
Татарстан Республикасы Отнэ муницишаль районы
Кyлце-Киме авыл щирлеге Советы Карары

Карар

20t9 нчы елныц 22 нче мае

Татарстан Республикасы
Отнэ муниципалъ районы
Кулле-Киме авыл п{ирлеге Башкарма комитеты
баш хисапчыларныц хезмат хакын оештыру
hэм тулэy шартлары турында (мунициrriшь

Jф 98/t

хезмэткэрлэр вазыйфаларына кертелгэн вазыйфалардан тыш)

Татарстан Республикасы отнэ муниципаJIь районы Кулле-Киме авыл

х(ирлеге Советы карар чыгарды:

Татарстан Республикасы отна муниципЕLлЬ районы Кулле-Киме авл

}t1ирлеге Башкарма комитетыныц баш хисаrrчыtrары (муниципаль

хезмэткэрлар вазыйфаларына кертелген вазыйфалардан тыш) хезмат очен

тyлаy оештыру hэм шартлары турында ниrезлемэне раслЬрга.

1. олеге кара нигезендэ билгеланэ тоган хезмэткарлэрнец хезмэт хакы

кyлэме, хезмэткэрлэрнец вазыйфаи бурычлары кyламен haM алар

,uрафыннан шул ук квалификацияне Yтагэндэ, аJIарга 2019 елныц З 1

мартына тyланэ торган хезмэт хакы кyлэменнэн ким була алмый.

2. олеге карарныц гамалдэ булуы 2019 елныц 1 апреленнэн барлыкка

килгэн хокук монэсэбэтлэренэ кагыла дип билгеларгэ.

З. Татарстан Республикасы отнэ мунициrrаль районы КулЛе-Киме авыЛ

)цирлеге Башкарма комитетыныц баш бухгалтерлары (муниципалъ

хезмэткэрлэр вазыйфаларына кертелган вазыйфалардан тыш)

вазыйфаларын элеге карар белэн тацгэллэштерyне тээмин итэргэ.

4. Элеге карар yтэлешене контролълек итyне yз остемэ алам.
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Татарстан Республикасы
Отне муниципалъ районы
Кулле-Киме авыл }цирлеге

Советыныц 2019 елныц

22 маенъtан 98/1 номерлы

карары белэн расланган

татаротан Республикасы отна муниципаль районы Кулле-киме авыл

o1"pn.ra Башкарма комитеты баш хисапчыларыныц (муниципаль

хезмэткэрлер вазыйфаларына кертелгэн вазыйфалардан тыш) хезмэт хакын

оештыру haM тулаy шартлары турында
нигезлэмэ

1. олеге нигезлэмэ Татарстан Ресгtубликасы отнэ мунициIIаль районы

кулле-киме авыл я{ирлеге Башкарма комитеты баш бухгалтерларыныц

(муниципаль хезметкэрлэр вазыйфаларына кертеJIган вазыйфалардан

тыш) хезмэт хакын оештыру hэм тyлэy шартлары ТУрынДа

бухгалтерлар эшчэнлеген оештыруныц аерым мэсьэлэлэрен

регламентлый hэм хезмэткэрлэрнец вазыйфаи окладларын,

компенсация hэм кызыксындыру характерындагы тyлэyлэр кyлэмнэрен

hэм аларны биру шартларын билгели,

2.БУхгалТерларныцхеЗМЭТхакывазыйфаиокЛаДТан,Тиешлееллар
эшлэган очен вазыйфаи окладка ай саен остамэ тyлэy, эш

интенсивльlгы, акчалата булаклау, матди ярдэм hэм еллык тyлэyле

отпуск бирганда бер тапкыр тyлэнэ торган тyлэy, эш нэтип{апэре

буенча премияJIэрне тэшкил ита,

З. Бухгалтерларныц вазыйфаи окладлары

билгелэна:

тубэндаге кyлэмнэрда

х"л"r- .r", булган муниципаль берампеклэрнец

башкарма комит9fд9!эI
Вазифа

3,5 мец кошогэ к€Iщl

15700 сБаш хисапчы

Ivlуниципаль берэмлеклэрнец башкарма комитетлары штат

расписаниесенэ бухгалтер вазыйфасын kepTy шарты булыгr муниципаль

берэмлекнец хаJIык саны З,5 мецнэн артык булмаган кеше тора,

4. Бухгалтерларга билгепанэ:

t) Тиешле елларны эшлегэн очен вазыйфаи окладка айлык остэмэ

тубэндэге кyломнэрдэ:



Эш стажы булганда Айлык остэмэ, прqц9ц]

i елдан 5 елга кадэр 5

5 елдан 10 елга кадэр 7

10 елдан 15 елга кадэр 10

15 елдан артык 15

2) вазыйфаи окладныц 10 проценты кYлэмендэ эш интенсиВлыгЫ очеН

вазыйфаи окладка айлык остэмэ;

3) еллык тyлэyле отпуск биргэндэ бер тапкыр бирепэ торган тyлэy кyлэме

елына вазыйфаи окладныц 120 проценты кyлэмендэ;

Огэр хисапчыларга календарь еJI давамында еллык тYлэYле ял бирелмэсэ, бер

тапкыр тyлана торган акча тyлэнелэ hэм декабрьдэ, эштэн €ват ителган

очракта, аца пропорционал7к рэвештэ тyлэнэ.

Беренче елда еллык тyлэyле отпуск биргэнда хиспчыларга бер тапкыр тyлэнэ

торган тYлэY кшIендарь елында батцкарылган вакытка rrроцорцион€LJIь

рэвештэ башкарыла. Эшлэнгэн вакыт агымдагы елныц 31 декабрено эшкэ

кергэн коннэн исэплэнэ.

4) хезмэт очен тYлаYнец билгелэнгэн фонды чикларендэ акчаJIата булаклэу,

матди ярдэм кyрсэтy;

5) хезмат очен тyлэyнец билгелэнгэн фонды чиклэренда эш нэти}целэре

буенча премия (премия кyламе хезмэткэр эшчэнлеге нэтих{алэреннэн чыгып

билгелэНэ hэМ максимаJIь кYлэм белэн чиклэна алмый),

5. Бухгалтерларныц еллык хезмэт хакы фонды тубэндаге формула буенча

исэплэнэ:

каида:

FОТ - бухгалтерларныц еллык хезмэт хакы фонды;

0d - бухгалтерга хезмэт хакы тyлеy очен акча суммасы;

0,з х 0d - тиешле елларны эшлэгэн очен вазыйфаи окладка айлык остэмэ

тYлеY, эш интенсивлыгы, акчсUIата булэклэY, еллык тYлэYле отпуск, матди

ярдэм кyрсэткэндэ бер тапкыр бирела торган тyлэy очен акча суммасы;

пП
FoT= )сtоа * 0,з *оа) * k) * (1 + f) -Iр * (1 + t),

1, 1



Р - бухгалтерларныц еллык преми.lJIь фонды (элеге Нигезлэмэнец 4 нче
пунктындагы 5 нче пунктчасында билгелэнгэн шартлардан чыгып билгелэнэ
торган);

п - хисапчыларныц штат саны;

k-|2ай;
t - хезмэт очен тyлэy хисаплау.


