25 февраль, 2022 ел

№ 13/8

Шәһәр Советының 2018 елның 27 апрелендәге 24/7
номерлы Карары белән расланган аерым
муниципаль учреждениеләр җитәкчеләренең һәм
хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү шартлары
турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында
«Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Гражданнар
оборонасы, халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы
гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында
кешеләр иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге Татарстан Республикасы дәүләт
учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы
нигезләмәне раслау хакында» 2013 елның 31 декабрендәге 1097 номерлы карары
белән расланган гражданнар оборонасы, халыкны һәм территорияләрне табигый
һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын
куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү
өлкәсендәге Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең
хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында»
2021 елның 30 декабрендәге 1348 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты карары, шәһәр Уставының 28 статьясы нигезендәа
Шәһәр Советы
КАРАР бирде:
1. Шәһәр Советының 2018 елның 27 апрелендәге 24/7 номерлы Карары белән
расланган аерым муниципаль учреждениеләр җитәкчеләре һәм хезмәткәрләренең
хезмәт өчен түләү шартлары турындагы Нигезләмәгә (Шәһәр Советының 2018
елның 10 августындагы 26/8, 2018 елның 8 ноябрендәге 27/10, 2019 елның 23
маендагы 31/6, 2020 елның 6 февралендәге 36/5, 2020 елның 23 сентябрендәге 1/13,
2020 елның 17 ноябрендәге 2/3, 2021 елның 16 февралендәге 5/7, 2021 елның 27
декабрендәге 11/6 номерлы Карарлары редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләр
кертергә:
1) 15.2 пунктның 1 нче таблицасын яңа редакциядә бәян итәргә:

2

«1 нче таблица
Аерым категория хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары
Вазыйфа исеме

Вазыйфаи оклад күләме (сум)

Җитәкче

25 614

Баш бухгалтер

17 930

Караул башлыгы

20 483

Янгын сүндерү бүлекчәсе командиры

19 566

Янгын сүндерү машинасын йөртуче

19 240»

2) 15.4 пунктының 4 пунктын үз көчен югалткан дип танырга;
3) 15.10 һәм 15.11 пунктларын үз көчен югалткан дип танырга;
4) түбәндәге эчтәлектәге 15.15 пунктын өстәргә:
«15.15. Условия выплаты материальной помощи в связи с бракосочетанием,
рождением (усыновлением, удочерением) ребенка, заболеванием или утратой
трудоспособности, необходимостью длительного лечения, смертью, в том числе
близких родственников, чрезвычайной ситуацией, ее конкретные размеры
устанавливаются локальными нормативными актами учреждения в пределах
установленного фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи
работнику принимает руководитель учреждения на основании письменного
заявления работника.».
Никахлашу, бала туу (уллыкка, кызлыкка алу), авыру яки эшкә яраклылыкны
югалу, озаклап дәвалану зарурлыгы булу, үлем, шул исәптән якын туганнарының
үлеме, гадәттән тыш хәл сәбәпле матди ярдәм түләү шартлары, аның конкрет
күләме учреждениенең хезмәт өчен түләү фонды чикләрендә локаль норматив
актлары белән билгеләнә. Хезмәткәргә матди ярдәм күрсәтү турындагы карарны
учреждение җитәкчесе хезмәткәрнең язма гаризасы нигезендә кабул итә.
2. Әлеге Карар 2022 елның 1 гыйнварыннан соң хасил булган хокук
мөнәсәбәтләре өчен гамәлдә.
3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Шәһәр Советының социальикътисадый үсеш мәсьәләләре һәм бюджет буенча даими комиссиясенә, Башкарма
комитет Җитәкчесе Ф.Ш.Салаховка йөкләргә.
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