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Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен
даими нигездә гамәлгә ашыручы
сайланулы вазыйфаи затлары,
Әлмәт муниципаль районы хезмәткәрләре,
Контроль-хисап палатасы рәисе хезмәтенә
түләү тәртибе һәм шартлары турында
Социаль гарантияләрне тәэмин итү, җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими
нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затлары, Контроль-хисап палатасы рәисе,
муниципаль хезмәткәрләр, аларның һӛнәри хезмәт эшчәнлеген стимуллаштыру
максатларында, «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
хезмәт турында 2013 елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарәнең үз
вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы депутатларына, сайланулы вазыйфаи
затларына, муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап органнары рәисләренә, Татарстан
Республикасында муниципаль хезмәткәрләргә хезмәт ӛчен түләү чыгымнарын
формалаштыру нормативлары турында» 2018 елның 28 мартындагы 182 номерлы карары
белән Әлмәт шәһәр прокуратурасының 2018 елның 11 маендагы 02-01-23 номерлы
бәяләмәсе белән
Әлмәт муниципаль районы Советы КАРАР БИРӘ:
1. Расларга кушымта итеп бирелә торган:
Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы
вазыйфаи затлары, Контроль-хисап палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль районы
муниципаль хезмәткәрләренең хезмәт ӛчен түләү тәртибе һәм шартлары;
1 нче кушымта нигезендә Әлмәт муниципаль районы муниципаль
хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары күләме;
2 нче кушымта нигезендә айлык түләүләрне исәпләү ӛчен Әлмәт муниципаль
районы муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларына процент ставкалары
күләме;
3 нче кушымта нигезендә үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы җирле
үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затларына, Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап
палатасы Рәисенә айлык акчалата бүләк күләме;
үз вәкаләтләрен даими нигездә башкаручы сайланулы вазыйфаи затларга айлык
түләүгә айлык ӛстәмә түләү күләме;
4 нче кушымта нигезендә дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән эшләгән
ӛчен Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладына айлык
ӛстәмә күләме.
2. Муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары күләме, шулай ук айлык һәм
башка ӛстәмә түләүләр һәм түләүләрнең күләме арту ягына түгәрәкләнү бер сумга кадәр
җитәргә тиеш дип билгеләргә.

3. Әлмәт муниципаль районы Советының түбәндәге карарлары үз кӛчен югалткан
дип танырга:
2010 елның 3 сентябрендәге «Әлмәт муниципаль районы «муниципаль
берәмлегенең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы җирле үзидарәнең
сайланулы вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләренә хезмәт ӛчен түләү турында»
427 нче карары»;
2012 елның 13 декабрендәге «Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә
гамәлгә ашыручы муниципаль берәмлекләр башлыкларының, депутатларының, сайлап
куела торган вазыйфаи затларының акчалата түләүләре һәм муниципаль хезмәткәрләрнең
айлык вазыйфаи окладлары күләмнәрен индексацияләү турында» 264 нче карары.
4. Җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә элек чыгарылган хокукый актларны
әлеге карарга туры китерергә.
5. Район башкарма комитетының хокук идарәсенә (Ф.Х. Шәйхулова) әлеге карарны
«Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан Республикасы хокукый
мәгълүматның рәсми порталы»на (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Әлмәт муниципаль
районы сайтына урнаштырырга.
6. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз кӛченә керә һәм 2018 елның
1 маеннан барлыкка килгән хокук мӛнәсәбәтләренә кагыла.
7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Советының закон, хокук
тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә
(И. Р. Баһманов) йӛкләргә.

Муниципаль район башлыгы

А.Р. Хәйруллин
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Әлмәт муниципаль районының
үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи
затларына, Контроль-хисап палатасы рәисе, муниципаль хезмәткәрләренә
хезмәт ӛчен түләү тәртибе һәм шартлары
Әлеге тәртип Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы
сайланулы вазыйфаи затлары, Контроль-хисап палатасы рәисе, Әлмәт муниципаль
районының муниципаль хезмәткәрләре хезмәтенә түләү күләмен билгели.
I. Әлмәт муниципаль районының
үз эшчәнлеген даими нигездә гамәлгә ашыручы җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи
затлары, Контроль-хисап палатасы рәисе хезмәте ӛчен түләү
1.
Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы башлыгы, башлык
урынбасары, Рәис һәм рәис урынбасарының айлык акчалата бүләге әлеге карарга 3 нче
кушымтада күрсәтелгәннәрдән артмаган күләмнәрдә билгеләнә.
2.
Әлмәт муниципаль районы башлыгы, башлык урынбасары, Контроль-хисап
палатасы рәисе һәм рәис урынбасарына еллык түләүле отпуск биргәндә, бер тапкыр
бирелә торган түләү бер айлык акчалата түләүдән артмаган күләмдә түләнә.
3.
Әлмәт муниципаль районы башлыгына еллык түләүле отпуск бирелгәндә
айлык акчалата бүләк һәм бер тапкыр түләнә торган түләүләрдән тыш, ай саен акчалата
бүләк, 4 нче кушымта нигезендә дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән эшләгән
ӛчен айлык ӛстәмә түләнә.
Әлмәт муниципаль районы башлыгына эш нәтиҗәләре буенча ӛстәмә рәвештә
премияләр түләнә, шулай ук муниципаль хокукый актларда каралган башка түләүләр
башкарыла ала.
Шул ук вакытта Әлмәт муниципаль районы башлыгына айлык акчалата
түләүләрнең гомуми күләме Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан
Республикасы дәүләт вазифаларын биләүче затларны акчалата бүләкләү турында» 2006
елның 27 мартындагы ПУ-122 номерлы Указы нигезендә билгеләнә торган Татарстан
Республикасы министрына айлык акчалата түләүләрнең гомуми күләменнән артып китә
алмый.
4.
Әлмәт муниципаль районы башлыгы урынбасарына, айлык акчалата бүләк
һәм еллык түләүле отпуск биргәндә, бер тапкыр түләнә торган акчадан тыш, айлык
акчалата бүләк түләнә.
Әлмәт муниципаль районы башлыгы урынбасарына эш нәтиҗәләре буенча ӛстәмә
рәвештә премияләр түләнә ала, шулай ук муниципаль хокукый актларда каралган башка
түләүләр, Муниципаль орган бурычларын һәм функцияләрен үтәүне тәэмин итүне исәпкә
алып, эш бирүче карары белән башкарыла ала.

Шул ук вакытта Әлмәт муниципаль районы башлыгы урынбасарына айлык
акчалата түләүнең гомуми күләме Әлмәт муниципаль районы башлыгына айлык гомуми
акчалата түләүләрнең 0,55 күләменнән артып китә алмый.
5.
Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рәисенә ай саен
акчалата бүләк һәм еллык түләүле отпуск биргәндә, бер тапкыр түләнә торган акчадан
тыш айлык акчалата бүләк түләнә.
Әлмәт муниципаль районының Контроль-хисап палатасы рәисенә эш нәтиҗәләре
буенча ӛстәмә рәвештә премияләр түләнә, шулай ук муниципаль хокукый актлар,
Муниципаль орган бурычларын һәм функцияләрен үтәүне тәэмин итүне исәпкә алып, эш
бирүче карары белән каралган башка түләүләр башкарыла ала.
Шул ук вакытта айлык акчалата түләүләрнең гомуми күләме Әлмәт муниципаль
районы башлыгына айлык гомуми акчалата түләүләрнең 0,55 күләменнән артмаска тиеш.
6.
Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рәисе урынбасарына,
айлык акчалата бүләк һәм еллык түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр түләнә торган
түләүдән тыш, айлык акчалата бүләк түләнә.
Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рәисе урынбасарына эш
нәтиҗәләре буенча ӛстәмә рәвештә премияләр түләнә, шулай ук муниципаль хокукый
актлар, Муниципаль орган бурычларын һәм функцияләрен үтәүне тәэмин итүне исәпкә
алып, эш бирүче карары белән каралган башка түләүләр башкарыла ала.
Шул ук вакытта Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы рәисе
урынбасарына айлык акчалата түләүләрнең гомуми күләме Әлмәт муниципаль районы
Контроль-хисап палатасы рәисенә айлык гомуми акчалата түләүләрнең 0,70 күләменнән
артмаска тиеш.
II.
Әлмәт муниципаль районында
муниципаль хезмәткәрләр хезмәте ӛчен түләү
7. Муниципаль хезмәткәрнең хезмәт ӛчен түләү үзе биләгән муниципаль хезмәт
вазыйфалары (алга таба – вазыйфаи оклад) нигезендә муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи
окладыннан, шулай ук әлеге Тәртип белән билгеләнә торган айлык һәм башка түләүләрдән
(алга таба – башка түләүләр) торган акчалата эчтәлек рәвешендә башкарыла.
Башка түләүләргә карый:
1) күп еллар хезмәт иткән ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә;
2) муниципаль хезмәтнең аерым шартлары ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә
(катлаулылык, киеренкелек, хезмәттәге югары казанышлар, махсус эш режимы);
3) аеруча мӛһим һәм катлаулы хезмәт башкарган ӛчен премияләр;
4) айлык акчалата бүләкләү;
5) сыйныф чины ӛчен айлык ӛстәмә түләү;
6) еллык түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр бирелә торган түләү;
7) матди ярдәм;
8) тӛп хезмәт вазифаларына норматив хокукый актларга һәм хокукый актлар
проектларына коррупциягә каршы һәм хокукый экспертиза үткәрү керә торган
муниципаль хезмәткәрләргә айлык түләүләр;
9) дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән эшләү ӛчен вазыйфаи окладка
айлык ӛстәмә түләү;
10) муниципаль орган бурычларын һәм функцияләрен үтәүне тәэмин итүне исәпкә
алып, эш бирүче карары белән каралган башка түләүләр.
8. Муниципаль хезмәткәргә түләнә:
1) 1 нче кушымта нигезендә вазыйфаи оклад;
2) күп еллар хезмәт иткән ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә күләмнәрдә:

Муниципаль хезмәт стажы булганда

Ӛстәмә күләме, процентларда

1 елдан 5 елга кадәр

5

5 елдан 10 елга кадәр

10

10 елдан 15 елга кадәр

15

15 елдан артык

20

3) муниципаль хезмәтнең аерым шартлары ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә
(хезмәттәге югары казанышлар, махсус эш режимы), җирле үзидарә органы җитәкчесе
тарафыннан билгеләнүче күләмнәрдә билгеләнә:
югары муниципаль вазифалар ӛчен-вазыйфаи окладның 9 проценты;
тӛп муниципаль вазифалар ӛчен-вазыйфаи окладның 7 проценты;
әйдәп баручы муниципаль вазифалар ӛчен-вазыйфаи окладның 5 проценты;
ӛлкән муниципаль вазифалар ӛчен-вазыйфаи окладның 3 проценты;
кече муниципаль вазифалар ӛчен-вазыйфаи окладның 1 проценты;
4) аеруча мӛһим һәм катлаулы биремнәрне үтәгән ӛчен премияләр - муниципаль
орган бурычларын һәм функцияләрен үтәүне, вазыйфаи күрсәтмәне үтәүне тәэмин итү
шарты белән вазыйфаи окладларның 1 проценттан артмаган күләмдә;
5) вазыйфаи окладның 1 процентыннан артмаган күләмдә айлык акчалата бүләкләү;
6) сыйныф чиннары ӛчен артмаган күләмнәрдә айлык ӛстәмә түләү:

Сыйныф чины

1

Сыйныф чины ӛчен ӛстәмә
түләү күләме,
вазыйфаи окладка карата
процент
2

I класслы хакыйкый муниципаль Киңәшче
I класслы муниципаль Киңәшче
I класслы муниципаль хезмәт Киңәшчесе
I класслы муниципаль хезмәт референты
I класслы муниципаль хезмәт секретаре

7

II класслы хакыйкый муниципаль Киңәшче
II класслы муниципаль Киңәшче
II класслы муниципаль хезмәт Киңәшчесе
II класслы муниципаль хезмәт референты
II класслы муниципаль хезмәт секретаре

5

III класслы хакыйкый муниципаль Киңәшче
III класслы муниципаль Киңәшче
III класслы муниципаль хезмәт Киңәшчесе
III класслы муниципаль хезмәт референты
III класслы муниципаль хезмәт секретаре

3

7) еллык түләүле отпуск бирелгәндә 1,2 вазыйфаи окладтан артмаган күләмдә бер
тапкыр бирелә торган түләү.
Әгәр муниципаль хезмәткәргә календарь ел дәвамында еллык түләүле отпуск
бирелмәгән булса, бер тапкыр түләнә торган түләү билгеләнгән вакытка пропорциональ
рәвештә исәпләнә һәм декабрьдә түләнә, муниципаль хезмәткәр эштән азат ителгән
очракта – хезмәт контрактының (хезмәт килешүе) туктатылган кӛненнән дә соңга
калмыйча.
Муниципаль хезмәтнең беренче елында еллык түләүле отпуск бирелгәндә бер
тапкыр бирелә торган түләү календарь елда эшләнгән вакытка пропорциональ рәвештә
башкарыла. Әлеге вакыт муниципаль хезмәткә агымдагы елның 31 декабренә кадәр кергән
кӛннән исәпләнә;
8) хезмәт ӛчен түләүнең билгеләнгән фонды чикләрендә матди ярдәм;
9) 2 нче кушымта нигезендә муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладларына
процент ставкалары күләмнәре буенча айлык түләүләр. Әлеге түләү тӛп хезмәт
вазифаларына норматив хокукый актларга һәм хокукый актлар проектларына коррупциягә
каршы һәм хокукый экспертиза үткәрү керә торган муниципаль хезмәткәрләргә
башкарыла;
10) 4 нче кушымта нигезендә дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән эшләү
ӛчен вазыйфаи окладка айлык ӛстәмә түләү;
11) муниципаль орган бурычларын һәм функцияләрен үтәүне тәэмин итүне исәпкә
алып, эш бирүче карары белән каралган башка түләүләр.
9. Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең айлык акчалата
керемнәре күләме Әлмәт муниципаль районы башлыгына айлык гомуми акчалата
түләүләрнең 0,6 күләменнән артмаска тиеш.
Муниципаль район башлыгы
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Татарстан Республикасы
Әлмәт муниципаль районы
Советының 2018 елның
11 маендагы № 233
карарына 1 нче кушымта
Муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары күләме
Әлмәт муниципаль районы

Вазифаның исеме

Вазыйфаи оклад

Башкарма комитет җитәкчесе

33 489

Район Советы аппараты җитәкчесе

30 922

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары

30 364

Башка җирле үзидарә органы җитәкчесе

30 252

Башка җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары

27 461

Идарә башлыгы, мӛстәкыйль бүлек башлыгы (мӛдире), Башкарма
комитетның башка структур бүлекчәсе җитәкчесе, контроль органы
аудиторы

22 996

Идарә башлыгы урынбасары, мӛстәкыйль бүлек башлыгы урынбасары
(мӛдире), Башкарма комитетның башка структур бүлекчәсе җитәкчесе
урынбасары

18 978

Район башлыгы ярдәмчесе, Башкарма комитет җитәкчесе ярдәмчесе,
район башлыгы киңәшчесе, Башкарма комитет җитәкчесе киңәшчесе

18 978

Башкарма комитет идарәсе составында бүлек башлыгы

18 978

Бүлек мӛдире

17 638

Баш белгеч

16 968

Әйдәп баручы белгеч

15 964

1нче категорияле белгеч, 2 нче категорияле белгеч, белгеч

14 289

Муниципаль район башлыгы

А.Р. Хәйруллин

Татарстан Республикасы
Әлмәт муниципаль районы
Советының 2018 елның
11 маендагы № 233
карарына 2 нче кушымта
Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең
айлык түләүләрен исәпләү ӛчен вазыйфаи окладларына
процент ставкалары күләме

Муниципаль хезмәт вазифасы тӛркеме

Югары муниципаль вазифалар
Тӛп муниципаль вазифалар
Әйдәп баручы муниципаль вазифалар
Ӛлкән муниципаль вазифалар

Муниципаль район башлыгы

Вазыйфаи окладка
процент ставкалары
күләме

8
6
4
2

А.Р. Хәйруллин

Татарстан Республикасы
Әлмәт муниципаль районы
Советының 2018 елның
11 маендагы № 233
карарына 3 нче кушымта
Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарәсенең сайланулы вазыйфаи затларына, даими
нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы Контроль-хисап палатасы рәисенә
айлык акчалата бүләкләү күләме

(сум)
Вазыифаның исеме

Башлык
Башлык урынбасары
Контроль-хисап палатасы рәисе

Контроль-хисап палатасы рәисе урынбасары

Муниципаль район башлыгы

Айлык акчалата бүләк
күләме

33 948
30 552
30 552
21 387

А.Р. Хәйруллин

Татарстан Республикасы
Әлмәт муниципаль районы
Советының 2018 елның
11 маендагы № 233
карарына 4 нче кушымта
Үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайлап алынган вазыйфаи затларны ай
саен бүләкләү, дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән эшләү ӛчен
Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладына айлык
ӛстәмә түләү күләме

Ӛстәмә түләү исеме

«Бӛтенләй яшерен» серлелек дәрәҗәсе булган
мәгълүматлар белән эшләү ӛчен

Рӛхсәтне рәсмиләштергәндә «яшерен» серлелеге
булган мәгълүматлар белән эшләү ӛчен
- тикшерү чаралары үткәреп
- тикшерү чараларын үткәрмичә

Дәүләт серен саклау буенча структур бүлекчәләрдә эш
стажы ӛчен:
1 елдан 5 елга кадәр
5 елдан 10 елга кадәр
10 елдан артыграк та

Муниципаль район башлыгы

Айлык акчалата бүләкләрдән,
вазыйфаи окладтан ӛстәмә
түләүләр күләме, процентларда
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4
3

2,5
3,7
4,9

А.Р. Хәйруллин

