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КАРАР

Татарстан Республикасы  Лаеш муниципаль районы 
Егорьево авыл җирлеге беренчел хәрби исәпкә алу 
буенча вәкаләтләр башкаручы хезмәткәрләренә,
 хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә,
хәрби-исәпкә алу хезмәте өчен түләү шартлары турында

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә беренчел хәрби исәпкә алу
вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыручы  хәрби-исәпкә  алу  хезмәткәрләренең  социаль
гарантияләрен тәэмин итү һәм хезмәткә түләүне тәртипкә салу максатларында һәм
Россия  Федерациясе  Оборона  министрының  23.04.2014  ел,  №  255  боерыгы
нигезендә (2016 елның 18 августындагы ред., изм. 2018 елның 30 гыйнварындагы
"Россия  Федерациясе  Кораллы  Көчләрендә  Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең
2008  елның  5  августындагы  карарын  гамәлгә  ашыру  чаралары  турында"  гы
карары № 583" ("Россия Федерациясе Кораллы Көчләре хәрби частьләренең һәм
оешмаларының  граждан  хезмәткәрләренең  хезмәт  өчен  түләү  системасы
турындагы  Нигезләмә",  "Россия  Федерациясе  Кораллы  Көчләре  хәрби
частьләренең  һәм  оешмаларының  граждан  хезмәткәрләренә  хезмәт  өчен  түләү
фондын  формалаштыру  һәм  куллану  тәртибе"),  Лаеш  муниципаль  районы
Егорьево авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Хәрби  комиссариатлар  булмаган  территорияләрдә  беренчел  хәрби
исәпкә  алу  вәкаләтләрен  гамәлгә  ашыручы  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Егорьево авыл җирлеге хәрби-исәпкә алу хезмәткәрләренең
хезмәт  хакы  (алга  таба  –  хәрби-исәпкә  алу  хезмәткәрләре)  айлык  вазыйфаи
окладтан,  тиешле  елларны  эшләгән  өчен  вазыйфаи  окладка  айлык  өстәмә
кертемнән,  эш нәтиҗәләре  буенча  премияләр,  аерым климат  шартлары (район
коэффициенты)  булган  җирлектә  эшләгән  өчен  түләүләр,  календарь  ел
йомгаклары  буенча  хезмәт  вазыйфаларын  намуслы  башкарган  өчен  акчалата
бүләкләрдән тора.



2.  Хәрби-исәпкә  алу  хезмәткәрләренең  вазыйфаи  оклады  күләме  Россия
Федерациясе Оборона министрының "Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә"
инспектор «вазыйфасы буенча 2008 елның 5 августындагы 583 номерлы Карарын
гамәлгә  ашыру  чаралары  турында  "  23.04.2014  ел,  №  255  боерыгы  нигезендә
билгеләнә һәм 6 552 сум тәшкил итә;

3. Хәрби-исәпкә алу хезмәткәрләренә урнаштыру:
1)  түбәндәге  күләмнәрдә тиешле елларны эшләгән өчен вазыйфаи окладка

айлык өстәмә түләү:

эш стажы булганда процентларда

1 елдан артык         5;
2 елдан артык         10;
3 елдан артык         15;
5 елдан артык         20;
10 елдан артык       30 ел;
15 елдан артык       40.

2)  хезмәт  өчен  түләүнең  билгеләнгән  фонды  чикләрендә  эш  нәтиҗәләре
буенча  премия  (премия  күләме  хезмәткәр  эшчәнлеге  нәтиҗәләреннән  чыгып
билгеләнә һәм максималь күләм белән чикләнә алмый). 

Бер  ай  эчендә  (квартал,  ел)  эш  нәтиҗәләре  буенча  премия  түләү  әлеге
максатларга хезмәт өчен түләү фонды тарафыннан каралган акчалар чикләрендә
гамәлгә ашырыла;

3)  аерым  климат  шартлары  булган  җирлектәге  эш  өчен  түләү  (район
коэффициенты) исәпләнгән хезмәт хакының гомуми суммасына 1,15 күләмендә;

4)  вазыйфаи  бурычларны  намуслы  башкарган  өчен  елына  2  вазыйфаи
окладка кадәр акчалата бүләк. 

        Хезмәткәргә  түләнә  торган  акчалата  түләү  күләме,  үзенә  биләгән
вазыйфасы буенча календарь елның 1 декабренә билгеләнгән артуны исәпкә алып,
ике вазыйфаи окладтан артып китә алмый, аның өчен түләү башкарыла, ә эштән
азат ителүчегә ел дәвамында эштән азат ителгән көнгә.

4. Кую, дип:
хәрби-исәп хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары күләме, шулай ук айлык

һәм башка түләүләр күләме бер сумга кадәр артырга тиеш;
5.  Әлеге  карарның  гамәлдә  булуы 2019  елның 1  гыйнварыннан  барлыкка

килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.
6.  Әлеге  карарның үтәлешен  тикшереп  торуны Лаеш муниципаль  районы

Егорьево авыл җирлеге Советының план-бюджет комиссиясенә һәм икътисадый
үсешенә йөкләргә.

Лаеш муниципаль районы  
Егорьево авыл җирлеге
Башлыгы, Совет рәисе                                             Хәмидуллин Р. З. 
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