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2017 елның 1 октябреннән Татарстан 

Республикасы бюджет тармагы 

хезмәткәрләре хезмәте өчен түләү 

буенча бердәм тариф челтәренә 

карамаган бюджет тармагының 

аерым оешмалары хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладларын күтәрү 

турында 

 

 

Татарстан Республикасы бюджет тармагы хезмәткәрләре хезмәте өчен түләү 

буенча бердәм тариф челтәренә карамаган бюджет тармагының аерым оешмалары 

хезмәткәрләренә социаль гарантияләр тәэмин итү максатларында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2017 елның 1 октябреннән Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Бюджет өлкәсенең Татарстан Республикасы бюджет өлкәсе 

хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган 

аерым оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2006 ел, 

15 июнь, 304 нче карары белән расланган һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Бюджет өлкәсенең Татарстан Республикасы бюджет өлкәсе 

хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган 

аерым оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү турында» 2008 ел, 4 февраль, 

66 нчы, «Бюджет өлкәсенең Татарстан Республикасы бюджет өлкәсе 

хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган 

аерым оешмалары хезмәткәрләренең вазыйфаи эш хаклары күләмнәрен арттыру 

турында» 2008 ел, 13 октябрь, 746 нчы, «2012 елның 1 октябреннән бюджет 

өлкәсенең Татарстан Республикасы бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен 

түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган аерым оешмалары 

хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын арттыру турында» 2012 ел, 1 октябрь, 815 
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нче һәм «2013 елның 1 октябреннән бюджет өлкәсенең Татарстан Республикасы 

бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре 

кагылмый торган аерым оешмалары хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын 

арттыру турында» 2013 ел, 30 сентябрь, 694 нче карарлары белән индексацияләнгән 

Татарстан Республикасы бюджет тармагы хезмәткәрләре хезмәте өчен түләү буенча 

бердәм тариф челтәренә карамаган бюджет тармагының аерым оешмалары җитәкче 

хезмәткәрләре, белгечләре һәм хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары күләмнәрен 

1,049 тапкырга арттырырга (индексацияләргә).  

2. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән хезмәткәрләрнең вазыйфаи 

окладлары күләме, шулай ук айлык һәм бүтән өстәмә түләүләр һәм күтәрелгәндә 

(индексацияләгәндә) түләүләр күләмнәре арту ягына таба бер сумга кадәр 

түгәрәкләнергә тиеш; 

әлеге карарны тормышка ашыру белән бәйле чыгымнарны финанслау 

тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджетында Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы белән баш эш итүчеләргә каралган бюджет 

ассигнованиеләре исәбеннән гамәлгә ашырыла.  

 

 
 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


