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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               КАРАР                                                      
 
 «10» декабрь 2019 ел                                                                      № 355 

           
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Башкарма комитетының 2017 елның 20 
декабрендәге 325 нче  номерлы «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы 
«Гражданнарны яклау идарәсе» муниципаль 
казна учреждениесе хезмәткәрләренә хезмәт 
ӛчен түләү шартлары турындагы Нигезләмә 
хакында» карары белән расланган,  «Азнакай 
муниципаль районының» гражданнарны яклау 
идарәсе» муниципаль казна учреждениесе 
хезмәткәрләренең хезмәт ӛчен түләү шартлары 
турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
хакында 
 
 
 Азнакай муниципаль районы «Гражданнарны яклау идарәсе» муниципаль казна 
учреждениесе хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү шартлары турындагы нигезләмәне 
закон кануннарына туры китерү  максатында 
 закон белән тәңгәлләштерелде хезмәт ӛчен түләү шартлары турында карар итә: 
 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
2017 елның 20 декабрендәге 325 нче  номерлы «Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Гражданнарны яклау идарәсе» муниципаль казна учреждениесе 
хезмәткәрләренә хезмәт ӛчен түләү шартлары турындагы Нигезләмә хакында» карары 
белән расланган,  «Азнакай муниципаль районының» гражданнарны яклау идарәсе» 
муниципаль казна учреждениесе хезмәткәрләренең хезмәт ӛчен түләү шартлары 
турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрн кертергә: 

  
  1.1. III бүлекне «хезмәткә түләү фондын формалаштыру тәртибе» ӛченче пункт 

белән тулыландырырга: 
«3. Нормаль (тӛрле квалификация эшләрне башкарганда, һӛнәрләрне 

(вазыйфаларны) берләштергәндә, эш сәгстеннән соң  эш башкарганда һәм нормадан 
тайпылучы башка шартларда эшләрне башкарганда) эшләү ӛчен билгеләнгән 
түләүләр: 
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1) тӛнлә эшләгән ӛчен ӛстәмә түләү сәгать тариф ставкасының 35 проценты 
исәбеннән башкарыла; 

2) ял һәм эшләми торган бәйрәм кӛннәрендә эшләгән ӛчен ӛстәмә түләү 
законнарда билгеләнгән тәртиптә ял һәм эшләми торган бәйрәм кӛннәрендә эшләргә 
җәлеп ителгән хезмәткәрләргә башкарыла; 

3) эш сәгатеннән соң  эшне арттырылган түләү эшнең беренче ике сәгате эчендә 
кимендә бер ярым күләмен тәшкил итә, ә соңгы сәгатьләрдә - Россия Федерациясе 
Хезмәт кодексының 152 статьясы нигезендә икеләтә күләмнән дә ким түгел. 

4) һӛнәрләрне (вазыйфаларны) берләштергән, вакытлыча булмаган хезмәткәр 
вазыйфаларын башкарган, эш күләмен арттырган, хезмәт күрсәтү зоналарын киңәйтү 
ӛчен ӛстәмә түләү. 

Ӛстәмәләр бер үк учреждениедә үзенең хезмәт килешүендә (контрактта), башка 
һӛнәр (вазыйфада) буенча ӛстәмә эш, вакытлыча булмаган хезмәткәр вазыйфасында 
ӛстәмә эш башкаручы хезмәткәрләргә эш күләмен арттыру, хезмәт күрсәтү зоналарын 
тӛп эшеннән азат итмичә киңәйтү ӛчен билгеләнә.». 

2. Әлеге карар 2019 елның 1 октябреннән барлыкка килгән хокук 
мӛнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3.  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-
телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемдә калдырам. 
 

 
 
       Җитәкче                                                                                      А.Х.Шәмсетдинов 
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