргҽ кагыла. 

     4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз җаваплылыгымда 

калдырам. 

 

Башкарма комитет җитҽкчесе  

вазифаларын башкаручы                                                    З.З. Гыйбадуллина 
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Ютазы муниципаль районы Урыссу шәһәр тибындагы бистәсе 

Башкарма комитеты баш хисапчысының  хезмәт хакын оештыру һәм 

түләү шартлары турында Нигезләмә  

 

     1.Ютазы муниципаль районы Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе 

Башкарма комитетының баш хисапчысының (алга таба – хисапчы) хезмҽт 

хакын оештыру һҽм түлҽү шартлары турында ҽлеге Нигезлҽмҽ баш 

хисапчы эшчҽнлеген оештыруның аерым мҽсьҽлҽлҽрен регламентлый 

һҽм хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладларын, компенсация һҽм 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр күлҽмнҽрен һҽм аларны түлҽү  

шартларын билгели.  

    2. Хисапчының хезмҽт хакы вазыйфаи окладтан, тиешле еллар 

эшлҽгҽн өчен вазыйфаи окладка ай саен өстҽмҽ түлҽү дҽн, эш 

интенсивлыгы, акчалата бүлҽклҽү, матди ярдҽм һҽм еллык түлҽүле 

отпуск биргҽндҽ бер тапкыр түлҽнҽ торган түлҽүдҽн, эш нҽтиҗҽлҽре 

буенча премиялҽрдҽн тора .  

   3. Хисапчының вазыйфаи оклады түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:  

 

Вазифа 

Халык саны түбҽндҽгечҽ булган муниципаль 

берҽмлек Башкарма комитетлары  

 3,5 мең кешегҽ кадҽр  3,5 мең кешедҽн артык  

Баш хисапчы 15 700 сум 17 000 сум 

 

3. Хисапчыга билгелҽнҽ: 

1) тиешле елларны эшлҽгҽн өчен вазыйфаи окладка ай саен түбҽндҽге 

күлҽмнҽрдҽ өстҽмҽ түлҽү: 

 

 

Эш стажы түбҽндҽгечҽ булганда Ай саен өстҽмҽ түлҽү, процент 

1 елдан 5 елга кадҽр 5 

5 елдан 10 елга кадҽр  7 

10 елдан 15 елга кадҽр  10 

              15 елдан артык  15 



     2) вазыйфаи окладның 10 проценты күлҽмендҽ эш интенсивлыгы өчен 

вазыйфаи окладка айлык өстҽмҽ;  

     3) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ , вазыйфаи окладның 120 проценты 

күлҽмендҽ бер тапкыр түлҽнелҽ торган  акча; 

     Ҽгҽр хисапчыга календарь ел дҽвамында еллык түлҽүле ял бирелмҽсҽ, 

бер тапкыр түлҽнҽ торган акча аңа декабрьдҽ , эшлҽнгҽн вакытка  

пропорциональ  рҽвештҽ  түлҽнелҽ һҽм, эштҽн азат ителгҽн очракта  – 

соңгы эш көненнҽн соңламыйча . 

     Беренче эш елында еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ хисапчыларга  бер 

тапкыр түлҽнелҽ торган акча календарь елында эшлҽнгҽн вакытка 

пропорциональ рҽвештҽ түлҽнелҽ. Эшлҽнгҽн вакыт агымдагы календарь 

елда эшли башлаган көннҽн  календарь елның 31 декабренҽ  

кадҽрисҽплҽнҽ. 

     4) хезмҽт өчен түлҽүнең билгелҽнгҽн фонды чиклҽрендҽ акчалата 

бүлҽклҽү, матди ярдҽм;  

     5) эш буенча премия (премия түләү шартлары, даимилеге, күләме 

гамәлдәге хезмәткә түләү шартларыннан чыгып билгеләнә).  

     4. Хисапчының еллык хезмҽт хакы фонды түбҽндҽге формула белҽн  

исҽплҽнҽ:  

 

 

 

 

  

  биредҽ: 

  – хисапчының еллык хезмҽт хакы фонды;  

   – хисапчының вазыйфаи окладын түлҽү өчен бер айга акча суммасы;  

 - тиешле елларны эшлҽгҽн өчен вазыйфаи окладка айлык өстҽмҽ 

түлҽү, эш интенсивлыгы  өчен вазыйфаи окладка айлык өстҽмҽ түлҽү, 

акчалата бүлҽклҽү, еллык түлҽүле отпуск, матди ярдҽм күрсҽткҽндҽ бер 

тапкыр түлҽнҽ торган түлҽү өчен акча суммасы;  

   Р – хисапчының  еллык премиаль фонды (ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 

пунктындагы 5 пунктчасында билгелҽнгҽн шартлардан чыгып 

билгелҽнҽ);  

    – хисапчыларның штат саны;  

     - 12 ай;  

   t- хезмҽт өчен түлҽү  буенча хисаплаулар. 


