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Татарстан Республикасы
Яңа Чишмә муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге Советы
КАРАРЫ
“24 “ сентябрь 2018 нче ел

№49-95

Яңа Чишмә муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге муниципаль
хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары күләмнәрен, айлык һәм башка өстәмә
түләүләр күләмен һәм аларны гамәлгә ашыру тәртибен билгеләү турында
Муниципаль хезмҽтне алыштырып торучы хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽткҽ түлҽвен
камиллҽштерү, тҽртипкҽ салу, социаль гарантиялҽр тҽэмин итү, профессиональ
эшчҽнлеген яхшырту, шулай ук “Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт турында
Федераль законга, Татарстан Республикасының “Татарстан Республикасында сайлап
куелучы җирле үзидарҽ хезмҽткҽренең, сайлап куелучы җирле үзидарҽ ҽгъзасының,
муниципаль вҽкалҽтле органнарның вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыру буенча
гарантиялҽре турында законына, Татарстан Республикасында муниципаль хезмҽт
турындагы”, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 28 нче март 2018
елгы, №182 номерлы “Татарстан Республикасы муниципаль хезмҽткҽрлҽренең,
тикшерү-саклау бүлеклҽре җитҽкчелҽренең, җирле үзидарҽ органнарының сайлап
куелучы хезмҽткҽрлҽренең, җирле депутатларның хезмҽткҽ түлҽү чыгымнарын
формалаштыру нормалары турындагы” карарына яраклаштыру максатыннан,
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге Советы
КАРАР бирә:
1.Билгелҽү:
1 нче номерлы кушымта нигезендҽ, муниципаль хезмҽтне алмаштырып торучы
хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽткҽ түлҽүнең күлҽмен һҽм тҽртибен билгелҽргҽ:
Хезмҽткҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең түлҽүнең күлҽмен, авыл җирлегендҽ хезмҽт
итүче, кече тҿркем муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽткҽ түлҽү күлҽме кадҽр, 11163
сум. Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽ
түлҽү артымы күлҽме 2 нче номерлы кушымта да билгелҽнгҽн;

Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ, хезмҽт итү
елларын исҽпкҽ алып, ай саен түлҽнүче ҿстҽмҽлҽрнең күлҽме һҽм тҽртибе 3 нче
номерлы кушымтада билгелҽнгҽн;
Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ, махсус
шартларда хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен вазыйфаи окладка ҿстҽмҽлҽр күлҽме һҽм түлҽү
тҽртибе 4 нче номерлы кушымтада билгелҽнгҽн;
аеруча мҿһим һҽм катлаулы биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме һҽм тҽртибе
5 нче номерлы кушымтада билгелҽнгҽн;
Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ ай саен
түлҽнүче акчалата кызыксындыру күлҽме һҽм түлҽү тҽртибе 6 нчы номерлы
кушымтада билгелҽнгҽн;
Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ, хезмҽт
урыныдагы класслы чин ҿчен, ай саен түлҽнүче ҿстҽмҽлҽр күлҽме һҽм тҽртибе 7 нче
номерлы кушымтада билгелҽнгҽн;
ел саен тҽгъдим ителүче, түлҽүле ял ҿчен бер тапкыр түлҽнүче түлҽүнең күлҽме һҽм
тҽртибе 8 нче номерлы кушымтада билгелҽнгҽн;
Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты мунициаль хезмҽткҽрлҽренҽ акчалата ярдҽм
бирү (түлҽү) тҽртибе һҽм күлҽме 9 нчы номерлы кушымтада билгелҽнгҽн;
Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнгҽн эш
вакытыннан тыш хезмҽт куйган ҿчен компенсация түлҽүнең тҽртибе 10 нчы номерлы
кушымтада билгелҽнгҽн;
гыйлми дҽрҽҗҽлҽр ҿчен, ай саен ҿстҽмҽлҽр түлҽү тҽртибе 11 нче номерлы кушымтада
билгелҽнгҽн;
кадерле исемнҽр ҿчен, ай саен ҿстҽмҽ түлҽү тҽртибе 12 нче номерлы кушымтада
билгелҽнгҽн;
муниципаль пенсиягҽ чыгучы хезмҽткҽрлҽргҽ, хезмҽт еллары ҿчен бер тапкыр
бирелүче кызыксындыру түлҽү тҽртибе 13 нче номерлы кушымтада билгелҽнгҽн;
Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ ҿстҽмҽ
гарантиялҽр тҽгъдим итү тҽртибе һҽм шартлары 14 нче номерлы кушымтада
билгелҽнгҽн;
Акъяр авыл җирлеге башкарма комитетының, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽткҽ
түлҽү маясын формалаштыру тҽртибе 15 нче номерлы кушымтада билгелҽнгҽн.
2.Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге,
җирле үзидарҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ эш бирүче вҽкалҽтлҽрен тиешле җирле
үзидарҽ оешмасы, муниципаль оешма җитҽкчесе гамҽлгҽ ашыруын билгелҽргҽ.
3.Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ муниципаль районы Акъяр авыл җирлеге
Советының 23 нчы март 2016 нчы елгы, 12-24 нче номерлы “Яңа Чишмҽ муниципаль
районы Акъяр авыл җирлеге муниципаль хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽткҽ түлҽү, аның
күлҽме турында, муниципаль хезмҽткҽрлҽрне алыштырып торучы хезмҽткҽрлҽргҽ
акчалата бүлҽклҽү күлҽмен билгелҽү турында, шулай ук ай саен бирелҽ торган, башка
тҿрле ҿстҽмҽ түлҽүлҽр турында, аларны дҿрес итеп, тҽртиплҽп бирү турында”
карарының үз кҿчен югалтуын танырга.
4.Карар 2018 елның 1 нче апреленнҽн үз кҿченҽ керҽ.

1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Муниципаль хезмәтне алыштыручы хезмәткәрләрнең
хезмәткә акчалата түләү күләме
Вазыйфаның исеме
Авыл җирлеге башлыгы

Акчалата түлҽү күлҽме (сумнарда)
12 нче тҿркем
15300

1. Муниципаль хезмҽтне алыштыручы хезмҽткҽрлҽргҽ, айлык хезмҽткҽ түлҽүдҽн
тыш
1) Айлык акчалата кызыксындыру;
2) Һҽр елны тҽгъдим ителүче түлҽүле ял вакытында бер тапкыр бирелүче акчалата
түлҽү;
3) Эш нҽтиҗҽлҽре буенча акчалата бүлҽк;
4) Муниципаль хокукый актлар нигезендҽ башка тҿрле акчалата түлҽүлҽр;
2. Авыл җирлеклҽре башлыкларына, аларның урынбасарларына айлык акчалата
кызыксындыру түлҽнелҽ, лҽкин күлҽме 12 тҿркем авыл җирлеклҽре
башлыкларына -4,65 елына айлык акчалата түлҽү күлҽменнҽн, урынбасарларга 12
нче тҿркемгҽ керүче -6,64 елына айлык акчалата түлҽү күлҽменнҽн артмаска
тиеш.
3. Хезмҽт еллары ҿчен айлык акчалата түлҽүгҽ, айлык ҿстҽмҽлҽр, авыл җирлеклҽре
башлыкларына, аларның урынбасарларына күлҽме
Эш стажы
Ҿстҽмҽ күлҽме, процентларда
1 елдан 5 елга
5
5 елдан 10 елга
10
10 елдан 15 елга
15
15 елдан артык
20
артмаска тиеш.
Хезмҽт еллары ҿчен түлҽнгҽн айлык ҿстҽмҽлҽрнең күлҽме билгеле вазыйфаның,
елга ҿч айлык акчалата түлҽү күлҽме нормасыннан артмаска тиеш.
4. Авыл җирлеклҽре башлыкларына һҽм аларның урынбасарларына бер тапкыр
гына еллык түлҽүле ял бирелгҽндҽ ҿстҽмҽ түлҽү түлҽнергҽ мҿмкин, күлҽме айлык
акчалата түлҽүлҽрдҽн артмаска тиеш, эш нҽтиҗҽлҽре буенча акчалата бүлҽк,
шулай ук бик катлаулы һҽм мҿһим булган мҽсьҽлҽрне чишкҽн ҿчен, муниципальхокукый актлар нигезендҽ, акчалата ярдҽм.
5. Башка тҿрле ҿстҽмҽ түлҽүлҽр: бала тугач, юбилейлар хҿрмҽтенҽ, шулай ук авыр
сырхау килгҽндҽ, үлем һҽм башка тҿрле бҽла-каза килгҽндҽ яки якыннары бҽлага

тарганда түлҽнергҽ мҿмкин. Бу түлҽүлҽр хезмҽткҽ түлҽү маясын экономиялҽгҽн
очракта, җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе хокукый акты нигезендҽ түлҽнҽ.
6. Авыл җирлеге башлыгының, башлык урынбасарының, контроль-хисап палатасы
рҽисенең хезмҽткҽ түлҽү маясын формалаштырганда, суммадан күбрҽк
караганда, айлык акчалата түлҽүгҽ, айлык акчалата бүлҽккҽ түлҽүгҽ, түлҽр ҿчен
алдагы акчалар күз алдында тотыла. (1 елга исҽп белҽн)
1) Эш нҽтиҗҽлҽре буенча акчалата бүлҽк – 3 айлык хезмҽткҽ түлҽү күлҽмендҽ.
2) Бер тапкыр гына бирелүче акчалата түлҽү, һҽр елда тҽгъдим ителүче түлҽүле
ял вакытында күлҽме: ике айлык тоту күлҽме, үз эченҽ айлык акчалата түлҽү
һҽм айлык акчалата кызыксындыруны үз эченҽ ала. Ҽлеге акчалата түлҽүне,
мунициаль хезмҽтне алмаштыручы үз телҽге буенча ала ала.
3) Бер тапкыр бирелҽ торган акчалата түлҽү, ял урынына барып җитү һҽм кире
кайту- бер айлык акчалата тоту, үз эченҽ айлык акчалата түлҽү һҽм айлык
акчалата кызыксындыру күлҽмендҽ.

2 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Акъяр авыл җирлеге
башкарма комитеты муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын
исәпләгәндә кулланыла торган кыскалык коэффициенты
Вазыйфаларның исеме
1

Башкарма комитетның җитҽкче урынбасары

Коэффициент
12 нче тҿркем
1,33

3 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмәткәрләренә хезмәт
итү елларын исәпкә алып вазыйфаи окладка ай саен түләнүче өстәмәләрнең
күләме һәм тәртибе.
Вазыйфаи окладка
1. Ай саен түлҽнүче ҿстҽмҽ түлҽү, хезмҽт елларына карата, хезмҽт елларын исҽпкҽ
алып алдагы күлҽмдҽ түлҽнелҽ:
Мунициаль хезмҽт стаңы
Ҿстҽмҽ түлҽү, процентларда
1 елдан 5 елга
5
5 елдан 10 елга
10
10 елдан 15 елга
15
15 елдан ҿскҽрҽк
20
2. Хезмҽт еллары, вазыйфаи окладка, ай саен түлҽнүче ҿстҽмҽ түлҽүлҽрне түлҽү
ҿчен, җирле үзидарҽ оешмасы акт нигезендҽ билгели.

4 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Татарстан республикасы Яңа Чишмә Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты
муниципаль хезмәткәрләренә махсус шартларда хезмәт күрсәткән өчен вазыфаи
окладка өстәмәләр күләме һәм түләү тәртибе.
Вазыйфаи окладка, махсус шартларда (катлаулылык, хезмҽткҽ югары
күрсҽткечлҽр, киренкелек, хезмҽттҽ махсус тҽртип) хезмҽт күрсҽткҽн муниципаль
хезмҽткҽрлҽргҽ, аларның хезмҽт тҿркеменҽ бүленешенҽ карап, эш бирүченең вҽкиле
акты нигезендҽ, алдагы күлҽмнҽн арттырмыйча түлҽнелҽ:
Муниципаль хезмҽтнең югары вазыйфасы – 9 процент вазыйфаи оклад;
Муниципаль хезмҽтнең баш вазыйфасы – 7 процент вазыйфаи оклад.
Муниципаль хезмҽтнең җитҽкче вазыйфасы -5 процент вазыйфаи оклад;
Муниципаль хезмҽтнең ҿлкҽн вазыйфасы -3 процент вазыйфаи оклад;
Муниципаль хезмҽтнең кече вазыйфасы -1 процент вазыйфаи оклад;

5 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Акчалата бүләкләү күләме һәм түләү тәртибе
1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт нҽтиҗҽлеген күтҽрү, бирелгҽн
вҽкалҽтлҽренең җаваплылыгын арттыру, үтҽлҽсе мҽсьҽлҽренең сыйфатын арттыру,
вазыйфаи йҿклҽмҽлҽрне вакытында һҽм җиренҽ җиткереп үтҽү максатыннан, вазыйфаи
инструкция күрсҽтүенчҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ акчалата түлҽү:
1) билгелҽнгҽн хезмҽткҽ түлҽү маясы чиклҽрендҽ вазыйфаи окладның 1%
күлҽмендҽ, эш нҽтиҗҽлҽре буенча акчалата бүлҽк түлҽнелҽ,түлҽү тҽртибен эш бирүче
вҽкиле билгели.
2) Аеруча мҿһим һҽм катлаулы мҽсьҽлҽлҽрне үтҽгҽн ҿчен, кабул ителгҽн чын
тҽртиптҽ бурычлар һҽм функциялҽрнең үтҽлеше нигезендҽ, билгеле җирле үзидарҽ
оешмасы һҽм муниципаль оешманың вазыйфаи инструкциясен үтҽгҽн ҿчен, җирле
үзидарҽ оешмасы җитҽкчесе карары нигезендҽ акчалата бүлҽк билгелҽнҽ.
2.Акчалата бүлҽккҽ нигез булып, җирле үзидарҽ оешмасы җитҽкчесенең хокукый
акты тора.

6 нчы кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмәткәрләренә ай саен
түләнүче акчалата кызыксындыру түләүнең күләме һәм тәртибе

Ай саен түлҽнүче акчалата кызыксындыру, җирле үзидарҽ оешмасы тарафыннан
карар нигезендҽ билгелҽнҽ һҽм вазыйфаи окладның 1% артмаска тиеш.

7 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмәткәрләренә класслы
чин буенча өстәмә түләүләр күләме һәм түләү тәртибе.
1.Ай саен түлҽнүче ҿстҽмҽ түлҽүлҽр, муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелгҽн класслы чинга
карап, алдагы күлҽмдҽ билгелҽнҽ.
Класслы чин исеме
Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, процентларда
I нче класслы чын муниципаль белгеч
7
I нче класслы муниципаль белгеч
I нче класслы муниципаль хезмҽт
белгече
I нче класслы муниципаль хезмҽт
референты
I нче класслы муниципаль хезмҽт
сҽркатибе
II нче класслы чын муниципаль белгеч
5
II нче класслы муниципаль белгеч
II нче класслы муниципаль хезмҽт
белгече
II нче класслы муниципаль хезмҽт
референты
II нче класслы муниципаль хезмҽт
сҽркатибе
III нче класслы чын муниципаль белгеч
3
III нче класслы муниципаль белгеч
III нче класслы муниципаль хезмҽт
белгече
III нче класслы муниципаль хезмҽт
референты
III нче класслы муниципаль хезмҽт
сҽркатибе

8 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Ел саен тәгъдим ителүче түләүле ел вакытында бер тапкыр түләнүче
өстәмә түләү күләме һәм тәртибе
1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ 1,2 вазыйфаи
окладтан артмаган күлҽмдҽ бер тапкыр түлҽнҽ.
2. Еллык түлҽүле отпуск муниципаль хезмҽткҽргҽ бирелҽ торган очракта бер
тапкыр түлҽнҽ торган акча муниципаль хезмҽткҽрне сайлау буенча 14 календарь
кҿннҽн дҽ ким булмаган ялның бер ҿлешен тапшырганда башкарыла.
3. Бер тапкыр түлҽү муниципаль хезмҽткҽрнең агымдагы финанс елында еллык
түлҽүле отпуск бирү турындагы гаризасы нигезендҽ башкарыла.

9 нчы кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмәткәрләренә матди
ярдәм күрсәтүне гамәлгә ашыру күләмнәре һәм тәртибе
1. Матди ярдҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан бала туганда,
тантаналы, юбилей датасына, шулай ук авыр чирлҽгҽндҽ, хезмҽткҽрнең һҽм аның
якыннарының үлеме һҽм башка бҽхетсезлек очракларына түлҽнҽ ала.
2. Матди ярдҽм түлҽү хезмҽткҽ түлҽү фондын экономиялҽү хисабына башкарыла,
түлҽү ҿчен җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенең хокукый акты нигез булып тора.

10 нчы кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Эш көне нормалаштырылмаган шартларда эшләгән өчен Акъяр авыл
җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмәткәрләренә айлык
компенсация түләү билгеләү һәм исәпләү тәртибе турында
1. Норматив булмаган хезмҽт кҿне шартларында эшлҽгҽн ҿчен айлык компенсация
түлҽүлҽре муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, муниципаль хезмҽтнең югары һҽм тҿп
вазыйфаларын билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, шулай ук муниципаль
хезмҽтнең башка вазыйфаларын билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 2 процент
күлҽмендҽ билгелҽнҽ.
2. Түлҽү ай саен башкарыла һҽм ул җирле үзидарҽ органының хезмҽт ҿчен түлҽү
фондын экономиялҽү хисабына түлҽнҽ.
3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге түлҽүне билгелҽү турындагы карар җирле
үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан кабул ителҽ.

11 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Фән кандидатының профильле гыйльми дәрәҗәсе, фәннәр докторы
гыйльми дәрәҗәсе өчен вазыйфаи окладка айлык күнекмәләр билгеләү
тәртибе
1.Муниципаль хезмҽткҽрнең тиешле документ белҽн расланган профильле гыйльми
дҽрҽҗҽсе булу ҿстҽмҽ билгелҽү ҿчен нигез булып тора.
Гыйльми дҽрҽҗҽнең профильлеге буенча талҽплҽр җирле үзидарҽ органнары
функциялҽре белҽн билгелҽнҽ һҽм җирле үзидарҽ органнары җитҽкчелҽренең хокукый
актлары белҽн билгелҽнҽ.
2.Аны берничҽ нигез буенча алу хокукына ия булган муниципаль хезмҽткҽрнең
гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү муниципаль хезмҽткҽрне сайлау буенча бер нигез
буенча билгелҽнҽ. Ҿстҽмҽ билгелҽнҽ түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ:
- фҽннҽр кандидаты гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен-вазыйфаи окладның 1,5 процентына кадҽр;
- фҽннҽр докторы гыйльми дҽрҽҗҽсе ҿчен-вазыйфаи окладның 2 проценты.
3. Ҿстҽмҽ түлҽү ай саен башкарыла һҽм җирле үзидарҽ органының хезмҽт ҿчен түлҽү
фонды акчалары хисабына түлҽнҽ.
4. Ҿстҽмҽ билгелҽнҽ белҽн 1 нче саны ай, килҽсе ай эчендҽ тапшыру документ
подтверждающего бирү гыйльми дҽрҽҗҽ. Муниципаль хезмҽткҽрнең ҿстҽмҽ түлҽү
билгелҽү турындагы актның гамҽлдҽ булу шарты белҽн, ул ялланган вазыйфада эшлҽү
чорына кагыла.
5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге түлҽүне билгелҽү турындагы карар җирле үзидарҽ
органы җитҽкчесе тарафыннан кабул ителҽ.

12 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Мактаулы исемнәр өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмә
түләү билгеләү тәртибе
1. Муниципаль хезмҽткҽрдҽ Татарстан Республикасының мактаулы исеме тиешле
документ белҽн расланган булу ҿстҽмҽ билгелҽү ҿчен нигез булып тора.
2. Татарстан Республикасы мактаулы исеме булган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ
ҿстҽмҽ түлҽү вазыйфаи окладның 5 проценты күлҽмендҽ билгелҽнҽ.
Аны берничҽ нигез буенча алу хокукына ия муниципаль хезмҽткҽргҽ Татарстан
Республикасы мактаулы исеме ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү муниципаль хезмҽткҽрне
сайлау буенча нигезлҽрнең берсе буенча билгелҽнҽ.
3. Ҿстҽмҽ түлҽү ай саен башкарыла һҽм җирле үзидарҽ органының хезмҽт ҿчен
түлҽү фонды акчалары хисабына түлҽнҽ.
4. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ ҽлеге түлҽү билгелҽү турындагы карар җирле
үзидарҽ органы җитҽкчесе тарафыннан кабул ителҽ.

13 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Тиешле еллар эшләгән өчен муниципаль пенсиягә чыгу белән бәйле рәвештә бер
тапкыр бирелә торган акчалата түләү тәртибе һәм шартлары
1. Муниципаль вазыйфаны даими нигездҽ билҽгҽн затка муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽттҽн азат ителгҽндҽ муниципаль пенсиягҽ тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен муниципаль пенсиягҽ чыгу белҽн бҽйле рҽвештҽ бер тапкыр бирелҽ
торган бүлҽк түлҽнҽ.
Муниципаль вазыйфаны даими нигездҽ билҽгҽн затка бер тапкыр бүлҽклҽү
билҽгҽн вазыйфасы буенча билгелҽнгҽн ун тапкыр айлык акчалата бүлҽк
күлҽмендҽ түлҽнҽ.
Муниципаль хезмҽткҽргҽ бер тапкыр бирелҽ торган акчалата бүлҽк муниципаль
хезмҽт вазыйфасы буенча эштҽн азат ителгҽн кҿнгҽ билгелҽнҽ торган айлык
акчалата эчтҽлекле биш тапкыр бирелҽ, муниципаль хезмҽт стажы 15 ел булганда
һҽм муниципаль хезмҽтнең килҽсе тулы елы ҿчен - ҿстҽмҽ рҽвештҽ 0,5 айлык
акчалата эчтҽлекле.
Муниципаль хезмҽт стажы муниципаль вазыйфадан яки муниципаль хезмҽттҽн
азат ителгҽн кҿнгҽ билгелҽнҽ.
Ҽлеге статьяның максаты ҿчен тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен муниципаль пенсиягҽ
чыгу дигҽндҽ, картлык буенча хезмҽт пенсиясен алу хокукын бирҽ торган яшькҽ
җиткҽч муниципаль вазыйфадан яки муниципаль хезмҽттҽн эштҽн азат ителүне
яисҽ "Россия Федерациясендҽ хезмҽт пенсиялҽре турында" Федераль закон
нигезендҽ инвалидлык буенча Пенсия билгелҽнүне, муниципаль хезмҽткҽр яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең гаепле гамҽллҽренҽ бҽйле эштҽн азат ителүдҽн тыш
һҽм муниципаль хезмҽт стажы булганда, муниципаль хезмҽт, тиешле еллар
эшлҽгҽн ҿчен муниципаль пенсия алу ҿчен кирҽкле.
2. Бер тапкыр бирелҽ торган бүлҽклҽү күлҽмен билгелҽгҽндҽ исҽпкҽ алына торган
муниципаль хезмҽткҽрнең айлык акчалата тоту составына вазыйфаи оклад, класс
чиннары ҿчен оклад, һҽм муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары ҿчен вазыйфаи
окладка ж ҿстҽмҽ кертелҽ .емесяч Айлык акчалата тоту составына шулай ук
еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽүнең 1/12 күлҽме
дҽ кертелҽ.
3. Ҽлеге статьяда каралган бер тапкыр бирелҽ торган бүлҽклҽү турында карар
тиешле еллар эшлҽгҽн ҿчен муниципаль пенсиягҽ чыгу белҽн бҽйле рҽвештҽ
эштҽн азат итү турында карар белҽн бер үк вакытта рҽсмилҽштерелҽ.

4. Муниципаль пенсиягҽ чыгу белҽн бҽйле рҽвештҽ бер тапкыр бирелҽ торган бүлҽк
муниципаль хезмҽткҽр эштҽн азат ителгҽнче турыдан-туры хезмҽт итҽ торган
орган тарафыннан түлҽнҽ.
5. Муниципаль пенсиягҽ чыгу белҽн бҽйле бер тапкыр бирелҽ торган бүлҽк бер
тапкыр түлҽнҽ. Граждан муниципаль хезмҽткҽ тиешле елларны эшлҽгҽн һҽм
аннан соң муниципаль хезмҽт туктаткан ҿчен ҽлеге статьяда каралган бер тапкыр
бирелҽ торган бүлҽклҽү кабат түлҽнми.
6. Бер тапкыр бирелҽ торган бүлҽкне түлҽү җирле бюджет акчаларыннан гамҽлгҽ
ашырыла.

14 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмәткәрләренә
өстәмә гарантияләр бирү тәртибе һәм шартлары
1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ муниципаль гарантиялҽргҽ ҿстҽп хокук бирелҽ:
1) һҿнҽри яктан яңадан ҽзерлҽү, квалификация күтҽрү һҽм муниципаль хезмҽтнең ҽлеге
билҽгҽн вазыйфасына һҽм федераль законнар, татарстан Республикасы законнары һҽм
муниципаль районның норматив документлары нигезендҽ акчалата эчтҽлекне саклау
белҽн стажировка;
2) муниципаль хезмҽт категориясе һҽм тҿркеменнҽн чыгып, хезмҽт вазыйфаларын
башкару белҽн тҽэмин ителҽ торган транспорт хезмҽте күрсҽтү, шулай ук шҽхси
транспортны хезмҽт максатларында файдаланган ҿчен компенсация һҽм аны куллану
белҽн бҽйле чыгымнарны авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн
очракларда һҽм тҽртиптҽ каплау;
3) муниципаль органны үзгҽртеп корганда яисҽ бетергҽндҽ муниципаль хезмҽтнең
башка вазыйфаларын билҽү яисҽ федераль законнар нигезендҽ муниципаль хезмҽт
вазыйфаларын кыскарту;
4) авыл җирлеге башкарма комитеты тарафыннан билгелҽнҽ торган
тҽртиптҽ,муниципаль хезмҽткҽр пенсиягҽ чыккач та, аның гаилҽсе ҽгъзаларына
медицина хезмҽте күрсҽтү һҽм медицина хезмҽте күрсҽтү.
2. Муниципаль хезмҽткҽр вафат булган очракта аның гаилҽсенҽ элек билҽгҽн
вазыйфасы буенча еллык акчалата тоту күлҽмендҽ бер тапкыр бирелҽ торган пособие
түлҽнҽ. Күрсҽтелгҽн пособиене түлҽү тҽртибе һҽм шартлары авыл җирлеге башкарма
комитеты тарафыннан билгелҽнҽ.

15 нче кушымта
Татарстан Республикасы Яңа Чишмҽ
муниципаль районы
Акъяр авыл җирлеге Советы карарына
2018 елның 24 сентябре № 49-95

Акъяр авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль хезмәткәрләренә
хезмәт өчен түләү фондын формалаштыру тәртибе
1. Муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ хезмҽт ҿчен түлҽү фондын формалаштырганда
вазыйфаи окладларны түлҽү ҿчен җибҽрелҽ торган акчалар суммасыннан тыш түлҽү
ҿчен акча карала (бер елга исҽплҽгҽндҽ):
1) тиешле елларны эшлҽгҽн ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ-вазыйфаи
окладларның унҿч процентыннан артмаган күлҽмдҽ;
2) муниципаль хезмҽтнең аерым шартлары (катлаулылык, киеренкелек, хезмҽттҽге
югары казанышлар, махсус эш режимы) ҿчен вазыйфаи окладларның биш проценттан
артмаган күлҽмдҽ айлык ҿстҽмҽ түлҽү;
3) вазыйфаи окладларның бер процентыннан артмаган күлҽмдҽ айлык акчалата
бүлҽклҽү;
4) сыйныф чиннары ҿчен вазыйфаи окладка айлык ҿстҽмҽ-вазыйфаи окладларның дүрт
проценттан артмаган күлҽмдҽ;
5) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү - вазыйфаи
окладларның ун проценттан артмаган күлҽмдҽ;
6) эш нҽтиҗҽлҽре премиялҽре-вазыйфаи окладларның бер процентыннан артмаган
күлҽмдҽ.
2.Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладлары күлҽме, муниципаль хезмҽт
вазыйфалары, шулай ук айлык һҽм башка ҿстҽмҽ ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме һҽм
түлҽүлҽрнең артуы ягына бер сумга кадҽр җитҽргҽ тиеш, дип билгелҽргҽ.

