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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 

Башкарма комитетында вакытлы эшлҽр оештыру турында 

 

Вакытлы эшлҽрне оештыру һҽм үткҽрү буенча уртак эшчҽнлек турындагы  2019 елның 

20 июнндҽге № 04 Югары Ослан районы ГКУ ЦЗН белҽн төзелгҽн   Килешүне гамҽлгҽ 

ашыру максатларында. 

 

 1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 

Башкарма комитетында, № 1 кушымта нигезендҽ, вакытлы эшлҽр оештырырга  

 2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 

Башкарма комитетының вакытлыча хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт өчен түлҽү турындагы ни-

гезлҽмҽне, 2 нче кушымта нигезендҽ расларга. 

    3. Л. Р. Цветкованы килешү нигезендҽ вакытлы эшлҽрне оештыру һҽм үткҽрү өчен 

җаваплы итеп билгелҽргҽ: 

вакытлыча эшлҽргҽ катнашучыларны махсус киемнҽр һҽм аяк киемнҽре, инвентарь белҽн 

дҽ кертеп, шҽхси яклау чаралары белҽн тҽэмин итҽргҽ; 

кереш инструктаж һҽм инструктаж үткҽрү, катнашучылар эш урынында вакытлыча эшлҽр 

башкарганда хезмҽтне саклау кагыйдҽлҽре һҽм нормаларының үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ . 

    4. Килешү гамҽлгҽ ашыру буенча Югары Ослан районы халыкны эш белҽн тҽэмин итү 

үзҽге белҽн хезмҽттҽшлекне оештырырга; 

 вакытлыча эшлҽрдҽ катнашу өчен Югары Ослан районы халыкны эш белҽн тҽэмин 

итү үзҽге тарафыннан җибҽрелгҽн гражданнар белҽн хезмҽт законнары талҽплҽрен үтҽү 

белҽн, шулай ук аларны гамҽлдҽге локаль актлар, күмҽк килешү белҽн таныштыруны 

тҽэмин итҽргҽ;  
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килешүдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда Югары Ослан районы халыкны эш белҽн 

тҽэмин итү үзҽгенҽ мҽгълүмат һҽм документлар тапшыруны тҽэмин итҽргҽ; 

эш вакытын исҽпкҽ алуны тҽэмин итҽргҽ, шулай ук вакытлыча эшлҽргҽ катнашучыларның 

хезмҽт кенҽгҽлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алып баруны тҽэмин итҽргҽ. 

     6. Баш бухгалтер Вҽлиевага Л. М. тҽэмин итҽргҽ: 

вакытлыча эшлҽргҽ катнашучыларга хезмҽт хакын исҽплҽү һҽм түлҽү, хезмҽт турындагы 

законнарда һҽм эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн каралган тҽртиптҽ һҽм 

срокларда нигезлҽмҽ нигезендҽ башкарырга. 

 7. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 

  

Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты Җитҽкчесе:                                     Л.Р. Цветкова                                                                                  
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20.06.2019 ел № 21 боерыгына  
№ 2 Кушымта 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 

Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽренең вакытлы эшлҽр өчен түлҽү турында 
НИГЕЗЛҼМҼ 

 
                                           1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

    1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе хезмҽте турындагы законнар һҽм Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Башкарма 
комитетының коллектив килешүе нигезендҽ эшлҽнгҽн. 
    1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең максаты өчен эш бирүче тарафыннан ТР Югары Ослан 
муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан 
хезмҽткҽрлҽргҽ законнар, башка норма-хокукый актлар, ҽлеге Нигезлҽмҽ һҽм хезмҽт 
килешүлҽре нигезендҽ хезмҽт хакы түлҽүне билгелҽүне тҽэмин итүгҽ бҽйле мөнҽсҽбҽт 
системасы аңлашыла. 

 
       2.  ХЕЗМҼТ ХАКЫ КҮЛҼМЕН БИЛГЕЛҼҮ ПРИНЦИПЛАРЫ 
 

    2.1. Вакытлыча эшлҽргҽ мҽшгуль хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽткҽ түлҽүнең килҽсе 
системасын урнаштыру:  
- атнага 10 сҽгать эчендҽ аена 2779,08 сум күлҽмендҽ оклад билгелҽнҽ  
Эш көне 10.00 сҽгатьтҽ башлана-12.00, шимбҽ, якшҽмбе-ял көне.  
    2.2. Эш бирүче хезмҽт өчен түлҽүне вакытында РФ ТК нигезендҽ башкарырга тиеш. 
Хезмҽт өчен түлҽү хезмҽт хакын хезмҽткҽр счетына акчасыз исҽп-хисап түлҽү юлы белҽн 
Россия Федерациясе валютасында акчалата формада башкарыла. 
 

3. ХЕЗМҼТНЕ ИСҼПКҼ АЛУ 
    3.1. Эш күлҽмен исҽпкҽ алу тиешле хезмҽт тарафыннан башкарыла. 
 

4. ХЕЗМҼТ ХАКЫН ТҮЛҼҮ ТҼРТИБЕ, УРЫНЫ ҺҼМ СРОКЛАРЫ 
   4.1. Хезмҽт хакын түлҽгҽндҽ эш бирүче вакытлыча эшлҽгҽн һҽр хезмҽткҽргҽ исҽп-хисап 
кҽгазе бирергҽ тиеш. Хезмҽт хакы узган чорда килҽсе айның 15 числосыннан да соңга 
калмыйча түлҽнҽ.   
   4.2. Хезмҽт килешүе туктатылганда, хезмҽткҽргҽ эш бирүчедҽн тиешле барлык 
суммалар түлҽү вакытлыча эшлҽрдҽ мҽшгуль хезмҽткҽрне эштҽн азат итү көнендҽ 
башкарыла. 

 
5. ХЕЗМҼТ ХАКЫ ТУРЫНДА БҼХҼСЛҼРНЕ КАРАУ ТҼРТИБЕ 
   5.1 ҽлеге Нигезлҽмҽне куллану, хезмҽт өчен түлҽү күлҽме һҽм тҽртибе турында 
бҽхҽслҽр, хезмҽт килешүе буенча эшлҽүче затлар РФ ТК билгелҽнгҽн тҽртиптҽ карала. 


