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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Бюджет 

өлкҽсенең бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча бердҽм 

тариф челтҽре кагылмый торган аерым оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт 

өчен түлҽү шартлары турында» 2018 елның 30 мартындагы 195 номерлы 

карары нигезендҽ Ҽлмҽт муниципаль районының бюджет өлкҽсе 

хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча бердҽм тариф челтҽре кагылмый 

торган бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү шартлары 

турында" 2018 елның 30 мартындагы 195 карары нигезендҽ Ҽлмҽт 

муниципаль районының бюджет өлкҽсе 

 

Ҽлмҽт муниципаль районы Советы КАРАР БИРҼ: 

 

1. Билгелҽргҽ: 

Ҽлмҽт муниципаль районының бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен 

түлҽү буенча бердҽм тариф челтҽре кагылмый торган җитҽкчелҽр, белгечлҽр 

һҽм хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы айлык вазыйфа окладыннан, тиешле 

елларны эшлҽгҽн өчен вазыйфа окладтан ай саен өстҽмҽ түлҽү, катлаулылык 

һҽм киеренкелек, айлык акчалата бүлҽклҽү, эш нҽтиҗҽлҽре буенча 

премиялҽр, еллык түлҽүле отпуск, күрсҽткҽндҽ бер тапкыр түлҽнҽ торган 

матди ярдҽмнҽн, шулай ук закон, муниципаль хокукый актлар нигезендҽ, эш 

бирүче карары белҽн, оешманың бурычларын һҽм функциялҽрен үтҽүне 

тҽэмин итүне исҽпкҽ алып башка түлҽүлҽр тора. Белгечлҽрнең һҽм 

хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы составына шулай ук һөнҽрлҽрне берлҽштерү 

өчен өстҽмҽ түлҽүлҽр, хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйтү һҽм үзенең төп эше 

белҽн беррҽттҽн вакытлыча булмаган хезмҽткҽрлҽрнең бурычларын үтҽү 

кертелҽ; 

бюджет өлкҽсе эшчелҽренең хезмҽт хакы айлык тариф ставкасыннан, 

компенсация түлҽүлҽреннҽн, эшнең катлаулылыгы һҽм киеренкелеге өчен 

айлык тариф ставкасыннан, ел саен түлҽнҽ торган түлҽүле отпуск, матди 

ярдҽм, класслык өчен машина йөртүчелҽргҽ айлык өстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн, 

һөнҽрлҽрне бергҽ алып бару өчен өстҽмҽ түлҽүлҽрдҽн, хезмҽт күрсҽтү 



зоналарын киңҽйтүдҽн һҽм үзенең төп эше белҽн беррҽттҽн вакытлыча 

эшлҽми торган хезмҽткҽрлҽрнең бурычларын, шулай ук законнар нигезендҽ 

башка түлҽүлҽрдҽн тора, муниципаль хокукый актлар, эш бирүче карары 

белҽн тҽэмин ителҽ, учреждения бурычлары һҽм функциялҽре исҽпкҽ алына; 

җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлегенҽ хезмҽт күрсҽтҽ торган 

эшчелҽргҽ айлык тариф ставкалары һҽм компенсация түлҽүлҽре күлҽме 

Ҽлмҽт муниципаль районы бюджетыннан финанслана торган Ҽлмҽт 

муниципаль районы бюджет өлкҽсе оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен 

түлҽү буенча бердҽм тариф челтҽре нигезендҽ исҽплҽнҽ. 

 

2. Расларга: 

1 нче кушымта нигезендҽ Ҽлмҽт муниципаль районының бюджет 

өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча бердҽм тариф челтҽре 

кагылмый торган Ҽлмҽт муниципаль районы бюджет өлкҽсе җитҽкчелҽре 

һҽм белгечлҽренең вазыйфа окладлары күлҽме; 

2 нче кушымта нигезендҽ Ҽлмҽт муниципаль районының бюджет 

өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча бердҽм тариф челтҽре 

кагылмый торган Ҽлмҽт муниципаль районы бюджет өлкҽсе 

хезмҽткҽрлҽренең вазыйфа окладлары күлҽме; 

3 нче кушымта нигезендҽ Ҽлмҽт муниципаль районы җирле үзидарҽ 

органнары эшчҽнлегенҽ хезмҽт күрсҽтү белҽн шөгыльлҽнүче эшчелҽр 

хезмҽтенҽ түлҽү разрядлары диапазоны. 

3. Җитҽкчелҽргҽ, белгечлҽргҽ һҽм хезмҽткҽрлҽргҽ билгелҽргҽ: 

1) түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ тиешле елларны эшлҽгҽн өчен вазыйфа окладка 

айлык өстҽмҽ түлҽү: 

Эш стажы булганда Айлык өстҽмҽ, процент 

1дҽн 5 елга кадҽр 5 

5 тҽн 10 елга кадҽр 7 

10 нан 15 елга кадҽр 10 

15 елдан артык 15 

2) вазыйфа окладның 10 проценты күлҽмендҽ эшнең катлаулылыгы һҽм 

киеренкелеге өчен айлык өстҽмҽ түлҽү; 

3) вазыйфа окладның ике проценты күлҽмендҽ айлык акчалата бүлҽклҽү; 

4) эш нҽтиҗҽлҽре буенча вазыйфа окладның бер проценты күлҽмендҽ 

премиялҽр; 

5) еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер тапкыр бирелҽ торган түлҽү елына 

вазыйфа окладның 120 проценты күлҽмендҽ. 

Ҽгҽр ел дҽвамында эшлҽүче җитҽкчегҽ, белгечкҽ еллык түлҽүле ял 

бирелмҽсҽ, бер тапкыр түлҽнҽ торган акча түлҽнелҽ һҽм декабрьдҽ, эштҽн 

азат ителгҽн очракта, аңа пропорциональ рҽвештҽ эшнең соңгы көненнҽн дҽ 

соңга калмыйча түлҽнҽ. 



Җитҽкчегҽ, белгечкҽ, хезмҽткҽргҽ еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ бер 

тапкыр бирелҽ торган түлҽү ел буе эшлҽнгҽн вакытка пропорциональ 

рҽвештҽ башкарыла. Агымдагы елның эшкҽ кергҽн көннҽн 31нче декабренҽ 

кадҽр эшлҽнгҽн вакыт исҽплҽнҽ;  

6) хезмҽткҽ түлҽүнең билгелҽнгҽн фонды чиклҽрендҽ матди ярдҽм. 

4. Белгечлҽргҽ һҽм хезмҽткҽрлҽргҽ һөнҽрлҽрне бергҽ алып бару өчен 

өстҽмҽ түлҽү урнаштыру, хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйтү һҽм үзенең төп 

эше белҽн беррҽттҽн вакытлыча булмаган хезмҽткҽрлҽрнең төп эш буенча 

билгелҽнгҽн хезмҽт хакы фонды чиклҽрендҽ вазыйфа окладның 50 процентка 

кадҽр күлҽмдҽ бурычларын үтҽү. 

5. Хезмҽткҽрлҽргҽ билгелҽргҽ: 

1) эшнең катлаулылыгына һҽм киеренкелегенҽ карап айлык тариф 

ставкасына эш көне нормалаштырылмаган эш көне булган  җиңел 

автомобиль йөртүчелҽргҽ, өстҽмҽ түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча, айлык тариф 

ставкасының 50 процентына кадҽр айлык өстҽмҽ түлҽү; 

2) айлык тариф ставкасының 25 проценты күлҽмендҽ эш нҽтиҗҽлҽре 

буенча премиялҽр; 

3) айлык тариф ставкасының 25 проценты күлҽмендҽге премияне 

исҽпкҽ алып, ике айлык тариф ставкасы күлҽмендҽ еллык түлҽүле ял 

биргҽндҽ матди ярдҽм. 

Ел дҽвамында эшлҽгҽн хезмҽткҽргҽ еллык түлҽүле отпуск бирелмҽгҽн 

очракта, еллык түлҽүле отпуск биргҽндҽ матди ярдҽм исҽплҽнгҽн һҽм 

декабрьдҽ эштҽн азат ителгҽн очракта, аңа пропорциональ рҽвештҽ түлҽнҽ. 

Хезмҽткҽрнең  беренче елында еллык түлҽүле отпуск бирелгҽндҽ матди 

ярдҽм күлҽме ел буе  эшлҽнгҽн вакытка пропорциональ рҽвештҽ башкарыла. 

Агымдагы елның эшкҽ кергҽн көннҽн 31 декабренҽ  кадҽр эшлҽнгҽн вакыт 

дип исҽплҽнҽ; 

4) хезмҽткҽ түлҽүнең билгелҽнгҽн фонды чиклҽрендҽ матди ярдҽм; 

5) түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ хезмҽт җиңел автомобильлҽренең машина 

йөртүчелҽренҽ класслыгы өчен айлык өстҽмҽ түлҽү: 

1 класслы йөртүчелҽргҽ - машина йөртүче сыйфатында кулланылган 

вакыт өчен билгелҽнгҽн айлык тариф ставкасының 25 проценты, 

II класслы машина йөртүчелҽргҽ-машина йөртүче сыйфатында 

файдаланылган вакыт өчен билгелҽнгҽн айлык тариф ставкасының 10 

проценты; 

6) айлык өстҽмҽ түлҽү: 

һөнҽрлҽрне бергҽ алып бару, хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйтү һҽм 

үзенең төп эше белҽн беррҽттҽн вакытлыча булмаган хезмҽткҽрлҽрнең 

бурычларын үтҽү өчен-гамҽлдҽге законнар нигезендҽ хезмҽт өчен түлҽү 

фонды чиклҽрендҽ төп эш буенча айлык тариф ставкасының 50 процентка 

кадҽр күлҽмендҽ; 

төнлҽ эшлҽгҽн өчен (22 сҽгатьтҽн 6 сҽгатькҽ кадҽр) – тариф сҽгатеннҽн 

35 проценты күлҽмендҽ; 

бҽйрҽм һҽм ял көннҽрендҽ эшлҽгҽн өчен ике көнлек тариф ставкасы 

күлҽмендҽ; 



эш көне нормалаштырылмаган хезмҽт җиңел автомобиль йөртүчелҽргҽ-

айлык тариф ставкасының 50 процентка кадҽр күлҽмендҽ. 

6. Хезмҽткҽрлҽргҽ федераль законнарда, Татарстан Республикасы 

законнарында, муниципаль хокукый актларда, учреждениенең бурычларын 

һҽм функциялҽрен үтҽүне тҽэмин итүне исҽпкҽ алып, эш бирүче карары 

белҽн каралган башка түлҽүлҽрне башкарырга. 

7. Билгелҽргҽ: 

- ҽлеге карар нигезлҽмҽлҽре Ҽлмҽт муниципаль районы Башкарма комитеты, 

Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районының җир һҽм милек 

мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы, Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль 

районының Контроль-хисап палатасы, Татарстан Республикасы Ҽлмҽт 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы хезмҽткҽрлҽренҽ кагыла; 

- җитҽкчелҽр, белгечлҽр һҽм бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренең вазыйфа 

окладлары күлҽме, шулай ук хезмҽткҽрлҽргҽ айлык һҽм башка түлҽүлҽр 

күлҽме арту ягына бер сумга кадҽр түгҽрҽклҽнергҽ тиеш; 

- бюджет өлкҽсе җитҽкчелҽренең һҽм белгечлҽренең вазыйфа окладларын 

арттыру Ҽлмҽт муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽрлҽренең вазыйфа 

окладларын арттыру өчен каралган күлҽмнҽрдҽ һҽм срокларда башкарыла; 

- бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренең вазыйфа окладларын арттыру Ҽлмҽт 

муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары хезмҽткҽрлҽренең шундый ук 

категория хезмҽткҽрлҽренең вазыйфа окладларын күтҽрү өчен каралган 

күлҽмнҽрдҽ һҽм срокларда башкарыла; 

- ҽлеге карар кабул ителгҽч, бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ түлҽүнең башка 

шартлары кулланылмый. 

8. Ҽлмҽт муниципаль районының финанс-бюджет палатасы ҽлеге 

карарны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле чыгымнарны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

финанслауны тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

9. Ҽлмҽт муниципаль районы башкарма комитетына хезмҽт өчен түлҽү 

буенча бердҽм тариф челтҽре кагылмый торган муниципаль учреждениелҽр 

(оешмалар) хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт өчен түлҽү шартларын регламентлаучы 

хокукый актларны ҽлеге карар нигезлҽмҽлҽренҽ туры китерергҽ.   

10. Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль районы Җир һҽм 

мөлкҽт мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы, Татарстан Республикасы Ҽлмҽт муниципаль 

районы Контроль-хисап палатасы, Татарстан Республикасы Ҽлмҽт 

муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рҽислҽренҽ, Ҽлмҽт 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ хезмҽт өчен түлҽү 

буенча Ҽлмҽт муниципаль районының 2016 елның 10 августындагы 83 

номерлы карары нигезендҽ бердҽм тариф челтҽренҽ кагылмый торган 

хезмҽткҽрлҽргҽ карата муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ премия һҽм башка 

түлҽүлҽр турындагы положениелҽрне кулланырга. 

11. Җирле үзидарҽ органнарына үтҽргҽ: 

- хезмҽткҽрлҽр вазыйфалары исеме № 1 кушымта нигезендҽ; 

- элек чыгарылган хокукый актлар ҽлеге карарга туры китерергҽ. 

12. Район башкарма комитетының хокук идарҽсенҽ (Шҽйхулова Ф. Х.) 

ҽлеге карарны "Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан 



Республикасы Хокукый мҽгълүматның рҽсми порталында" 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) һҽм Ҽлмҽт муниципаль районы сайтында 

урнаштырырга. 

13. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыкканнан соң үз көченҽ керҽ һҽм 2018 

елның 1 маеннан барлыкка килгҽн хокук мөнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла. 

14. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны район Советының 

законлылык, хокук тҽртибе, депутат этикасы һҽм җирле үзидарҽ мҽсьҽлҽлҽре 

буенча даими комиссиясенҽ (И. Р. Баһманов) йөклҽргҽ. 

 

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                  А.Р. Хҽйруллин 

 

                                                                               

 

 

                                                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Кушымта №1 

                                                                             Татарстан Республикасы 

Ҽлмҽт муниципаль районы  

                                                                             Советының  2018 елның  

                                                                               31 маендагы 242 номерлы  

                                                                  карары нигезендҽ 

 

Вазыйфа окладларның күлҽме 

бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча бердҽм тариф 

челтҽре кагылмый торган Ҽлмҽт муниципаль районы бюджет өлкҽсе 

җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽре 

 

Вазыйфаның исеме Вазыйфа  

окладларның 

күлҽме, сум 

Мөстҽкыйль идарҽ җитҽкчесе (бүлек) 15 182 

Мөстҽкыйль идарҽ җитҽкчесе урынбасары (бүлек) 14 736 

Бүлек җитҽкчесе 14 178 

Бүлек башлыгы урынбасары 13 508 

Баш белгеч 12 838 

Ҽйдҽп баручы белгеч 12 168 

I категорияле белгеч 11 387 

II категорияле белгеч 11 275 

Белгеч 11 163 

 

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                      А.Р. Хҽйруллин 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                           

 

 



         Кушымта №2 

                                                                              Татарстан Республикасы 

Ҽлмҽт муниципаль районы  

                                                                             Советының  2018 елның  

                                                                                 31 маендагы 242 номерлы   

                                                                   карары нигезендҽ 

 

 

Вазыйфа окладларның күлҽме 

бюджет өлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт өчен түлҽү буенча бердҽм тариф 

челтҽре кагылмый торган Ҽлмҽт муниципаль районы бюджет өлкҽсе 

хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт хакын түлҽү 

 

Вазыйфаның исеме Коэффициент 

Архив мөдире, өлкҽн инспектор, машина язу бюросы 

мөдире, күчермҽ-күбҽйтү бюросы мөдире, инспектор, 

статистика мөдире, склад мөдире, кассир, комендант, эш 

башкаручы, архивариус, стенографистка, сҽркатип-

стенографистка, машинистка, экспедитор, секретарь-

машинист, 11 163 җитҽкче сҽркатибе 

 

11 163 

 

 

 

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                  А.Р. Хҽйруллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 



       Кушымта №3 

                                                                             Татарстан Республикасы 

Ҽлмҽт муниципаль районы  

                                                                             Советының  2018 елның  

                                                                                31 маендагы 242 номерлы  

                                                                   карары нигезендҽ 

 

Хезмҽт өчен түлҽү разрядлары диапазоны, 

Ҽлмҽт муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары эшчҽнлегенҽ хезмҽт 

күрсҽтү 

Һөнҽрнең исеме Хезмҽт өчен түлҽү 

разряды 

Гардеробчы, урам себерүче, курьер  

Каравылчы (вахтер), җитештерү һҽм хезмҽт биналарын 

җыештыручы, лифтер, кладовщик, йөк ташучы 

1 

 

1- 2 

Электрон-исҽплҽү һҽм исҽплҽү машиналары операторы, 

биналарны комплекслы хезмҽт күрсҽтү һҽм ремонтлау 

буенча 

2 - 4 

Күчермҽ һҽм күбҽйтү машиналары операторы 2 - 3 

Җиңел автомобиль йөртүчесе 4 - 5 

 

Искҽрмҽ: 

Җитештерү һҽм хезмҽт биналарын җыештыручыларга икенче разрядлы 

тариф ставкасы, шул исҽптҽн җитештерү калдыкларын, санузелларны һҽм 

җҽмҽгать бҽдрҽфлҽрен җыештырганда билгелҽнҽ. 

Машина йөртүчелҽргҽ бишенче разрядлы тариф ставкасы җиңел 

автомобильлҽрнең ике - өч тибында эшлҽгҽндҽ, шулай ук автомобильлҽргҽ 

техник хезмҽт күрсҽтүнең махсуслаштырылган хезмҽте булмаган очракта 

автомобиль ремонтлау һҽм техник хезмҽт күрсҽтү буенча барлык эшлҽр 

комплексын башкарганда билгелҽнҽ. 

 

 

 

 

Муниципаль район башлыгы                                                 А.Р. Хҽйруллин 

 


