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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының халыкка социаль хезмәт күрсәтүче 

дәүләт оешмалары һәм дәүләт социаль 

яклау учреждениеләре хезмәткәрләренә 

хезмәт өчен түләү шартлары турында» 

2012 ел, 1 август, 653 нче карарына  

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмалары һәм дәүләт 

социаль яклау учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары 

турында» 2012 ел, 1 август, 653 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2012 ел, 27 ноябрь, 1036 нчы; 2013 ел, 30 гыйнвар, 52 нче; 2013 ел, 29 

июнь, 458 нче; 2014 ел, 24 гыйнвар, 36 нчы; 2014 ел, 15 февраль, 91 нче; 2014 ел, 27 

июнь, 443 нче; 2014 ел, 29 июль, 553 нче; 2014 ел, 2 август, 565 нче; 2014 ел, 10 

октябрь, 752 нче; 2014 ел, 22 октябрь, 775 нче; 2015 ел, 2 апрель, 209 нчы; 2015 ел, 

22 июль, 536 нчы; 2015 ел, 3 ноябрь, 833 нче; 2016 ел, 26 май, 356 нчы; 2016 ел, 30 

июнь, 449 нчы; 2017 ел, 16 март, 144 нче; 2017 ел,  20 июнь, 400 нче; 2017 ел, 5 

сентябрь, 636 нчы; 2017 ел, 26 октябрь, 809 нчы карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының халыкка социаль 

хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмалары һәм дәүләт социаль яклау учреждениеләре 

хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турында нигезләмәне яңа редакциядә 

бәян итәргә (карарга теркәлә); 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының халыкка социаль 

хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмаларының һәм дәүләт социаль яклау 

учреждениеләренең җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр гомумтармак 

вазыйфаларына һәм эшчеләр гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация 
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төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 

нигезләмәне яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә). 

2. Түбәндәгеләр дип билгеләргә: 

бу карар нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасының халыкка 

социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт оешмалары һәм дәүләт социаль яклау 

учреждениеләре хезмәткәрләренең эш хакы үезмәткәрләрнең вазыйфаи йөкләмәләре 

күләме сакланган һәм алар шул ук квалификациядәге эшне башкарган шартларда 

әлеге карар нигезендә хезмәт өчен түләү шартларына күчү вакытында гамәлдә 

булган хезмәт өчен түләү системасы нигезендә түләнә торган эш хакыннан ким була 

алмый; 

бу карарның 1 нче пункты 2018 елның 1 сентябреннән үз көченә керә. 

3. Татарстан Республикасының халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт 

оешмалары һәм дәүләт социаль яклау учреждениеләре җитәкчеләренә хезмәткәрләр 

һөнәри берлекләренең тиешле органнары белән килештереп: 

Татарстан Республикасының халыкка социаль хезмәт күрсәтүче дәүләт 

оешмалары һәм дәүләт социаль яклау учреждениеләре хезмәткәрләре хезмәте өчен 

түләү шартларын билгели торган күмәк шартнамәләргә, килешүләргә, локаль 

норматив хокукый актларга тиешле үзгәрешләрне кертергә; 

әлеге карар белән билгеләнгән хезмәт өчен түләү системасы гамәлгә кергәнче 

кимендә ике ай алдан Татарстан Республикасының халыкка социаль хезмәт 

күрсәтүче дәүләт оешмалары һәм дәүләт социаль яклау учреждениеләре 

хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү шартлары сизелерлек үзгәрү турында хәбәр 

итәргә. 

4. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


