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 “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы муниципаль мәгариф 

оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында” 

башкарма комитетның 2018 ел, 13 нче сентябрь, 2000 номерлы карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 
 

 

Россия Федерациясе Хезмәт кодексы, 2001 ел, 30 нчы декабрь, 197-ФЗ номерлы 

Федераль закон, “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”, 2003 ел 6 нчы октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендә,  Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

 

1. “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы муниципаль мәгариф 

учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында” башкарма 

комитетның 2018 ел, 13 нче сентябрь, 2000 номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1) 4 пукнт 2 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«әлеге карарның 1 пункты рәсми рәвештә басылып чыкканнан соң (халыкка 

җиткерелгәннән соң) үз көченә керә һәм 2018 елның 1 нче сентябреннән соң килеп 

туган хокук мөнәсәбәтләренә кагыла икәнен билгеләргә;»; 

2) № 1-3 кушымталарының I бүлеге 1.2 пунктының 3 абзацын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«база оклады (вазыйфаи база оклады), хезмәт хакы оклады – минималь оклад 

(вазыйфаи оклад), эшче яки хезмәткәр вазыйфасы буенча үз һөнәри эшчәнлеген 

тормышка ашыручы, билгеле һөнәри квалификация төркеменә кергән, 

компенсацияләрне, стимуллаштыручы һәм социаль түләүләрне исәпкә алмыйча, 

дәүләт һәм муниципаль учреждение хезмәткәре хезмәт хакы ставкасы;»; 

3) № 1-3 кушымталарының I бүлеге 1.2 пунктының 4 абзацын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«оклад (вазыйфаи оклад) – хезмәткәрнең  аерым бер катлаулылыктагы хезмәт 

(вазыйфаи) йөкләмәләрен үтәгән өчен, календарь  айга,  компенсация, 

стимуллаштыручы һәм социаль түләүләрне исәпкә алмыйча билгеләнгән хезмәтенә 

түләү оклады;»; 

4) № 4 кушымтаның 2.2 пунктының 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 
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«база оклады (вазыйфаи база оклады), хезмәт хакы оклады – минималь оклад 

(вазыйфаи оклад), эшче яки хезмәткәр вазыйфасы буенча үз һөнәри эшчәнлеген 

тормышка ашыручы, билгеле һөнәри квалификация төркеменә кергән, 

компенсацияләрне, стимуллаштыручы һәм социаль түләүләрне исәпкә алмыйча, 

дәүләт һәм муниципаль учреждение хезмәткәре хезмәт хакы ставкасы;»; 

5) № 4 кушымтаның 2.2 пунктының 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«оклад (вазыйфаи оклад) – хезмәткәрнең  аерым бер катлаулылыктагы хезмәт 

(вазыйфаи) йөкләмәләрен үтәгән өчен, календарь  айга,  компенсация, 

стимуллаштыручы һәм социаль түләүләрне исәпкә алмыйча билгеләнгән хезмәтенә 

түләү оклады;»; 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы рәсми 

сайтында Интернет мәгълүмат- телекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/  веб-адресы буенча һәм “Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат порталында” Интернет мәгълүмат- телекоммуникацияләр челтәрендә 

http://pravo.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча урнаштырып халыкка җиткерергә. 

 

 

Биектау муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                     Д.Ф. Шәйдуллин 


