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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасының 
дәүләт учреждениеләре тарафыннан дәүләт 
эшләрен башкаруга чыгымнар нормативларын 
хисаплап чыгару тәртибен һәм дәүләт эшләрен 
башкаручы Татарстан Республикасы дәүләт 
учреждениеләре хезмәткәрләренең норматив 
санын хисаплап чыгару методикасын раслау 
турында» 2013 ел, 1 июнь, 376 нчы карарына 
үзгәрешләр кертү хакында  
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт учреждениеләре тарафыннан дәүләт эшләрен башкаруга 
чыгымнар нормативларын хисаплап чыгару тәртибен һәм дәүләт эшләрен 
башкаручы Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең 
норматив санын хисаплап чыгару методикасын раслау турында» 2013 ел, 1 июнь, 
376 нчы карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 17 
июль, 500 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре 
тарафыннан дәүләт эшләре (хезмәтләре) башкаруга (күрсәтүгә) чыгым 
нормативларын исәпләү тәртибендә: 

3.4 пунктның бишенче абзацында «0,4 процент» сүзләрен «4 процент» 
сүзләренә алмаштырырга; 

3.5 пунктның бишенче абзацында «0,2 процент» сүзләрен «2 процент» 
сүзләренә алмаштырырга; 

3.6 пунктның бишенче абзацында «0,1 процент» сүзләрен «1 процент» 
сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Дәүләт эшләрен башкаручы Татарстан 
Республикасы дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең  норматив санын хисаплап 
чыгару методикасында: 
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исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең дәүләт эшләрен 

башкаручы хезмәткәрләренең норматив санын исәпләү методикасы»; 
5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5.2. Дәүләт учреждениесе хезмәтәрләренең гомуми норматив санын 

исәпләгәндә бер берәмлек дәүләт учреждениесе җитәкчесе һәм җитәкче 
урынбасарлары саны өстәлә: 

җитәкче урынбасарлары саны дәүләт учреждениесен гамәлгә куючы карары 
(боерыгы) белән раслана.  Урынбасарлар саны гамәлгә кую документлары белән 
дәүләт учреждениесенә беркетелгән вазыйфалар санына туры килергә тиеш. 
Җитәкченең һәр урынбасарының кул астында кимендә өч структур бүлекчә булырга 
тиеш;  

җитәкче ярдәмчеләренең, шуклай ук структур бүлекчәләр җитәкчеләре һәм 
аларның урынбасарларының гомуми саны дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренең 
гомуми санының 25 процентыннан артмаска тиеш; 

дәүләт учреждениесе структурасына эшчәнлекнең төп төрләре буенча оешкан 
идарәләр, бүлекләр, секторлар яисә кадрлар, юридик эш буенча аерым белгечләр, 
шулай ук дәүләт учреждениесенең төп эшчәнлеген оештыру, матди-техник һәм 
бүтәнчә тәэмин итү максатларында оешкан структур бүлекчәләр керегә мөмкин; 

дәүләт учреждениесендә хокукый тәэмин итүне, бухгалтер исәбен алып 
баруны, кадрлар мәьәләләрен хәл итүне гамәлгә ашыра торган структур бүлекчәләр 
(юридик бүлек, кабдрлар бүлеге һәм бухгалтерия) дәүләт учреждениесе 
җитәкчесенең турыдан-туры буйсынуында булырга тиеш;  

дәүләт учреждениесенең оештыру структурасы гамәлгә куючы боерыгы белән 
раслана, законнарда каралган очраклардан тыш; 

идарәләр структурасына кимендә 13 берәмлек штат саны белән кимендә өч 
бүлекчә керергә тиеш. Әгәр идарәнең саны 20 берәмлектән артса, идарә башлыгын 
да кертеп, идарәдә идарә башлыгы урынбасары вазыйфасы каралырга мөмкин. 
Хокукый (юридик) идарәләр структурасына штат саны кимендә 10 берәмлек 
булганда кимендә ике бүлек керергә тиеш; 

дәүләт учреждениесенең бүлекләрендә кимендә дүрт берәмлектән торган штат 
саны булырга тиеш. Кадрлар бүлекләрендә һәм юридик бүлекләрдә өч берәмлектән 
торган, җитәкчене дә кертеп, шатат саны була ала; 

бүлекнең штат саны кимендә алты берәмлек булганда, җитәкчене дә кертеп, 
бүлек башлыгы урынбасары вазыйфасы кертелә; 

секторларда кимендә өч берәмлектән торган штат саны була һәм алар яисә 
бүлекләр, идарәләр составына керә, яисә мөстәкыйль структур бүлекчә була ала.». 
 
 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры  
вазыйфаларын башкаручы         Р.К.Нигъмәтуллин 


