
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 
Полянка авыл жирлеге Советы 

КАРАР
№ 65-2 06.06.2019нчы ел

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл 
>цирлеге башкарма комитетыньщ баш бухгалтеры Иэм бухгалтеры 
(муниципаль хезмэт вазифаларына кертелгэн вазыйфалардан 
тыш) тулеу оештыру Иэм шартлары турында)

Спас муниципаль районы Советы Карары нигезендэ, 20.05.2019 № 
38-3 оештыру Турында «Иэм хезмэт ечен тулэу шартлары 
>цитэкчелэре Иэм белгечлэре узэклэштерелгэн бухгалтерий ж;итэкчесе 
Иэм белгечлэре булеге, узэклэштерелгэн бухгалтерия, булган 
структур булекчэсе органы (булеге) ж;ирле узидарэ органнарыныц, 
баш бухгалтер Ьэм бухгалтер башкарма комитетлары >к;ирлеге 
«муниципаль берэмлеге Иэм Спас муниципаль районы» гайре 
вазыйфалары караган к муниципаль хезмэт вазыйфалары)», 
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл 
ж;ирлеге Советы Карары:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц "Татарстан 
Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге 
башкарма комитеты баш бухгалтеры Иэм бухгалтеры хезмэте ечен 
тулэу оештыру Иэм шартлары турындагы нигезлэмэне раслау 
хакында" 2008 ел, 28 декабрь, 903 нче карары

2. Элеге карар нигезендэ билгелэнэ торган хезмэткэрлэрнец хезмэт 
хакы кулэме, хезмэткэрлэрнец вазыйфаи бурычлары кулэмен Иэм 
алар тарафыннан шул ук квалификацияне утэгэндэ, аларга 2019 
елныц 31 мартына тулэнэ торган хезмэт хакы кулэменнэн ким була 
алмый.

3. Полянка авыл ж;ирлеге башкарма комитетына элеге карар белэн 
локаль актларны, шул исэптэн вазыйфаларныц атамасына Иэм штат 
расписаниесенэ кагылышлы актларны туры китерергэ.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны >и;ирлек башлыгына 
йеклэргэ.

5. Элеге карарны Полянка авыл ж;ирлегенец мэгълумат стендларында 
халыкка ж;иткерергэ Иэм Спас муниципаль районыныц рэсми 
сайтында (http:/www. spassriy.tatarstan.ru) Иэм хокукый мэгълуматньщ 
рэсми сайтында (///http:pravo.tatarstan.ru) законда билгелэнгэн срокта.



6. Элеге карар басылып чыккан кененнэн уз качена кера haivi 2019 
елныц 1 апреленнэн барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.

>кирлеге башлып
СОВЕТ 

ПОЛЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

г  г  Сибгатуллина



06.06.2019 № 65-2 
Полянка авыл ж;ирлеге 
Советы карары белой расланган

Татарстан Республикасы Спас муниципалы районы Полянка авыл 
жирлеге Башкарма комитетыньщ баш бухгалтеры Ьэм бухгалтеры 

(муниципалы хезмэт вазифаларыша кертелгэн вазы1Йфалардан 
ты1ш хезмет хакыш оештыфу Ьем тулеу шартлары турышда

нигезлэмэ)

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл 
ж;ирлеге Башкарма комитетыньщ баш бухгалтеры Иом бухгалтеры 
(муниципаль хезмэт вазифаларына кертелгэн вазыйфалардан тыш) 
хезмэт хакын оештыру Иэм тулэу шартлары турында элеге Нигезлэмэ 
бухгалтер эшчэнлеген оештыруньщ аерым мэсьэлэлэрен 
регламентлый Иэм хезмэткэрлэрнец вазыйфаи окладларын, 
компенсация Иэм кызыксындыру характерындагы тулэулэр 
кулэмнэрен Нэм аларны биру шартларын билгели.

2. Бухгалтерларньщ хезмэт хакы вазыйфаи окладтан, тиешле елларны 
эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка ай саен естэмэ тулэу, эш 
интенсивлыгы, акчалата булэклэу, эш нэти>цэлэре буенча премиялэр, 
еллыктулэуле отпуск, матди ярдэм курсэткэндэ бер тапкыр бирелэ 
торган тулэу, шулай ук элеге карар нигезендэ башка тулэулэрдэн 
тора.

3. Бухгалтерларньщ вазыйфаи окладлары тубэндэге кулэмнэрдэ 
билгелэнэ:

Вазифа Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы
Полянка авыл ж;ирлегенец халык саны белэн

башкарма комитеты
3,5 мецгэ кадэр кеше 3,5 мецнэн артык кеше

Баш бухгалтер 15 700 сум 17 000 сум
Бухгалтер - 14 500 сум
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка авыл 
ж;ирлеге башкарма комитеты штат расписаниесен керту шарты булып, 
>^ирлек халкы саны 3,5 мецнэн артык кеше исэплэнэ.

4. Бухгалтерларга билгелэнэ:

1) тубэндэге кулэмнэрдэ тиешле елларны эшлэгэн ечен вазыйфаи 
окладка айлык естэмэ:



Эш стажы булганда Айлык естэмэ, процент

1 елдан 5 елга кадэр 5

5 яшьтэн 10 яшькэ кадэр 7

10 яшьтэн 15 яшькэ кадэ 10

15 лет артык 15

Эш стажы Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка 
авыл ж;ирлеге Башкарма комитетыньщ баш бухгалтеры Иэм 
бухгалтеры (муниципаль хезмэт вазифаларына кертелгэн 
вазыйфалардан тыш) тиешле еллар эшлэгэн ечен вазыйфаи 
окладына айлык естэмэ тулэу ечен эш стажын исэплэу тэртибе 
нигезендэ исэплэнэ.

2) эш интенсивлыгы ечен вазыйфаи окладныц 10 процентыннан 
артмаган кулэмде хезмэт хакын тулэу;

3) эшкэ алучы вэкиле (эш бируче) тарафыннан вазыйфаи окладныц 2 
проценттан артмаган кулэмдэ билгелэнэ торган акчалата булэклэу;

4) хезмэт ечен тулэунец билгелэнгэн фонды чиклэрендэ эш 
нэтиж;элэре буенча премиялэр ай саен, вазыйфаи окладныц 1 
процентыннан артмаган кулэмдэ тулэнэ ала, аларны тулэу тэртибе 
яллаучы вэкиле (эш бируче) тарафыннан билгелэнэ);

5) еллык тулэуле отпуск биргэндэ бер тапкыр бирелэ торган тулэу 
кулэме елына вазыйфаи окладныц 120 проценты кулэмендэ;

Билгелэнгэн тэртиптэ еллык тулэуле отпуск булу очрагында бер 
тапкыр тулэнэ торган акча курсэтелгэн ялныц бер елешен яисэ 
хезмэткэр телэге буенча бирелгэндэ Иэм яллаучы (эш бируче) вэкиле 
белэн килешу нигезендэ бер тапкыр бирелэ торган тулэу телэсэ 
кайсы башка вакытта тулэнэ ала;

6) хезмэткэ тулэунец билгелэнгэн фонды чиклэрендэ матди ярдэм, 
аны тулэу тэртибе яллаучы вэкиле (эш бируче) тарафыннан 
билгелэнэ);

7) бухгалтерларга Муниципаль орган бурычларын Иэм функциялэрен 
утэуне, вазыйфаи инструкцияне утэуне тээмин итуне исэпкэ алып, 
тулэу тэртибе максималь зурлыгында чиклэнгэн, аеруча меИим Иэм 
катлаулы биремнэрне утэгэн ечен премиялэр тулэнэ ала.



4. Бухгалтерларньщ еллык хезмэт хакы фонды тубэндэге формула 
буенча ИС8ПЛ8НЭ::

п

FOT = У  ((Od + 0,3 * О а) * к) * (1 +
п

1

кайда:

FOT - бухгалтерларньщ еллык хезмэт хакы фонды;
Od - бухгалтерга хезмэт хакы тулэу ечен акча суммасы;
0,3 * Od -  тиешле елларны эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка айлык 

естэмэ тулэу, эш интенсивлыгы, акчалата булэклэу, еллык тулэуле 
отпуск, матди ярдэм курсэткэндэ бер тапкыр тулэнэ торган тулэу ечен 
акча суммасы;Р -  годовой премиальный фонд бухгалтеров 
(определяемый исходя из условий, установленных подпунктом 4 
пункта 4 настоящего Положения);

п -  хисапчыларньщ штат саны;
к -  12 ай;
t -  хезмэт ечен тулэу хисаплау.



Полянка авыл >к;ирлеге Советыныц 
06.06.2010 № 65-2 карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ " Татарстан 
Республикасы муниципаль районы Полянка авыл >кирлеге 

Башкарма комитетыньщ баш бухгалтерына Иэм бухгалтерына 
тиешле еллар эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ 
тулэу ечен эш стажын исеплэу турында (муниципаль хезмат 

вазифаларына кертелгэн вазыйфалардан тыш)

Тиешле еллар эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ тулэу 
ечен эш стажына тубэндэгелэр кертелэ:

1) Татарстан Республикасы Бюджет елкэсе хезмэткэрлэренэ хезмэт 
ечен тулэу буенча бердэм тариф челтэре кагылмый торган бюджет 
елкэсе оешмаларында эшлэу Ьэм хезмэт ечен тулэу элеге карар 1пэм 
2019 елныц 1 апреленэ кадэр гамэлдэ булган хезмэткэ тулэунец 
аналогик системасы нигезендэ гамэлгэ ашырыла торган чорлар;
2) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте 
органнарында, >цирле узидарэ органнарында эшлэу чорлары, шулай 
ук «Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте турында» 
Татарстан Республикасы Законы, Муниципаль хезмэт стажына 
кертелэ торган эш (хезмэт) чоры.

Тиешле елларны эшлэгэн ечен вазыйфаи окладка айлык естэмэ 
тулэу ечен эш стажын исэплэп чыгарганда, эшлэр суммасы кушыла. 
Хезмэт кенэгэсе эш стажын раслаучы теп документ булып тора.

Хезмэт кенэгэсендэ тиешле елларны эшлэгэн ечен айлык естэмэ 
тулэу алу хокукын бируче стажны раслаучы язмалар булмаган 
очракларда элеге стаж хезмэткэр тарафыннан тапшырылган 
документлар нигезендэ раслана.

Тиешле елларны эшлэгэн ечен айлык естэмэ тулэу тулэу буенча эш 
стажы оешма ж;итэкчесе тарафыннан тиешле елларны эшлэгэн ечен 
естэмэ тулэу ечен эш стажын билгелэу буенча комиссия оештыруда 
тезелгэн тэкъдиме буенча билгелэнэ. Комиссия составы оешма 
>к;итэкчесе тарафыннан раслана.


