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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

«23» нче апрель 2019 ел                                                                                                   №26 
 
Татарстан Республикасы Яшел Үзән 

муниципаль районы Олы Карагуҗа авыл 

җирлеге Башкарма комитетының бухгалтер 

хезмәтләре өчен түләү оештыру һәм шартлары 

турында 

 

Яшел Үзән муниципаль районы Олы Карагуҗа авыл җирлеге башкарма комитеты 

бухгалтерлык хезмәткәрләре хезмәтенә түләүне камилләштерү максатларында 

оештыру һәм шартлар турында карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Олы Карагуҗа 
авыл җирлеге Башкарма комитетының бухгалтерлык хезмәтләре өчен түләү оештыру 
һәм шартлары турындагы нигезләмәне расларга.  

2. Әлеге карар нигезендә билгеләнә торган хезмәткәрләрнең хезмәт хакы 
күләме хезмәткәрнең вазыйфаи бурычлары күләмен һәм алар тарафыннан шул ук 
квалификация эшләрен башкаруны саклап калганда аларга 2019 елның 31 мартына 
түләнә торган хезмәт хакы күләменнән ким була алмый.  

3. Яшел Үзән муниципаль районы Олы Карагуҗа авыл җирлегенең 2019 елның 

22 апрелендәге 24 номерлы «Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль 

районының « Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Олы карагуҗа 

авыл җирлеге Башкарма комитетының баш бухгалтерына хезмәт хакын оештыру һәм 

түләү шартлары турында”гы карарын үз көчен югалтты дип санарга. 

4.   Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм 2019 

елның 1 апреленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла.  

5. Олы Карагуҗа авыл җирлеге башкарма комитетына: 

Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районы Олы карагуҗа авыл 

җирлеге Башкарма комитетының баш хисапчысы вазыйфасы исемен әлеге карарга туры 

китерүне тәэмин итәргә. 

6. Әлеге карарны Татарстан Республикасы рәсми хокукый информация 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Интернет челтәренең Татарстан Республикасы 
муниципаль берәмлекләр порталы составындагы Яшел Үзән муниципаль районы рәсми 
сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) урнаштырырга, шулай ук Олы Карагуҗа авыл 
җирлегенең мәгълүмат стендларында түбәндәге адреслар буенча: Татарстан 
Республикасы, Яшел Үзән районы, Олы Карагуҗа авылы, Күпер урамы, 23 йорт 
(мәдәният йорты бинасы), Олы Күлбаш авылы, Тау асты урамы, 26 йорт (мәдәният 
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йорты бинасы) урнаштырырга. 
7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 
 

Олы Карагуҗа  
авыл җирлеге башлыгы                                                                             М.Г. Шакиров  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  

Татарстан Республикасы 
Яшел Үзән муниципаль районы 

Олы Карагуҗа авыл җирлеге 
башкарма комитетынын 

23.04.2019 ел 26 нчы номерлы 
карарына кушымта  

 
 

Яшел Үзән муниципаль районы Олы Карагуҗа авыл җирлеге 

башкарма комитетының бухгалтер хезмәтләре хезмәткәрләренә 

хезмәт хакын оештыру һәм түләү шартлары турында (муниципаль 

хезмәткәрләр вазифаларына кертелгән вазыйфалардан тыш) 

нигезлэмэ. 

1. Яшел Үзән муниципаль районының Олы Карагуҗа  авыл җирлеге башкарма 
комитеты бухгалтерлык хезмәтләре эшчәннәре хезмәтен оештыру һәм аңа түләү 
шартлары турында әлеге нигезләмә бухгалтерлар эшчәнлеген оештыруның аерым 
мәсьәләләрен регламентлый һәм эшчәннәрнең вазыйфаи окладларын, компенсация 
һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр күләмен һәм аларны бирү шартларын 
билгели. 

2. Бухгалтерларның хезмәт хакы вазыйфаи окладтан, аңа эшләгән еллары өчен 

айлык өстәмәдән, эшнең интенсивлыгы өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмәдән, 

акчалата бүләкләүдән, матди ярдәмнән һәм еллык түләүле ял биргәндә бер тапкыр 

түләүдән, эш нәтиҗәләре өчен премияләрдән тора. 

     3. Бухгалтерларның вазыйфаи окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә:  

Муниципаль берәмлектәге 
халык саны 

          Вазыйфа атамасы, оклад (сум) 

        Баш бухгалтер  Бухгалтер 

3,5 меңгә кадәр кеше 15700  

3,5 меңнән күбрәк кеше 17000  

1,9 меңнән күбрәк кеше  14500 

 
    Олы Карагуҗа авыл җирлеге башкарма комитеты штат расписаниесенә 

бухгалтер вазыйфасы кертү шарты булып муниципаль берәмлектә 1.9 меңнән күбрәк 
кеше саны тора. 

4. Бухгалтерларга билгеләнә: 

1) вазыйфаи окладка эшләгән еллары өчен айлык өстәмә түбәндәге күләмнәрдә: 

Эш стажы  Айлык өстәмә, процентларда 

1дән 5 елга кадәр 5 

       5тән 10 елга кадәр 7 

     10 нан 15 елга кадәр 10 

     15 елдан артык 15 

2) вазыйфаи окладка эшнең интенсивлыгы өчен айлык өстәмә вазыйфаи 
окладның 10  проценты күләмендә; 



3) еллык түләүле ял бирелгәндә бер тапкыр түләү еллык вазыйфаи окладның 
120 проценты күләмендә; 

Әгәр дә бухгалтерларга календарь ел дәвамында еллык түләүле ял бирелмәсә, 
бер тапкыр түләү аңа эшләгән вакытына пропорциональ рәвештә декабрьдә, эштән 
киткән очракта – соңгы эш көненнән соңга калмыйча түләнә. 

Еллык түләүле ял бирелгәндә бухгалтерларга бер тапкыр түләү беренче елында 
календарь елда эшләгән вакытка пропорциональ рәвештә түләнә. Эшләгән вакыт эшкә 
кергән көннән агымдагы календарь елның 31 декаберенә кадәр санала. 

4) акчалата бүләкләү, матди ярдәм билгеләнгән эш хакы фонды чикләрендә; 
5) эш нәтиҗәләре буенча премия билгеләнгән эш хакы фонды чикләрендә 

(премия күләме бухгалтер эшчәнлеге нәтиҗәләреннән чыгып билгеләнә һәм максималь 
күләмендә чикләнми). 

5.Бухгалтерларның эш хакы еллык фонды түбәндәге формула буенча исәпләнә: 
 

    ∑((         )

 

 

  )  (   ) 

монда: 

             – бухгалтерларның эш хакы еллык фонды; 
   – бухгалтерларга айга вазыйфаи оклад түләүгә акча суммасы; 
      – эшләгән еллары өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмәгә, эшнең 

интенсивлыгы өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмәгә, акчалата бүләкләүгә, еллык 
түләүле ял биргәндә бер тапкыр түләүгә, матди ярдәмгә түләү акча суммасы; 

n – бухгалтерларның штат саны; 
k – 12 ай; 
t – хезмәткә түләү буенча түләүне санау.  

 
   
 


