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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Макыл авыл җирлеге Башкарма комитетында вакытлы эшләр оештыру 

турында 

  

«Югары Ослан районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» дәүләт казна 

учреждениесе белән төзелгән  вакытлыча эшләрне оештыру һәм үткәрү буенча уртак 

эшчәнлек турында 22 июль 2019 ел, № 11 килешүне гамәлгә ашыру максатларында, 

         1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл 

җирлеге Башкарма комитетында вакытлы эшләр оештырырга.  

        2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл 

җирлеге Башкарма комитетының вакытлыча хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

турындагы нигезләмәне №1 Кушымта нигезендә расларга. 

        3. Килешү нигезендә вакытлы эшләр оештыру һәм үткәрү өчен җаваплы итеп 

Цветкованы Л. Р. билгеләргә: 

   вакытлыча эшләрдә катнашучыларны кирәкле индивидуаль-дуаль яклау чаралары, 

шул исәптән махсус кием һәм аяк киеме, инвентарь белән тәэмин итү; 

   вакытлыча эшләрдә катнашучыларның эш урынында кереш инструктаж һәм ин-

структаж үткәрергә; 

   вакытлыча эшләр башкарганда хезмәтне саклау кагыйдәләре һәм нормалары 

үтәлешен тәэмин итәргә. 

        4. Килешүне тормышка ашыру буенча Югары Ослан районы халыкны эш белән 

тәэмин итү үзәге белән үзара хезмәттәшлекне оештырырга; 

   вакытлы эшләрдә катнашу өчен Югары Ослан районы халыкны эш белән тәэмин 

итү үзәге тарафыннан җибәрелгән гражданнар белән хезмәт законнары таләпләрен 

үтәү, шулай ук аларның гамәлдә булган локаль актлар, күмәк актлар белән танышу 

өчен хезмәт килешүләрен төзүне тәэмин итәргә;  

   Югары Ослан районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенә килешүдә бил-

геләнгән тәртиптә һәм срокларда мәгълүмат һәм документларны тапшыруны тәэмин 

итәргә; 
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    эш вакытын исәпкә алуны тәэмин итәргә, шулай ук билгеләнгән тәртиптә вакыт-

лыча эшләрдә катнашучыларның хезмәт кенәгәләрен алып барырга. 

     5. Баш бухгалтер Валеева Л.М. тәэмин итәргә: 

хезмәт турындагы законнарда һәм эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән каралган 

тәртиптә һәм срокларда, Нигезләмә нигезендә вакытлыча эшләргә катнашучыларга 

хезмәт хакын исәпләү һәм түләүне башкарырга. 

      6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

 

Макыл авыл җирлеге 

Башкарма комитет җитәкчесе:                                                          Л. Р. Цветкова 
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22.07.2019ел, № 22 боерыкка  

№2 Кушымта 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмәткәрләренең  

вакытлы эшләр өчен түләү турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

                                                 1.ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

1.1. Әлеге Нигезләмә Россия Федерациясе хезмәт турындагы законнар нигезендә 

эшләнгән. 

1.2. Әлеге Нигезләмәнең максаты-эш бирүче тарафыннан Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты 

тарафыннан хезмәткәрләргә законнар, башка норматив хокукый актлар, әлеге 

Нигезләмә һәм хезмәт килешүләре нигезендә хезмәт хакы түләүне билгеләүне 

тәэмин итү белән бәйле мөнәсәбәтләр системасы.  

 

                  2. ХЕЗМӘТ ХАКЫ КҮЛӘМЕН БИЛГЕЛӘҮ ПРИНЦИПЛАРЫ 

2.1. Вакытлыча эшләргә мәшгуль хезмәткәрләргә хезмәткә түләүнең түбәндәге 

системасын урнаштыру:  

- атнага 10 сәгать эчендә аена 3611,33 сум күләмендә оклад билгеләнә  

Эш көне 10.00 сәгатьтә башлана-12.00 сәгатьтә тәмамлана, шимбә, якшәмбе-ял көне.  

2.2. Эш бирүче хезмәт өчен түләүне вакытында РФ ТК нигезендә башкарырга тиеш. 

Хезмәт өчен түләү хезмәт хакын хезмәткәр счетына акчасыз исәп-хисап түләү юлы 

белән Россия Федерациясе валютасында акчалата формада башкарыла. 

 

                                             3. ХЕЗМӘТНЕ ИСӘПКӘ АЛУ 

3.1. Эш күләмен исәпкә алу тиешле хезмәт тарафыннан башкарыла 

 

                4. ХЕЗМӘТ ХАКЫН ТҮЛӘҮ ТӘРТИБЕ, УРЫНЫ ҺӘМ СРОКЛАРЫ 

4.1. Хезмәт хакын түләгәндә эш бирүче вакытлыча эшләгән һәр хезмәткәргә исәп-

хисап кәгазе бирергә тиеш. Хезмәт хакы узган чорда киләсе айның 15 числосыннан 

да соңга калмыйча түләнә.   

4.2. Хезмәт килешүе туктатылганда, хезмәткәргә эш бирүчедән тиешле барлык 

суммалар түләү вакытлыча эшләрдә мәшгуль хезмәткәрне эштән азат итү көнендә 

башкарыла. 

 

                      5. ХЕЗМӘТ ХАКЫ ТУРЫНДА БӘХӘСЛӘРНЕ КАРАУ ТӘРТИБЕ 

5.1. Әлеге Нигезләмәне куллану, хезмәт өчен түләү күләме һәм тәртибе турында 

бәхәсләр, хезмәт килешүе буенча эшләүче затлар РФ ТК билгеләнгән тәртиптә 

карала. 

 

Макыл авыл җирлеге 

Башкарма комитет җитәкчесе:                                                         Л. Р. Цветкова 

 


