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 Муниципаль учреждениелǝр 

җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝренен 

хезмǝтенǝ түлǝү  турында  Шǝhǝр 

Советыныӊ аерым Карарларына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында  
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ  2017 елныӊ 

20 сентябрендǝге «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ  

2012 елныӊ 10 декабрендǝге «Татарстан Республикасы дǝүлǝт мǝдǝният 

учреждениеляренеӊ хезмǝтенǝ түлǝү  шартлары турында»  1072 санлы 

карарына үзгǝрешлǝр кертү хакында»  703 санлы Карарына, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ  2010 елныӊ 24 августындагы 

«Татарстан Республикасы дǝүлǝт учреждениелǝре хезмǝткǝрлǝренеӊ 

хезмǝтенǝ түлǝү  шартлары турында» № 678  санлы карарына үзгǝрешлǝр 

кертү хакында» 735 санлы Карарына, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетыныӊ  2017 елныӊ 15 декабрендǝге «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ  2014 елныӊ 18 октябрендǝге  
«Татарстан Республикасы дǝүлǝт учреждениелǝре hǝм дǝүлǝт оешмалары 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝт хакын арттыру турында»  768 санлы Карарына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында»  1000 санлы Карарына, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ  2017 елныӊ 28 декабрендǝге  
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елныӊ 14 

августындагы  569 нчы карары белән расланган Гражданнар оборонасы, 

халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү өлкәсендә Татарстан 

Республикасында бюджетара мөнәсәбәтләрне формалаштырганда исәпкә 
алына торган муниципаль учреждениеләр хезмәте өчен түләүгә Татарстан 

Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары бюджетлары 

чыгымнары күләмен билгеләү методикасына 2 нче кушымтага үзгәреш 

кертү хакында" 1064 Карарына, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 елныӊ 29 декабрендǝге»Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Хезмәт өчен түләүләре Бердәм тариф челтәре  
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нигезендә хисаплап чыгарыла торган Татарстан Республикасы 

бюджетыннан финансланучы оешмалар хезмәткәрләренә эш хакын 

арттыру турында» 2011 ел, 14 июнь, 477 нче карарына үзгәрешләр кертү 
хакында", 1123 нче карарына нигезлǝнеп,  

Шǝhǝр Советы  
КАРАР бирде: 

 

1. Хезмǝт хаклары: 

1) Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 15 апрелендǝге «Хезмґткґ 
тœлґœнеј яја системасы кертелгґн муниципаль учреждениелґр 
ќитґкчелґре Ÿґм хезмґткґрлґре šчен хезмґткґ тœлґœ шартларын 

билгелґœ турында» 39/8 санлы Карары нигезендǝ   (Шǝhǝр Советыныӊ 

2016 елныӊ 08 июлендǝге 9/8, 2016 елныӊ 15 декабрендǝге 13/9, 

2017 елныӊ 29 мартындагы 16/6, 2017 елныӊ 10 августындагы 

18/5 санлы Карарлары редакциясендǝ) 
 2) Шǝhǝр Советыныӊ  2012 елныӊ 20 декабрендǝге  «Шґіґр 

Советыныј 2010 елныј 26 августындагы 53/7 санлы Карары белґн 
расланган «Яр Чаллы шґіґренеј аерым муниципаль учреждениелґре 
ќитґкчелґре іґм хезмґткґрлґре ¿чен хезмґткґ тєлґєнеј яја системасы 

турында Нигезнамґгґ єзгґрешлґр кертє хакында»22/8 санлы Карарыныӊ  

(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 09 декабрендǝге 35/7, 2015 елныӊ  

15 апрелендǝге   39/8, 2017 елныӊ  29 мартындагы 16/6,  2017 елныӊ  

10 августындагы 18/5 санлы Карарлары редакциясендǝ) 6 пункты 

нигезендǝ  
җайга салынган муниципаль учреждение хезмǝткǝрлǝренеӊ вазифаи 

окладына, стимуллаштыру түлǝвенǝ (эш сыйфаты өчен түлǝүгǝ hǝм 

премия түлǝвеннǝн тыш) 2018 елныӊ 01 гыйнварыннан  14 процент 

күлǝмендǝ өстǝмǝ түлǝү билгелǝргǝ  
2. Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 15 апрелендǝге 39/8 санлы Карары 

белǝн расланган муниципаль мǝгариф оешмаларында hөнǝри 

квалификация группасы вазыйфаларын башкаручы хезмǝткǝрлǝрнен 

хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турындагы Нигезнамǝнеӊ  (Шǝhǝр Советыныӊ  

2016 елныӊ 08 июлендǝге  9/8, 2016 елныӊ 15 декабрендǝге  13/9; 2017 

елныӊ 29 мартындагы  16/6, 2017 елныӊ 10 августындагы  18/5 

Каралары редакциясендǝ) түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
1) 8 пунктныӊ унтугызынчы абзацында «1,565» санын «1,675» 

санына алыштырырга;  

2) 51 пунктныӊ унынчы абзацын гамǝлдǝн чыккан дип танырга.  

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

Карары белǝн расланган муниципаль учреждениелǝрнеӊ физик культура 

hǝм спорт хезмǝткǝрлǝре вазыйфаларыныӊ hөнǝри квалификацион 

төркемнǝре хезмǝткǝрлǝренǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝнеӊ 

(Шǝhǝр Советыныӊ 2016 елныӊ 08 июлендǝге 9/8, 2017 елныӊ 29 

мартындагы  16/6 санлы Карарлары редакциясендǝ) 7 пунктын түбǝндǝге 
редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
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–  өстǝмǝ белем бирү  оешмаларында  физик культура  hǝм спорт 

буенча укыту программаларын гамǝлгǝ куючы  физик культура hǝм спорт  

буенча педагоглар өчен  тармак приоритетын күтǝрү коэффициенты   

1,675, физик культура hǝм  спорт өлкǝсендǝ  профессиональ укыту 

программаларын гамǝлгǝ куючы тренер - укытучылар өчен -  1,565;». 

4. Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге 22/8 санлы 

Карары белǝн расланган Муниципаль китапханǝлǝр, музейлар hǝм 

мǝдǝният-ял муниципаль мǝдǝният учреждениелǝренеӊ мǝдǝният 

хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары hөнǝри квалификацион төркемнǝре 

хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү шартлары турында  Нигезнамǝнеӊ 

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

маендагы 25/7, 2013 елныӊ 29 августындагы 26/5, 2014 елныӊ 09 

декабрендǝге 31/7,  2017 елныӊ 29 мартындагы 16/6 санлы Карарлары  

редакциясендǝ)  6 пунктына  түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертегǝ: 
1) сигезенче абзацта «1,347» санын «1,441» санына алыштырырга; 
2) тугызынчы абзацта «1,570» санын «1,680» санына 

алыштырырга; 
3) унынчы абзацта  «1,647» санын «1,762» санына алыштырырга; 
4) уникенче абзацта  «1,570» санын «1,680» санына алыштырырга. 

5. Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге 22/8 санлы 

Карары белǝн расланган башкару сǝнгате муниципаль 

учреждениелǝренеӊ мǝдǝният хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары hөнǝри 

квалификацион төркемнǝре хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү 
шартлары турында Нигезнамǝнеӊ (Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 21 

февралендǝге 23/6, 2013 елныӊ 30 маендагы 25/7, 2013 елныӊ 29 

августындагы 26/5, 2014 елныӊ 09 декабрендǝге 31/7,  2017 елныӊ 29 

мартындагы 16/6 санлы Карарлары  редакциясендǝ)  6 пунктына  

түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертегǝ: 
1) сигезенче абзацта «1,347» санын «1,441» санына алыштырырга; 
2) тугызынчы абзацта «1,570» санын «1,680» санына 

алыштырырга; 
3) унынчы абзацта  «1,647» санын «1,762» санына алыштырырга; 
4) уникенче  абзацта  «1,570» санын «1,680» санына алыштырырга. 

6. Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге 22/8 санлы 

Карары белǝн расланган муниципаль мǝдǝният учреждениелǝренеӊ  

фǝнни тикшеренү hǝм эшлǝнмǝлǝр сферасындагы  hөнǝри 

квалификацион төркемнǝре хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтлǝренǝ түлǝү 
шартлары турында Нигезнамǝнеӊ (Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 21 

февралендǝге 23/6, 2013 елныӊ 30 маендагы 25/7, 2013 елныӊ 29 

августындагы 26/5, 2014 елныӊ 09 декабрендǝге 31/7,  2017 елныӊ 10 

августындагы  мартындагы 18/5 санлы Карарлары  редакциясендǝ)  
6 пунктына  түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертегǝ: 

1) сигезенче абзацта «1,347» санын «1,441» санына алыштырырга; 
2) тугызынчы абзацта «1,570» санын «1,680» санына 

алыштырырга; 
3) унынчы абзацта  «1,647» санын «1,762» санына алыштырырга; 
4) уникенче  абзацта  «1,570» санын «1,680» санына алыштырырга. 

j m «K 
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7. Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 20 июнендǝге 17/5 санлы Карары 

белǝн расланган Хезмǝтлǝренǝ түлǝү Бердǝм тариф челтǝре нигезендǝ 
башкарылган муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝренǝ hǝм 

хезмǝткǝрлǝренǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝнгǝ (шǝhǝр 

Советыныӊ 2017 елныӊ 19 сентябрендǝге 19/5 санлы Карары 

редакциясендǝ)  түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
1) 6 пунктны  түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ : 
«6. Бердǝм тариф челтǝренеӊ учреждение хезмǝткǝрлǝренеӊ 

хезмǝтлǝренǝ түлǝү буенча тариф коэффициентлары hǝм тариф 
ставкалары (окладлары):  

 

Бердǝм тариф 

челтǝренеӊ 

түлǝү 
разрядлары 

Тариф 
коэффициентл

ары 

Тариф ставкалары 
(окладлары), сумнарда 

1 1,0 2329,0 

2 1,047 2438,0 

3 1,09 2539,0 

4 1,142 2660,0 

5 1,268 2953,0 

6 1,407 3277,0 

7 1,546 3601,0 

8 1,699 3957,0 

9 1,866 4346,0 

10 2,048 4770,0 

11 2,241 5219,0 

12 2,423 5643,0 

13 2,617 6095,0 

14 2,813 6551,0 

15 3,035 7069,0 

16 3,260 7593,0 

17 3,511 8177,0 

18 4,499 10478,0 
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Искǝрмǝ: җитǝкче урынбасарыныӊ тариф ставкасы (оклады) күлǝме 

тиешле җитǝкченеӊ тариф ставкасыннан (окладыннан) 1 - 2 разрядка 

түбǝнрǝк билгелǝнǝ.»; 
2)  11.1 пунктында: 
– «7 210» санын «7 499» санына алыштырырга; 
– «6 560» санын «6 823» санына алыштырырга. 

8. Əлеге Карар  рǝсми басылганнан соӊ үз көченǝ керǝ.  
 1,7 пунктлар 2018 елнын 01 гыйнварыннан соӊ барлыкка килгǝн 

хокукый  мөнǝсǝбǝтлǝргǝ кагыла. 

2-6 пунктлар 2017 елнын 01 сентябреннǝн соӊ барлыкка килгǝн 

хокукый  мөнǝсǝбǝтлǝргǝ кагыла. 

9. Əлеге Карарныӊ үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр Советыныӊ 

социаль икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет буенча даими 

комиссиясенǝ йөклǝргǝ.  
 
 

Шǝhǝр Хакиме                                                       Н.Г. Мǝhдиев 
 


