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Бөгелмә муниципаль районында муниципаль вазыйфалардагы затларга 

һәм җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә социаль 

гарантияләрне тәэмин итү, хезмәтләренә түләүне тәртипкә салу һәм 

камилләштерү, һөнәри хезмәт эшчәнлекләрендә кызыксындыруны арттыру 

максатларында һәм, 2007 елның 2 мартында кабул ителгән “Россия 

Федерациясендә муниципаль хезмәт турында”гы  №25-ФЗ Федераль Законына, 

2013 елның 25 июнендә кабул ителгән № 50-ЗРТ – Татарстан Республикасы 

Муниципаль хезмәт турындагы кодекска туры китереп,   
 

Бөгелмә шәһәр Советы 
 

КАРАР БИРДЕ: 
 

1. Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Бөгелмә шәһәре 

муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалардагы затларга һәм җирле 

үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә премияләр бирү турындагы 

Нигезләмәне кушымтадагыча расларга.    

2.  Бөгелмә муниципаль районы Бөгелмә шәһәре муниципаль 

берәмлегендә җирле үзидарә органнары  җитәкчеләренә әлеге карар буенча эш 

итәргә.   

3.  Әлеге карар рәсми төстә басылып чыккан көннән үз көченә керә. 

4.  Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә шәһәр 

Советының законлылык, хокук тәртибе, депутатлык этикасы һәм җирле үзидарә 

сораулары буенча даими комиссиясенә йөкләргә.   

 

Бөгелмә шәһәре мэры                                                    Л.Р. Закиров 
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Нигезләмә  
Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы Бөгелмә шәһәре 

муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалардагы затларга һәм  
җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә  

премияләр бирү турында   
 

1. Гомуми тәртипләр 
 

1.1. Муниципаль вазыйфадагы затларның, муниципаль хезмәткәрләрнең 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген, аларның җирле үзидарә органнарына йөкләнгән 

вәкаләтләрне үтәүгә җаваплылык дәрәҗәсен, башкара торган эшләрнең 

сыйфатын күтәрү, вазыйфаи инструкцияләрдә каралган вазыйфаи бурычларын 

вакытында һәм намуслы итеп үтәү максатында, муниципаль вазыйфадагы 

затларга, муниципаль хезмәткәрләргә түбәндәге төр премияләр бирелә:     

- аеруча мөһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән өчен премия; 

- квартал премиясе; 

- календарьдагы даталар, милли бәйрәм чаралары уңаеннан премия; 

- аеруча мөһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән өчен бер тапкыр бирелә 

торган премия;   

-  еллык эш нәтиҗәләреннән чыгып, еллык премия. 

1.2. Әлеге Нигезләмәнең максатларында, муниципаль вазыйфадагыларга 

керәләр:   

-  Бөгелмә шәһәре мэры; 

-  Бөгелмә шәһәре мэрының даими нигездә эшләүче урынбасары. 

 1.3.  Премияләр түләү чыгымнарын финанслау хезмәткә түләү 

фондларын экономияләү булганда, керемнәр хисабына, чынлыкта финанс 

елына бюджет турында расланганнан артыграк итеп бюджет үтәлгәндә, 

агымдагы финанс елы башына булган торышка район бюджеты счётында 

средстволар калганда, оптимальләштерү чаралары үткәрү барышында барлыкка 

килгән средстволар булганда, җирле бюджет хисабына башкарыла.      

 1.4. Муниципаль вазыйфадагы затларга, Бөгелмә шәһәре муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты Җитәкчесенә премияләр бирү яки премиядән 

мәхрүм итү Бөгелмә шәһәре мэры боерыны нигезендә башкарыла.   

1.4.1. Муниципаль хезмәткәрләргә – җирле үзидарә органы җитәкчесе 
боерыгы нигезендә.   

 
 
 

 



1.5.  Премиянең күләме билгеләнә:   

- аеруча мөһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән өчен премияләр өчен – 

вазыйфаи окладтан чыгып, процентларда;  

- квартал премиясе, календарьдагы даталар, милли бәйрәм чаралары 

уңаеннан премия, аеруча мөһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән өчен бер 

тапкыр бирелә торган премияләр өчен – айлык акчалата түләүләр күләменнән 

артмаган күләмдә;   

- җирле үзидарә хезмәткәрләренең юбилей даталары уңаеннан – бер 

вазыйфаи окладтан артык булмаган күләмдә;   

- хезмәткә түләү фонды буенча хасил булган экономияләр чигендә.    
1.6. Бөгелмә шәһәре мэры, Бөгелмә шәһәре мэрының урынбасары, 

Бөгелмә шәһәре муниципаль берәмлегенең Башкарма комитет җитәкчесе, 

күрсәтелгән премияләрдән тыш, республика һәм федераль хакимият органнары 

боерыгы нигезендә дә премияләр ала алалар.   

 1.7. Әлеге Нигезләмәнең 3–5нче бүлекләрендә каралган премияләрнең 

гомуми күләме бер календарь елы дәвамында муниципаль вазыйфадагы затны, 

муниципаль хезмәткәрне тоту акчасының унике тапкырыннан артык була 

алмый.   

 1.8.  Әлеге Нигезләмәнең 3–5нче бүлекләрендә каралган премияләр 

хосусан, аерым муниципаль хезмәткәргә, муниципаль вазыйфадагы аерым 

затларга бирелә ала.    

1.9. Премияләр бирүгә кагылышлы хосусан хезмәт бәхәсләре хезмәт 

законнарында билгеләнгән тәртиптә чишеләләр.   
 

2. Аеруча мөһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән өчен премия 

2.1. Муниципаль хезмәткәрләргә, эш нәтиҗәләреннән чыгып, аеруча 

мөһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән өчен  фактта эшләгән вакытына карап, 

вазыйфаи окладының бер проценты күләмендә премия бирелә.   

2.2. Аеруча мөһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән өчен премия 

түбәндәге очракларда бирелми:  

- 3 яки аннан күбрәк документларны (мөрәҗәгатьләрне, хатларны) карау 

срогын бозганда;   

- Бөгелмә шәһәре мэрының, җирле үзидарә җитәкчесенең 1 яки аннан 

артыграк беркетмәле биремен ай дәвамында үтәмәгәндә яисә тиешенчә 

үтәмәгәндә;   

- муниципаль милекнең юкка чыгуына китермәгән, әмма шулай да 

милеккә зыян салганда;   

- айга 2 тапкырдан артык кисәтү рәвешендәге дисциплинар җәзага җәлеп 

ителгәндә;   

- вазыйфаи бурычларны үтәгән вакытта билгеле булган хезмәткә бәйле 

мәгълүматларны таратканда;   

- муниципаль хезмәт үтүгә бәйле чикләүләр һәм тыюларны, хезмәт 



вазыйфаларына бәйле йөкләмәләр һәм кагыйдәләрне, мәнфәгатьләр 

каршылыгын булдырмау яки көйләү таләпләрен, коррупциягә каршы тору 

максатларында билгеләнгән бурычларны  үтәмәгәндә.   
 

3. Квартал саен премия 

 

3.1.  Муниципаль вазыйфадагы затларга һәм муниципаль 

хезмәткәрләргә, эш белән тәэмин итүченең карары буенча квартал саен 

премияләр бирелә ала.   

3.2. Тулы ай эшләмәгән муниципаль вазыйфадагы затларга һәм 

муниципаль хезмәткәрләргә эш нәтиҗәләре буенча премия фактта эшләгән 

вакыты өчен бирелә.    

3.3.  Квартал саен бирелә торган премияләрне кыскартылырга мөмкин:  

- гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау срокларын үтәмәгәндә, шул 

исәптән башка оешмалардан, учреждениеләрдән алганнарын да, эш 

документацияләре белән эшләү тәртибен бозганда – 50%ка кадәр;    

- кисәтү рәвешендәге дисциплинар җәза булганда – 50%ка, шелтә 

белдерелгәндә – 100%ка кадәр; 

- Район Башлыгының, җирле үзидарә җитәкчесенең   беркетмәле биремен   

үтәмәгәндә яисә тиешенчә үтәмәгәндә –  50%ка кадәр; 

- хезмәтне саклау һәм техника куркынычсызлыгы, янгын 

куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәгәндә   –  20%ка кадәр; 

 - озак сроклы муниципаль программаларны башкаручыларга һәм 

региональ, федераль программаларны тормышка ашыру өчен җаваплы затларга, 

программаны яки аның аерым чараларын вакытында һәм сыйфатлы итеп 

башкармаганда, программаларны тормышка ашыру өчен бирелгән район 

бюджеты средстволарын нәтиҗәле һәм максатчан итеп файдалануны тәэмин 

итмәгәндә – 50%ка кадәр. 

3.4. Квартал саен бирелә торган премиянең күләме бер айлык акча 

күләменнән арта алмый.   
3.5. Квартал премияләре эш бирүченең карары белән һәм шулай ук 

вазыйфаи бурычларны үтәмәүгә яисә җиренә җиткереп үтәмәүгә бәйле рәвештә 

кисәтү формасында айга 2дән артык дисциплинар җәза алуга бәйле рәвештә дә 

түләнми.   

3.6. Эшләүчеләрнең саны яки штат кыскартылуга бәйле рәвештә, 

медицина йомгакларына туры китереп – сәламәтлегенә, башка эшкә күчүгә, 

укырга керүгә, пенсиягә чыгуга, хәрби хезмәткә алынуга бәйле рәвештә эштән 

киткән муниципаль вазыйфадагы затка, муниципаль хезмәткәргә квартал 

премиясе эшләгән вакытына тәңгәл төстә бирелә.    

3.7. Квартал премиясен түләү вакытында:  

– бала карау ялында;  

– өч айдан артык үз хисабына алган ялда булган муниципаль 

вазыйфадагы затка, муниципаль хезмәткәргә квартал премиясе түләнми. 



4. Календарьдагы даталар,  

милли бәйрәм чаралары уңаеннан премия   

 

4.1.  Календарьдагы даталар, милли бәйрәм чаралары уңаеннан премия 

бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләк булып тора.    

4.2.  Календарьдагы даталар, милли бәйрәм чаралары уңаеннан бирелә 

торган премия календарь датасы, милли бәйрәм чарасы көненә кадәр җирле 

үзидарә органында эшләгән һәр муниципаль вазыйфадагы затка, муниципаль 

хезмәткәргә түләнә.    

4.3.  Календарьдагы даталар, милли бәйрәм чаралары уңаеннан бирелә 

торган премия күләме айлык түләү акчасы күләменнән артык була алмый.    
 

5. Еллык эш нәтиҗәләреннән чыгып бирелә торган премия 

 

5.1. Муниципаль вазыйфадагы затларга һәм муниципаль хезмәткәрләргә, 

еллык эш нәтиҗәләреннән чыгып, еллык премия бирелә ала.   

5.2. Еллык эш нәтиҗәләреннән чыгып бирелә торган премия күләме 

хезмәткә түләү фондының экономиясе күләменә бәйле була.   

5.3. Тулы ел эшләмәгән мниципаль вазыйфадагы затларга һәм 

муниципаль хезмәткәрләргә еллык премия фактта эшләгән вакыты өчен 

исәпләп бирелә.   

5.4. Хезмәт вазыйфаларын үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен елга 3 

тапкырдан артык шелтә белдерелгән очракта, еллык премия бирелми.   

5.5. Еллык премияне түләү вакытында:  

– бала карау ялында;  

– өч айдан артык үз хисабына алган ялда булган муниципаль 

вазыйфадагы затка, муниципаль хезмәткәргә еллык премия түләнми.    
 

 

 

 


