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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турында» 2010 ел, 24 август, 678 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2010 ел, 8 октябрь, 790 нчы; 2010 ел, 3 декабрь, 987 нче; 

2010 ел, 30 декабрь, 1175 нче; 2011 ел, 28 апрель, 347 нче; 2011 ел, 30 апрель, 356 

нчы; 2011 ел, 25 июль, 576 нчы; 2011 ел, 19 август, 688 нче; 2011 ел, 19 сентябрь, 

778 нче; 2012 ел, 20 гыйнвар, 31 нче; 2012 ел, 25 апрель, 323 нче; 2012 ел, 1 июнь, 

464 нче; 2012 ел, 31 октябрь, 932 нче; 2012 ел, 31 декабрь, 1186 нчы; 2013 ел, 30 

гыйнвар, 50 нче; 2013 ел, 29 апрель, 298 нче; 2013 ел, 29 июнь, 457 нче; 2013 ел, 26 

август, 600 нче; 2013 ел, 26 октябрь, 796 нчы; 2013 ел, 31 декабрь, 1105 нче; 2014 ел, 

27 июнь, 443 нче; 2014 ел, 29 октябрь, 791 нче; 2015 ел, 20 февраль, 104 нче; 2015 ел, 

10 март, 140 нчы; 2015 ел, 8 апрель, 230 нчы; 2015 ел, 16 май, 350 нче; 2015 ел, 14 

август, 591 нче; 2015 ел, 25 ноябрь, 889 нчы; 2015 ел, 30 декабрь, 1031 нче; 2016 ел,  

26 гыйнвар, 38 нче; 2016 ел, 13 май, 314 нче; 2016 ел, 20 июль, 491 нче; 2016 ел,  

30 сентябрь, 698 нче; 2017 ел, 16 март, 146 нчы; 2017 ел, 13 июнь, 382 нче; 2017 ел, 

30 сентябрь, 735 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт белем бирү 

оешмалары хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә 

керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәнең 

8.31 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«8.31. Юбилей даталар белән, мактау билгеләре, рәхмәт хатлары, грамоталар, 

дәүләт бүләкләре алу белән бәйле һәм оешманың локаль актлары һәм күмәк 

шартнамәләр белән билгеләнгән бүтән нигезләр буенча Татарстан Республикасы 
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Министрлар Кабинетының 2014 ел, 21 май, б-939 нчы боерыгы белән расланган 

«2013 – 2018 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фән нәтиҗәлелеген 

күтәрүгә юнәлтелгән социаль өлкә тармакларында үзгәрешләр» чаралар планын 

(«юл картасын») үтәгәндә премияләр һәм бүтән бүләкләү түләүләре хезмәткәрләргә 

билгеле бер вакыт чорына (ай, квартал, ел), шул исәптән бер тапкыр Татарстан 

Республикасы дәүләт оешмалары хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәлелеген күтәрү 

максатларында билгеләнә.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 

учреждениеләрендә физик культура һәм спорт хезмәткәрләре вазыйфаларының 

һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен 

түләү шартлары турындагы нигезләмәнең 7.33 пунктын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:  

«7.33. Юбилей даталар белән, мактау билгеләре, рәхмәт хатлары, грамоталар, 

дәүләт бүләкләре алу белән бәйле һәм оешманың локаль актлары һәм күмәк 

шартнамәләр белән билгеләнгән бүтән нигезләр буенча Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 ел, 21 май, б-939 нчы боерыгы белән расланган 

«2013 – 2018 елларга Татарстан Республикасында мәгариф һәм фән нәтиҗәлелеген 

күтәрүгә юнәлтелгән социаль өлкә тармакларында үзгәрешләр» чаралар планын 

(«юл картасын») үтәгәндә премияләр һәм бүтән бүләкләү түләүләре хезмәткәрләргә 

билгеле бер вакыт чорына (ай, квартал, ел), шул исәптән бер тапкыр Татарстан 

Республикасы дәүләт оешмалары хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәлелеген күтәрү 

максатларында билгеләнә.»; 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт мәдәният учреҗдениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен 

түләү шартлары турында» 2012 ел, 10 декабрь, 1072 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 30 гыйнвар, 51 нче; 2013 ел, 29 

апрель, 298 нче; 2013 ел, 29 июнь, 456 нчы; 2014 ел, 27 июнь, 443 нче; 2014 ел, 10 

октябрь, 752 нче; 2017 ел, 16 март, 145 нче; 2017 ел, 23 июнь, 419 нчы; 2017 ел, 18 

сентябрь, 677 нче; 2017 ел, 20 сентябрь, 703 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Татарстан Республикасы дәүләт китапханәләре, музейлар, музей тибындагы 

башка учреждениеләр һәм мәдәнияткә караган мәдәни-ял итү учреждениеләренең 

мәдәният, сәнгать һәм  кинематография хезмәткәрләре вазыйфалары hөнәри 

квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турындагы нигезләмәнең 5.24 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.24. Юбилей даталар белән, мактау билгеләре, рәхмәт хатлары, грамоталар, 

дәүләт бүләкләре алу белән бәйле һәм оешманың локаль актлары һәм күмәк 

шартнамәләр белән билгеләнгән бүтән нигезләр буенча Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 ел, 4 апрель, 227  нче карары белән расланган 

«Социаль өлкә тармакларында мәдәният өлкәсенең нәтиҗәлелеген күтәрүгә 

юнәлдерелгән үзгәрешләр» чаралар планын («юл картасын») үтәгәндә премияләр 

һәм бүтән бүләкләү түләүләре хезмәткәрләргә билгеле бер вакыт чорына (ай, 

квартал, ел), шул исәптән бер тапкыр Татарстан Республикасы дәүләт мәдәният 
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учреждениеләре хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәлелеген күтәрү максатларында 

билгеләнә.»; 

Татарстан Республикасы башкару сәнгате дәүләт учреждениеләренең 

мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфалары hөнәри 

квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турындагы нигезләмәнең 5.28 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.28. Юбилей даталар белән, мактау билгеләре, рәхмәт хатлары, грамоталар, 

дәүләт бүләкләре алу белән бәйле һәм оешманың локаль актлары һәм күмәк 

шартнамәләр белән билгеләнгән бүтән нигезләр буенча Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Социаль өлкә тармакларында мәдәният өлкәсенең 

нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән үзгәрешләр» чаралар планы («юл картасы») 

турында» 2013 ел, 4 апрель, 227  нче карары белән расланган «Социаль өлкә 

тармакларында мәдәният өлкәсенең нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән 

үзгәрешләр» чаралар планын («юл картасын») үтәгәндә премияләр һәм бүтән 

бүләкләү түләүләре хезмәткәрләргә билгеле бер вакыт чорына (ай, квартал, ел), шул 

исәптән бер тапкыр Татарстан Республикасы дәүләт мәдәният учреждениеләре 

хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәлелеген күтәрү максатларында билгеләнә.»; 

Татарстан Республикасы дәүләт мәдәният учреждениеләренең фәнни 

тикшеренүләр hәм эшләнмәләр өлкәсе хезмәткәрләре вазыйфаларының hөнәри 

квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турындагы нигезләмәнең 5.23 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.23. Юбилей даталар белән, мактау билгеләре, рәхмәт хатлары, грамоталар, 

дәүләт бүләкләре алу белән бәйле һәм оешманың локаль актлары һәм күмәк 

шартнамәләр белән билгеләнгән бүтән нигезләр буенча Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Социаль өлкә тармакларында мәдәният өлкәсенең 

нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән үзгәрешләр» чаралар планы («юл картасы») 

турында» 2013 ел, 4 апрель, 227  нче карары белән расланган «Социаль өлкә 

тармакларында мәдәният өлкәсенең нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән 

үзгәрешләр» чаралар планын («юл картасын») үтәгәндә премияләр һәм бүтән 

бүләкләү түләүләре хезмәткәрләргә билгеле бер вакыт чорына (ай, квартал, ел), шул 

исәптән бер тапкыр Татарстан Республикасы дәүләт мәдәният учреждениеләре 

хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәлелеген күтәрү максатларында билгеләнә.»; 

3. Бу карарның гамәле 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                       А.В.Песошин 


