
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогының Советы 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

КАРАР 
 

Тенеш ш.т.п.                       № 107-рс 
 

 

Поселок Советы тарафыннан кабул ителде –   “ 03 ” июнь 2019 ел 

Тенеш поселогы Башлыгы кул куйды – “ 03 ” июнь 2019 ел 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Тенеш шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге 

Советының 2018 елның 28 апрелендәге 72 номерлы» 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Тенеш шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 

нигезләмәне раслау хакында «карарына үзгәрешләр кертү 

турында» 

 

Татарстан Республикасының Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитетының «муниципаль берәмлекләрнең башкарма комитетлары җитәкчеләре 

һәм белгечләренең (муниципаль хезмәткәрләр вазифаларына кертелгән 

вазыйфалардан тыш), «Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советы карар чыгарды: 

1. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Советының 2018 елның 28 

апрелендәге 72 номерлы «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Тенеш шәһәр тибындагы поселогы «муниципаль берәмлеге 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» карарының 1 нче кушымтасын 5-нче бүлек белән карар кушымтасында 

күрсәтелгәнчә тулыландырырга: 

2. Әлеге карар 2019 елның 1 апреленнән барлыкка килгән хокукый 

мөнәсәбәтләргә кагыла һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтында басылып чыгарга тиеш.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

“Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы  

Тенеш шәһәр тибындагы поселок Башлыгы                                    И.Т. Гиниятов 
 



Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Тенеш шәһәр тибындагы поселогы 

«муниципаль берәмлеге Советының 03.06.2019 № 

107-рс карарына 1 нче кушымта 

 
 

5. «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тенеш 

шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 

баш бухгалтерлары һәм бухгалтерлары хезмәте өчен түләү шартлары 

(Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

хезмәткәрләре вазифаларына кертелгән вазыйфалардан тыш)  

1. "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Тенеш шәһәр 

тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының баш 

бухгалтерына хезмәт хакын оештыру һәм түләү шартлары турындагы әлеге 

нигезләмә бухгалтерлар эшчәнлеген оештыруның аерым мәсьәләләрен 

регламентлый һәм хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладларын, компенсация һәм 

кызыксындыру характерындагы түләүләр күләмнәрен һәм аларны бирү шартларын 

билгели. 

2. Бухгалтерларның хезмәт хакы вазыйфаи окладтан, тиешле еллар эшләгән 

өчен вазыйфаи окладка ай саен өстәмә түләү, эшнең катлаулылыгы һәм 

киеренкелеге, акчалата бүләкләү, матди ярдәм һәм еллык түләүле отпуск, айлык 

премияләр һәм эш нәтиҗәләре буенча премияләр биргәндә бер тапкыр бирелә 

торган түләүләрдән тора. 

3. Бухгалтерларның вазыйфаи окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

 

Вазыйфасы 

муниципаль берәмлек башкарма 

комитетында халык саны 

3,5 мең кешегә кадәр 

Баш бухгалтер 15 700 сум 

Икътисадчы 13 391 сум 

 

4. Хезмәткәрләргә билгеләнә: 

1) түбәндәге күләмнәрдә тиешле елларны эшләгән өчен вазыйфаи окладка 

айлык өстәмә: 

 

Эш стажы булганда Айлык өстәмә, процент 

1 елдан 5 елга кадәр 5 

5 яшьтән 10 яшькә кадәр 7 

10 яшьтән 15 яшькә кадәр 10 

15 елдан артык 15 

 



2) вазыйфаи окладның 10 проценты күләмендә эшне катлаулылыгы һәм 

киеренкелеге өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмә; 

3) еллык түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр бирелә торган түләү күләме елына 

вазыйфаи окладның 120 проценты күләмендә; 

Әгәр хисапчыларга календарь ел дәвамында еллык түләүле ял бирелмәсә, бер 

тапкыр түләнә торган акча декабрьдә түләнелә, эштән азат ителгән очракта, аңа 

пропорциональ рәвештә түләнә. 

Ел саен түләнә торган түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр бирелә торган түләү 

календарь елда эшләнгән вакытка пропорциональ рәвештә башкарыла. Эшләнгән 

вакыт агымдагы елның 31 декабренә эшкә кергән көннән исәпләнә. 

4) вазыйфаи окладның ике проценты күләмендә айлык акчалата бүләкләү; 

5) хезмәт өчен түләүнең билгеләнгән фонды чикләрендә вазыйфаи окладның бер 

проценты, премия күләмендә айлык премия (премия күләме хезмәткәр эшчәнлеге 

нәтиҗәләреннән чыгып һәм максималь күләмнән чыгып билгеләнми) 

5. Бухгалтерларның еллык хезмәт хакы фонды түбәндәге формула буенча 

исәпләнә: 

 
FOT – еллык хезмәт хакы фонды; 

 - аена вазыйфаи окладларны түләү өчен акча суммасы; 

 - - тиешле елларны эшләгән өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмә түләү, 

эшнең катлаулылыгы һәм киеренкелеге, акчалата бүләкләү, еллык түләүле отпуск, 

матди ярдәм күрсәткәндә бер тапкыр түләнә торган түләү өчен акча суммасы; 

 - еллык премия фонды (вазыйфаи окладның бер процентыннан чыгып билгеләнә 

торган); 

 - штат саны; 

k – 12 ай; 

t – хезмәт өчен түләү буенча түләүләр исәпләү.” 


