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КАРАР
№ 300

Ютазы мунициципаль районының бюджет
өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү
буенча Бердҽм тариф челтҽре кагылмый торган
аерым бюджет өлкҽсе оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ
хезмҽтлҽре өчен түлҽү турында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 30
мартындагы«Бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча
бердҽм
тариф
челтҽре
кагылмый
торган
аерым
оешмалар
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт өчен түлҽү шартлары тур ында»гы №195
карары нигезендҽ, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча бердҽм
тариф челтҽре кагылмый торган бюджет өлкҽсенең аерым оешмалары
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽтлҽре өчен түлҽүдҽ социаль гарантиялҽр
тҽэмин итү һҽм аларның хезмҽтлҽрен тҽртипкҽ салу максатында,
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты КАРАР БИРҼ:
1. Түбҽндҽгелҽрне билгелҽргҽ:
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының бюджет
өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча бердҽм тариф
челтҽре кагылмый торган аерым бюджет өлкҽсе оешмалары ның (алга
таба - аерым оешмалар) җитҽкчелҽренең, белгечлҽренең һҽм
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы вазыйфаи окладтан, тиешле елларны
эшлҽгҽн өчен вазыйфаи окладка айлык өстҽмҽдҽн, катлаулылык һҽм
киеренкелек өчен өстҽмҽдҽн, айлык акчалата бүлҽклҽүдҽн, эш
нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽрдҽн, еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер
тапкыр түлҽүдҽн, матди ярдҽм күрсҽткҽндҽ бер тапкыр түлҽнҽ торган
түлҽүдҽн, шулай ук законнар н игезендҽ башка түлҽүлҽрдҽн тора.
Белгечлҽрнең һҽм хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы составына шулай ук
һөнҽрлҽрнең бергҽ кушылуы өчен өстҽмҽ түлҽүлҽр, хезмҽт күрсҽтү
зоналарын киңҽйтү һҽм үзенең төп эше белҽн беррҽттҽн вакытлыча
эшлҽмҽгҽн (булмаган) хезмҽткҽрлҽрнең вазифаларын үтҽү кертелҽ;

аерым
оешмалар
эшчелҽренең
хезмҽт
хакы
айлык
тариф
ставкасыннан, компенсацион түлҽүлҽрдҽн, эшнең катлаулылыгы һҽм
киеренкелеге өчен айлык тариф ставкасын а өстҽмҽдҽн, ел саен түлҽнҽ
торган түлҽүле отпускка матди ярдҽмнҽн, класслык өчен машина
йөртүчелҽргҽ айлык өстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн, вазифаны берлҽштереп алып
барган өчен өстҽмҽ түлҽүдҽн, хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйт кҽн
өчен һҽм үзенең төп эше белҽн беррҽттҽн вакытлыча эшлҽми торган
хезмҽткҽрлҽрнең вазифаларын башкарган өчен түлҽүлҽрдҽн, шулай ук
закончалык нигезендҽ башка түлҽүлҽрдҽн тора;
аерым
оешмалар
җитҽкчелҽренең,
белгечлҽрнең
һҽм
хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары күлҽме 11163,0 сум булган
күлҽмгҽ нисбҽтле исҽплҽнҽ;
аерым учреждениелҽр эшчелҽренең айлык тариф ст авкалары һҽм
компенсацион
түлҽүлҽре
күлҽме
Татарстан
Республикасы
бюджетыннан финанслана торган Татарстан Республикасы Бюджет
өлкҽсе оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча Бердҽм
тариф челтҽре нигезендҽ исҽплҽнҽ.
2. Расларга:
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы бюджет өлкҽсе
хезмҽткҽрлҽренҽ Бердҽм тариф челтҽре кагылмый торган вазыйфаи
окладлары
күлҽмнҽрен
исҽплҽгҽндҽ,
Татарстан
Республикасы
муниципаль берҽмлеклҽрендҽ бюджет өлкҽсенең аерым оешмалары
структур бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽренең һҽм белгечлҽренең хезмҽт хакы
түлҽү буенча кулланыла торган нисбҽт коэффициентын №1 кушымтага
ярашлы;
Татарстан Республикасы Бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен
түлҽү буенча бердҽм тариф челтҽре кагылмый торган аерым бюджет
өлкҽсе оешмалары эшчҽнлегенҽ хезмҽт күрсҽтү белҽн мҽшгуль
эшчелҽр өчен түлҽү разрядлары диапазоны н №2 кушымтага ярашлы.
3.
Аерым
оешмалар
җитҽкчелҽренҽ,
белгечлҽренҽ
һҽм
хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽргҽ:
1) тиешле елларны эшлҽгҽн өчен түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ вазыйфаи
окладка айлык өстҽмҽ түлҽүне:
Хезмҽт стажы түбҽндҽгечҽ булганда

Айлык өстҽмҽ, процент

1 елдан 5 елга кадҽр

5

5 елдан 10 елга кадҽр

7

10 елдан 15елга кадҽр

10

15 елдан артык

15

2) вазыйфаи окладның 10 проценты күлҽмендҽ эшне катлаулылыгы
һҽм киеренкелеге өчен вазыйфаи окладка айлык өстҽмҽ түлҽү;
3) вазыйфаи окладның ике проценты күлҽмендҽ айлык акчалата
бүлҽклҽү;
4) хезмҽт өчен түлҽүнең билгелҽнгҽн фонды чиклҽрендҽ эш
нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽр (премия күлҽме хезмҽткҽр эшчҽнлеге
нҽтиҗҽлҽреннҽн чыгып билгелҽнҽ һҽм максималь күлҽм белҽн
чиклҽнми);
5) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ елга вазыйфаи окладның 120
проценты күлҽмендҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү .
Ҽгҽр календарь ел дҽвамында эшлҽүче җитҽкчегҽ , белгечкҽ еллык
түлҽүле ял бирелмҽсҽ, бер тапкыр түлҽнҽ торган акча декабрьдҽ,
эшлҽгҽн эш вакытына пропорциональ түлҽнелҽ һҽм эштҽн азат ителгҽн
очракта - эшнең соңгы көненнҽн дҽ соңга калмыйча.
Җитҽкчегҽ, белгечкҽ еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр
түлҽнелҽ торган акча календарь елда эшлҽнгҽн вакытка пропорциональ
рҽвештҽ исҽплҽнҽ. Эшлҽнгҽн вакыт эшкҽ кергҽн көннҽн агымдагы
календарь елының 31 декабренҽ кадҽр исҽплҽнҽ;
6) билгелҽнгҽн хезмҽткҽ түлҽү фонды чиклҽрендҽ матди ярдҽм.
4. Белгечлҽргҽ һҽм хезмҽткҽрлҽргҽ вазифаларны берлҽштереп алып
барган өчен, хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйткҽн өчен һҽм үзенең төп
эше
белҽн
беррҽттҽн
вакытлыча
эшлҽмҽгҽн
(булмаган)
хезмҽткҽрлҽрнең эшен башкарган өчен түлҽүне хезмҽт хакы фонды
чиклҽрендҽ вазыйфаи окладның 50 процентына кадҽр күлҽмдҽ
билгелҽргҽ.
5. Аерым оешмалар эшчелҽренҽ билгелҽргҽ:
1) нормалаштырылмаган эш көне өчен хезмҽт җиңел автомобильлҽрен
йөртүчелҽргҽ айлык тариф ставкасына өстҽмҽ түлҽүне исҽпкҽ алмыйча,
эшнең катлаулылыгын һҽм киеренкелеге өчен
җиңел автомобиль
йөртүчелҽрнең айлык тариф ставкасының 50 проценты күлҽмендҽ
айлык өстҽмҽ түлҽү;
2) эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽр (премия күлҽме хезмҽткҽр
эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽреннҽн чыгып билгелҽнҽ һҽм максималь күлҽм
белҽн чиклҽнми);
3) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ айлык тариф ставкасының 25
проценты күлҽмен исҽпкҽ алып, еллык ике айлык тариф ставкасы
күлҽмендҽ матди ярдҽм.
Календарь ел дҽвамында эшчегҽ еллык түлҽүле отпуск бирелмҽгҽн
очракта, еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ , матди ярдҽм аңа декабрьдҽ,
эшлҽгҽн вакытына пропорциональ рҽвештҽ түлҽнҽ һҽм эштҽн азат
ителгҽн очракта – соңгы эш көненнҽн соңламыйча.
Эшченең беренче эш елында еллык түлҽүле отпуск бирелгҽндҽ матди
ярдҽм календарь елда эшлҽнгҽн вакытка пропорциональ рҽвештҽ

түлҽнҽ. Эшлҽнгҽн вакыт эшкҽ кергҽн көннҽн алып агымдагы календарь
елның 31 декабренҽ кадҽр исҽплҽнҽ;
4) хезмҽткҽ түлҽүнең билгелҽнгҽн фонды чиклҽрендҽ матди ярдҽм;
5) түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ хезмҽт җиңел автомобильлҽренең машина
йөртүчелҽренҽ класслыгы өчен айлык өст ҽмҽ түлҽү:
1 класслы йөртүчелҽргҽ - машина йөртүче сыйфатында сарыф ителгҽн
вакыт өчен билгелҽнгҽн айлык тариф ставкасының 25 проценты
күлҽмендҽ;
II класслы машина йөртүчелҽргҽ - машина йөртүче сыйфатында
файдаланылган вакыт өчен билгелҽнгҽн айлык тариф ставкасының 10
проценты күлҽмендҽ;
6) айлык өстҽмҽ түлҽү:
Вазифаларны берлҽштереп алып барган, хезмҽт күрсҽтү зоналарын
киңҽйткҽн һҽм үзенең төп эше белҽн беррҽттҽн вакытлыча эшлҽмҽгҽн
(булмаган) хезмҽткҽрлҽрнең вазифаларын үтҽгҽн өчен - гамҽлдҽге
законнар нигезендҽ хезмҽт өчен түлҽү фонды чиклҽрендҽ төп эш
буенча айлык тариф ставкасының 50 процентка кадҽр күлҽмдҽ;
төнге вакытта эшлҽгҽн өчен (22 сҽгатьтҽн 6 сҽгатькҽ кадҽр) - сҽгать
тариф ставкасының 35 проценты күлҽмендҽ;
бҽйрҽм һҽм ял көннҽрендҽ эшлҽгҽн өчен ике көнлек тариф ставкасы
күлҽмендҽ;
эш көне нормалаштырылмаган хезмҽт өчен җиңел автомобиль
йөртүчелҽргҽ - айлык тариф ставкасының 50 процентына кадҽр
күлҽмдҽ.
6. Хезмҽткҽрлҽргҽ федераль законнарда, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларда каралган башка
түлҽүлҽрне гамҽлгҽ ашырырга.
7. Аерым оешма җитҽкчелҽренең, белгечлҽрнең һҽм хезмҽткҽрлҽренең
хезмҽт өчен түлҽү фондын формалаштырганда, вазыйфаи окладларны
түлҽү өчен җибҽрелҽ торган акчалар суммасыннан тыш тү лҽү өчен
түбҽндҽге чаралар каралган дип билгелҽргҽ (елына 12 вазыйфаи
окладтан чыгып):
1) тиешле елларны эшлҽгҽн өчен айлык өстҽмҽ - вазыйфаи
окладларның җиде проценты күлҽмендҽ;
2) эшнең катлаулылыгы һҽм киеренкелеге өчен вазифаи окладка
айлык өстҽмҽ - вазыйфаи окладларның 10 проценты күлҽмендҽ;
3) эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽр - вазыйфаи окладларның бер
проценты күлҽмендҽ;
4) айлык акчалата бүлҽклҽү - вазыйфаи окладларның ике проценты
күлҽмендҽ;
5) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр түлҽү һҽм вазыйфаи
окладларның 10 проценты күлҽмендҽ матди ярдҽм.

8. Аерым оешмалар эшчелҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү фондын
формалаштырганда тариф ставкаларын түлҽү өчен (компенсация
түлҽүлҽрен исҽпкҽ алып) җибҽрелҽ торган акчалар суммасыннан тыш
түлҽү өчен түбҽндҽге акчалар карала (бер елга исҽплҽгҽндҽ) дип
билгелҽргҽ:
1) эшнең катлаулылыгы һҽм киеренкелеге өчен айлык тариф
ставкасына айлык өстҽмҽ түлҽү - бер айлык тариф ставкасы күлҽмендҽ;
2) машина йөртүчелҽргҽ класслык өчен, нормага салынмаган эш көне
өчен айлык өстҽмҽ тугыз айлык тариф ставкасы күлҽмендҽ;
3) эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиялҽр - өч айлык тариф ставкасы
күлҽмендҽ;
4) еллык түлҽүле ял биргҽндҽ матди ярдҽм - айлык тариф
ставкасының 25 проценты күлҽмендҽге премияне исҽпкҽ алып, ике
айлык тариф ставкасы күлҽмендҽ.
9.
Аерым
оешмалар
җитҽкчелҽренең,
белгечлҽрнең
һҽм
хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары күлҽме, шулай ук аерым
оешмалар хезмҽткҽрлҽренҽ айлык һҽм башка түлҽүлҽр күлҽме н арту
ягына тулы сумга кадҽр түгҽрҽклҽнергҽ тиеш дип билгелҽргҽ.
10. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитетының 2017 елның 4 сентябрендҽге
“Ютазы муниципаль
районының Бердҽм тариф челтҽре кагылмый
торган аерым
оешмалардагы бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү
турында”гы " №610 карары үз көчен югалткан дип санарга.
11. Аерым оешма җитҽкчелҽренҽ үзлҽренең локаль
актларын ҽлеге Карарга туры китерергҽ тҽкъдим итҽргҽ.

норматив

12. Ҽлеге Карар 2018 елның 1 апреленнҽн үз көченҽ керҽ.
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесе

А.В. С учкова
2-80-12

С.П.Самонина

Кушымта №1
Татарстан Респ убликасы Ютазы
муниципаль районы Башкарма
комитетының 2018 елның 4 маеннан
булган №300 карарына

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МУНИЦИПАЛЬ
БЕРӘМЛЕКЛӘРЕНДӘ БЮДЖЕТ ӨЛКӘСЕНЕҢ АЕРЫМ
ОЕШМАЛАРЫ СТРУКТУР БҮЛЕКЧӘЛӘРЕ ҖИТӘКЧЕЛӘРЕНЕҢ
ҺӘМ БЕЛГЕЧЛӘРЕНЕҢ ХЕЗМӘТ ХАКЫ ТҮЛӘҮ БУЕНЧА
БЕРДӘМ ТАРИФ ЧЕЛТӘРЕ КАГЫЛМЫЙ ТОРГАН ВАЗЫЙФАИ
ОКЛАДЛАРЫ КҮЛӘМНӘРЕН ИСӘПЛӘГӘНДӘ КУЛЛАНЫЛА
ТОРГАН НИСБӘТ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Вазифа төре

Коэффициент
V төркем

Мөстҽкыйль идарҽ (бүлек) җитҽкчесе

1,34

Мөстҽкыйль идарҽ (бүлек) җитҽкчесе урынбасары

1,30

Бүлек начальнигы

1,25

Бүлек начальнигы урынбасары

1,17

Баш белгеч

1,10

Ҽйдҽүче белгеч

1,05

I категорияле белгеч

1,00

II категорияле белгеч

1,00

Белгеч

1,00

Кушымта №2
Татарстан Респ убликасы Ютазы
муниципаль районы Башкарма
комитетының 2018 елның 4 маеннан
булган №300 карарына

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ БЮДЖЕТ ӨЛКӘСЕНЕҢ ХЕЗМӘТЛӘРЕНӘ ТҮЛӘҮ
БУЕНЧА БЕРДӘМ ТАРИФ ЧЕЛТӘРЕ КАГЫЛМЫЙ ТОРГАН
БЮДЖЕТ ӨЛКӘСЕНЕҢ АЕРЫМ ОЕШМАЛАРЫ ЭШЧӘНЛЕГЕНӘ
ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ БЕЛӘН МӘШГУЛЬ ЭШЧЕЛӘРНЕҢ
ХЕЗМӘТЛӘРЕНӘ ТҮЛӘҮ РАЗРЯДЛАРЫ ДИАПОЗОНЫ
Һөнҽрлҽр исеме
Гардеробчы, урам җыештыручы, курьер
Каравылчы (вахтер), производство һҽм хезмҽт бүлмҽлҽрен
(биналарын) җыештыручы, лифтчы, кладовщик, йөкче
Электрон-хисаплау һҽм хисаплау машиналары операторы,
биналарга комплекслы хезмҽт күрсҽтү һҽм аларны ремонтлау
буенча эшче
Копировкалау һҽм күбҽйтү машиналары операторы
Җиңел автомобиль йөртүче

Хезмҽткҽ түлҽү
разрядлары
1
1–2
2–4
2–3
4–5

Искҽрмҽ: Җитештерү һҽм хезмҽт биналарын җыештыручыларга 2
разрядлы тариф ставкасы җитештерү биналарын, шул исҽптҽн
җитештерү калдыкларын, санузелларны һҽм җҽм ҽгать бҽдрҽфлҽрен
җыештырган өчен билгелҽнҽ.
Машина
йөртүчелҽргҽ
5
разрядлы
тариф
ставкасы
җиңел
автомобильлҽрнең ике - өч тибында эшлҽгҽн очракта, шулай ук
автомобильлҽргҽ техник хезмҽт күрсҽтүнең махсуслаштырылган
хезмҽте булмаган очракта, автомобильне ремонтлау һҽм техник хезмҽт
күрсҽтү буенча барлык эшлҽр комплексын башкарган өчен билгелҽнҽ.

