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          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       КАРАР                                                      
  
      «16» октябрь 2019 ел                                                                    № 303 
 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

03.09.2018 ел №194 «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль 

районы муниципаль мәдәният 

учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт 

өчен түләү шартлары турында» карарына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел № 131-ФЗ Федераль закон, «Хезмәт шартларын махсус 

бәяләү турында» 28.12.2013 ел, № 426-ФЗ Федераль закон, «Хезмәт шартларын 

махсус бәяләү турында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 28.12.2013 ел 

№ 421-ФЗ  Федераль закон нигезендә, карар чыгара: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты 03.09.2018 ел №194 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы муниципаль мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү 

шартлары турында» карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Әлеге карарның 1 пункты рәсми басылып чыккан (халыкка игълан ителгән) 

көненнән үз көченә керә һәм 2018 елның 1 сентябреннән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.»;  

1.2. №1 - № 8 кушымталарның 1.2 пунктының 3 абзацын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә:  

«база оклады (база вазыйфаи оклад), хезмәт хакының база ставкасы - 

минималь хезмәт хакы (вазыйфаи оклад), эшче һөнәре яисә хезмәткәр вазыйфасы 

буенча һөнәри эшчәнлек алып баручы дәүләт яисә муниципаль учреждение 

хезмәткәренең эш хакы ставкасы, компенсация, стимуллаштыра торган һәм 

социаль түләүләрне исәпкә алмыйча, тиешле һөнәри квалификация төркеменә 
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керүче хезмәткәр һөнәре буенча һөнәри эшчәнлек алып баручы хезмәткәрнең эш 

хакы ставкасы (хезмәт хакы).;»; 

1.3. № 1 - № 8 кушымталарның 1.2 пунктының 4 абзацын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«оклад (вазыйфаи оклад) - компенсация, стимуллаштыра торган һәм социаль 

түләүләрне исәпкә алмыйча, календарь ае өчен хезмәт (вазыйфаи) бурычларын 

үтәгән өчен хезмәткә түләүнең билгеләнгән күләме;»; 

1.4. №1, № 2 кушымталарны 6.1 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«зыянлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче 

хезмәткәрләрнең хезмәт хакы;»; 

1.5. №1,№2 кушымталарның 6.4 пунктындагы 1 абзацында «эш белән 

тәэмин ителүчеләр» сүзен «сүзенә алмаштырырга»; 

1.6. №1, №2  кушымталарның 6.4 пунктындагы 1 абзацында «авыр эшләр,», 

«һәм башка аерым эшләр» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1.7. №3 кушымтаның 5.1 пункт 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«зыянлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче 

хезмәткәрләрнең хезмәт хакы;»; 

1.8. №3 кушымтаның 5.4 пунктының 1 абзацында «эш белән тәэмин 

итүчеләр» сүзен «эш белән тәэмин итүчеләр» сүзенә алмаштырырга»; 

1.9. №3 кушымтаның 5.4 пунктындагы 1 абзацында «авыр эшләр,», «һәм 

башка аерым эшләр» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1.10. №6  кушымтаның 5.4 пунктының 1 абзацында «эш белән тәэмин 

итүчеләр» сүзен «эш белән тәэмин итүчеләр» сүзенә алмаштырырга»; 

1.11. №6 кушымтаның 5.4 пунктындагы 1 абзацында «авыр эшләр,», «һәм 

башка аерым эшләр» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

«Интернет» мәгълүмат-коммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru/. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җитәкче                                                                     А.Х. Шәмсетдинов 
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