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Татарстан Республикасы 3еленодольск
муниципаль районы Олы Ачасыр авыл
}кирлеге Башкарма комитетыныц хисапчы
хезмотэре очен ryлэyне оештыру hэм
шартлары турында

Хисапчылык хезматлэре хезмоткорларена хезмат хакын камиллэштерy
максатларында 3еленодольск муниципаль районы Олы Ачасыр авыл )цирлеге
башкарма комитеты КАРАР ИТО:

1. Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы Ачасыр
авыл цирлеге Башкарма комитетыныц хисапчы хезматлоре очен тyлаyне оештыру
hэм шартлары турындагы нигезлэмэне расларга.

2, Олеге карар нигезендэ билгелэнэ торган хезмэткэрлэрнец хезмэт хакы
кyломе хезматкарнец вазыйфаи бурычлары кyламен haM алар тарафыннан шул ук
квалификация эшлэрен башкаруны саклап калганда аларга 2019 елныц 31 мартына
тyланэ торган хезмэт хакы кyлэменнэн ким була алмый,

3. Олеге карар имза салынган вакыттан yз кочена керэ heM 2019 елныц 1

апреленнэн барлыкка килгэн хокук менасобэтлэренэ кагыла.
4. Олы Ачасыр авыл }кирлеге башкарма комитетына хезмэткарлэр

вазифаларын алеге карарга туры китерyне таэмин итэрге.
5. Олеге карарны Интернет челтэренец Татарстан Республикасы хокукый

магълyмат ресми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы
муниципаль берэмлеклэре составындагы 3еленодольск муниципаль районы
мэгълyмат сайтында (http://zelenodolsk,tatarstan.ru), шулай ук Олы Ачасыр авыл
цирлегенец мэгълyмат стендларында: Олы Ачасыр авылы, Ygэк урам, 46 йорт
(цирлек администрациясе бинасы), Олы Ачасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорт
(мэдэният йорты бинасы) адреслары буенча урнаштырырга.
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3еленодольск муниципаль районы
Олы Ачасыр авыл жирлеге
башкарма комитетыныц
2019 елныц 23 апрелендэге
10/2 нче карарына
Кушымта

НИГЕЗЛЭМЭ
3еленодольGк муниципаль районы олы Ачасыр авыл ){ирлеге Башкарма

комитетЫныц хисапчы хезматлэре хезмоткэрларена хезмат хакь!н оеurтыру hэм
тYлаy шартлары туры нда (мун и ци паль хезмэткэрлар вазифалары на кертелгаН

вазыйфалардан тыш)

't.3еленодольск муниципаль районы олы Ачасыр авыл жирлеге башкарма
комитетыныц хисапчы хезмэтлэре ечен тyлэy оештыру hэм шартлары турындагы
олеге Нигезлэма хисапчылар эшчэнлеген оештыруныц аерым месьалэларен

регламентлый hэм хезматкэрларнец вазыйфаи окJ]адларын, компенсация haM

кызыксындыру характерындагы тyлэyлар кyлэмнарен haM аларны бирy шартларын
билгели.

2. Хисапчыларнын хезмэт хакы вазыйфаи окладтан, тиешле еллар эшлэгон

ечен вазЫйфаИ окладка ай саен естэма ryлоY, эш интенсивлыгы, акчалата булаклэу,

матди ярдом hэм еллык тyлаyле отпуск биргэнда бер тапкыр тyлэнэ торган тyлэy, эш

нэти}каларе буенча премиялор тэшкил итэ.
з. Хисапчыларнын вазыйфаи окладлары тубэндаге кyламнорда билгелонэ:

олы Дчасыр авыл жирлеге башкарма комитетыныц штат расписаниесена
хисапчы вазыйфасы KepTY шарты булып муниципаль берэмлектэ '1,9 мецнэн артык

кеше шарт булып тора.
4. Хисапчыларга билгелэна:
1) тyбандаге кyламнардэ тиешле елларны эшлэгон ечен вазыйфаи окладка

айлык остама:

2) вазыйфаи окладныц 10

вазыйфаи окладка ай саен остэлэ;
проценты кyлэмендэ эш интенсивлыгы ечен

3) еллык тyлэyле отпуск биргэндэ
елына вазыйфаи окладныц 120 процентын

бер тапкыр бирелэ торган тyлэy кyлэме
ташкил ито;

Муниципаль берамлекто
халык саны

Вазыйфаныц исеме, оклlад (сум)
Баш хисапчы Хисапчы

З,5 мецго кадер кеше 1 5700
3,5 мецнан артык кеше 1 7000
9 меннэн артык кеше 14500

эш стажы бчлганда Айлык остома, процент

1 дан 5 елга кадар 5

5 яшьтэн'10 яшько кадар 7

10 яшьтан'15 яшька кадэр 10

15 елдан артык 15



Огар хисапчыларга календарь ел давамында еллык тyлеyле ял бирелмэса, бер
тапкыр тyланэ торган акча тyлэнела hэм эштан азат ителган очракта, аца
пропорциональ рэвештэ декабрьдэ тyлэна,

Беренче елда еллык тyлэyле отпуск биргэндэ хисапчыларга бер тапкыр тyлэнэ
торган тyлоy календарь елында башкарылган вакытка пропорциональ рэвешто
башкарыла. Эшланган вакыт агымдагы елныц 31 декабренэ эшкэ керген коннэн
исэплана

4) акчалата булаклоV, матди ярдам хезмэт ечен тyлэyнец билгелэнган фонды
чиклэрендэ бирела;

5) хезмот очен тyлэyнец билгелангэн фонды чиклоренда эш нэтижэлоре
буенча премия ( премия кyлэме хиспчы эшчэнлеге натищалэреннэн чыгып билгелэнэ
haM максималь yлчэмго исэп тотылмый).

5. Баш хисапчыныц еллык хезмэт хакы фонды тубэндаге формула буенча
исэплэна:
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F аТ - хисапчыларныц еллык хезмат хакы фонды ;

06 - хиспчыга хезмэт хакы тyлоy ечен айлык акча суммасы;
0,З * 06- тиешле елларны эшлаган ечен вазыйфаи окладка айлык остэма тyлэy,

эш интенсивлыгы, акчалата булаt<лtау, еллык тyлэyле отпуск, матди ярдэм
кyрсэткандэ бер тапкыр тyланэ торган тyлоy очен акча с}ммасы;

'П - хИсапчыларНыННыЦ штат С?НЫ;

k -12 ай;
t -хезмат очен тyлаy хисабы.


