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Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль  
районы Советының 2016 елның 10 августындагы  
«Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль  
районы җирле үзидарә органнарының муниципаль  
вазыйфалар биләүче затларны һәм муниципаль  
хезмәткәрләрне бүләкләү турындагы Нигезләмә 
турында» 83 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында 
 
 

«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмәт турында 2013 
елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы 
нигезендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның, Әлмәт муниципаль 
районының муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләүне тәртипкә салу 
һәм камилләштерү, аларның һөнәри хезмәт эшчәнлеген стимуллаштыру 
максатларында, «Муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, 
җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, Татарстан Республикасында 
җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 
гарантияләре турында» 2009 елның 12 февралендәге 15 номерлы Татарстан 
Республикасы законы белән, «Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими 
нигездә гамәлгә ашыручы җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларының, 
Контроль-счет палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль районы муниципаль  
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында» 
Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның                 
11 маендагы 233 номерлы карарын исәпкә алып,    

 
Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ: 

 
1.Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 

елның 10 августындагы 83 номерлы карарына (Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы Советының 2016 елның 6 октябрендәге 129 номерлы, 2016 
елның 28 декабрендәге 146 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 
исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. карар исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарының муниципаль вазыйфалар биләүче затларны һәм муниципаль 
хезмәткәрләрне премияләү һәм башка өстәмә түләүләр турында Нигезләмә 
турында»; 

1.2. карарның 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «1. Нигезләмәләрне Раслау: 



  - Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарының муниципаль вазыйфалар биләүче затларны һәм муниципаль 
хезмәткәрләрен премияләү турында (1 нче кушымта); 

 - Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары муниципаль вазыйфалар биләүче затларга һәм муниципаль 
хезмәткәрләргә өстәмә түләүләр турында (2 нче кушымта);   

 - Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары муниципаль вазыйфалар биләүче затларга һәм муниципаль 
хезмәткәрләрг матди ярдәм турында (3 нче кушымта).»; 

1.3. «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарының муниципаль вазыйфалар биләүче затларны һәм муниципаль 
хезмәткәрләрне премияләү турында Нигезләмә» карарының 1 нче 
кушымтасында:  

 1.3.1. 1.1 пунктында:  
 - «эш нәтиҗәләре буенча айлык премия» сүзләрен төшереп калдырырга 
- «аеруча мөһим һәм катлаулы бурычларны үтәгән өчен бер тапкыр 

бирелә торган премия» сүзләрне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 «- һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге өчен бер тапкыр бирелә 

торган премия һәм/яки төп вазифаларга кермәгән йөкләмәләр һәм биремнәрне 
сыйфатлы үтәү;»; 

 1.3.2. 1.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «1.4. Премия түләү рәсмиләштерелә: 
 1.4.1. Муниципаль район башлыгына - әлеге Нигезләмәнең 7 бүлеге 

нигезендә комиссия карары белән. 
 1.4.2. Муниципаль район Башлыгы урынбасарына, Әлмәт муниципаль 

районы Контроль-хисап палатасы рәисе һәм рәис урынбасарына - әлеге 
Нигезләмәнең 7 бүлеге нигезендә комиссия карары белән. 

1.4.3. Муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесенә - муниципаль 
район Башлыгы боерыгы белән. 

 1.4.4. Җитәкчеләргә: 
 - Әлмәт муниципаль районы мәгариф идарәсе; 
 - Әлмәт муниципаль районының балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе; 
 - Әлмәт муниципаль районы мәдәният идарәсе; 
 - Әлмәт муниципаль районының физик культура, спорт һәм туризм 

идарәсе - муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе боерыгы белән. 
 1.4.5. Муниципаль хезмәткәрләргә - җирле үзидарә органы җитәкчесе 

боерыгы белән»; 
 1.3.3. 1.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «1.5. Премия күләме билгеләнә: 
- квартал саен бирелә торган премияләр өчен - муниципаль хезмәткәрләр 

өчен хезмәткә түләнгән акча күләмендә һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче 
затлар өчен акчалата түләү күләмендә. 

Әлеге карар кысаларында муниципаль хезмәткәрнең хезмәткә түләнгән 
акчасы Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 
елның 11 маендагы 233 номерлы «Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими 
нигездә гамәлгә ашыручы җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларының, 
Контроль-счет палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль районы муниципаль  



хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында» карары 
нигезендә билгеләнә. 

Әлеге карар кысаларында «акчалата түләү» билгеләмәсе ай саен акчалата 
түләү һәм ай саен акчалата түләү һәм дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр 
белән эшләү өчен җыюны үз эченә алган муниципаль вазыйфаларны биләүче 
затлар өчен айлык түләүләр җыелмасына кулланыла (алга таба - текст буенча 
акчалата түләү);  

 - календарь, һөнәри, милли бәйрәм чараларына һәм юбилей даталарына 
багышланган премияләр өчен хезмәткә түләнгән акча күләмендә муниципаль 
хезмәткәрләр өчен, акчалата түләү муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар 
өчен; 

- һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге өчен бер тапкыр бирелә 
торган премия һәм/яки төп вазифаларга кермәгән йөкләмәләр һәм биремнәрне 
сыйфатлы башкару өчен - муниципаль хезмәткәрләр өчен бер вазыйфаи 
окладтан ике айга кадәр һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар өчен 
бердән ике тапкырга  кадәр акчалата түләү күләмендә.»; 

 1.3.4. 1.6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 «1.6. Премияне алу рәсмиләштерелә: 
 1.6.1. Муниципаль район башлыгына - әлеге Нигезләмәнең 7 бүлеге 

нигезендә комиссия карары белән. 
 1.6.2. Муниципаль район башлыгы урынбасарына, Әлмәт муниципаль 

районы Контроль-хисап палатасы рәисе һәм рәис урынбасарына – әлеге 
Нигезләмәнең 7 бүлеге нигезендә комиссия карары нигезендә. 

 1.6.3. Муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесенә-муниципаль 
район башлыгы боерыгы белән. 

 1.6.4. Җитәкчеләргә: 
 - Әлмәт муниципаль районы мәгариф идарәсе;  
- Әлмәт муниципаль районының балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе; 
- Әлмәт муниципаль районы мәдәният идарәсе; 
- Әлмәт муниципаль районының физик культура, спорт һәм туризм 

идарәсе-район башкарма комитеты җитәкчесе боерыгы белән.  
1.6.5. Муниципаль хезмәткәрләргә - җирле үзидарә органы җитәкчесе 

боерыгы белән.»; 
1.3.5. 1 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 1.13 пункты белән тулыландырырга: 
«1.13. Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар һәм муниципаль 
хезмәткәрләрен премияләү турында Нигезләмә (1 нче кушымта) белән 
билгеләнгән премия һәм башка түләүләр хезмәт өчен түләүнең гарантияле төре 
булып тормый, ә ул 1 нче кушымтада билгеләнгән тәртиптә җитештерелә 
торган өстәмә түләүләр булып тора.»; 

1.3.6. 2 кисәк үз көчен югалткан дип танырга;  
1.3.7. 3 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«3. Һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге өчен бер тапкыр бирелә 

торган премия һәм / яки төп вазифаларга карамый торган йөкләмәләр һәм 
биремнәрне сыйфатлы башкару 



 3.1. Һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге өчен бер тапкыр бирелә 
торган премия һәм/яки төп вазифаларга кермәгән йөкләмәләр һәм биремнәрне 
сыйфатлы башкарган өчен түбәндәге очракларда түләнергә мөмкин: 

- аеруча катлаулы (вакытлыча һәм физик ресурслар буенча) яки район 
башлыгының халык һәм район бюджеты мәнфәгатьләрендә башкарган 
йөкләмәләрен үрнәк һәм вакытыннан алда үтәү; 

- яңа эш формалары һәм методларын гамәлгә кертү нәтиҗәсендә югары 
ахыргы нәтиҗәләргә ирешү; 

- шактый икътисади нәтиҗә биргән район бюджеты чыгымнарын 
оптимальләштерү яки бюджетның керем өлешен арттыру; 

- бюджет акчаларын суд-дәгъва җәлеп итүгә яисә акчаларын янга 
калдыруга китергән суд эшләрендә катнашу; 

- югары икътисади нәтиҗә биргән күчемле һәм күчемсез милекне сату 
буенча чаралар оештыру; 

- рационализаторлык тәкъдимнәрен эшләү һәм гамәлгә кертү; 
- җирле үзидарә органнарының эшен тулаем яхшыртучы һәм аның 

нәтиҗәләренә уңай йогынты ясаган тәкъдимнәр кертү (документлар әйләнешен, 
бюджет акчаларын сарыф итүне арттырмый торган тәкъдимнәрдән тыш); 

- остазлык эшчәнлеген гамәлгә ашыру; 
- инвестицияләр үсешенә ярдәм итүче чараларны тормышка ашыру; 
- түбәндәге күрсәткечләр буенча биремнәр арттырып үтәлә: бюджетка 

керемнәрне мобилизацияләү, түләүле хезмәтләр; 
- муниципаль яки дәүләт дәрәҗәсендә бүләкләү өчен нигез булган 

вазыйфаи бурычларны үтәү барышында әһәмиятле нәтиҗәләргә ирешү (Рәхмәт 
хатлары, грамоталар, медальләр һәм тдп.);  

- муниципаль хезмәткәрнең эш планына кермәгән чараларны оештыру 
һәм үткәрү, мондый чараларда катнашу; 

- район (шәһәр) әһәмиятендәге яки масштабтагы чараларны әзерләү һәм 
үткәрү буенча зур оештыру эше; 

- ярышларда, конкурсларда һәм башка чараларда, шул исәптән спорт, 
мәдәни фәнни һәм башка юнәлешләрдә призлы урыннар эшчәнлеге; 

- «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының иң яхшы 
муниципаль хезмәткәре» конкурсында җиңүчеләр. 

     3.2. Әлеге бүлектә Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе, Әлмәт муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитеты 
муниципаль хезмәткәрләренә, идарә башлыкларына,  әлеге Нигезләмәнең 1.4.3 
пунктында күрсәтелгән Әлмәт муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы 
һәм Әлмәт муниципаль районы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы 
рәисләренә бер тапкыр бирелә торган премия Нигезләмәсен билгеләү өчен 
нигез булып муниципаль район башлыгына яисә җирле үзидарә органы 
җитәкчесенә (эш бирүчегә) аппарат җитәкчесе тарафыннан җибәрелгән доклад 
язуы тора.    

Әлеге бүлектә күрсәтелгән идарәләрнең әлеге пунктында (башлыклардан 
тыш), Әлмәт муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы (рәистән тыш) 
һәм Әлмәт муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы 
(рәистән тыш), Әлмәт муниципаль районының Контроль-хисап палатасы 
(рәистән һәм рәис урынбасарыннан тыш) күрсәтелгән муниципаль 



хезмәткәрләр өчен бер тапкыр бирелә торган премия нигезләмәсе билгеләнгән 
һәм түләү өчен нигез булып тора. 

3.3. Һөнәри эшчәнлекнең югары нәтиҗәлелеге һәм/яки төп вазифаларга 
кермәгән йөкләмәләр һәм биремнәрне сыйфатлы үтәү өчен бер тапкыр бирелә 
торган премия түбәндәге очракларда түләнергә мөмкин: 

- аеруча катлаулы (вакытлыча һәм физик ресурслар буенча) яки район 
бюджеты мәнфәгатьләрендә мөһим биремнәрне үрнәк һәм вакытыннан алда 
үтәү; 

- яңа эш формалары һәм методларын гамәлгә кертү нәтиҗәсендә югары 
ахыргы нәтиҗәләргә ирешү; 

- район бюджеты чыгымнарын оптимальләштерү яки бюджетның керем 
өлешен арттыру, шактый икътисади нәтиҗә биргән; 

- рационализаторлык тәкъдимнәрен эшләү һәм гамәлгә кертү; 
- җирле үзидарә органнары эшен тулаем яхшыртучы һәм аның 

нәтиҗәләренә уңай йогынты ясаган тәкъдимнәр кертү (документлар әйләнешен, 
документлар әйләнешен, бюджет акчаларын сарыф итүне арттырмый торган 
тәкъдимләрдән тыш)); 

- инвестицияләр үсешенә ярдәм итүче чараларны тормышка ашыру; 
- бюджетка керемнәрне мобилизацияләү буенча биремнәр арттырып 

үтәлде; 
- муниципаль яки дәүләт дәрәҗәсендә бүләкләү өчен нигез булган 

вазыйфаи бурычларны үтәү барышында әһәмиятле нәтиҗәләргә ирешү (Рәхмәт 
хатлары, грамоталар, медальләр һәм тдп.);  

- муниципаль вазыйфаларны биләүче затның эш планына кермәгән 
чараларны оештыру һәм үткәрү, мондый чараларда катнашу; 

- район (шәһәр) әһәмиятендәге яки масштабтагы чараларны әзерләү һәм 
үткәрү буенча зур оештыру эше; 

- ярышларда, конкурсларда һәм башка чараларда, шул исәптән спорт, 
мәдәни фәнни һәм башка юнәлешләрдә призлы урыннар занятиесе. 

3.4. Әлеге Нигезләмәнең 3.3 пункты белән билгеләнгән бер тапкыр бирелә 
торган премияне билгеләү һәм түләү өчен нигез булып комиссия карары тора. 

3.5. Хезмәткә түләүнең билгеләнгән фонды чикләрендә, календарь елы 
өчен эш нәтиҗәләре буенча муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга һәм 
муниципаль хезмәткәрләргә бер ел эчендә акчалата түләү яки акчалата тоту 
күләмендә бер тапкыр бирелә торган премия түләнергә мөмкин.  

Муниципаль вазыйфаларны һәм муниципаль хезмәткәрләрне календарь 
ел тәмамланганчы эштән азат ителгән затларга ел нәтиҗәләре буенча премия 
исәпләнми. 

Әлеге премия төре әлеге Нигезләмәнең 3.2 һәм 3.4 пунктлары нигезендә 
исәпләнә. 

3.6. Нигезләмәнең әлеге бүлегендә каралган премияләрнең гомуми күләме 
календарь елы өчен муниципаль вазыйфаларны биләүче зат һәм муниципаль 
хезмәткәрнең унике хезмәткә акчалата түләү күләменнән (хезмәткә түләнгән 
акчасыннан) артып китә алмый.»; 

1.3.8.  4 бүлектә:   



1.3.8.1. 4.2 пунктында «кимергә мөмкин» сүзләреннән соң «муниципаль 
хезмәткәрләргә, муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга, район 
башлыгыннан тыш» сүзләрен өстәргә;   

1.3.8.2. 4.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
"4.3. Квартал саен бирелә торган премиянең күләме муниципаль 

хезмәткәрләр өчен хезмәткә түләнгән акчасыннан һәм муниципаль 
вазыйфаларны биләүче затлар өчен акчалата түләү күләме белән чикләнә.»; 

1.3.8.3. түбәндәге эчтәлекле 4.8 пунктын өстәргә: 
«4.8. Квартал саен бирелә торган премияләр район башлыгына комиссия 

карары белән кимергә мөмкин:  
- билгеләнгән күләмнең 10% ка – дәүләт хакимияте органнары 

йөкләмәләрен сыйфатсыз һәм вакытында үтәмәгән өчен;  
- билгеләнгән күләмнең 25% ка – Татарстан Республикасы 

Президентының, Татарстан Республикасы Премьер-министрының ашыгыч һәм 
аеруча мөһим беркетмә йөкләмәләрен сыйфатсыз үтәгән өчен.»; 

1.3.9. 5 бүлектә: 
1.3.9.1. 5.3, 5.4 пунктларында «бер айлык хезмәт хакы» сүзләрен 

муниципаль хезмәткәрләр өчен килешләргә туры китереп «акчалата хезмәт 
хакы» сүзләренә алмаштырырга һәм бу пунктларны муниципаль вазыйфаларны 
биләүче затлар өчен «акчалата түләү күләме» сүзләре белән тулыландырырга; 

1.3.9.2. 5.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Юбилей датасына Әлмәт муниципаль районының юбилее керә, аңа 

муниципаль хезмәткәрләр өчен хезмәткә түләнгән акча күләмендә һәм 
муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар өчен  акчалата түләү күләмендә 
түләү каралган»; 

1.3.9.3. 5.6 пункты үз көчен югалткан дип танырга.  
1.3.9.4. 5.7 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:  
"Нигезләмәнең әлеге бүлегендә каралган премияләрне билгеләү өчен 

муниципаль хезмәткәрләр өчен нигез булып аппарат Җитәкчесенең муниципаль 
район башлыгына яисә җирле үзидарә органы җитәкчесенә юнәлдерелгән 
доклад язуы һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар өчен комиссия 
карары тора.».  

 
1.3.10. 6 нчы бүлекне яңа редакциядә бәян итәргә: 
«6. Бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүләр 
6.1. Нигезләмәнең әлеге бүлеге нигезендә бер тапкыр бирелә торган 

акчалата түләүләргә түбәндәгеләр керә:  
- муниципаль вазыйфаны биләгән затның һәм муниципаль хезмәткәрнең 

баласы туганда бер тапкыр бирелә торган түләү; 
- муниципаль вазыйфа биләүче затның һәм муниципаль хезмәткәрнең 

никахлашу көненә туры китерелгән бер тапкыр бирелә торган түләү; 
- муниципаль вазыйфаны биләүче затның һәм муниципаль хезмәткәрнең 

әти-әниләре, ире, балалары вафат булу сәбәпле бер тапкыр бирелә торган түләү; 
- муниципаль вазыйфа биләгән зат һәм муниципаль хезмәткәр вафат булу 

сәбәпле якын туганнарына яки хатынына бер тапкыр бирелә торган түләү. 
6.2. Бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләү муниципаль 

хезмәткәрләр өчен бер вазыйфаи оклад һәм муниципаль вазыйфа биләгән 



затлар өчен, җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә 
ашыручы сайланулы вазыйфаи затлары, Әлмәт муниципаль районы Контроль-
хисап палатасы рәисе, муниципаль хезмәткәрләре өчен Әлмәт муниципаль 
районы Советының 2018 елның 11 маендагы 233 номерлы карары белән 
расланган хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары нигезендә билгеләнә торган 
бер акчалата түләү күләмендә түләнә. 

Муниципаль вазыйфа биләгән затка һәм муниципаль хезмәткәргә бала 
туганда бер тапкыр бирелә торган түләү билгеләү өчен нигез булып 
муниципаль вазыйфа биләүче затның һәм муниципаль хезмәткәрнең 
комиссиягә, муниципаль район башлыгына яисә җирле үзидарә органы 
җитәкчесенә - турыдан-туры эш бирүчегә җибәрелгән туу турындагы таныклык 
күчермәсе теркәгән гаризасы тора. 

 6.3. Никахлашу көненә багышланган, бер тапкыр бирелә торган түләү 
муниципаль хезмәткәрләр өчен бер вазыйфаи оклад һәм муниципаль вазыйфа 
биләгән затлар өчен, җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә 
ашыручы сайланулы вазыйфаи затлары, Әлмәт муниципаль районы Контроль-
хисап палатасы рәисе, муниципаль хезмәткәрләре өчен Әлмәт муниципаль 
районы Советының 2018 елның 11 маендагы 233 номерлы карары белән 
расланган хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары нигезендә билгеләнә торган 
бер акчалата түләү күләмендә түләнә. 

Муниципаль вазыйфа биләгән затка һәм муниципаль хезмәткәргә  
никахлашу көненә туры китерелгән бер тапкыр бирелә торган түләү билгеләү 
өчен нигез булып муниципаль вазыйфа биләүче затның һәм муниципаль 
хезмәткәрнең комиссиягә, муниципаль район башлыгына яисә җирле үзидарә 
органы җитәкчесенә - турыдан-туры эш бирүчегә җибәрелгән никахлашу 
турында таныклык күчермәсе теркәгән гаризасы тора. 

6.4. Әти - әнисенең, иренең, балаларының үлеменә бәйле рәвештә бер 
тапкыр бирелә торган түләү - муниципаль хезмәткәрләр өчен хезмәткә түләнгән 
акча күләмендә һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар өчен акчалата 
түләү күләмендә түләнә. 
 Муниципаль хезмәткәрнең әти-әнисенең, иренең (хатынының), 
балаларының үлеменә бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган түләү билгеләү 
өчен нигез булып муниципаль хезмәткәрнең комиссиягә, район башлыгына 
яисә җирле үзидарә органы җитәкчесенә турыдан - туры эш бирүчегә җибәрелә 
торган үлем турында таныклык һәм вафат булган кеше белән туганлык яки 
гаилә мөнәсәбәтләре булуны раслаучы документ күчермәләре теркәлгән 
гаризасы тора.  

6.5. Муниципаль вазыйфа биләгән зат һәм муниципаль хезмәткәр үлеменә 
бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган түләү иренә яки аның гаризасы буенча  
әти-әнисенә, баласына, үлем турында таныклык күчермәсе һәм мәрхүмнәр 
белән туганлык яки гаилә мөнәсәбәтләре булуны раслаучы документ күчермәсе 
теркәлеп түләнә.». 

 
1.3.11. түбәндәге эчтәлекле 7 нче бүлек белән тулыландырырга: 
«7. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларны премияләү. 
 7.1. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларны премияләү җирле 

үзидарә органнарына йөкләнгән бурычларны һәм функцияләрне үтәү сыйфатын 



күтәрү, үз вәкаләтләрен вакытында һәм намуслы башкару максатларында 
башкарыла. 

7.2. Премия (депремирование) турындагы карарны Комиссия аны карауга 
район Советы аппараты җитәкчесе тәкъдим иткән мәгълүмат нигезендә кабул 
итә. 

Комиссия составы Әлмәт муниципаль районы Советы Президиумы 
әгъзалары арасыннан өч депутат арасыннан төзелә һәм Әлмәт муниципаль 
районы Советы Президиумы утырышы беркетмәсе белән раслана.  

Ел саен комиссия составы яңадан карала. Бер үк депутат ике ел рәттән 
комиссия әгъзасы була алмый. Әлеге чикләү район башлыгы урынбасарына 
карата кулланылмый.  

Комиссия үз эшчәнлеген Әлмәт муниципаль районы Советы Президиумы 
карары буенча туктата. 

7.3. Комиссия үзенә йөкләнгән функцияләрне гамәлгә ашыру өчен район 
җирле үзидарә органнарыннан һәм вазыйфаи затлардан үз эше өчен кирәкле 
материалларны һәм документларны соратып алырга хокуклы.  

7.4. Комиссия утырышлары кирәк булганда үткәрелә. 
Комиссия утырышы, әгәр анда комиссиянең барлык әгъзалары катнашса, 

хаклы санала. Комиссия тавыш бирү юлы белән карарлар кабул итә.  
Комиссия карары беркетмә рәвешендә рәсмиләштерелә һәм карар кабул 

ителгән көннән алып бер эш көненнән дә соңга калмыйча җирле үзидарә 
органнарының бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлегенә (бухгалтериягә) 
җибәрелә. Беркетмәнең күчермәсе район Советы аппараты җитәкчесенә, карар 
кабул ителгән көннән соң бер эш көненнән дә соңга калмыйча җирле үзидарә 
органының кадрлар бүлегенә (кадрлар хезмәткәренә) җибәрелә.  

7.5. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән премияне түләү (премия күләмен 
киметү), шулай ук муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар өчен, әлеге карар 
белән билгеләнгән башка түләүләрне түләү өчен комиссия карары нигез булып 
тора.  

7.6. Комиссия карары җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә 
гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затларының, Әлмәт муниципаль районы 
Советының 2018 елның 11 маендагы 233 номерлы карары белән расланган 
Контроль-хисап палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль районы муниципаль 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары каралган башка 
түләүләрне айлык хезмәткә түләнгән акча, шулай ук башка муниципаль актлар 
белән - Район башлыгына, район башлыгы урынбасарына, Әлмәт муниципаль 
районы Контроль-хисап палатасы рәисенә һәм рәис урынбасарына.  

7.7. Әлеге Нигезләмәнең 1.7 пунктында билгеләнгән премияләрне түләү 
өчен комиссия карары таләп ителми. Күрсәтелгән очракта премияне түләү өчен 
республика һәм федераль хакимият органнарының тиешле күрсәтмәсе (башка 
хокукый документ) нигез булып тора.»;  

 
 
 
 
 
 



1.4. карарны түбәндәге эчтәлекле 2 нче кушымта белән тулыландырырга:  
  
       
       “Татарстан Республикасы  
       Әлмәт муниципаль районы  
       Советы карарына 2 нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары муниципаль хезмәткәрләренә һәм муниципаль вазыйфаларны 

биләүче затларга өстәмә түләүләр турында нигезләиә   
 

1. Нормаль булмаган хезмәт көне шартларында эшләгән өчен муниципаль 
хезмәткәрләргә айлык компенсация түләүләре түбәндәге күләмнәрдә 
вазыйфаларның түбәндәге исемлеге өчен билгеләнә:  

- муниципаль хезмәтнең иң югары вазифалары-вазыйфаи окладка карата 
150 процентка кадәр; 

- гамәлдәге законнарда, муниципаль хезмәт вазыйфаларында каралган төп 
һәм башка вазыйфалар-вазыйфаи окладка 100 процентка кадәр. 

Күрсәтелгән компенсация түләү турындагы карар җирле үзидарә 
органының хокукый акты белән билгеләнгән муниципаль хезмәткәрләр 
исемлеге нигезендә җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан кабул ителә, 
алар өчен билгеләнгән хезмәт көне шарты билгеләнә. 

Муниципаль вазыйфаларны биләгән затлар өчен айлык компенсация 
түләүләре норматив булмаган хезмәт көне шартларында эшләгән өчен җирле 
үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы 
вазыйфаи затлары, Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рәисе, 
муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары 
нигезендә билгеләнә торган акчалата түләүнең 50% ына кадәр билгеләнә. 

Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар өчен күрсәтелгән 
компенсация түләү билгеләү турындагы карар Татарстан Республикасы Әлмәт 
муниципаль районы җирле үзидарә органнарының муниципаль вазыйфаларын 
биләүче затларны һәм муниципаль хезмәткәрләрен бүләкләү турындагы 
Нигезләмәнең 7 бүлеге нигезендә гамәлдә булган комиссия тарафыннан кабул 
ителә. 

2. Муниципаль хезмәткәрләргә профильле гыйльми дәрәҗәсе өчен айлык 
өстәмә түләү күләме билгеләнә: 

фәннәр кандидаты – муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи окладына 
карата 1,5 процент; 

фәннәр докторы – муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи окладына 2 
процент. 

Муниципаль хезмәткәрләргә профильле гыйльми дәрәҗә өчен айлык 
өстәмә түләү җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан билгеләнә. 

3. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга профиль гыйльми 
дәрәҗәсе өчен айлык өстәмә түләү Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль 
районы җирле үзидарә органнарының муниципаль вазыйфаларын һәм 
муниципаль хезмәткәрләрен премияләү турындагы Нигезләмәнең 7 бүлеге 



нигезендә гамәлдә булган комиссия карары нигезендә түбәндәге күләмнәрдә 
гамәлгә ашырыла: 

фәннәр кандидаты-ай саен 1,5 процент акчалата түләү күләмендә; 
фәннәр докторы-ай саен 2 процент акчалата түләү күләмендә; 
4. Татарстан Республикасы мактаулы исеме өчен вазыйфаи окладка айлык 

өстәмә түләү эш бирүче карары нигезендә муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи 
окладының 2 проценты күләмендә билгеләнә. 

5. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар өчен Татарстан 
Республикасы мактаулы исеме өчен айлык өстәмә түләү Татарстан 
Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарының 
муниципаль вазыйфаларын һәм муниципаль хезмәткәрләрен премия бирү 
турындагы Нигезләмәнең 7 бүлеге нигезендә гамәлдә булган комиссия карары 
белән билгеләнә, - Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 11 
маендагы 233 номерлы карары белән расланган Җирле үзидарәнең үз 
вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи 
затларының, контроль-хисап палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль районы 
муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары 
нигезендә билгеләнгән акчалата түләүнең 2 проценты күләмендә. 

6. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга һәм Татарстан 
Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары 
муниципаль хезмәткәрләренә өстәмә түләүләр турында әлеге Нигезләмә 
нигезендә билгеләнгән өстәмә түләүләр (2 нче кушымта) түләүләрнең 
гарантияле төре - акчалата түләү (бүләкләү) булып тора.». 

 
1.5. карарны түбәндәге эчтәлекле 3 нче кушымта белән тулыландырырга: 
 
       “Татарстан Республикасы  
       Әлмәт муниципаль районы  
       Советы карарына 3 нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары муниципаль хезмәткәрләренә һәм муниципаль вазыйфаларны 

биләүче затларга матди ярдәм турында 
 
1. Әлеге Нигезләмә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга һәм 

Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары 
муниципаль хезмәткәрләренә матди ярдәм күрсәтүне тәртипкә салу 
максатларында эшләнгән. 

2. Матди ярдәм түбәндәге очракларда түләнә: 
2.1. тиешле җирле үзидарә органнарыннан, Эчке эшләр, янгынга каршы 

хезмәт органнарыннан һәм күрсәтелгән хәлләр нәтиҗәсендә китерелгән зыянны 
раслый торган башка органнардан документлар тапшырганда, табигый бәла-
казалар һәм бүтән көтелмәгән хәлләр аркасында милекне (янгын, милекне 
урлау, газ -, җылылык һәм су белән тәэмин итү) югалткан яисә зыян күргән 
очракта, муниципаль хезмәткәр һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче 
затларның мөлкәтенә туры килгән зыянны раслаучы документлар тапшырганда 
(янгын, мөлкәтне урлау, газ -, җылылык һәм су белән тәэмин итү); 



2.2. еллык түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр бирелә. 
3. Муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга матди ярдәм күрсәтү 

турындагы карар муниципаль вазыйфаны биләгән зат гаризасы нигезендә 
Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары 
муниципаль вазыйфаларын биләүче затларны һәм муниципаль хезмәткәрләрне 
премияләү турындагы Нигезләмәнең 7 бүлеге нигезендә гамәлдә булган 
комиссия тарафыннан кабул ителә.  

4. Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе, Әлмәт 
муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитеты муниципаль 
хезмәткәрләренә, Әлмәт муниципаль районының мәдәният идарәсе, Әлмәт 
муниципаль районының мәгариф идарәсе, Әлмәт муниципаль районының 
физик культура, спорт һәм туризм идарәсе, Әлмәт муниципаль районының 
балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе җитәкчеләренә, Әлмәт муниципаль районы 
Финанс-бюджет палатасы һәм Җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасы 
рәисләренә матди ярдәм түләү өчен муниципаль район башлыгына яки җирле 
үзидарә органы җитәкчесенә (эш бирүчегә) юлланган дәгъва кылучы затның 
гаризасы нигез булып тора  

5. Әлеге пунктта күрсәтелгән идарәләрнең (башлыклардан тыш), Әлмәт 
муниципаль районының Финанс-бюджет палатасының (рәистән тыш) һәм 
Әлмәт муниципаль районының җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасының 
(рәистән тыш), Әлмәт муниципаль районының Контроль-хисап палатасының 
(рәис урынбасарыннан һәм рәис урынбасарыннан тыш) муниципаль 
хезмәткәрләре өчен матди ярдәм түләү өчен нигез булып күрсәтелгән органнар 
һәм идарә җитәкчеләре күрсәтмәсе тора. 

6.  Еллык түләүле отпуск биргәндә матди ярдәм җирле үзидарәнең үз 
вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затларына, 
Әлмәт муниципаль районы Советы карары белән расланган Контроль-хисап 
палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренә еллык 
түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр бирелә торган акчадан бер тапкыр бирелә 
торган аерма күләмендә бер тапкыр түләнә, муниципаль хезмәткәрләр өчен ике 
айлык хезмәткә түләнгән акча һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар 
өчен ике акчалата түләү күләмендә. 

7. Агымдагы елда чираттагы ялны файдаланмаган очракта, отпускка 
матди ярдәм ел ахырында түләнә һәм исәп-хисап әлеге Нигезләмәнең 6 
пунктында билгеләнгән нигезләмәләрдән чыгып башкарыла.  

Агымдагы календарь ел дәвамында кабул ителгән хезмәткәрләргә 
отпускка матди ярдәм фактик эш вакытында һәм хезмәткәр чынлыкта эшләми, 
әмма аның өчен федераль законнар нигезендә эш урыны (вазыйфасы) 
сакланганда, бала тәрбияләү вакытыннан тыш, аларга законда билгеләнгән 
яшькә җиткәнче дә түләнә. 

8. Муниципаль хезмәт вазифасыннан киткән затларга отпускка матди 
ярдәм фактик эш вакытында һәм хезмәткәр чынлыкта эшләми, әмма аның өчен 
федераль законнар нигезендә эш урыны (вазыйфасы), бала карау вакытыннан 
тыш, законда билгеләнгән яшькә җиткәнче түләнә. 

9. Муниципаль хезмәт вазыйфасының иң соңгы яшенә ирешүгә бәйле 
рәвештә эштән азат ителгән затларга, шулай ук муниципаль хезмәттә эшләүгә 



комачаулаучы инвалидлык бирүгә бәйле рәвештә, отпускка матди ярдәм әлеге 
Нигезләмә нигезендә түләнә. 

 
10. Яллаучы (эш бирүче) вәкиле инициативасы буенча эштән азат ителгән 

затларга ялга матди ярдәм түләнми. 
11. Матди ярдәм муниципаль берәмлек бюджетында каралган акчалар 

хисабына хезмәт өчен түләү фондыннан түләнә, әмма хезмәткә түләү 
системасына керми. 

12. Табигый бәла-казалар һәм башка көтелмәгән хәлләр (янгын, мөлкәтне 
урлау, газ, җылылык һәм су белән тәэмин итү) нәтиҗәсендә мөлкәтне югалту 
яки зыян күргән очракта матди ярдәм күрсәтү хезмәт өчен түләү фонды буенча 
акчаларны экономияләү булганда һәм хезмәт өчен түләү системасына кергән 
вазыйфаи окладларны, акчалата бүләкләүләрне һәм башка мәҗбүри түләүләрне 
гарантияләнгән очракта гына башкарыла.».  

2. Җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә элек чыгарылган хокукый 
актларны әлеге карарга туры китерергә, шулай ук ведомство карамагындагы 
учреждениеләр, муниципаль предприятиеләр буенча эш алып барырга. 
 3. Район башкарма комитеты хокук идарәсенә (Шәйхулова Ф.Х.) әлеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, “Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүматлар рәсми порталында” 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль районы сайтында 
урнаштырырга. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә һәм 2018 
елның 1 маеннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 
 5. Әлеге карарның үтǝлешен тикшерүдә тотуны район Советының  
законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә  мәсьәләләре 
буенча даими комиссиясенә йөклǝргǝ (И.Р. Баһманов).  

 
 
 

Муниципаль район башлыгы                                                           А.Р. Хәйруллин 


