
 

29 март, 2017 ел № 16/6 

 

 

Хезмǝткǝ түлǝүнеӊ яӊа системасы кертелгǝн 

муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝре өчен хезмǝткǝ түлǝү шартларын 

җайга салу өлкǝсендǝ Шǝhǝр Советыныӊ 

аерым карарларына үзгǝрешлǝр кертү турында 

 

 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2014 елныӊ 10 

октябрендǝге «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ кайбер 

карарларына үзгǝрешлǝр кертү турында» 752 санлы Карары, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2017 елныӊ 16 мартындагы «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2012 елныӊ 10 декабрендǝге  «Татарстан 

Республикасы дǝүлǝт мǝдǝният учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ 

түлǝү шартлары турында» 1072 санлы карарына үзгǝрешлǝр кертү турында» 145 

санлы Карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2017 елныӊ 16 

мартындагы «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2010 елныӊ 24 

августындагы «Татарстан Республикасы дǝүлǝт учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝренеӊ 

хезмǝтлǝренǝ түлǝү шартлары турында 678 санлы карарына үзгǝрешлǝр кертү 

турында» 146 санлы Карары, шǝhǝр Уставыныӊ 28 маддǝсе нигезендǝ  

Шǝhǝр Советы 

 

КАРАР бирде: 

 

1. Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге 22/8 санлы Карары (Шǝhǝр 

Советыныӊ 2013 елныӊ 21 февралендǝге 23/6, 2013 елныӊ 30 маендагы 25/7, 2013 

елныӊ 29 августындагы 26/5, 2014 елныӊ 10 июлендǝге 31/7 санлы Карарлары 

редакциясендǝ) белǝн расланган Башкару сǝнгате муниципаль учреждениелǝренеӊ 

мǝдǝният хезмǝткǝрлǝре вазифалары hөнǝри квалификацион төркемнǝре 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү шартлары турында нигезнамǝгǝ түбǝндǝге 

үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 

1) 6 пунктта: 

- тугызынчы абзацта «урта (тулы) гомуми белем hǝм башлангыч hөнǝри белем, - 

1,050» сүзлǝрен «квалификацияле эшчеләр (хезмәткәрләр) хǝзерлǝү программалары 

буенча урта гомуми белем hǝм урта hөнǝри белем, - 1,347» сүзлǝренǝ алыштырырга; 
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- унынчы hǝм унберенче абзацларны яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«урта звено белгечлǝрен хǝзерлǝү программалары буенча урта hөнǝри белемгǝ 

ия хезмǝткǝрлǝр өчен, - 1,570; 

аттестацияне уӊышлы узган затка «бакалавр» квалификациясен бирү белǝн 

расланучы югары белемгǝ ия хезмǝткǝрлǝр өчен, - 1,647;»; 

- унөченче абзацны яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«йомгаклау аттестациясен уӊышлы узган затка «магистр» яки «дипломлы 

белгеч» квалификациясен бирү белǝн расланучы югары белемгǝ ия хезмǝткǝрлǝр 

өчен, - 1,570;»; 

2) 7 пунктныӊ 2 таблицасын яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

 

«2 таблица 

 

Башкару сǝнгǝте хезмǝткǝрлǝренǝ хезмǝткǝ түлǝү буенча 

 разрядлар билгелǝү өчен нигезлǝр  

 

Хезмǝткǝ 

түлǝү разряды  

Тиешле вазифаны билǝү өчен кирǝкле белем дǝрǝҗǝсе  

1 Төп гомуми hǝм урта гомуми белем  

2 Квалификацияле эшчеләр (хезмәткәрләр) хǝзерлǝү 

программалары буенча урта hөнǝри белем, урта звено 

белгечлǝрен хǝзерлǝү программалары буенча урта hөнǝри 

белем   

3 Югары белем – бакалавриат 

4 Югары белем – специалитет яки магистратура»; 

 

3) 9 пунктны яӊа редкациядǝ бǝян итǝргǝ: 

«9. Əгǝр билǝгǝн вазифа югары белем – бакалавриат яисǝ специалитет яки 

магистратура, урта звено белгечлǝрен хǝзерлǝү программалары буенча урта hөнǝри 

белем, югары белемле затлар тарафыннан билǝнгǝн вазифалар буенча – бакалавриат 

яисǝ специалитет яки магистратура, урта звено белгечлǝрен хǝзерлǝү 

программалары буенча урта hөнǝри белем талǝп ителмǝгǝн очракта, урта гомуми 

белемгǝ туры килүче хезмǝткǝ түлǝү разряды билгелǝнǝ.»; 

2. Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге 22/8 санлы Карары белǝн 

расланган (Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 21 февралендǝге 23/6, 2013 елныӊ 30 

маендагы 25/7, 2013 елныӊ 29 августындагы 26/5, 2014 елныӊ 10 июлендǝге 31/7, 

2014 елныӊ 9 декабрендǝге 35/7 санлы Карарлары редакциясендǝ)  Муниципаль 

китапханǝлǝр, музейлар hǝм мǝдǝният-ял муниципаль мǝдǝният учреждениелǝренеӊ 

мǝдǝният хезмǝткǝрлǝре вазифалары hөнǝри квалификацион төркемнǝре 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү шартлары турында нигезнамǝгǝ түбǝндǝге 

үзгǝрешлǝрне кертергǝ:   
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1) тугызынчы абзацта «башлангыч hөнǝри белем, – 1,050» сүзлǝрен 

«квалификацияле эшчелǝр (хезмǝткǝрлǝр) хǝзерлǝү программалары буенча урта 

hөнǝри белем – 1,347» сүзлǝренǝ алыштырырга; 

2) унынчы абзацны яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«урта звено белгечлǝрен хǝзерлǝү программалары буенча урта hөнǝри белемгǝ 

ия хезмǝткǝрлǝр өчен, – 1,570»; 

3) унберенче абзацта «1, 284» саннарын «1,647» саннарына алыштырырга; 

4) унөченче абзацта «1,224» саннарын «1,570» саннарына алыштырырга. 

3. Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 15 апрелендǝге 39/8 санлы Карары (Шǝhǝр 

Советыныӊ 2016 елныӊ 8 июлендǝге 9/8, 2016 елныӊ 15 декабрендǝге 13/9 санлы 

Карарлары редакциясендǝ) белǝн расланган Муниципаль мǝгариф оешмалары 

хезмǝткǝрлǝре вазифаларыныӊ hөнǝри квалификацион төркемнǝре хезмǝткǝрлǝренǝ 

түлǝү шартлары турында Нигезнамǝгǝ түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 

1) 7 пунктта: 

- икенче абзацны түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

« ,1 imb KTO  »;
 

- җиденче абзац үз көчен югалткан дип танырга; 

2) 8 пунктны яӊа редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 

«8. Мǝгариф hǝм мǝктǝпкǝчǝ белем оешмалары, сǝнгать-эстетика, 

күппрофильле hǝм спорт юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем оешмалары, hөнǝри мǝгариф 

оешмалары педагогик хезмǝткǝренеӊ нигез оклады түбǝндǝге формула буенча 

исǝплǝнǝ:  

 

,1 PKKTO
ji mmb   

 

биредǝ: 

jmK  – өлкǝ приоритетыныӊ артучы коэффициенты; 

P  – китап бастыру продукциясе hǝм периодик басмалар белǝн тǝэмин итүгǝ 
100 сум күлǝмендǝ компенсация укыту нагрузкасына пропорциональ рǝештǝ 
билгелǝнǝ, лǝкин бер ставкадан артык түгел. 

ϴлкǝ приоритетыныӊ артучы коэффициенты педагогик хезмǝткǝрлǝрнеӊ нигез 

окладын исǝплǝп чыгару өчен кулланыла hǝм түбǝндǝгене тǝшкил итǝ:  

мǝктǝпкǝчǝ белем оешмаларында: 

квалификацияле эшчелǝр (хезмǝткǝрлǝр) хǝзерлǝү программалары буенча төп 

гомуми белемгǝ, урта гомуми белемгǝ hǝм урта hөнǝри белемгǝ ия хезмǝткǝрлǝр 

өчен, – 1,000; 

урта звено белгечлǝрен хǝзерлǝү программалары буенча урта hөнǝри белемгǝ 

ия хезмǝткǝрлǝр өчен, – 1,166; 

югары белемгǝ – бакалавриат – ия хезмǝткǝрлǝр өчен, – 1,223; 

югары белемгǝ – специалитет яки магистратура – ия хезмǝткǝрлǝр өчен, – 

1,166; 

гомуми белем оешмаларында: 

беренче, икенче, өченче квалификация дǝрǝҗǝсендǝге педагогик хезмǝткǝрлǝр 
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вазифаларыныӊ hөнǝри квалификацион төркеме хезмǝткǝрлǝре өчен:  

квалификацияле эшчелǝр (хезмǝткǝрлǝр) хǝзерлǝү программалары буенча төп 

гомуми белемгǝ, урта гомуми белемгǝ hǝм урта hөнǝри белемгǝ ия булганнарга, – 

1,000; 

урта звено белгечлǝрен хǝзерлǝү программалары буенча урта hөнǝри белемгǝ 

ия булганнарга, – 1,200; 

югары белемгǝ – бакалавриат – ия булганнарга, – 1,258; 

югары белемгǝ – специалитет или магистратура – ия булганнарга, – 1,200; 

дүртенче квалификация дǝрǝҗǝсендǝге педагогик хезмǝткǝрлǝр 

вазифаларыныӊ hөнǝри квалификацион төркеме хезмǝткǝрлǝре өчен – 1,029; 

сǝнгать-эстетика, күппрофильле hǝм спорт юнǝлешендǝ өстǝмǝ белем 

оешмаларында – 1,565;». 

4. Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 15 апрелендǝге 39/8 санлы Карары (Шǝhǝр 

Советыныӊ 2016 елныӊ 8 июлендǝге 9/8 санлы Карары редакциясендǝ) белǝн 

расланган Муниципаль учреждениелǝрнеӊ физик культура hǝм спорт хезмǝткǝрлǝре 

вазифаларыныӊ hөнǝри квалификацион төркемнǝре хезмǝткǝрлǝренǝ түлǝү 

шартлары турында нигезнамǝнеӊ 7 пунктына, җиденче абзацта «1,155» саннарын 

«1,565» саннарына алыштырып, үзгǝрешлǝр кертергǝ. 

5. Əлеге Карарныӊ көче 2017 елныӊ 1 мартында барлыкка килгǝн хокук 

мөнǝсǝбǝтлǝрнǝ кагыла, рǝсми басылып чыккан көннǝн үз көченǝ керүче 1 пунктныӊ 

2, 3 пунктчаларыннан тыш.  

6. Əлеге Карар үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ социаль-

икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ. 

 

 

 

Шǝhǝр Хакиме                                                                          Н.Г. Мǝhдиев 
 


