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КАРАР
№ 738

Муниципаль мәдәният учреждениеләре
хезмәткәрләренең хезмәт хакын түләү
шартлары турында
2018 елның
31 маендагы “Татарстан Республикасы дҽүлҽт мҽдҽният
учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары турында”гы
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
413 номерлы Карары
нигезендҽ, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты:
1. Расларга:
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль
китапханҽлҽре, музейлар, музей тибындагы башка учреждениелҽр һҽм мҽдҽни-ял
учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары турында НИГЕЗЛҼМҼ (1 нче
кушымта);
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль мҽдҽният
учреждениелҽренең мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен
түлҽү шартлары турында НИГЕЗЛҼМҼ (2 нче кушымта);
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽренең эшче мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен
түлҽү шартлары турында НИГЕЗЛҼМҼ (3 нче кушымта);
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль мҽдҽният
учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең гомумтармак
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен
түлҽү шартлары турында НИГЕЗЛҼМҼ (4 нче кушымта);
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2. Ҽлеге Карарның 1 пункты нигезендҽ билгелҽнҽ торган Кама Тамагы
муниципаль районы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең
хезмҽт хакы ҽлеге Карар нигезендҽ хезмҽт ҿчен түлҽү шартларына күчкҽндҽ гамҽлдҽ
булган хезмҽт ҿчен түлҽү системасы нигезендҽ түлҽнҽ торган хезмҽт хакыннан
кимрҽк була алмый дип билгелҽргҽ (хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи бурычларын саклап
калу һҽм алар тарафыннан шул ук квалификация эшлҽрен башкару шарты белҽн).
3. Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре
җитҽкчелҽренҽ тиешле профсоюз органы белҽн килешү буенча тҽкъдим итҽргҽ:
Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартларын билгелҽүче күмҽк шартнамҽлҽргҽ,
килешүлҽргҽ, локаль норматив хокукый актларга тиешле үзгҽрешлҽр кертергҽ;
ҽлеге Карар белҽн билгелҽнгҽн хезмҽткҽ түлҽү системасы кертелгҽнче, 2 айдан да
соңга калмыйча Кама Тамагы муниципаль районы мҽдҽният учреждениелҽре
хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт шартларын үзгҽртү турында хҽбҽр итҽргҽ.
4. 2010 елның 25 августындагы “Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма
комитетының “Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль учреждениелҽре
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары турында”гы 712 нче Карарына
(үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн) үзгҽрешлҽр кертү турында”гы 2013 елның 21
маендагы 488 номерлы Карары үз кҿчен югалткан дип санау турында”гы 2008
елның 5 маендагы 328 номерлы Карары.
5. 1 пункт 2018 елның 1 сентябреннҽн үз кҿченҽ керҽ дип билгелҽргҽ.
6. Ҽлеге Карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Кама Тамагы муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесенең икътисад мҽсьҽлҽлҽре буенча урынбасары М. Х.
Хҽбибулловага йҿклҽргҽ.
Җитәкче

Р.В. Михеев
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2018 елның 24 августындагы Кама
Тамагы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының 738 номерлы Карарына
1 номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы
китапханәләренең, музейларның, музей тибындагы башка учреждениеләрнең
һәм мәдәни-ял учреждениеләренең мәдәният, сәнгать һәм кинематография
хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү шартлары турындагы Нигезләмә
I. Гомуми нигезләмәләр
1. Ҽлеге Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының мҽдҽният,
сҽнгать һҽм кинематография,
муниципаль китапханҽлҽр, музейлар, музей
тибындагы
башка учреждениелҽр һҽм мҽдҽни-ял итү учреждениелҽре
хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре езмҽткҽрлҽренең
хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары турындагы Нигезлҽмҽ (алга таба – Нигезлҽмҽ)
хезмҽткҽрлҽрнең окладларын формалаштыру тҽртибен, компенсация һҽм
кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр шартларын һҽм күлҽмнҽрен, шулай ук
аларны билгелҽү критерийларын билгели.
1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
хезмәткә түләү системасы - хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽте ҿчен түлҽү шартларын һҽм
күлҽмен билгели торган нормалар җыелмасы, шулай ук федераль законнар һҽм
Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый
актлары нигезендҽ билгелҽнгҽн компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы
түлҽүлҽр;
төп оклад – тиешле һҿнҽри квалификация тҿркеменҽ керүче җитҽкче, белгеч,
техник башкаручы һҿнҽре буенча һҿнҽри эшчҽнлек алып баручы хезмҽткҽрнең
компенсацион, стимуллаштыручы һҽм социаль түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча оклад,
хезмҽт хакы ставкасы;
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хезмәт хакының база ставкасы - эш яки җитҽкче, белгеч, техник башкаручы
һҿнҽре буенча һҿнҽри эшчҽнлек алып баручы учреждение хезмҽткҽренең
компенсация һҽм стимуллаштыручы түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча оклад, хезмҽт хакы
ставкасы;
вазыйфаи оклад - хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен, ставкаларны
исҽпкҽ алып, компенсация һҽм кызыксындыру түлҽүлҽрен исҽпкҽ алмыйча,
календарь ае ҿчен хезмҽткҽрнең хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен
түлҽүнең билгелҽнгҽн күлҽме;
хезмәт хакы (хезмәткәр хезмәтенә түләү) – хезмҽткҽрнең квалификациясенҽ,
катлаулылыгына, санына, сыйфатына һҽм эш шартларына бҽйле рҽвештҽ хезмҽт
ҿчен түлҽү, шулай ук компенсация һҽм стимуллаштыручы түлҽүлҽр;
компенсация характерындагы түләүләр – компенсация характерындагы
ҿстҽмҽ түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, шул исҽптҽн нормадан читкҽ тайпылучы шартларда
эшлҽгҽн ҿчен һҽм компенсация характерындагы башка түлҽүлҽр;
кызыксындыру
характерындагы
түләүләр
–
кызыксындыру
характерындагы ҿстҽмҽ түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, премиялҽр һҽм башка
кызыксындыру түлҽүлҽре.
1.3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының
мҽдҽният, сҽнгать һҽм муниципаль китапханҽлҽр, музейлар, музей тибындагы
башка учреждениелҽр һҽм мҽдҽни-ял учреждениелҽре кинематография
хезмҽткҽрлҽре
вазыйфаларының
һҿнҽри
квалификация
тҿркемнҽре
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы (хезмҽте ҿчен түлҽү) түбҽндҽгелҽрдҽн чыгып
билгелҽнҽ:
- вазыйфаи окладлардан;
- кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрдҽн;
- компенсация характерындагы түлҽүлҽрдҽн.
1.4. Хезмҽткҽрдҽ профиль буенча эш стажының артуына, мҽгариф турында
документлар алуга яисҽ яңадан торгызуга, квалификация категориясе бирелү белҽн,
мактаулы исем бирелүгҽ, ведомство аерымлык билгелҽре белҽн бүлҽклҽүгҽ, ел саен
яки башка отпускта булганда, аның вакытлыча эшкҽ яраксызлыгы чорында, шулай
ук аның ҿчен уртача хезмҽт хакы, хезмҽт ҿчен түлҽү күлҽмен үзгҽртү күрсҽтелгҽн
чорлардан соң башкарыла торган башка чорда сакланып кала.
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II. Мәдәният хезмәткәрләре хезмәтенә түләүнең база окладларын билгеләү
Вазыйфаның исеме
База оклады күлҽме аена, сумнарда
Тҿп гомуми
Урта һҿнҽри белем,
“бакалавр”, “магистр”
белем,
урта
квалификацияле эшчелҽр,
яки “дипломлы белгеч”
гомуми белем
хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү
квалификациялҽрен
программалары буенча урта һҿнҽри
аттестацияне уңышлы
белем, урта звено белгечлҽрен
узган затка бирелгҽн
ҽзерлҽү программалары буенча
югары һҿнҽри белем
урта һҿнҽри белем, тулы булмаган
югары белем бирү
1
2
3
4
“Ярдҽмче составның техник башкаручылары һҽм артистлары вазифалары” профессиональ квалификация тҿркеме
9 489
Билетлар контролеры
9 489
12 146
Музей караучысы
“Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары”
профессиональ квалификация тҿркеме
9 500
12 350
Кассалар мҿдире
Контролер-утыртучы аттракцион

9 500

12 350

14 915

Экскурсиялҽр оештыручы

9 500

12 350

14 915

Костюмер мҿдире

9 500

12 350

Ассистентлар: режиссер, дирижер,
балетмейстер, хормейстер

9 500

12 350

14 915

Оркестр (ансамбль) артисты, кинотеатр,
рестораннар, кафе һҽм бию
мҽйданчыклары

9 500

12 350

14 915
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Түгҽрҽк, һҽвҽскҽрлҽр берлҽшмҽсе,
кызыксыну клубы җитҽкчесе

2
9 500

3
12 350

4
14 915

Аккомпаниатор

9 500

12 350

14 915

Культорганизатор

9 500

12 350

14 915

Бию кичҽсе җитҽкчесе

9 500

12 350

14 915

Дискотекаларны алып баручы

9 500

12 350

14 915

Режиссер ярдҽмчесе

9 500

12 350

14 915

Фильмофондны ремонтлау һҽм
реставрациялҽү участогы мастеры

9 500

12 350

14 915

“Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары”
профессиональ квалификация тҿркеме
9 500
12 350
14 915
Китапханҽче
Аккомпаниатор-концертмейстер

9 500

12 350

14 915

Тавыш операторы

9 500

12 350

14 915

Лектор (экскурсовод)

9 500

12 350

14 915

Китапханҽ, музей һҽм башка шундый ук
учреждениелҽр һҽм оешмалар мҿхҽррире

9 500

12 350

14 915

Администратор

9 500

12 350

14 915

Китапханҽ, музей һҽм башка шундый ук

9 500

12 350

14 915
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учреждениелҽр һҽм оешмалар методисты

2

3

4

Библиограф

9 500

12 350

14 915

Экспозиция һҽм күргҽзмҽ бүлеге белгече

9 500

12 350

14 915

Рҽссам-декоратор

9 500

12 350

14 915

Рҽссам-конструктор

9 500

12 350

14 915

Рҽссам-скульптор

9 500

12 350

14 915

Рҽссам-реставратор

9 500

12 350

14 915

Рҽссам-фотограф

9 500

12 350

14 915

Рҽссам-бизҽүче

9 500

12 350

14 915

Ут буенча рҽссам

9 500

12 350

14 915

Ҽйдҽп баручы китапханҽче

9 500

12 350

14 915

Ҽйдҽп баручы библиограф

9 500

12 350

14 915

Исҽп-хисап документлары буенча белгеч

9 500

12 350

14 915

Клуб учреждениесе, халык иҗаты фҽнниметодик үзҽге, халык иҗаты йорты, халык
мҽдҽнияте үзҽге (мҽдҽният һҽм ял үзҽге)
һҽм башка шундый ук учреждениелҽр һҽм
оешмалар редакторы

9 500

12 350

14 915

Клуб эше методикасы буенча белгеч

9 500

12 350

14 915
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1
Кинопрограммалар тҿзү буенча методисты

2
9 500

3
12 350

4
14 915

Администратор (ҿлкҽн администратор)

9 500

12 350

14 915

Клуб учреждениесе, халык иҗаты фҽнниметодик үзҽге, халык иҗаты йорты, халык
мҽдҽнияте үзҽге (мҽдҽният һҽм ял үзҽге)
һҽм башка шундый ук учреждениелҽр һҽм
оешмалар методисты

9 500

12 350

14 915

Кинооператор

9 500

12 350

14 915

Репертуар буенча Редактор

9 500

12 350

14 915

Фольклор буенча белгеч

9 500

12 350

14 915

Аттракцион мҿдире

9 500

12 350

14 915

Артист-вокалист (солист)

9 500

12 350

14 915

Оркестр артисты

9 500

12 350

14 915

Редактор (музыкальредактор)

9 500

12 350

14 915

Иҗат жанрлары буенча белгеч

9 500

12 350

14 915

Рҽссам-куючы

9 500

12 350

14 915

Китапханҽ, музей һҽм башка шундый ук
учреждение һҽм оешмаларның ҽйдҽп
баручы методисты

9 500

12 350

14 915
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1
Баш китапханҽче

2
9 500

3
12 350

4
14 915

Тҿп библиограф

9 500

12 350

14 915

Фондларны саклаучы

9 500

12 350

14 915

“Мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография учреждениелҽренең җитҽкче составы вазыйфасы”
Музейның бүлек (секторы) мҿдире

профессиональ квалификация тҿркеме
9 550
12 797

15 662

Китапханҽнең бүлек (секторы) мҿдире

9 550

12 797

15 662

Мҽдҽният йорты (сараеның), мҽдҽният һҽм
ял паркы, халык иҗаты фҽнни-методик
үзҽге, халык иҗаты йорты, халык
мҽдҽнияте үзҽге (мҽдҽният һҽм ял үзҽге)
һҽм башка шундый учреждениелҽр һҽм
оешмалар бүлеге мҿдире

9 550

12 797

15 662

Музейның күчмҽ күргҽзмҽсе мҿдире

9 550

12 797

15 662

Баш фонд саклаучы

9 550

12 797

15 662

Сҽнгать-бизҽүче остаханҽсе мҿдире

9 550

12 797

15 662

Зоопаркның бүлек (секторы) мҿдире

9 550

12 797

15 662

Зоопаркның ветеринария лабораториясе
мҿдире

9 550

12 797

15 662

Режиссер (дирижер, балетмейстер,

9 550

12 797

15 662
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1

2

3

4

Балетмейстер-куючы

9 550

12 797

15 662

Сҽнгать җитҽкчесе

9 550

12 797

15 662

Реставрация остаханҽсе мҿдире

9 550

12 797

15 662

Тавыш режиссеры

9 550

12 797

15 662

Кино-һҽм видеофильмнар прокаты буенча
бүлек (пункт) мҿдире

9 550

12 797

15 662

Клуб формалаштыру, һҽвҽскҽрлҽр
берлҽшмҽсе, студия, үзешчҽн сҽнгать
коллективы, кызыксыну клубы җитҽкчесе

9 550

12 797

15 662

Режиссер-куючы

9 550

12 797

15 662

Массакүлҽм тамашалар режиссеры

9 550

12 797

15 662

Аттракцион техниканы эксплуатациялҽү
бүлеге мҿдире

9 550

12 797

15 662

Баш рҽссам

9 550

12 797

15 662

хормейстер)

Ҿстҽмҽ рҽвештҽ “Музей бүлеге (секторы) мҿдире”, “Китапханҽнең бүлек (секторы) мҿдире”, “Мҽдҽният йорты
(сараеның) бүлеге (секторы) мҿдире”, мҽдҽният һҽм ял паркы, халык иҗаты фҽнни-методик үзҽге, халык иҗаты йорты, халык
мҽдҽнияте (мҽдҽният һҽм ял үзҽге) һҽм башка шундый ук учреждениелҽр һҽм оешмалар вазыйфалары буенча “Зоопарк
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бүлеге (секторы) мҿдире” , “Кино - һҽм видеофильмнар прокаты буенча бүлек (пункт) мҿдире” һҽм “Сҽнгать җитҽкчесе”
база окладына - 1,1 арттыру коэффициенты кулланыла.
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III.”Мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары” формалаштыру тәртибе

анда:
– мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары;
– ҽлеге Нигезлҽмҽнең II бүлеге нигезендҽ кабул ителҽ торган мҽдҽният
хезмҽткҽрлҽренең база оклады күлҽме;
– мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре шҿгыльлҽнҽ торган ставкаларның факттагы саны.
3.1. Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары түбҽндҽге формула
буенча исҽплҽнҽ:
3.2. Ҽгҽр билҽгҽн вазыйфа югары белем талҽп итми икҽн – урта звено белгечлҽрен
ҽзерлҽү программалары буенча бакалавриат я специалитет яки магистратура, урта һҿнҽри
белем бирү, югары белемле затлар – бакалавриат яки специалитет яки магистратура, урта
звено белгечлҽрен ҽзерлҽү программалары буенча урта һҿнҽри белем бирү,
квалификацияле эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү программалары буенча урта һҿнҽри
белем бирү программалары буенча урта һҿнҽри белем бирү программалары буенча урта
һҿнҽри белем бирү, урта һҿнҽри белем бирү программалары буенча урта һҿнҽри белем
бирү
3.3. Вазыйфага квалификация талҽплҽре белем бирүнең тҿрле дҽрҽҗҽлҽрен күздҽ
тотса, фактта булган белем дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ торган хезмҽт ҿчен түлҽү разряды
билгелҽнҽ.
3.4. Мҽгариф дҽрҽҗҽсе үзгҽргҽн очракта мҽдҽният хезмҽткҽренең окладына дҽүлҽт
үрнҽгендҽге белем бирүнең тиешле дҽрҽҗҽсен алу турында документ биргҽн вакыттан
тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш.
IV. Кызыксындыру характерындагы түләүләр
4.1. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ хезмҽткҽрлҽрне сыйфатлы
хезмҽт нҽтиҗҽлҽренҽ стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр, шулай ук
башкарылган эш ҿчен бүлҽклҽү керҽ.
4.2. Кызыксындыру характерындагы түлҽү үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен түлҽү;
мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр;
квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр;
профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү;
премиаль түлҽүлҽр сыйфаты ҿчен башкарылган эшлҽр;
премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре.
4.3. Эшчҽнлек спецификасы ҿчен түлҽүлҽр мҽдҽният, сҽнгать һҽм
кинематография профессиональ квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренҽ урта,
ҽйдҽп баручы звено һҽм аерым учреждениелҽрдҽ җитҽкче состав вазыйфаларына
бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:
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анда:
- эшчҽнлек спецификасы ҿчен түлҽү;
- мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
- эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿстҽмҽ күлҽме үлчҽме.
Эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿстҽмҽ күлҽме үлчҽме 1таблицасында китерелгҽн.
4.4. Ҽлеге учреждениедҽ, бүлекчҽдҽ һҽм вазыйфада конкрет эш шартларын
исҽпкҽ алып, эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен ҿстҽмҽлҽр билгелҽнҽ торган мҽдҽният
хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары исемлеге һҽр учреждение тарафыннан сайлап алынган
профсоюз органы (яки мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре мҽнфҽгатьлҽрен яклау вҽкалҽтле башка
орган тарафыннан) белҽн килешү буенча раслана.
1 таблица
Эшчәнлек үзенчәлеге өчен тәкъдим ителә торган өстәмәләр күләме
№
т/б

Эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен
ҿстҽмҽлҽрнең тҿп
билгелҽүлҽре

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең
атамасы

Ҿстҽмҽ
күлҽм,
процентла
рда

урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм
кинематография хезмҽткҽрлҽре
вазыйфалары
ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният,
сҽнгать һҽм кинематография
хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары

5

2. Милли статуска ия булган
мҽдҽният, сҽнгать һҽм
кинематография
учреждениелҽрендҽ эш

ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният,
сҽнгать һҽм кинематография
хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары

30

мҽдҽният, сҽнгать һҽм
кинематография
учреждениелҽренең җитҽкче
составы вазыйфасы

30

3. Практик эштҽ чит телне
куллану

ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният,
сҽнгать һҽм кинематография
хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары

5

мҽдҽният, сҽнгать һҽм
кинематография

5

1.

Физик
үсешлҽрендҽ
җитешсезлеклҽре
булган
затларга
(сукырларга,
саңгырауларга)
хезмҽт
күрсҽтү

5
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учреждениелҽренең җитҽкче
составы вазыйфалары
4. Милли статуска ия булган ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният,
мҽдҽният
сҽнгать һҽм кинематография
учреждениелҽрендҽ гамҽли хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары
эштҽ ике дҽүлҽт телен
мҽдҽният, сҽнгать һҽм
куллану *
кинематография
учреждениелҽренең җитҽкче
составы вазыйфасы

10

10

* Милли статуска ия булган учреждениелҽргҽ “Татарстан Республикасы
Милли китапханҽсе” дҽүлҽт бюджет мҽдҽният учреждениесе, “Татарстан
Республикасы Милли музее” дҽүлҽт бюджет мҽдҽният учреждениесе керҽ.
4.5. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр мҽдҽният,
сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация
тҿркемнҽренҽ керҽ торган хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча
исҽплҽнҽ:
,
анда:
– муниципаль бүлҽклҽр, спорт исемнҽре булу ҿчен түлҽү;
– мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары;
муниципаль бүлҽклҽр, спорт исемнҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү
күлҽме.
4.6. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан
Республикасының
мактаулы
исемнҽре,
дҽүлҽт
бүлҽклҽре,
автоном
республикаларның мактаулы исемнҽре булу ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 8 процент
тҽшкил итҽ.
Совет
Социалистик
Республикалар
Берлеге
составында
Россия
Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Берлегенең, Союз
Республикаларының мактаулы исемнҽре булу ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 10 процент
тҽшкил итҽ.
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик
Республикалары Берлеге, Союз һҽм автономияле республикалар мактаулы исемнҽр,
дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең кушымтасында китерелгҽн.
4.7. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен билгелҽү
мактаулы исем, дҽүлҽт бүлҽклҽре бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике һҽм аннан да
күбрҽк мактаулы исемнҽре, ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган
хезмҽткҽрлҽргҽ мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү мактаулы
исемнҽрнең берсе, Хезмҽткҽр сайлау буенча дҽүлҽт бүлҽклҽренең берсе буенча
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билгелҽнҽ.
4.8.
Квалификация
категориясенҽ
түлҽүлҽр
тариф-квалификация
характеристикалары нигезендҽ һҿнҽри-квалификация тҿркемнҽре киселешендҽ
аттестация йомгаклары буенча квалификация категориялҽре бирүне күздҽ тоткан
белгечлеклҽр буенча эшлҽүче хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ. Квалификация категориясе ҿчен
түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– квалификация категориясе ҿчен түлҽү;
– мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары;
– 1 таблицада китерелгҽн квалификация категориясенҽ ҿстҽмҽлҽр күлҽме.
Күлҽме ҿстҽмҽ квалификация категориясенҽ китерелгҽн 2 таблицасында.
Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне үзгҽртү (билгелҽү) аттестация
комиссиясе тҿзегҽн орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендҽ башкарыла.
2 таблица
Квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме
Квалификацион категория

Ҿстҽмҽ күлҽм,
процентларда
Ҽйдҽп баручы буын мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаларының һҿнҽриквалификация тҿркеме
2 квалификация категориясе
1 квалификация категориясе
Иң югары квалификация категориясе, шулай ук “баш”
җитештерүче исемнҽр булган вазыйфалар

2
4
6

4.9. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре
буенча профиль буенча эшнең дҽвамлылыгына карап билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге
формула буенча исҽплҽнҽ:
анда:
профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү;
- мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме.
Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 3 таблицада китерелгҽн.
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3 таблица
Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме
Профессиональ квалификация тҿркем
Стаж буенча
Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме,
исеме
тҿркем
процентларда
1
Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм
кинематография хезмҽткҽрлҽре
вазыйфалары

2

3
12

3 яшьтҽн
10 яшькҽчҽ
10 яшьтҽн
14
15 яшькҽчҽ
15 яшьтҽн
16
20 яшькҽчҽ
20 яшьтҽн
18
25 яшькҽчҽ
25 яшьтҽн
22
ҿлкҽнрҽк
Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният,
3 яшьтҽн
12
10 яшькҽчҽ
сҽнгать һҽм кинематография
10 яшьтҽн
14
хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары
15 яшькҽчҽ
15яшьтҽн
16
20 яшькҽчҽ
20яшьтҽн
18
25 яшькҽчҽ
25 яшьтҽн
22
ҿлкҽнрҽк
Мҽдҽният, сҽнгать һҽм
3 яшьтҽн
12
кинематография учреждениелҽренең 10 яшькҽчҽ
10 яшьтҽн
14
җитҽкче составы вазыйфасы
15 яшькҽчҽ
15яшьтҽн
16
20 яшькҽчҽ
20яшьтҽн
18
25 яшькҽчҽ
25 яшьтҽн
22
ҿлкҽнрҽк
4.10. Вазыйфалар (һҿнҽрлҽр) исемлеге, эш вакыты вазыйфалар (белгечлеклҽр)
буенча эш стажына исҽплҽнҽ, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчесе Боерыгы белҽн раслана.
4.11. Эш стажы үзгҽргҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен
билгелҽү (үзгҽртү) стажын раслаучы документлар учреждениедҽ булса яки стажны
раслаучы кирҽкле документ тҽкъдим ителгҽн кҿннҽн башлап, профиль буенча эш
стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын бирҽ торган стажга ирешүдҽн соң
башкарыла.
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4.12. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр билгеле бер
вакыт (ай, квартал, ел) ҿчен хезмҽт нҽтиҗҽлҽре буенча мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнҽ.
Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр күлҽменҽ йогынты ясый
торган тҿп критерий булып ТР Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчесе Боерыгы белҽн расланган мҽдҽният
хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының югары чик
дҽрҽҗҽсенҽ ирешү тора.
4.13. Мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген
бҽялҽү критерийлары аның җитҽкчесе тарафыннан раслана. Мҽдҽният
хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының конкрет
ҽһҽмияте һҽм түлҽүлҽрне гамҽлгҽ ашыру шартлары ел саен учреждение алдында
торган бурычлардан чыгып билгелҽнҽ.
4.14. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премия түлҽүлҽрен гамҽлгҽ
ашыру күлҽме, тҽртибе һҽм шартлары учреждениенең локаль норматив хокукый
актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.15. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр һҿнҽри
квалификация тҿркемнҽре буенча билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча
исҽплҽнҽ:
анда:
башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр;
– мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен югары чик күлҽмле ҿстҽмҽлҽр.
Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен ҿстҽмҽ күлҽмнҽренең югары күлҽме 4
нче таблицада китерелгҽн.
4 таблица
Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен ҿстҽмҽ күлҽмнҽренең югары күлҽме
Профессиональ квалификация тҿркеме исеме

Ҿстҽмҽлҽр күлҽме,
процентларда

1
Техник башкаручылар һҽм ярдҽмче состав артистлары
вазыйфалары

2
14

Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография
хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары

28
38

18
1
Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография
хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары

2
48

4.16. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре юбилей даталары,
аерымлык билгелҽре, рҽхмҽт хатлары, грамота, дҽүлҽт бүлҽклҽре һҽм оешманың
локаль актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн башка нигезлҽр буенча
билгелҽнгҽн билгеле бер вакыт (ай, квартал, ел) ҿчен хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ.
4.17. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре 2013 елның 4 апрелендҽге
“Социаль ҿлкҽ тармакларында мҽдҽният ҿлкҽсенең нҽтиҗҽлелеген күтҽрүгҽ
юнҽлдерелгҽн үзгҽрешлҽр” чаралар планы (“юл картасы”) турында”гы 227
номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары белҽн
расланган чаралар планын (“юл картасы”н) үтҽлгҽндҽ, Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽренең мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре
эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген арттыру максатларында бер үк вакытта билгелҽнҽ ала.
4.18. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽрен гамҽлгҽ ашыру күлҽме,
тҽртибе һҽм шартлары учреждениенең локаль норматив хокукый актлары һҽм күмҽк
шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
V. учреждение җитәкчесенең, җитәкчесе урынбасарының,
баш хисапчысының хезмәт хакын билгеләү
тәртибе
5.1. Учреждение җитҽкчелҽренең, учреждение җитҽкчелҽре урынбасарларының
һҽм баш бухгалтерларның хезмҽт хакы вазыйфаи окладлардан һҽм компенсация һҽм
кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрдҽн тора.
5.2. Мҽдҽният учреждениесе җитҽкчесенең окладлары хезмҽткҽ түлҽү буенча
тҿркемгҽ карап елга бер тапкыр мҽдҽният учреждениесен гамҽлгҽ куючысы
тарафыннан билгелҽнҽ. Мҽдҽният учреждениесе җитҽкчесе хезмҽтенҽ түлҽү
Тҿркеме мҽдҽният учреждениесе хезмҽткҽрлҽренең штат санына карап билгелҽнҽ.
5.3. Учреждениелҽр җитҽкчелҽре урынбасарларының һҽм баш
бухгалтерларының окладлары ҽлеге учреждениелҽр җитҽкчелҽренең вазыйфаи
окладларыннан 20-30 процентка кимрҽк билгелҽнҽ.
5.4. Җитҽкчелҽр хезмҽтенҽ түлҽү тҿркеме, җитҽкчелҽрнең окладлары күлҽме 5
нче таблицада күрсҽтелгҽн.
5 таблица
Мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽренең окладлары
Учреждение Хезмҽт
тибы
ҿчен түлҽү
1
тҿркеме
Хезмҽткҽр до 10
лҽрнең

Аена оклад күлҽме, мең сумнарда
2
3
4
5
6
7
11 –
30

31 –
50

51 –
75

76 – 151 – 301 –
150 300
500

8
свыше
500

19
штат
исҽбе,
кеше
Китапханҽ
Клублар
Музейлар
Мҽдҽни-ял
үзҽге
Җирле
радиотапшы
рулар
Киновидеоберлҽшмҽ
Башка

21,0
22,5

23,0
27,5
26,5
32,0

30,0
30,0
28,0
33,0

33,5
33,5
35,0
35,0

37,0
35,0
37,0

34,0

35,0

45,0
40,0
45,0

50,0
50,0
50,0

20,0

18,0

23,0

18,0

33,0

5.5. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр Россия Федерациясе Хезмҽт
кодексы нигезендҽ расланган компенсация характерындагы түлҽү тҿрлҽре исемлеге
нигезендҽ учреждениелҽр җитҽкчелҽре, аларның урынбасарлары һҽм баш
бухгалтерлары ҿчен билгелҽнҽ.
5.6. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ учреждениенең билгелҽнгҽн
хезмҽт хакы фонды чиклҽрендҽ гамҽлгҽ куючы билгелҽгҽн айлык премиялҽр керҽ.
VI. Компенсация характерындагы түләүләр
6.1. Учреждениелҽрдҽ компенсация характерындагы түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр
керҽ:
- белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр;
- авыр эшлҽрдҽ, зарарлы һҽм (яки) куркыныч һҽм башка үзенчҽлекле хезмҽт
шартлары белҽн эшлҽүдҽ мҽшгуль хезмҽткҽрлҽргҽ түлҽүлҽр;
- нормаль квалификациядҽн читкҽ киткҽн шартларда (тҿрле квалификация
эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ кушылуы, гадҽттҽн тыш
эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм нормаль эштҽн читкҽ киткҽн башка шартларда эшлҽү
ҿчен түлҽүлҽр) эш ҿчен түлҽү.
6.2. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр, аларны гамҽлгҽ ашыру күлҽмнҽре
һҽм шартлары хезмҽт законнары һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган
башка норматив хокукый актлар нигезендҽ күмҽк шартнамҽлҽр, килешүлҽр, локаль
норматив актлар белҽн билгелҽнҽ.
6.3. Белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ
бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
В s т – - белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү;
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– белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү күлҽме 1 388,5 сум
тҽшкил итҽ;
S - мҽдҽният хезмҽткҽре белҽн шҿгыльлҽнүче ставкаларның факттагы саны.
D sт

6.4. Авыр эшлҽрдҽ, зарарлы һҽм (яки) куркыныч һҽм башка үзенчҽлекле
хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүдҽ мҽшгуль хезмҽткҽрлҽргҽ һҽм нормаль эштҽн (тҿрле
квалификация эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ
кушылуы, дҽрестҽн тыш эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм нормаль эштҽн читкҽ
авышкан башка шартларда эшлҽр башкарганда) читкҽ киткҽн шартларда эшлҽгҽн
ҿчен компенсация характерындагы түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– компенсация характерындагы түлҽүлҽр;
– мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– компенсация характерындагы түлҽүгҽ ҿстҽмҽлҽр күлҽме;
– закон буенча компенсация характерындагы түлҽүлҽр каралган фактта
файдаланылган вакыт;
– Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган
мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакының база ставкасы (база оклады) ҿчен сҽгать
нормасы.
6.5. Нормаль (тҿрле квалификация эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрнең
(вазыйфаларның) бергҽ кушылуы, дҽрестҽн тыш эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм
нормальдҽн читкҽ тайпылучы башка шартларда эшлҽр башкарганда) нормаль эштҽн
читкҽ киткҽн шартларда эшлҽү ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:
тҿнлҽ һҽр эш сҽгате нормаль шартларда эшлҽү белҽн чагыштырганда,
югарырак күлҽмдҽ түлҽнҽ, ҽмма Россия Федерациясенең законнар һҽм башка
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн күлҽмнҽн ким түгел;
эшкҽ хезмҽткҽр җҽлеп ителгҽн очракта, үзенҽ билгелҽнгҽн график буенча ял
кҿне яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне ҿчен аңа икелҽтҽ күлҽмдҽ түлҽнҽ;
хезмҽт окладын алучы хезмҽткҽрлҽргҽ, ял һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне эш
вакытының айлык нормасы чиклҽрендҽ башкарылса, бер кҿнлек яки сҽгать база
окладыннан да ким булмаган күлҽмдҽ һҽм эш бер айлык нормадан артып китсҽ, ике
сҽгатьлек яки кҿндезге ставкадан да ким булмаган күлҽмдҽ.
6.6. Ял яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿнендҽ эшлҽгҽн хезмҽткҽрнең телҽге
буенча аңа башка ял кҿне тҽкъдим ителергҽ мҿмкин. Бу очракта эшлҽми торган
бҽйрҽм кҿне ҿчен бер тапкыр түлҽнҽ, ҽ ял кҿне ҿчен түлҽнергҽ тиеш түгел.
6.7. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартларында эшлҽүче мҽдҽният
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү окладлар (вазыйфаи окладлар) белҽн
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чагыштырганда, хезмҽт шартларын махсус бҽялҽү нигезендҽ, хезмҽт шартларын
вазыйфаи окладның 4 проценттан да ким булмаган күлҽмдҽ билгелҽү күздҽ тотыла.
6.8. Социаль-хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салу буенча Россия ҿчьяклы
комиссиясе фикерен исҽпкҽ алып, Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан
зарарлы, куркыныч һҽм башка үзенчҽлекле хезмҽт шартлары белҽн авыр эшлҽр,
эшлҽр исемлеге билгелҽнҽ.
VII. Муниципаль китапханәләр, музейлар, музей тибындагы башка
учреждениеләр һәм мәдәни-ял итү учреждениеләре
хезмәт хакы фондын формалаштыру тәртибе
7.1. Дҽүлҽт китапханҽлҽренең, музейларның, музей тибындагы башка
учреждениелҽрнең һҽм мҽдҽни-ял учреждениелҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү фондын
формалаштыру агымдагы финанс чыгымнары нормативы нигезендҽ билгелҽнгҽн
агымдагы финанс елына мҽдҽният учреждениесе чаралары күлҽме чиклҽрендҽ
гамҽлгҽ ашырыла һҽм мҽдҽният учреждениесенең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге
планында чагылдырыла.

Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районы китапханҽлҽренең,
музейларның, музей тибындагы башка
учреждениелҽрнең
һҽм
мҽдҽни-ял
учреждениелҽренең мҽдҽният, сҽнгать
һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация
тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте
ҿчен түлҽү шартлары турындагы
Нигезлҽмҽгҽ кушымта

Түбәндәге бүләкләр өчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы,
Совет Социалистик Республикалар Берлеге, Советлар Союзы
составында Союз һәм автономияле республикалар,
Социалистик Республикалар почетлы исемнәре,
кызыксындыру характерындагы түләүләр
бирелү исемлеге
№
т/б
1

Мактаулы исем,
дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге

1.1.

2
1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре
Россия Федерациясенең халык артисты

1.2.

Россия Федерациясенең халык рҽссамы

1.3.

Россия Федерациясенең атказанган артисты

1.4.

Россия Федерациясенең атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре

1.5.

Россия Федерациясенең атказанган рҽссамы

2.1.

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре, дҽүлҽт бүлҽклҽре
Татарстан Республикасының халык артисты

2.2.

Татарстан Республикасы халык язучысы

2.3.

Татарстан Республикасының халык шагыйре

2.4.

Татарстан Республикасының халык рҽссамы

2.5.

Татарстан Республикасының атказанган артисты

2.6.

Татарстан Республикасының атказанган сҽнгать эшлеклесе

2
1
2.7.

2
Татарстан Республикасының атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре

3.1.

3. Совет Социалистик Республикалары Берлегенең мактаулы исемнҽре
СССРның халык артисты

3.2.

СССРның халык рҽссамы

4.1.

4. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составындагы союздаш
республикаларның мактаулы исемнҽре
Атказанган пропагандачы

4.2.

Халык артисты

4.3.

Атказанган артист

4.4.

Атказанган сҽнгать эшлеклесе

4.5.

Халык рҽссамы

4.6.

Атказанган рҽссам

4.7.

Халык язучысы

4.8.

Атказанган язучы

4.9.

Халык шагыйре

4.10. Халык җырчысы
4.11. Халык акыны
4.12. Атказанган журналист
4.13. Атказанган мҽдҽният эшлеклесе
4.14. Атказанган мҽдҽни-агарту эшлҽре хезмҽткҽре
4.15. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре
4.16. Атказанган китапханҽче
4.17. Гамҽли сҽнгать остасы
4.18. Атказанган халык иҗаты мастеры
4.19. Атказанган фҽн эшлеклесе
5. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составындагы автоном
республикаларның мактаулы исемнҽре
5.1.

Атказанган тҿзүче

5.2.

Халык артисты

3
1
5.3.

2
Атказанган артист

5.4.

Атказанган сҽнгать эшлеклесе

5.5.

Халык рҽссамы

5.6.

Атказанган рҽссам

5.7.

Халык язучысы

5.8.

Атказанган язучы

5.9.

Халык шагыйре

5.10. Атказанган журналист
5.11. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре
5.12. Атказанган китапханҽче
5.13. Атказанган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклесе
5.14. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе
5.15. Атказанган фҽн эшлеклесе

______________________________
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2018 елның 24 августындагы
Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма
комитетының 738
номерлы Карарына
2 номерлы кушымта
Кама Тамагы муниципаль районы мәдәният учреждениеләре
мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфаларының
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү
шартлары турында Нигезләмә
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽренең мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽте ҿчен
түлҽү шартлары турында (алга таба – Нигезлҽмҽ) хезмҽткҽрлҽрнең окладларын
формалаштыру тҽртибен, компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы
түлҽүлҽр шартларын һҽм күлҽмнҽрен, шулай ук аларны билгелҽү критерийларын
билгели.
1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
хезмәт өчен түләү системасы - учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте
ҿчен түлҽү шартларын һҽм күлҽмен билгелҽүче нормалар җыелмасы, база
окладлары (база вазыйфаи окладлары, хезмҽт хакының база ставкалары), окладлары
(вазыйфаи окладлар, тариф ставкалары) күлҽмен, шулай ук федераль законнар һҽм
Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый
актлары нигезендҽ билгелҽнгҽн компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы
түлҽүлҽр;
хезмәт хакының база ставкасы - эшче яки җитҽкче, белгеч, техник
башкаручы һҿнҽре буенча һҿнҽри эшчҽнлек алып баручы учреждение хезмҽткҽренең
компенсация һҽм стимуллаштыручы түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча оклад, хезмҽт хакы
ставкасы;
вазыйфаи оклад - хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен, ставкаларны
исҽпкҽ алып, компенсацион һҽм кызыксындыру түлҽүлҽрен исҽпкҽ алмыйча,
календарь ае ҿчен хезмҽткҽрнең хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен
түлҽүнең билгелҽнгҽн күлҽме;
хезмәт хакы (хезмҽткҽр хезмҽтенҽ түлҽү) - хезмҽткҽрнең квалификациясенҽ,
катлаулылыгына, санына, сыйфатына һҽм эш шартларына бҽйле рҽвештҽ хезмҽт
ҿчен түлҽү, шулай ук компенсация һҽм стимуллаштыручы түлҽүлҽр;
компенсация характерындагы түләүләр – компенсация характерындагы
ҿстҽмҽ түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, шул исҽптҽн нормадан читкҽ тайпылучы шартларда
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эшлҽгҽн ҿчен һҽм компенсация характерындагы башка түлҽүлҽр;
кызыксындыру характерындагы түләүләр - кызыксындыру характерындагы
ҿстҽмҽ түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, премиялҽр һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре.
1.3.
Татарстан
Республикасы
Кама
Тамагы
муниципаль
мҽдҽният
учреждениелҽренең мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы
(хезмҽт ҿчен түлҽү) Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы
мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең (алга таба - башкару сҽнгате
хезмҽткҽрлҽре) хезмҽт хакы (хезмҽт ҿчен түлҽү) нигезендҽ билгелҽнҽ:
окладлар (вазыйфаи окладлар), хезмҽт хакы ставкалары;
компенсация характерындагы түлҽүлҽр;
кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр.
1.4. Хезмҽткҽрдҽ профиль буенча эш стажының артуына, мҽгариф турында
документлар алуга яисҽ яңадан торгызуга, мактаулы исем бирелүгҽ, ведомство
аерымлык билгелҽре белҽн бүлҽклҽүгҽ, ел саен яки башка отпускта булганда, аның
вакытлыча эшкҽ яраксызлыгы чорында, шулай ук аның ҿчен уртача хезмҽт хакы,
хезмҽте ҿчен түлҽү күлҽмен үзгҽртү күрсҽтелгҽн чорлардан соң башкарыла торган
башка чорда сакланып кала.
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II. Башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽре хезмҽтенҽ түлҽүнең база окладларын билгелҽү
Вазыйфаның исеме
Айга база оклады күлҽме, сумнарда
Урта һҿнҽри белем,
Тҿп гомуми
“бакалавр”, “магистр”
квалификацияле эшчелҽр,
белем, урта
яки “дипломлы белгеч”
хезмҽткҽрлҽр
ҽзерлҽү
гомуми белем
квалификациялҽрен
программалары буенча урта аттестацияне уңышлы
һҿнҽри белем, урта звено
узган затка бирелгҽн
белгечлҽрен ҽзерлҽү
югары һҿнҽри белем
программалары буенча урта
һҿнҽри белем, тулы
булмаган югары белем бирү
1
2
3
4
“Ярдҽмче составның техник башкаручылары һҽм артистлары вазифалары”
профессиональ квалификация тҿркеме
Театрларның һҽм концерт оешмаларының ярдҽмче
составы артисты

9 489

Циркта номер ассистенты

9 489

Билет контролеры

9 489

“Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары” һҿнҽри квалификация тҿркеме
Кассалар мҿдире

Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 500
12 350

Суфлер

9 500

12 350

Оркестр (ансамбль) артисты, кинотеатр,

9 500

12 350
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1
рестораннар, кафе һҽм бию мҽйданчыклары
Цирк дрессировшигы
Костюмнар бүлмҽсе мҿдире

2

3

9 500

12 350

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 500

4

12 350

Сҿйлҽм техникасы буенча репетитор

9 500

12 350

14 915

Ассистентлар: режиссер, дирижер, балетмейстер,
хормейстер

9 500

12 350

14 915

Режиссер ярдҽмчесе

9 500

12 350

14 915

Цирк балеты артисты

9 500

12 350

14 915

“Ҽйдҽп баручы звено башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы” һҿнҽри квалификация тҿркеме
Аккомпаниатор-концертмейстер

Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 530
12 484

Хорның артисты-музыкаль комедия театрларында
(оперетта), музыкаль-драма, драма театрларында,
яшь тамашачылар театрларында, курчак
театрларында, циркларда

9 530

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 530
Артистлар - концерт башкаручылары (барлык
жанрлар), артистлар – ярдҽмче составны
башкаручылардан тыш

15 343

12 484

15 343

12 484

15 343

8
1
Оркестр җыр һҽм бию ансамбльлҽре артисты

2
9 530

3
12 484

4
15 343

Эстрада оркестры (ансамбль) артисты-оркестрның
барлык артистлары, ҿченче квалификация
дҽрҽҗҽлҽренҽ кертелгҽн артистлардан тыш

9 530

12 484

15 343

Администратор, ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсенҽ
кертелгҽн администраторлардан тыш

9 530

12 484

15 343

Вокал буенча репетитор

9 530

12 484

15 343

Балет буенча репетитор

9 530

12 484

15 343

Артист-һава гимнасты

9 530

12 484

Спорт-акробатик жанр артисты

9 530

12 484

“Эквилибр” жанры артисты

9 530

12 484

Хайваннар дрессурасы жанры артисты

9 530

12 484

Ат дрессурасы жанры артисты

9 530

12 484

Жонглирование артисты

9 530

12 484

15 343

Иллюзия жанрын артисты

9 530

12 484

15 343

Артист верный, буффонадный клоун, музыкаль
эксцентрик, сатирик

9 530

12 484

15 343

Репертуар буенча редактор

9 530

12 484

15 343

Келҽм артисты, буффонад клоуны, музыкаль

9 530

12 484

15 343

9
1

2

3

4

9 530

12 484

15 343

12 484

15 343

эксцентрик, сатирик
Тавыш операторы

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 530
Җыр һҽм бию ансамбльлҽре оркестры артисты,
эстрада оркестры (ансамбль) артисты – беренче
скрипкаларның ҿченче һҽм дүртенче пультлары
һҽм виолончельлары, икенче скрипка, альт,
контрабас, икенче флейта, икенче гоб, икенче
кларнет, икенче фагот, икенче һҽм дүртенче
валторн, икенче требон, вак бҽргеч уен кораллары,
икенче арфа, рояль-челест
Опера һҽм балет театрларында, музыкаль комедия
театрларында (оперетта), музыкаль-драма, драма
театрларында, ЯТТда, курчак театрларында,
циркларда,
концерт
оешмаларында
администратор, ҿлкҽн администратор
Бутафор рҽссам

9 530

12 484

15 343

9 530

12 484

15 343

Рҽссам-гример

9 530

12 484

15 343

Рҽссам-декоратор

9 530

12 484

15 343

Рҽссам-конструктор

9 530

12 484

15 343

Рҽссам-скульптор

9 530

12 484

15 343

Ут буенча рҽссам

9 530

12 484

15 343

10
1
Театр костюмы рҽссамы-модельеры

2
9 530

3
12 484

4
15 343

Рҽссам-куючы

9 530

12 484

15 343

Балет артисты

9 530

12 484

15 343

Җыр һҽм бию ансамбленең балет артисты, бию
коллективы артисты

9 530

12 484

15 343

Җыр һҽм бию ансамбле хоры артисты, хор
коллективы артисты

9 530

12 484

15 343

Артист-вокалист (солист)

9 530

12 484

15 343

Оркестр артисты

9 530

12 484

15 343

Драма артисты

9 530

12 484

15 343

Курчак театры артисты

9 530

12 484

15 343

Симфоник, камера, эстрада-симфоник, тынлы
оркестрлар, халык уен кораллары оркестры
артисты, (дүртенче һҽм бишенче квалификация
дҽрҽҗҽлҽреннҽн тыш)

9 530

12 484

15 343

Вокал (балет) классы буенча концертмейстер

9 530

12 484

15 343

Манеж инспекторы (тамашаны алып баручы)

9 530

12 484

Цирк номерлары репетиторы

9 530

12 484

Редактор (музыкаль редактор)

9 530

12 484

15 343
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Иҗат жанрлары буенча белгеч

2
9 530

3
12 484

Дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 530
12 484
Җыр һҽм бию ансамбльлҽре оркестры артисты,
эстрада оркестры (ансамбль) артистыконцертмейстер һҽм беренче скрипкалар
концертмейстеры урынбасары, икенче скрипка,
альт, виолончель, контрабас, күрсҽтелгҽн уен
кораллары тҿркемнҽренең икенче пульты, агач
һҽм бакыр тынлы уен кораллары һҽм аларның
регуляторлары беренче тавышы, беренче арфа,
бас-тромбон, туба, литаврлар

4
15 343
15 343

Лектор-сҽнгать белгече (музыка белгече)

9 530

12 484

15 343

Нҽфис сүз остасы

9 530

12 484

15 343

Баш режиссер ярдҽмчесе (баш дирижер, баш
балетмейстер, сҽнгать җитҽкчесе), труппа мҿдире

9 530

12 484

15 343

Симфоник, камера, эстрада-симфоник, тынлы
оркестрлар, халык уен кораллары оркестры
артисты
–
беренче
скрипкаларның
виолончельлҽрнең
ҿченче һҽм дүртенче
пультлары
һҽм,
икенче
скрипкаларның,
альтларның, контрабасларның икенче пультлары,
икенче флейт, икенче голой, икенче кларнет,
икенче һҽм дүртенче валторналар, икенче торба,
икенче тромбон, вак удар кораллары (симфоник,
камера,
эстрада-симфоник
оркестрларда),

9 530

12 484

15 343
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1

2

3

4

концертмейстерлары
һҽм
фьюстерлар
урынбасарлары, гобоһ, фагот; беренче, икенче
һҽм ҿченче кларнетлар, валторлар, саксофоннар,
торбалар, тромбоннар, тубалар, кларнетлар,
баритоннар, тенорлар, бҽрмҽ инструментлар,
контрабас
(тынлы
оркестрларда),
концертмейстерлар
һҽм
концертмейстерлар
урынбасарлары, оркестр солистлары, рус халык
инструментларына виртуаль ия булган виртуозлар
(балалайка, домра, баян, гҿслҽ, жалейка, Владимир
мҿгезе һҽм башкалар) (халык уен кораллары
оркестры ҿчен).
Бишенче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 530
12 484
Җыр һҽм бию ансамбльлҽре оркестры артисты,
эстрада оркестры (ансамбль) артисты - ҽйдҽп
баручы концертмейстер, инструментлар тҿркеме
җитҽкчесе
Симфоник, камера, эстрада-симфоник, тынлы
оркестрлар, халык уен кораллары оркестры
артисты
–
концертмейстер
һҽм
беренче
скрипкалар һҽм виолончельлҽр концертмейстеры
урынбасары, икенче скрипка, альт, контрабас, бастромбоннар, тубалар, агач һҽм тынлы уен
кораллары һҽм аларның регуляторлары беренче
тавышлары, беренче арфа, литаврлар, рояль,
гитара, аккордеон, вак бҽргеч инструментлар,

9 530

12 484

15 343

15 343
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3
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бҽрмҽ җайланма
“Башкарма сҽнгать учреждениелҽренең җитҽкче составы вазыйфасы” профессиональ квалификация тҿркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 550
12 797
15 662
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер
(икенче квалификация дҽрҽҗҽсенҽ кертелгҽненнҽн
тыш)
Тавыш режиссеры
Режиссер-куючы, ҿченче квалификация
дҽрҽҗҽсенҽ кертелгҽненнҽн тыш

9 550
Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 550

12 797

15 662

12 797

15 662

Балетмейстер-куючы, ҿченче квалификация
дҽрҽҗҽсенҽ кертелгҽненнҽн тыш

9 550

12 797

15 662

Ҽдҽби-драматургия бүлеге җитҽкчесе, ҿченче
квалификация дҽрҽҗҽсенҽ керүчелҽрдҽн тыш

9 550

12 797

15 662

Музыка бүлеге мҿдире, ҿченче квалификация
дҽрҽҗҽсенҽ керүчелҽрдҽн тыш

9 550

12 797

15 662

Сҽнгать-постановка бүлеге мҿдире, ҿченче
квалификация дҽрҽҗҽсенҽ керүчелҽрдҽн тыш

9 550

12 797

15 662

Опера һҽм балет театрларында режиссер
(дирижер, балетмейстер, хормейстер)

9 550

12 797

15 662

Иҗат коллективы, цирк конвейеры
программалары директоры

9 550

12 797

15 662
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2
3
“Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 550
12 797
Опера һҽм балет театрларында режиссер-куючы

4
15 662

Балетмейстер-опера һҽм балет театрларында
куючы

9 550

12 797

15 662

Опера һҽм балет театрларында ҽдҽби-драматургия
бүлеге җитҽкчесе

9 550

12 797

15 662

Опера һҽм балет театрларында, музыкаль комедия
театрларында, музыкаль-драма, драма
театрларында, яшь тамашачылар театрларында,
курчак театрларында, мҿстҽкыйль музыка һҽм бию
коллективларында, циркларда музыкаль бүлек
мҿдире

9 550

12 797

15 662

Баш режиссер, дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсенҽ
керүчелҽрдҽн тыш

9 550

12 797

15 662

Баш дирижер, моннан тыш дүртенче
квалификация дҽрҽҗҽсенҽ керүчелҽрдҽн тыш

9 550

12 797

15 662

Баш хормейстер, дүртенче квалификация
дҽрҽҗҽсенҽ керүчелҽрдҽн тыш

9 550

12 797

15 662

Баш балетмейстер дүртенче квалификация
дҽрҽҗҽсенҽ керүчелҽрдҽн тыш

9 550

12 797

15 662

Баш рҽссам, дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсенҽ
керүчелҽрдҽн тыш

9 550

12 797

15 662

15
1
Опера һҽм балет театрларында, музыкаль комедия
театрларында, музыкаль драма, драма
театрларында, ЯТТда, курчак театрларында,
мҿстҽкыйль музыка һҽм бию коллективларында,
концерт залларында, циркларда сҽнгать бүлеге
мҿдире

2
9 550

3
12 797

Дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсе
9 550
12 797
Баш балетмейстер опера һҽм балет театрларында,
музыкаль комедия театрларында, музыка-драма
театрларында, циркларда, мҿстҽкыйль Музыка һҽм
бию коллективларында

4
15 662

15 662

Опера һҽм балет театрларында, музыкаль комедия
театрларында, музыка-драма театрларында,
ЯТТларында, курчак театрларында, мҿстҽкыйль
музыка һҽм бию коллективларында, филармония
һҽм концерт оешмалары составында симфоник,
камера, тынлы оркестрларда һҽм халык уен
кораллары оркестрларында, циркларда баш
дирижер

9 550

12 797

15 662

Опера һҽм балет театрларында, музыкаль комедия
театрларында, музыкаль-драма театрларында,
филармония һҽм концерт оешмаларында,
мҿстҽкыйль музыка һҽм бию коллективларында,
циркларда баш хормейстер

9 550

12 797

15 662
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Опера һҽм балет театрларында, музыкаль комедия
театрларында, музыкаль-драма, драма
театрларында, яшь тамашачылар театрларында,
курчак театрларында, циркларда баш режиссер

2
9 550

3
12 797

4
15 662

Опера һҽм балет театрларында, музыкаль комедия
театрларында, музыкаль-драма театрларында,
драма театрларында, яшь тамашачылар
театрларында, курчак театрларында, циркларда
баш рҽссам

9 550

12 797

15 662

III. Сҽнгать башкарма хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладларын формалаштыру
тҽртибе
3.1. Башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары түбҽндҽге формула
буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2 бүлеге
нигезендҽ кабул ителҽ торган база оклады күлҽме;
– башкарма сҽнгате хезмҽткҽре били торган ставкаларның факттагы саны.
3.2. Урта һҿнҽри белемле “Балет артисты” вазыйфасын башкаручы башкарма
сҽнгать хезмҽткҽрлҽренҽ югары белем бирүгҽ туры килҽ торган хезмҽт ҿчен түлҽү
разряды билгелҽнҽ.
3.3. Ҽгҽр билҽгҽн вазыйфа югары белем талҽп итми икҽн – урта звено
белгечлҽрен ҽзерлҽү программалары буенча бакалавриат я специалитет яки
магистратура, урта һҿнҽри белем бирү, югары белемле затлар – бакалавриат яки
специалитет яки магистратура, урта звено белгечлҽрен ҽзерлҽү программалары
буенча урта һҿнҽри белем бирү, квалификацияле эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү
программалары буенча урта һҿнҽри белем бирү программалары буенча
урта
һҿнҽри белем бирү программалары буенча урта һҿнҽри белем бирү.
3.4. Вазыйфага квалификация талҽплҽре белем бирүнең тҿрле дҽрҽҗҽлҽрен
күздҽ тотса, фактта булган белем дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ торган хезмҽт ҿчен түлҽү
разряды билгелҽнҽ.
3.5. Мҽгариф дҽрҽҗҽсе үзгҽргҽн очракта, башкарма сҽнгать хезмҽткҽренең
окладына тиешле дҽрҽҗҽдҽге белем алу турында дҽүлҽт үрнҽгендҽге документ
биргҽн вакыттан тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш.
IV. Кызыксындыру характерындагы түлҽү
4.1. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ башкарма сҽнгать хезмҽткҽрен
сыйфатлы хезмҽт нҽтиҗҽлҽренҽ стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр, шулай ук
башкарылган эш ҿчен бүлҽклҽү керҽ.
4.2. Түлҽү кызыксындыру характерындагы үз түбҽндҽгелҽрне эченҽ ала:
- осталык ҿчен түлҽүлҽр;
- театрларда эшлҽгҽн ҿчен “академик” исеменҽ ия түлҽүлҽр;
- эш интенсивлыгы ҿчен түлҽүлҽр;
- мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр;
- шҽхси казанышлар ҿчен түлҽүлҽр;
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- профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү;
- башкарылган эшлҽр сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр;
- премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре.
4.3. Һҿнҽри квалификация тҿркеме башкаручы звено хезмҽткҽрлҽре
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме хезмҽткҽрлҽренҽ осталык ҿчен
түлҽүлҽр бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:
анда:
– осталык ҿчен түлҽү;
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– осталык ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме.
Осталык ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 1 таблицада китерелгҽн.
1 таблица
Осталык ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме
Артист категориясе
2 план артисты

Осталык ҿчен ҿстҽмҽ процент
2

1 план артисты

4

Ҽйдҽп баручы сҽхнҽ остасы

6

4.4 Театрларда эшлҽгҽн ҿчен “Академик” исеменҽ ия түлҽүлҽр дҽүлҽт
академия театрлары җитҽкчелҽре тарафыннан театрларда эшлҽгҽн ҿчен “Академик”
исеме булганнарга Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты билгелҽгҽн
түлҽү фонды күлҽме чиклҽрендҽ билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– “академик” исеме булган театрларда эшлҽгҽн ҿчен түлҽү;
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– “академик” исеме ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме.
4.5. Эш интенсивлыгы ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– эш интенсивлыгы ҿчен түлҽү;
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– күлҽме ҿстҽмҽлҽр ҿчен интенсивность эш.

19
Эш интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме 2 таблицасында китерелгҽн.
2 таблица
Эш интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме
Һҿнҽри квалификация тҿркеме исеме
Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм
кинематография хезмҽткҽрлҽре
вазыйфалары
Ҽйдҽп баручы буын башкаручы
сҽнгать хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы

Башкарма сҽнгать учреждениелҽренең
җитҽкче составы вазыйфасы

Квалификацион
дҽрҽҗҽ
1
2

Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме,
процентларда
10
17

1
2
3
4
5
1
2
3
4

10
25
35
40
43
30
60
70
90

4.6. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү башкарма сҽнгать
хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:
анда:
– мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү;
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме.
4.7. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан
Республикасының
мактаулы
исемнҽре,
дҽүлҽт
бүлҽклҽре,
автоном
республикаларның мактаулы исемнҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 8 процент
тҽшкил итҽ.
Совет
Социалистик
Республикалар
Берлеге
составында
Россия
Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Берлегенең, Союз
Республикаларының мактаулы исемнҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 10
процент тҽшкил итҽ.
“Халык артисты” һҽм “Атказанган сҽнгать эшлеклесе” мактаулы исемнҽре
булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 20 процент тҽшкил итҽ.
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик
Республикалары Берлеге, Союз һҽм автономияле республикалар мактаулы исемнҽре,
дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең кушымтасында китерелгҽн.
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4.8. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен
билгелҽү мактаулы исем, дҽүлҽт бүлҽклҽре бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике
һҽм аннан да күбрҽк мактаулы исемнҽре булган башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренҽ
ике һҽм аннан да күбрҽк мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү
башкарма сҽнгать хезмҽткҽре сайлау буенча дҽүлҽт бүлҽклҽренең берсе буенча
билгелҽнҽ.
4.9. Шҽхси казанышлар ҿчен түлҽүлҽр “Татарстан Республикасы Дҽүлҽт
симфоник оркестры” Татарстан Республикасы дҽүлҽт автоном мҽдҽният
учреждениесе, “Татарстан Республикасы җыр һҽм бию дҽүлҽт ансамбле” дҽүлҽт
бюджет мҽдҽният учреждениесе, “Бҽрмҽнчек” керҽшен дҽүлҽт фольклор ансамбле,
Татарстан Республикасы дҽүлҽт бюджет мҽдҽният учреждениесе, “Салих Сҽйдҽшев
исемендҽге Дҽүлҽт Зур концерт залы” дҽүлҽт учреждениесе иҗат коллективлары
хезмҽткҽрлҽренҽ, “Габдулла Тукай исемендҽге Татар дҽүлҽт филармониясе”
Татарстан Республикасы дҽүлҽт бюджет мҽдҽният учреждениесенҽ
вазыйфаи
окладның 65 проценты күлҽмендҽ билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча
исҽплҽнҽ:
анда:
– шҽхси казанышлар ҿчен түлҽү;
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– шҽхси казанышлар ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме.
4.10. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽри квалификация
тҿркемнҽре буенча профиль буенча эшнең дҽвамлылыгына карап билгелҽнҽ һҽм
түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү;
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме.
Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 3 таблицада китерелгҽн.
3 таблица
Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме
Һҿнҽри-квалификация тҿркеменең
Стажлы тҿркем
Ҿстҽмҽ түлҽү
исеме
күлҽме,
процентларда
1
2
3
Урта звено башкарма сҽнгать
3 яшьтҽн
12
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1
хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы

2

10 яшькҽчҽ
10 яшьтҽн
15 яшькҽчҽ
15 яшьтҽн
20 яшькҽчҽ
20 яшьтҽн
25 яшькҽчҽ
25 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк
Ҽйдҽп баручы буын башкарма сҽнгать 3 яшьтҽн
10 яшькҽчҽ
хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы
10 яшьтҽн
15 яшькҽчҽ
15 яшьтҽн
20 яшькҽчҽ
20 яшьтҽн
25 яшькҽчҽ
25 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк
Башкарма сҽнгать учреждениелҽренең 3 яшьтҽн
10 яшькҽчҽ
җитҽкче составы вазыйфасы
10 яшьтҽн
15 яшькҽчҽ
15 яшьтҽн
20 яшькҽчҽ
20 яшьтҽн
25 яшькҽчҽ
25 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк

3
14
16
18
22
12
14
16
18
22
12
14
16
18
22

4.11. Вазыйфалар (һҿнҽрлҽр) исемлеге, эш вакыты вазыйфалар (белгечлек)
буенча эш стажына исҽпкҽ алына торган вазыйфалар (һҿнҽрлҽр) исемлеге Татарстан
Республикасы мҽдҽният Министры Боерыгы белҽн раслана.
4.12. Эш стажы үзгҽргҽндҽ, профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен
билгелҽү (үзгҽртү) стажын раслаучы документлар учреждениедҽ булса яки стажны
раслаучы кирҽкле документ тҽкъдим ителгҽн кҿннҽн башлап, профиль буенча эш
стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын бирҽ торган стажга ирешүдҽн соң
башкарыла.
4.13. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр башкарма
сҽнгать хезмҽткҽрлҽренҽ билгеле бер вакыт эчендҽ хезмҽт нҽтиҗҽлҽре буенча
билгелҽнҽ. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽү күлҽменҽ йогынты ясый
торган тҿп критерий булып башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының югары чик дҽрҽҗҽсенҽ ирешү тора.
4.14. Башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү
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критерийлары аның җитҽкчесе тарафыннан раслана. Башкарма сҽнгать
хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының конкрет
ҽһҽмияте һҽм түлҽүлҽрне гамҽлгҽ ашыру шартлары ел саен учреждение алдында
торган бурычлардан чыгып билгелҽнҽ.
4.15. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽү күлҽме, тҽртибе һҽм
шартлары учреждениенең локаль норматив хокукый актлары һҽм күмҽк
шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.16. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр һҿнҽри
квалификация тҿркемнҽре буенча билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча
исҽплҽнҽ:
анда:
сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр;
– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– башкарылган эшлҽр сыйфаты ҿчен ҿстҽмҽлҽрнең югары чик күлҽме.
Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽренең чик күлҽме 4 нче
таблицада китерелгҽн.
4 таблица
Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽренең чик күлҽме
Профессиональ квалификация тҿркеме исеме
Техник башкаручылар һҽм ярдҽмче состав артистлары
вазыйфалары

Ҿстҽмҽ күлҽме,
процентларда
9

Урта звено Башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы

15

Ҽйдҽп баручы буын Башкаручы сҽнгать хезмҽткҽрлҽре
вазыйфасы

18

Башкарма сҽнгать учреждениелҽренең җитҽкче составы
вазыйфасы

25

4.16. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре юбилей даталары,
аерымлык билгелҽре, рҽхмҽт хатлары, грамоталар, дҽүлҽт бүлҽклҽре алу һҽм
оешманың локаль актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн башка
нигезлҽр буенча билгелҽнгҽн вакыт (бер ай, квартал, ел) ҿчен башкарма сҽнгать
хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ.
4.17. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре 2013 елның 4 апрелендҽге
“Социаль ҿлкҽ тармакларында мҽдҽният ҿлкҽсенең нҽтиҗҽлелеген күтҽрүгҽ
юнҽлдерелгҽн үзгҽрешлҽр” чаралар планы (“юл картасы”) турында”гы Татарстан
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Республикасы Министрлар Кабинетының 227 номерлы Карары белҽн расланган
чаралар планы (“юл картасы”) чаралар планын (“юл картасы”н) үтҽгҽндҽ, мҽдҽният
ҿлкҽсенең нҽтиҗҽлелеген арттыруга юнҽлдерелгҽн Татарстан Республикасы дҽүлҽт
мҽдҽният учреждениелҽренең башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең
нҽтиҗҽлелеген арттыру максатларында бер үк вакытта билгелҽнҽ ала.
4.18. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽрен гамҽлгҽ ашыру күлҽме, тҽртибе
һҽм шартлары учреждениенең локаль норматив хокукый актлары һҽм күмҽк
шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
V. Учреждение җитҽкченең, җитҽкчесе урынбасарының,
баш хисапчының хезмҽт хакын билгелҽү тҽртибе
5.1. Учреждение җитҽкчелҽренең (шул исҽптҽн сҽнгать), учреждение
җитҽкчелҽре урынбасарларының һҽм баш бухгалтерларның хезмҽт хакы вазыйфаи
окладлардан һҽм компенсация характерындагы һҽм кызыксындыру характерындагы
түлҽүлҽрдҽн тора.
5.2. Башкарма сҽнгать учреждениесе җитҽкчесенең оклады мҽдҽният
учреждениесен гамҽлгҽ куючы тарафыннан, хезмҽткҽ түлҽү тҿркеменнҽн чыгып,
елга бер тапкыр билгелҽнҽ. Мҽдҽният учреждениесе җитҽкчесе хезмҽтенҽ түлҽү
тҿркеме мҽдҽният учреждениесе хезмҽткҽрлҽренең штат санына карап билгелҽнҽ.
5.3.
Учреждениелҽр
җитҽкчелҽре
урынбасарларының
һҽм
баш
бухгалтерларының окладлары ҽлеге учреждениелҽр җитҽкчелҽренең вазыйфаи
окладларыннан 20-30 процентка кимрҽк билгелҽнҽ.
5.4. Җитҽкчелҽр хезмҽтенҽ түлҽү тҿркеме, җитҽкчелҽрнең окладлары күлҽме 5
нче таблицада күрсҽтелгҽн.
5 таблица
Мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽренең окладлары
Хезмҽт
Учрежде ҿчен түлҽү
1
ние тибы
тҿркеме
Хезмҽткҽр до 10
лҽр штаты
саны,
кеше
Театр
Концерт
оешмалар
ы
Цирк
Прочие
18,0

Аена оклад күлҽме, мең сумнарда
2
3
4
5
6
7
11 –
30

31 –
50

51 –
75

76 –
150

151 – 301 –
300
500

35,0

35,0
40,0

37,0
45,0

40,0
50,0

50,0
55,0

30,0
33,0

40,0
34,0

35,0

50

8
свыше
500

55
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5.5. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр компенсация характерындагы түлҽү
тҿрлҽре исемлеге нигезендҽ учреждениелҽр җитҽкчелҽре, аларның урынбасарлары
һҽм баш бухгалтерлары ҿчен билгелҽнҽ.
5.6. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ учреждениенең билгелҽнгҽн хезмҽт
хакы фонды чиклҽрендҽ гамҽлгҽ куючы билгелҽгҽн айлык премиялҽр керҽ.
VI. Компенсация характеристика түгел
6.1. Учреждениелҽрдҽ компенсация характерындагы түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
- белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр;
- авыр эшлҽрдҽ, зарарлы һҽм (яки) куркыныч һҽм башка үзенчҽлекле хезмҽт
шартларында эшлҽүдҽ мҽшгуль башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренҽ түлҽү;
- нормаль квалификациядҽн читкҽ киткҽн шартларда (тҿрле квалификация эшлҽрен
башкарганда, һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ кушылуы, гадҽттҽн тыш эш, тҿнге
вакытта эшлҽү һҽм нормаль эштҽн читкҽ киткҽн башка шартларда эшлҽү ҿчен түлҽүлҽр)
эш ҿчен түлҽү.
6.2. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр, аларны гамҽлгҽ ашыру күлҽмнҽре һҽм
шартлары хезмҽт законнары һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка
норматив хокукый актлар нигезендҽ күмҽк шартнамҽлҽр, килешүлҽр, локаль норматив
актлар белҽн билгелҽнҽ.
6.3. Белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү башкарма сҽнгать
хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:
анда:
В sт

- белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү;

– белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү күлҽме 1 388,5 сум
тҽшкил итҽ;
S - башкару сҽнгате хезмҽткҽре билҽгҽн ставкаларның факттагы саны.
D sт

6.4. Авыр эшлҽрдҽ, зарарлы һҽм (яки) куркыныч һҽм башка үзенчҽлекле
хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүдҽ мҽшгуль башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренҽ
компенсация характерындагы түлҽүлҽр һҽм нормаль квалификациядҽн (тҿрле
квалификация эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ
кушылуы, дҽрестҽн тыш эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм нормальлҽрдҽн читкҽ
тайпылучы башка шартларда эшлҽр башкарганда) читкҽ тайпыла торган шартларда
эшлҽгҽн ҿчен түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– компенсация характерындагы түлҽүлҽр;
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– башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады;
– түлҽүгҽ компенсация характерындагы ҿстҽмҽлҽр күлҽме;
– закон буенча компенсация характерындагы түлҽүлҽр каралган фактта
эштҽ үткҽн вакыт;
Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган башкарма
сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакының (база окладының) база ставкасы ҿчен
сҽгать нормасы.
6.5. Нормаль (тҿрле квалификация эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрнең
(вазыйфаларның) бергҽ кушылуы, дҽрестҽн тыш эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм
нормальлҽрдҽн читкҽ тайпылучы башка шартларда эшлҽр башкарганда) нормаль
эштҽн читкҽ киткҽн шартларда эшлҽү ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ
билгелҽнҽ:
- тҿнлҽ эшнең һҽр сҽгате нормаль шартларда эшлҽү белҽн чагыштырганда,
югарырак күлҽмдҽ түлҽнҽ, ҽмма Россия Федерациясенең законнар һҽм башка
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн күлҽмнҽн ким түгел;
- башкарма сҽнгать хезмҽткҽрен үзенҽ билгелҽнгҽн ял кҿне графигы яки
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне эшкҽ җҽлеп иткҽн очракта эш икелҽтҽ күлҽмдҽ түлҽнҽ;
- хезмҽт окладын алучы Башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренҽ, ял һҽм эшлҽми
торган бҽйрҽм кҿне эш вакытының айлык нормасы чиклҽрендҽ башкарылса, бер
айлык нормадан да ким булмаган бер кҿнлек яки сҽгать база окладыннан тыш, бер
сҽгатьлек яки сҽгать база окладыннан да ким булмаган күлҽмдҽ, ҽгҽр эш бер айлык
нормадан артык булса, бер сҽгатьлек яки сҽгать база окладыннан да ким булмаган
күлҽмдҽ башкарыла.
6.6. Ял яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿнендҽ эшлҽгҽн башкарма сҽнгать
хезмҽткҽре телҽге буенча аңа башка ял кҿне тҽкъдим ителергҽ мҿмкин. Бу очракта
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне ҿчен бер тапкыр түлҽнҽ, ҽ ял кҿне ҿчен түлҽнергҽ тиеш
түгел.
6.7. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүдҽ мҽшгуль
башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү окладлар (вазыйфаи
окладлар), хезмҽт шартлары нормаль булган эш тҿрлҽре ҿчен билгелҽнгҽн хезмҽт
хакы ставкалары белҽн чагыштырганда, вазыйфаи окладның 4 процентыннан да ким
булмаган күлҽмдҽ билгелҽнҽ.
6.7. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартларында эшлҽүдҽ мҽшгуль
башкарма сҽнгать хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү окладлар (вазыйфаи
окладлар), хезмҽт шартлары нормаль булган эш тҿрлҽре ҿчен билгелҽнгҽн хезмҽт
хакы ставкалары белҽн чагыштырганда, вазыйфаи окладның 4 процентыннан да ким
булмаган күлҽмдҽ билгелҽнҽ.
6.8. Социаль-хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салу буенча Россиянең ҿчьяклы
комиссиясе фикерен исҽпкҽ алып, зарарлы эшлҽр, куркыныч һҽм башка үзенчҽлекле
хезмҽт шартларындагы авыр эшлҽр исемлеге Россия Федерациясе Хҿкүмҽте
тарафыннан билгелҽнҽ.
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VII. Башкарма сҽнгать учреждениелҽре хезмҽт ҿчен түлҽү фондын
формалаштыру тҽртибе
7.1. Башкарма сҽнгатьнең хезмҽте ҿчен түлҽү фондын формалаштыру
агымдагы финанс чыгымнары нормативы, кулланучылар һҽм хезмҽтлҽр саны
нигезендҽ билгелҽнгҽн агымдагы финанс елына мҽдҽният учреждениесе чаралары
күлҽме чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла һҽм башкарма сҽнгать учреждениесенең
финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планында чагылдырыла.
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районы китапханҽлҽренең,
музейларның, музей тибындагы башка
учреждениелҽрнең
һҽм
мҽдҽни-ял
учреждениелҽренең мҽдҽният, сҽнгать
һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация
тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте
ҿчен түлҽү шартлары турындагы
Нигезлҽмҽгҽ кушымта
Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге,
Советлар Союзы Социалистик Республикалар Союзы составындагы
автономияле республикалар, Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре,
дәүләт бүләкләре, алар булган өчен бирелә торган
кызыксындыру характерындагы түләүләр исемлеге
№
1

Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге

1.1.

2
1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре
Россия Федерациясенең халык рҽссамы

1.2.

Россия Федерациясенең атказанган рҽссамы

2.1.

2. Почетные звания, государственные награды Республики Татарстан
Татарстан Республикасы халык язучысы

2.2.

Татарстан Республикасының халык шагыйре

2.3.

Татарстан Республикасының халык рҽссамы

3. Совет Социалистик Республикалары Берлегенең мактаулы исемнҽре
3.1.
СССРның халык рҽссамы
4. Совет Социалистик Республикалары Берлеге составындагы Союздаш
республикаларның мактаулы исемнҽре
4.1.

Атказанган пропагандачы

4.2.

Халык рҽссамы

4.3.

Атказанган рҽссам

4.4.

Халык язучысы

4.5.

Атказанган язучы

4.6.

Халык шагыйре
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4.7.

Халык җырчысы

4.8.

Халык Акынты

4.9.

Атказанган журналист

4.10.

Атказанган мҽдҽният эшлеклесе

4.11.

Атказанган мҽдҽни-агарту эшлҽре хезмҽткҽре

4.12.

Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре

4.13.

Атказанган китапханҽче

4.14.

Гамҽли сҽнгать остасы

4.15.

Атказанган халык иҗаты мастеры

4.16.

Атказанган фҽн эшлеклесе
Совет Социалистик Республикалар Берлеге составындагы автоном
республикаларның мактаулы исемнҽре

5.1.

Атказанган тҿзүче

5.2.

Халык рҽссамы

5.3.

Атказанган рҽссам

5.4.

Халык язучысы

5.5.

Атказанган язучы

5.6.

Халык шагыйре

5.7.

Атказанган журналист

5.8.

Атказанган китапханҽче

5.9.

Атказанган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклесе

5.10.

Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе

5.11.

Атказанган фҽн эшлеклесе
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2018 елның 24 августындагы
Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль
районы
Башкарма
комитетының 738 номерлы
Карарына 3 нче номерлы
кушымта
Кама Тамагы муниципаль мәдәният учреждениеләренең эшче мәдәният,
сәнгать һәм кинематография һөнәрләре һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү шартлары турында
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽренең эшче һҿнҽрлҽре, сҽнгать һҽм кинематография һҿнҽри
квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте
ҿчен түлҽү шартлары
турындагы ҽлеге Нигезлҽмҽ (алга таба – Нигезлҽмҽ) хезмҽткҽрлҽрнең окладларын
формалаштыру тҽртибен, компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы
түлҽүлҽр шартларын һҽм күлҽмнҽрен, шулай ук аларны билгелҽү критерийларын
билгели.
1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
- хезмҽткҽ түлҽү системасы - учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен
түлҽү шартларын һҽм күлҽмен билгели торган нормалар җыелмасы, (шулай ук
федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының
башка норматив хокукый актлары нигезендҽ билгелҽнгҽн компенсация һҽм
кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне дҽ кертеп);
- тҿп оклад – тиешле һҿнҽри квалификация тҿркеменҽ керүче җитҽкче, белгеч,
техник эш башкаручы һҿнҽре буенча һҿнҽри эшчҽнлекне компенсация һҽм
стимуллаштыручы түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча гамҽлгҽ ашыручы учреждение
хезмҽткҽренең оклады;
- вазыйфаи оклад - хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен, ставкаларны
исҽпкҽ алып, компенсация һҽм кызыксындыру түлҽүлҽрен исҽпкҽ алмыйча,
календарь ае ҿчен хезмҽткҽрнең хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен
түлҽүнең билгелҽнгҽн күлҽме;
- хезмҽткҽрнең хезмҽт хакы (хезмҽт хакы) - хезмҽткҽрнең квалификациясенҽ,
катлаулылыгына, санына, сыйфатына һҽм эш шартларына бҽйле рҽвештҽ хезмҽт
ҿчен түлҽү, шулай ук компенсация һҽм стимуллаштыручы түлҽүлҽр;
- компенсация характерындагы түлҽүлҽр – компенсация характерындагы
ҿстҽмҽ түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, шул исҽптҽн нормадан читкҽ тайпылучы шартларда
эшлҽгҽн ҿчен һҽм компенсация характерындагы башка түлҽүлҽр;
- кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр - кызыксындыру характерындагы
ҿстҽмҽ түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, премиялҽр һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре.
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1.3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽренең эшче мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре (хезмҽт ҿчен түлҽү)
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы (алга таба - эшче мҽдҽниятлҽр) шуннан чыгып
билгелҽнҽ:
окладлар (вазыйфаи окладлар), хезмҽт хакы ставкалары;
компенсация характерындагы түлҽүлҽр;
кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр.
II. Мәдәният эшчеләренең хезмәте өчен
билгеләү

түләүнең база окладларын

2.1. Мҽдҽният эшчелҽренең база окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:
Квалификацион дҽрҽҗҽ
Аена база оклады күлҽме, сумнарда
“Беренче дҽрҽҗҽдҽге мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография эшчелҽре һҿнҽрлҽре”
һҿнҽри квалификация тҿркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
8 380
Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе

8 578

“Икенче дҽрҽҗҽдҽге мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография эшчелҽре һҿнҽрлҽре”
һҿнҽри квалификация тҿркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе

8 719

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе

8 893

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 071

Дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 602

Эшче һҿнҽрлҽрне мҽдҽният эшчелҽре һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация
дҽрҽҗҽлҽре буенча кертү
№
Мҽдҽният эшчелҽре һҿнҽре
1
2
“Беренче дәрәҗәдәге мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләре
һөнәрләре” профессиональ квалификация төркеме
1.1.
Клавишалы инструментлар детальлҽрен ҽзерлҽү буенча автоматчик
1.2.
Телле уен кораллары арматурчысы
1.3. Чиертеп уйный торган инструментлар аэрографисты
1.4. Бутафор
1.5.
Музыкаль инструментлар гарнировщигы
1.6. Мех камераларының гофрировщигы
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1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

Гример-постижер
Уен автоматлары, аттракционнар һҽм тир залы дежуры
Тавышлар планкалары заливщигы
Тавыш планкалары җитештерүче
Тынлы инструментлар ҿчен детальлҽрен җитештерүчесе
Субтитрлар җитештерүче
Киномеханик
Клавиатурщик
Колорист
Музыкаль инструментлар детальлҽрен комплектлаучы

1.17.

Контурчы

1.18.

Костюмер

1.19.

Декорациялҽр бизҽү буенча буяучы

1.20.

Сҽхнҽ машинисты

1.21.

Негатив монтажчы

1.22.

Позитив монтажчы

1.23.

Сҽхнҽ монтажчысы

1.24.

Перламутра эшкҽрткеч е

1.25.

Магнит язмалары операторы

1.26.

Клавишалы уен коралларын уйнатып карау буенча стенд операторы

1.27.

Яктырткыч

1.28.

Диапозитив фильмнарны бизҽүче

1.29.

Субтитлау бастыручысы

1.30.

Пиротехник

1.31.

Мультипликацион рҽсемнҽр ҿчен нигезлҽр ҽзерлҽүче

1.32.

Музыкаль инструментлар полировщикы

1.33.
1.34.

Постижер
Фильмнарны шомартучы

1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

Реквизитор 1.36. Субтитрлар ретушеры
Тынлы инструментлар җыючы
Бҽрмҽ инструментлар җыючы
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1.39.
1.40.

Телле инструментларын җыючы
Клавишалы инструментлар җыючы-монтажлаучы

Смычоклы инструментлар җыючы-монтажлаучы
Чиртеп уйный торган инструментлар җыючы-монтажлаучы
Махсус агач эшкҽртү станоклары танокчысы
махсус металл эшкҽртү станоклары станокчысы
Декорациялҽр ясау буенча агач остасы
Музыка уен кораллары детальлҽрен һҽм узелларын ҽзерлҽү һҽм
ремонтлау буенча агач остасы
1.47. Кыллар тарттыручы
1.48. Кылчы
1.49. Мультипликацион проба тҿшерүче
1.50. Диапозитив фильмнар тезүче
1.51. Униформист
1.52. Декорациялҽрне урнаштыручы
1.53. Ладлы пластиналар кҿйлҽп куючы
1.54. Фильм тикшерүче
1.55. Фильмотекачы
1.56. Фототекачы
“Икенче дәрәҗәдәге мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчесе
һөнәрләре” һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификацион дәрәҗә
2.1.1. Клавишалы инструментлар рамалары бронзалаучысы
2.1.2. Видеотекачы
2.1.3.
Уен курчаклары җитештерүче
2.1.4. Клавишалы инструментлар ҿчен чүкечлҽр җитештерүче
2.1.5. Музыкаль инструментлар контролеры
2.1.6. Постижер производствосында буяучы
2.1.7. Җил җайланмаларына хезмҽт күрсҽтү буенча механик
2.1.8. Тавыш техникасына хезмҽт күрсҽтү буенча механик
2.1.9.
Кинотелевизион җиһазларга хезмҽт күрсҽтү буенча механик
2.1.10. Тҿшерү аппаратына хезмҽт күрсҽтү буенча механик
2.1.11. Телевизион җиһазларга хезмҽт күрсҽтү буенча механик
2.1.12. Кинотехнологик җиһазларны ремонтлау һҽм хезмҽт күрсҽтү буенча
механик
2.1.13. Пианино һҽм рояльлҽр кҿйлҽүчесе
2.1.14. Кыллы инструментлар кҿйлҽүчесе
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.

2.1.15. Телле инструментлар кҿйлҽүчесе
2.1.16. Видеоязмалар операторы
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2.1.17. Киноустановка идарҽсенең пульт операторы
2.1.18. Пианино һҽм рояльне кҿйлҽүче
2.1.19. Телле инструментлар кҿйлҽүчесе
2.1.20. Клавишалы инструментлар реставраторы
2.1.21. Бҽрмҽ инструментларын реставрациялҽүче
2.1.22. Фильм күчермҽлҽре реставраторы
2.1.23. Смычоклы һҽм чиертеп уйный торган инструментлар реставраторы
2.1.24. Телле инструментов реставраторы
2.1.25. Фонотекачы
Икенче квалификацион дәрәҗә
Уен курчаклары җитештерүче
2.2.1.
2.2.2.

Шҽхси заказлар буенча музыка уен кораллары җитештерүче

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Интонировщик
Постижер производствосында буяучы
Җил җайланмаларына хезмҽт күрсҽтү буенча механик

2.2.6.

Тавыш техникасына хезмҽт күрсҽтү буенча механик

2.2.7.

Кинотелевизион җиһазларга хезмҽт күрсҽтү буенча механик

2.2.8.

Тҿшерү аппаратына хезмҽт күрсҽтү буенча механик

2.2.9.

Телевизион җиһазларга хезмҽт күрсҽтү буенча механик

2.2.10. Кинотехнологик җиһазларны ремонтлау һҽм хезмҽт күрсҽтү буенча
механик
2.2.11. Тынлы инструментлар кҿйлҽүчесе
2.2.12. Смычоклы инструментлар кҿйлҽүчесе- регулировщигы
2.2.13. Видеоязмалар операторы
2.2.14. Тынлы инструментлар реставраторы
2.2.15.

Фильм күчермҽлҽре реставраторы
Өченче квалификацион дәрәҗә

2.3.1.

Кинотелевизион җиһазларга хезмҽт күрсҽтү буенча механик

2.3.2.

Телевизион җиһазларга хезмҽт күрсҽтү буенча механик

2.3.3.

Кинотехнологик җиһазларны ремонтлау һҽм хезмҽт күрсҽтү буенча
механик
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2.3.4.

Видеоязмалар операторы
Дүртенче квалификацион дәрәҗә

Мөһим (аеруча мөһим) һәм җаваплы (аеруча җаваплы) эшләр башкаручы
беренче-өченче квалификация дәрәҗәләренә кертелгән эшче һөнәрләре
2.4.1.
Уен курчаклары җитештерүче
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

Шҽхси заказлар буенча музыка уен кораллары җитештерүче
Интонировщик
Музыкаль инструментлар контролеры
Постижер производствосында буяучы

2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.11.

Җил җайланмаларына хезмҽт күрсҽтү буенча механик
Тавыш техникасына хезмҽт күрсҽтү буенча механик
Кинотелевизион җиһазларга хезмҽт күрсҽтү буенча механик
Тҿшерү аппаратына хезмҽт күрсҽтү буенча механик
Телевизион җиһазларга хезмҽт күрсҽтү буенча механик
Кинотехнологик җиһазларны ремонтлау һҽм хезмҽт күрсҽтү буенча
механик
Тынлы инструментларны кҿйлҽүче
Пианино һҽм рояльлҽр кҿйлҽүче
Чиертеп уйный торган инструментлар кҿйлҽүче
Телле инструментлар кҿйлҽүче
Смычоклы инструментлар кҿйлҽүче регулировать итүче
Видеоязмалар операторы
Пианино һҽм рояльне кҿйлҽүче
Тынлы инструментлар реставраторы
Клавишалы инструментлар реставраторы
Бҽрмҽ инструментларны реставрациялҽүче
Фильм күчермҽлҽре реставраторы
Чиертмҽ һҽм смычоклы инструментлар реставраторы
Телле инструментлар реставраторы

2.4.12.
2.4.13.
2.4.14.
2.4.15.
2.4.16.
2.4.17.
2.4.18.
2.4.19.
2.4.20.
2.4.21.
2.4.22.
2.4.23.
2.4.24.

2.2. Уртак эш вакыты булган, шулай ук тулы булмаган эш шартларында эшлҽүче
мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү эшлҽнгҽн вакытка пропорциональ
рҽвештҽ яисҽ башкарылган эш күлҽменҽ бҽйле рҽвештҽ башкарыла. Тҿп вазыйфалар
буенча, шулай ук уртак эшчҽнлек тҽртибендҽ билҽгҽн вазыйфалар буенча хезмҽт
хакы күлҽмен билгелҽү һҽр вазыйфада аерым башкарыла.
III. Мҽдҽният

эшчелҽренең вазыйфаи окладларын формалаштыру тҽртибе

3.1. Мҽдҽният эшчелҽренең вазыйфаи оклады түбҽндҽге формула буенча
исҽплҽнҽ:
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анда:
– мҽдҽният эшчелҽренең вазыйфаи оклады;
– ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2 бүлеге нигезендҽ кабул ителҽ торган
мҽдҽниятэшчелҽренең база оклады күлҽме;
–хезмҽткҽрлҽр ҿчен билгелҽнгҽн эш вакыты дҽвамлылыгы чиклҽрендҽ
мҽдҽният хезмҽткҽре эш сҽгатьлҽренең факттагы саны;
– мҽдҽният хезмҽткҽренең хезмҽт хакының база ставкасы (база оклады)
ҿчен сҽгатьлҽр нормасы (эшче ҿчен билгелҽнгҽн эш вакыты озынлыгы).
IV. Кызыксындыру характерындагы түләү
4.1. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ хезмҽткҽрлҽрне сыйфатлы хезмҽт
нҽтиҗҽлҽренҽ стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр, шулай ук башкарылган эш ҿчен
бүлҽклҽү керҽ.
4.2. Кызыксындыру характерындагы түлҽү үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
- мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр;
- премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре.
4.3. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге формула
буенча исҽплҽнҽ:
анда:
– мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү;
–мҽдҽният эшчесеенең вазыйфаи оклады;
– мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме.
4.4. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 3
процент тҽшкил итҽ.
4.5. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Советлар Социалистик
Республикалар Берлеге, Совет Социалистик Республикалар Берлеге составындагы
Союз һҽм автоном республикалар, мактаулы исемнҽре, дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге
(алар ҿчен кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр бирелҽ) ҽлеге Нигезлҽмҽнең
кушымтасында китерелгҽн.
4.6. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен
билгелҽү мактаулы исем, дҽүлҽт бүлҽклҽре бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике
һҽм аннан да күбрҽк мактаулы исемнҽре, ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре
булган мҽдҽният эшчелҽренҽ мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен
түлҽү хезмҽткҽрнең телҽге буенча дҽүлҽт бүлҽклҽренең берсе буенча билгелҽнҽ.
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4.7. Премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре билгеле бер вакыт (бер ай,
квартал, ел) ҿчен, шулай ук юбилей даталары, аерымлык билгелҽре, рҽхмҽт хатлары,
грамота, бүлҽклҽр алу уңаеннан һҽм оешманың локаль актлары һҽм коллектив
килешүлҽре белҽн билгелҽнгҽн башка нигезлҽр буенча мҽдҽният эшчелҽренҽ бирелҽ.
4.8. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽрен гамҽлгҽ ашыру күлҽме,
тҽртибе һҽм шартлары ТР Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль мҽдҽният
учреждениелҽренең локаль актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
V. Компенсация характерындагы түләүләр
5.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль
мҽдҽният
учреждениелҽрендҽ
компенсация
характерындагы
түлҽүлҽргҽ
түбҽндҽгелҽр керҽ:
зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартларында эшлҽүдҽ мҽшгуль эшчелҽргҽ
түлҽү;
тҿрле квалификацияле эшне башкарганда, һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ
кушылуы, тҿп эш сҽгатеннҽн тыш эшлҽү, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм нормаль эштҽн
читкҽ авышкан башка шартларда эшлҽү шартларында эшлҽгҽн ҿчен түлҽү).
5.2. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартларында эшлҽрдҽ мҽшгуль
мҽдҽният эшчелҽренҽ
компенсация характерындагы түлҽүлҽр һҽм нормаль
(вазыйфаларны бергҽ алып бару), тҿп эш сҽгатеннҽн тыш эш, тҿнге вакытта эшлҽү,
хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйтү, эш күлҽмен арттыру яки эш урыныннан азат
ителмичҽ вакытлыча эшсез калган мҽдҽният эшчелҽренең бурычларын үтҽү, ял һҽм
эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽрендҽ эшлҽү), закон нигезендҽ һҽм ТР Кама Тамагы
муниципаль районы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽренең тиешле финанс
елына расланган хезмҽт хакы фонды чиклҽрендҽ билгелҽнҽ.
Компенсация характерындагы түлҽүлҽр, аларны гамҽлгҽ ашыру күлҽмнҽре һҽм
шартлары хезмҽт законнарын һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка
норматив хокукый актлар нигезендҽ коллектив шартнамҽлҽр, килешүлҽр, локаль
норматив актлар белҽн билгелҽнҽ.
5.3. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча
исҽплҽнҽ:

анда:
– компенсация характерындагы түлҽү;
– мҽдҽният эшчелҽренең вазыйфаи оклады;
– компенсация характерындагы түлҽү ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме;
– закон буенча компенсация характерындагы түлҽүлҽр каралган фактта
файдаланылган вакыт;
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– Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган
мҽдҽният эшчелҽренең хезмҽт хакының база ставкасы (база оклады) ҿчен сҽгать
нормасы.
5.4. Нормальлҽрдҽн читкҽ тайпылучы шартларда эш ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге
күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:
тҿнге вакытта һҽр эш сҽгате нормаль шартларда эшлҽү белҽн чагыштырганда,
югары күлҽмдҽ түлҽнҽ, ҽмма хезмҽт законнары һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз
эченҽ алган башка норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн күлҽмнҽн ким түгел;
мҽдҽният эшчесен үзенҽ график белҽн билгелҽнгҽн ял кҿне яки эшлҽми торган
бҽйрҽм кҿне эшкҽ җҽлеп иткҽн очракта, эш икелҽтҽ күлҽмнҽн дҽ азрак булмаган
күлҽмдҽ түлҽнҽ;
хезмҽт окладын алучы хезмҽткҽрлҽргҽ, ял һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне эш
вакытының айлык нормасы чиклҽрендҽ башкарылса, бер айга яки бер сҽгатьлек база
окладыннан тыш бер кҿнлек яки сҽгать база ставкасы күлҽмендҽ, ҽгҽр дҽ эш бер
айлык нормадан артык булса, бер сҽгатьлек яки бер сҽгатьлек база окладыннан
артык хезмҽт хакы алучы хезмҽткҽрлҽргҽ;
ял яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿнендҽ эшлҽгҽн мҽдҽният эшчесенең телҽге
буенча аңа башка ял кҿне тҽкъдим ителергҽ мҿмкин. Бу очракта эшлҽми торган
бҽйрҽм кҿне ҿчен бер генҽ күлҽмдҽ түлҽнҽ, ҽ ял кҿне ҿчен түлҽү мҽҗбүри түгел;
зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эш итүче мҽдҽният
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү окладлар (вазыйфаи окладлар) белҽн
чагыштырганда, хезмҽт шартларын махсус бҽялҽү нигезендҽ, хезмҽт шартларын 0,04
база оклады күлҽмендҽ, тҿрле эш тҿрлҽре ҿчен билгелҽнгҽн хезмҽт хакы ставкалары
белҽн чагыштырганда югарырак күлҽмдҽ билгелҽнҽ;
тҿп эш сҽгатеннҽн тыш эш ҿчен югары эш хакы эшнең беренче ике сҽгате
ҿчен сҽгать ярымнан да ким булмаган күлҽмдҽ башкарыла, алдагы сҽгатьлҽр ҿченикелҽтҽ күлҽмдҽ;
берничҽ җирдҽ эшлҽгҽндҽ,
хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйткҽндҽ, эш
күлҽмен арттыруда яки бурычларын башкаруда вакытлыча булмаган мҽдҽният
эшчесен, эштҽн азат ителмичҽ, билгелҽнгҽн хезмҽт килешүе, мҽдҽният эшчесенҽ
ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽнҽ. Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме ҿстҽмҽ эш күлҽмен һҽм эчтҽлеген
исҽпкҽ алып, хезмҽт килешүе якларның килешүе буенча билгелҽнҽ.
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2018 елның 24 августындагы
Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма
комитетының 738
номерлы Карарына
4 номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мәдәният учреждениеләре эшче һәм гомумтармак вазыйфаларының
гомумтармак һөнәрләре һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләре
җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре хезмәтенә түләү шартлары
турында Нигезләмә
I. Гомуми Нигезләмәләр
1.1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы
муниципаль
мҽдҽният
учреждениелҽре
җитҽкчелҽре,
белгечлҽре
һҽм
хезмҽткҽрлҽренең
гомумтармак
һҿнҽрлҽренең
эшче
һҽм
гомумтармак
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен
түлҽү шартлары турында (алга таба - Нигезлҽмҽ) хезмҽткҽрлҽрнең окладларын
формалаштыру тҽртибен, компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы
түлҽүлҽр шартларын һҽм күлҽмнҽрен, шулай ук аларны билгелҽү критерийларын
билгели.
1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
- хезмҽт ҿчен түлҽү системасы – Татарстан Республикасы мҽгариф оешмалары
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартларын һҽм күлҽмен билгели торган
нормалар җыелмасы, база окладлары (база вазыйфаи окладлары, хезмҽт хакының
база ставкалары), окладлары (вазыйфаи окладлар, тариф ставкалары) күлҽмен,
шулай ук федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең һҽм Татарстан
Республикасының башка норматив хокукый актлары нигезендҽ билгелҽнгҽн
компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр күлҽмен дҽ кертеп;
- тҿп оклад, хезмҽт хакының база ставкасы – Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районы мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең эше яки
вазыйфасы буенча һҿнҽри эшчҽнлек алып баручы хезмҽт хакы ставкасы, тиешле
һҿнҽри квалификация тҿркеменҽ керүче җитҽкче, белгеч, техник башкаручы һҿнҽре
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буенча компенсация һҽм стимуллаштыручы түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча, оклад,
хезмҽт хакы ставкасы;
- вазыйфаи оклад - хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен, ставкаларны исҽпкҽ
алып, компенсация һҽм кызыксындыру түлҽүлҽрен исҽпкҽ алмыйча, календарь ае
ҿчен хезмҽткҽрнең хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен түлҽүнең
билгелҽнгҽн күлҽме;
- хезмҽт хакы - хезмҽткҽрнең квалификациясенҽ, катлаулылыгына, санына,
сыйфатына һҽм эш шартларына бҽйле рҽвештҽ хезмҽт ҿчен түлҽү, шулай ук
компенсация һҽм стимуллаштыручы түлҽүлҽр;
- компенсация характерындагы түлҽүлҽр – компенсация характерындагы ҿстҽмҽ
түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, шул исҽптҽн нормадан читкҽ тайпылучы шартларда
эшлҽгҽн ҿчен һҽм компенсация характерындагы башка түлҽүлҽр;
- кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр - кызыксындыру характерындагы ҿстҽмҽ
түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, премиялҽр һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре.
1.3. Эшче һҽм гомумтармак вазыйфаларының һҿнҽри квалификация
тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең, белгечлҽрнең һҽм хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы
түбҽндҽгелҽрнең берсе белҽн билгелҽнҽ:
окладлар (вазыйфаи окладлар), хезмҽт хакы ставкалары;
компенсация характерындагы түлҽүлҽр;
кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр.
II. Һөнәри хезмәткәрләр хезмәтенә түләүнең база окладларын билгеләү
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләренең
гомумтармак һөнәрләренең квалификация төркемнәре
2.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы мҽдҽният
учреждениелҽре эшче һҿнҽрлҽренең гомумтармак һҿнҽрлҽре һҿнҽри квалификация
тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:
Квалификацион дҽрҽҗҽ

Аена база оклады күлҽме,
сумнарда
“Беренче дәрәҗәдәге гомумтармак эшче һөнәрләре”
профессиональ квалификация төркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
8 380
Второй квалификация дҽрҽҗҽсе
8 578
“Икенче дәрәҗәдәге гомумтармак эшче һөнәрләре”
профессиональ квалификация төркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
8 719
Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе

8 893

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 071

Дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 602
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2.2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең
гомумтармак вазыйфалары һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база
окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:
Квалификацион дҽрҽҗҽ

Аена база оклады күлҽме,
сумнарда
1
2
“Беренче дәрәҗәдәге җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең
гомумтармак вазыйфалары” профессиональ квалификация төркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
8 380
Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе

8 578

“Икенче дәрәҗәдәге җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең
гомумтармак вазыйфалары” профессиональ квалификация төркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
8 719
Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе

8 893

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 071

Дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 298

Бишенче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 484

“Өченче дәрәҗәдәге җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең
гомумтармак вазыйфалары” профессиональ квалификация төркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 674

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе

9 867

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе

10 064

Дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсе

10 265

Бишенче квалификация дҽрҽҗҽсе

10 491

“Дүртенче дәрәҗәдәге җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең
гомумтармак вазыйфалары” профессиональ квалификация төркеме
Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе
11 403
Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе

11 603

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе

11 803
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2.3. Хезмҽткҽр вазыйфасының һҽм һҿнҽренең гомумтармак һҿнҽрлҽренең һҽм
җитҽкчелҽрнең, белгечлҽрнең һҽм хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфаларының
һҿнҽри квалификация дҽрҽҗҽлҽренҽ туры килүе Россия Федерациясе сҽламҽтлек
саклау һҽм социаль үсеш Министрлыгының норматив хокукый актлары нигезендҽ
кабул ителҽ.
2.4. Уртак эшкҽ урнашучы, шулай ук тулы булмаган эш вакыты шартларында
эшлҽүче хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽте ҿчен түлҽү эшлҽнгҽн вакытка пропорциональ
рҽвештҽ яисҽ башкарылган эш күлҽменҽ бҽйле рҽвештҽ башкарыла. Тҿп вазыйфалар
буенча, шулай ук уртак эшчҽнлек тҽртибендҽ билҽгҽн вазыйфалар буенча хезмҽт
хакы күлҽмен билгелҽү һҽр вазыйфада аерым башкарыла.
III. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләренең
гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәренә хезмәткәрләрнең
вазыйфаи окладларын формалаштыру тәртибе
3.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең
гомумтармак һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең
вазыйфаи окладлары түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽре гомумтармак
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи
окладлары;
– ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2 бүлеге нигезендҽ кабул ителҽ торган Татарстан
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль мҽдҽният
учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең гомумтармак
һҿнҽрлҽренең эшче һҽм гомумтармак вазыйфаларының һҿнҽри квалификация
тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база оклады күлҽме;
– Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының
муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең эш вакыты дҽвамлылыгы
чиклҽрендҽ эш сҽгатьлҽренең факттагы саны;
– Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы (база оклады) база
ставкасы ҿчен сҽгать нормасы (эш вакыты дҽвамлылыгы).
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең
гомумтармак һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең
вазыйфаи окладлары;
Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре
җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең гомумтармак һҿнҽрлҽренең һҿнҽри
квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2 бүлеге нигезендҽ
кабул ителҽ торган база оклады күлҽме;
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең эш сҽгатьлҽренең факттагы саны
хезмҽткҽр ҿчен билгелҽнгҽн эш вакытының дҽвамлылыгы чиклҽрендҽ;
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы (база оклады) база
ставкасы ҿчен сҽгать нормасы (хезмҽткҽрлҽр ҿчен билгелҽнгҽн эш вакыты
дҽвамлылыгы).
IV. Кызыксындыру характерындагы түләү
4.1. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ хезмҽткҽрлҽрне сыйфатлы
хезмҽт нҽтиҗҽлҽренҽ стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр, шулай ук
башкарылган эш ҿчен бүлҽклҽү керҽ.
4.2. Кызыксындыру характерындагы түлҽү үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр;
вазыйфа буенча эш стажы ҿчен түлҽү;
премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре.
4.3. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр гомумтармак
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керҽ торган хезмҽткҽрлҽргҽ һҽм
җитҽкчелҽрнең, белгечлҽрнең һҽм хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфаларына
керҽ торган хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:
анда:
– мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү;
– Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽре гомумтармак
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи
окладлары;
– мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме.
4.4. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 3
процент тҽшкил итҽ.
4.5. Советлар Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге,

43
Союз һҽм автоном республикалар мактаулы исемлеклҽре, дҽүлҽт бүлҽклҽре
исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең кушымтасында китерелгҽн.
4.6. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булу ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен
билгелҽү мактаулы исем, дҽүлҽт бүлҽклҽре бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике
һҽм аннан да күбрҽк мактаулы исемнҽре, ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре
булган хезмҽткҽрлҽргҽ мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү
мактаулы исемнҽрнең берсе, Хезмҽткҽр сайлау буенча дҽүлҽт бүлҽклҽренең берсе
буенча билгелҽнҽ.
4.5. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Советлар Социалистик
Республикалар Берлеге, Совет Социалистик Республикалар Берлеге составындагы
Союз һҽм автоном республикалар, мактаулы исемнҽре, дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге
(алар ҿчен кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр бирелҽ) ҽлеге Нигезлҽмҽнең
кушымтасында китерелгҽн.
4.6. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булу ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен
билгелҽү мактаулы исем, дҽүлҽт бүлҽклҽре бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике
һҽм аннан да күбрҽк мактаулы исемнҽре, ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре
булган хезмҽткҽрлҽргҽ мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү
мактаулы исемнҽрнең, дҽүлҽт бүлҽклҽренең берсе, хезмҽткҽр сайлавы
буенча
билгелҽнҽ.
4.7. Вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽри
квалификация тҿркеме хезмҽткҽрлҽре, һҿнҽри-квалификация тҿркемнҽре һҽм
квалификация дҽрҽҗҽсе киселешендҽ, вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшнең
дҽвамлылыгына бҽйле рҽвештҽ, җитҽкчелҽр, белгечлҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр
гомумтармак вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме хезмҽткҽрлҽренҽ
билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:

анда:
– вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы ҿчен түлҽү;
– Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽре гомумтармак
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи
окладлары;
– вазыйфа (белгечлеге) буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме.
4.8. Вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽмен
түбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
вазыйфасы (белгечлеге) буенча ике елдан 5 елга кадҽр эш стажы булганда 2,5 процент;
вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшлҽү стажы 5 елдан 10 елга кадҽр - 4
процент;
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вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшлҽгҽн очракта - 10 яшьтҽн 15 яшькҽ кадҽр –
5 процент;
вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшлҽү стажы 15 елдан артык булганда –
6 процент.
4.9. Эш стажын үзгҽрткҽндҽ вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы ҿчен
түлҽү күлҽмен билгелҽү (үзгҽртү) стажын раслаучы кирҽкле документ тҽкъдим
ителгҽн кҿннҽн алып вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен
арттыру хокукын бирҽ торган стажга ирешүдҽн соң башкарыла.
4.10. Вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажына 1 нче таблица нигезендҽ
вазыйфалар (һҿнҽрлҽр) буенча эш вакыты исҽплҽнҽ.
1 нче таблица
Вазыйфасы(белгечлеге) алар буенча эш стажы исәпкә алына торган
вазыйфалар (һөнәрләр) исемлеге
№
т/б

1
1.

2.

Җитҽкчелҽр, белгечлҽр һҽм
хезмҽткҽрлҽр гомумтармак
вазыйфаларының һҿнҽри
квалификация тҿркемнҽре
хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының
исеме (“баш”, “ҿлкҽн” вазифа
исемнҽрен дҽ кертеп)
2
Финанс бүлеге башлыгы, планикътисад бүлеге башлыгы, баш
хисапчы, бухгалтер, бухгалтерревизор, икътисадчы, хуҗалык
эшчҽнлеген бухгалтерлык исҽбе
һҽм
анализлау
буенча
икътисадчы,
исҽплҽү
(мҽгълүмати-исҽплҽү)
үзҽге
икътисадчысы, килешү һҽм
претензия
эше
буенча
икътисадчы,
планлаштыру
буенча икътисадчы, сату буенча
икътисадчы, финанс эше буенча
икътисадчы,
таксировщик
кассир
Матди - техник тҽэмин итү
буенча икътисадчы

Кызыксындыру түлҽү билгелҽү ҿчен
белгечлек буенча эш стажына кертелгҽн
вазыйфаларның( һҿнҽрлҽрнең) исеме

3
Финанс бүлеге башлыгы, план-икътисад
бүлеге башлыгы, баш бухгалтер, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, икътисадчы, хуҗалык
эшчҽнлеген бухгалтерлык исҽбе һҽм
анализлау буенча икътисадчы, исҽплҽү
(мҽгълүмати-исҽплҽү) үзҽге икътисадчысы,
килешү һҽм претензия эше буенча
икътисадчы,
матди-техник
тҽэминат
икътисадчысы,
планлаштыру
буенча
икътисадчы, сату буенча икътисадчы,
хезмҽт буенча икътисадчы, финанс эше
буенча икътисадчы, кассир, таксировщик

Матди-техник
тҽэмин
итү
буенча
икътисадчы, матди-техник тҽэминат бүлеге
башлыгы, склад мҿдире, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, икътисадчы, хуҗалык
эшчҽнлеген бухгалтерлык исҽбе һҽм
анализлау буенча икътисадчы, исҽплҽү
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3
(мҽгълүмати-исҽплҽү) үзҽге икътисадчысы,
килешү һҽм претензия эше буенча
икътисадчы,
планлаштыру
буенча
икътисадчы, сату буенча икътисадчы,
финанс
эше
буенча
икътисадчы,
таксировщик, хисапчы

3.

Хезмҽтне
оештыру
һҽм
җитештерү белҽн идарҽ итү
буенча
лаборатория
(бюро)
башлыгы,
хезмҽт
буенча
норматив-тикшеренү лаборатор
иясе
башлыгы,
хезмҽт
социологиясе
лабораториясе
(бюросы) башлыгы, хезмҽтне
нормалаштыру буенча инженер,
хезмҽтне
оештыру
һҽм
нормалаштыру буенча инженер,
хезмҽт
оештыру
буенча
инженер, хезмҽт буенча техник,
нарядчик, хронометражчы,
Хезмҽтне
саклау
бүлек
начальнигы, хезмҽтне саклау
һҽм техника куркынычсызлыгы
буенча инженер

Хезмҽтне оештыру һҽм җитештерү белҽн
идарҽ итү буенча лаборатория (бюро)
башлыгы, хезмҽт буенча нормативтикшеренү лабораториясе башлыгы, хезмҽт
социологиясе лабораториясе (бюросы)
башлыгы, социаль үсеш бүлеге башлыгы,
хезмҽт буенча икътисадчы, хезмҽтне
нормалаштыру буенча инженер, хезмҽтне
оештыру һҽм нормалаштыру буенча
инженер, хезмҽтне оештыру буенча
инженер, инструктор-дактилолог, хезмҽт
буенча техник, социолог, нарядчик,
хронометражчы

5.

Кадрлар бүлеге башлыгы
(махсус бүлек һҽм башкалар),
кадрлар ҽзерлҽү бүлеге
башлыгы, персонал буенча
менеджер, кадрлар буенча
белгеч, кадрлар буенча
инспектор, кадрлар ҽзерлҽү
буенча инженер, табельщик

Кадрлар бүлеге башлыгы (махсус бүлек
һҽм башкалар), кадрлар ҽзерлҽү бүлеге
башлыгы, персонал буенча менеджер,
кадрлар буенча белгеч, кадрлар буенча
инспектор,
кадрлар
ҽзерлҽү
буенча
инженер,
инструктор-дактилолог,
профконсультант,
юрисконсульт,
табельщик

6.

Социаль үсеш бүлеге башлыгы

Социаль үсеш бүлеге башлыгы, кадрлар
ҽзерлҽү
бүлеге
башлыгы,
хезмҽтне
оештыру һҽм түлҽү бүлеге башлыгы,

4.

Хезмҽтне
саклау
бүлеге
башлыгы,
хезмҽтне оештыру һҽм түлҽү бүлеге
башлыгы,
хезмҽтне
оештыру
һҽм
җитештерү белҽн идарҽ итү буенча
лаборатория (бюро) башлыгы, хезмҽт
буенча норматив-тикшеренү лабораториясе
башлыгы,
хезмҽтне
саклау
һҽм
куркынычсызлык
техникасы
буенча
инженер, инженер
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7.

Профконсультант

8.

Инструктор-дактилолог

9.

Юридик бүлек начальнигы,
юрисконсульт

10. Архив мҿдире, канцелярия
мҿдире, Документлар белгече,
архивариус, эш башкаручысы,
йҿклҽмҽлҽр үтҽлешен
контрольдҽ тоту буенча
инспектор, сҽркатип, машинист,
сҽркатип-стенографистка,
стенографистка, эшсез белгеч

3
хезмҽтне оештыру һҽм җитештерү белҽн
идарҽ итү буенча лаборатория (бюро)
башлыгы,
хезмҽт
социологиясе
лабораториясе
(бюросы)
башлыгы,
хезмҽтне саклау бүлеге башлыгы, персонал
буенча менеджер, кадрлар ҽзерлҽү буенча
инженер,
кадрлар
буенча
белгеч,
инструктор-дактилолог, кадрлар буенча
инспектор,
хезмҽтне
саклау
һҽм
куркынычсызлык
техникасы
буенча
инженер, хезмҽтне нормалаштыру буенча
инженер,
хезмҽтне
оештыру
һҽм
нормалаштыру буенча инженер, хезмҽтне
оештыру буенча техник, социолог
Профконсультант,
начальник
отдела
кадров, специалист по кадрам, инспектор
по кадрам, менеджер по персоналу,
психолог, социолог, инспектор центра
занятости
населения,
инструктордактилолог
Инструктор-дактилолог, социаль үсеш
бүлеге башлыгы, кадрлар бүлеге башлыгы,
кадрлар ҽзерлҽү бүлеге башлыгы, хезмҽтне
оештыру һҽм җитештерү белҽн идарҽ итү
буенча лаборатория (бюро) башлыгы,
персонал буенча менеджер, кадрлар
ҽзерлҽү буенча инженер, кадрлар буенча
белгеч,
кадрлар
буенча
инспектор,
хезмҽтне оештыру һҽм нормалаштыру
буенча инженер, хезмҽтне оештыру буенча
инженер, профконсультант, хезмҽт буенча
техник
Юридик бүлек начальнигы, юрисконсульт
Архив мҿдире, канцелярия мҿдире,
Документлар белгече, архивариус, эш
башкаручысы, йҿклҽмҽлҽр үтҽлешен
тикшереп тору буенча инспектор, сҽркатип,
машинистка секретаре, сҽркатипстенографистка, стенографистка,
машинистка, эшсез белгеч секретаре,
җитҽкче сҽркатибе, паспортчы,
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секретаре, җитҽкче секретаре,
паспортчы, кодификатор,
экспедитор

3
кодификатор, экспедитор

11. Заведующий
машинописным
бюро,
заведующий
копировально-множительным
бюро, машинистка
12. Матди-техник тҽэминат бүлеге
начальнигы, хуҗалык бүлеге
начальнигы, склад мҿдире,
хуҗалык мҿдире, агент, сатып
алулар агенты, тҽэмин итү
агенты, йҿк ташу буенча
экспедитор

Заведующий
машинописным
бюро,
заведующий копировально-множительным
бюро, машинистка, секретарь-машинистка,
копировщик
Матди-техник тҽэминат бүлеге
начальнигы, хуҗалык бүлеге начальнигы,
склад мҿдире, хуҗалык мҿдире, товар
белгече, агент, сатып алулар агенты,
тҽэмин итү буенча агент, йҿк ташу буенча
икътисадчы, экспедитор

13. Пансионат (кунакханҽлҽр) торак
корпусы мҿдире, тулай торак
мҿдире, үткҽрү бюросы мҿдире,
пропусклар дежур бюросы
мҿдире, дежур (белешмҽлҽр
бирү буенча, залу, кунакханҽ
катлары, автомобиль
йҿртүчелҽрнең ял итү бүлмҽсе,
тулай торак һ. б.), комендант,
администратор, саклау камерасы
мҿдире

Пансионат торак корпусы мҿдире, тулай
торак мҿдире, үткҽрү бюросы мҿдире,
хуҗалык мҿдире, пропускларның дежур
бюросы, дежур (белешмҽлҽр бирү буенча,
зал, кунакханҽ катлары, автомобиль
йҿртүчелҽрнең ял итү бүлмҽсе, тулай торак
һ. б.), комендант, администратор

14. Гараж начальнигы

Гараж начальнигы, автоколонна
начальнигы, пассажир транспорты
контролеры, Диспетчер хҽрҽкҽте һҽм йҿк
ташу-бушату эшлҽре операторы,
автотехника экспертизасы буенча белгеч
(эксперт-автотехника), юл хуҗалыгы
эксперты, автотранспорт йҿртүче

15. Җитештерү мҿдире (шефпешекче), ашханҽ мҿдире

Җитештерү мҿдире (шеф-пешекче), ашханҽ
мҿдире, пешекче

16. Диспетчер, диспетчерлык
хезмҽте операторы

Диспетчер, диспетчер хезмҽте операторы,
Диспетчер хҽрҽкҽте операторы һҽм йҿк
тҿяү-бушату эшлҽре операторы
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17. Фотолаборатория мҿдире

3
Фотолаборатория мҿдире, фотограф,
рҽссам-фотограф

18. Ремонт цехы начальнигы,
мастерской, механик, ремонт
буенча инженер, инженерэнергетик (энергетик))

Ремонт цехы начальнигы, мастерской,
механик, ремонт буенча инженер, инженерэнергетик (энергетик), инженер

19. Инженер-программист
(программист), техникпрограммист, математик, фонд
инспекторы, фонд инспекторы
ассистенты

Җитештерү
белҽн
идарҽ
итүнең
автоматлаштырылган системасы бүлеге
башлыгы,
җитештерү
процессларын
автоматлаштыру һҽм механикалаштыру
бүлеге башлыгы, инженер-программист
(программист), җитештерү процессларын
автоматлаштыру һҽм механикалаштыру
буенча инженер, җитештерү белҽн идарҽ
итүнең автоматлаштырылган системалары
буенча инженер, инженер, математик,
техник-программист,
техник,
фонд
инспекторы, фонд инспекторы ассистенты
Фҽнни-техник китапханҽ мҿдире,
мҽгълүмат бүлеге башлыгы, фҽнни-техник
мҽгълүмат бүлеге башлыгы, мҽгълүматны
саклау бүлеге (лаборатория, сектор)
башлыгы, фҽнни-техник мҽгълүмат буенча
инженер, мҽгълүматны яклау буенча
инженер, патентлар һҽм уйлап табу эше
буенча инженер, инженер, мҽгълүматны
саклау буенча белгеч, мҽгълүматны саклау
техникы, техник

20. Заведующий
научнотехнической
библиотекой,
начальник отдела информации,
начальник отдела (лаборатории,
сектора) по защите информации,
инженер по научно-технической
информации, инженер по защите
информации, специалист по
защите информации, техник по
защите информации
21. Начальник лаборатории (бюро)
технико-экономических
исследований,
начальник
исследовательской лаборатории,
начальник отдела информации,
аналитик
22. Инженер

Техник-икътисадый тикшеренүлҽр
лабораториясе (бюросы) башлыгы,
тикшеренү лабораториясе башлыгы,
мҽгълүмат бүлеге башлыгы, фҽнни-техник
мҽгълүмат бүлеге башлыгы, аналитик
Барлык тҿр инженер, җитештерү бүлеге
башлыгы, техник бүлек башлыгы, тҽҗрибҽ
җитештерү цехы башлыгы, җитештерү
процессларын автоматлаштыру һҽм
механикалаштыру бүлеге башлыгы, цех
(участок) башлыгы, Капиталь тҿзелеш
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бүлеге башлыгы, участок мастеры,
механик, техник-конструкторы,
инструмент буенча техник-технолог,
техник-технолог

23. Инженер-электроника
(электроника), исҽплҽү
(мҽгълүмати-исҽплҽү) үзҽге
техникасы

Инженер-электроника (электроника),
исҽплҽү (мҽгълүмати-исҽплҽү) үзҽге
техникнигы, инженер, инженерпрограммист (программист), техникпрограммист, техник-программист

24. Маркетинг бүлеге башлыгы,
менеджер, коммерция агенты

Маркетинг бүлеге башлыгы, менеджер,
реклама буенча менеджер, маркетинг
буенча белгеч, коммерция агенты, күчемсез
милек сату агенты, сҽүдҽ агенты,
аукциончы, бҽялҽүче

25. Сызымчы, күчерүче

Сызымчы, сызымчы-конструктор,
күчерүче, рҽссам

26. Психолог

Психолог, медицина психологы, педагогпсихолог, профконсультант

27. Физиолог

Физиолог, биолог

28. Социолог

Социолог, хезмҽт социологиясе
лабораториясе (бюросы) башлыгы

29. Рҽссам

Барлык тҿр рҽссамнар, архитектор,
сызымчы

30. Архитектор

Рҽссам-конструктор (дизайнер), сызымчыконструктор, сызымчы

31. Тҽрҗемҽче-дактилолог,
сурдопереводчик

Тҽрҗемҽче-дактилолог, сурдотҽрҗемҽче

32. Тҽрҗемҽче, синхрон тҽрҗемҽче

Тҽрҗемҽче, Тҽрҗемҽче синхрон

33. Виварием мҿдире

Мҿдире виварием, физиолог, биология,
ветеринар

34. Бүлек идарҽчесе (ферма, авыл
хуҗалыгы участогы)

Бүлек идарҽчесе (ферма, авыл хуҗалыгы
участогы), агроном, зоотехник

35. Филиал директоры (җитҽкчесе,
мҿдире), башка аерымланган

Икътисадый эшчҽнлекнең тиешле тҿре
хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри
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структур бүлекчҽсе директоры
(җитҽкчесе)

3
квалификация тҿркемнҽренҽ кертелгҽн
вазыйфалар

4.11. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре юбилей даталары, локаль
актлар һҽм оешманың коллектив килешүлҽре белҽн билгелҽнгҽн башка нигезлҽр буенча
аерым хҿрмҽтлҽү билгелҽре, Рҽхмҽт Хатлары, Грамота, бүлҽклҽр алу һҽм башка
нигезлҽр буенча билгелҽнгҽн вакыт (ай, квартал, ел) ҿчен хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ.
4.12. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽрен гамҽлгҽ ашыру күлҽме,
тҽртибе һҽм шартлары ТР Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль мҽдҽният
учреждениелҽренең локаль актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
V. Компенсация характерындагы түләүләр
5.1. ТР Кама Тамагы муниципаль районының мҽдҽният учреждениелҽрендҽ
компенсация характерындагы түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүче хезмҽткҽрлҽргҽ
түлҽү;
нормаль квалификациядҽн, һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ кушылуы, тҿп
эштҽн тыш эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм нормаль эштҽн читкҽ авышкан башка
шартларда эшлҽү шартларында эшлҽгҽн ҿчен түлҽү).
5.2. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽрдҽ мҽшгуль
хезмҽткҽрлҽргҽ һҽм нормаль (вазыйфаларны бергҽ алып бару), дҽрестҽн тыш эш,
тҿнге вакытта эшлҽү, хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйтү, хезмҽт күрсҽтү күлҽмен
арттыру яки эштҽн азат ителмичҽ вакытлыча булмаган хезмҽткҽрнең бурычларын
үтҽү, хезмҽт шартнамҽсе белҽн билгелҽнгҽн эштҽн азат ителмичҽ, хезмҽт күрсҽтү
зоналарын киңҽйтү, ял һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿннҽрендҽ эшлҽү ҿчен
компенсация характерындагы түлҽүлҽр), закон нигезендҽ һҽм ТР Кама Тамагы
муниципаль районы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽренең тиешле финанс
елына расланган хезмҽт хакы фонды чиклҽрендҽ билгелҽнҽ.
Компенсация характерындагы түлҽүлҽр, аларны гамҽлгҽ ашыру күлҽмнҽре һҽм
шартлары хезмҽт законнары һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка
норматив хокукый актлар нигезендҽ күмҽк шартнамҽлҽр, килешүлҽр, локаль
норматив актлар белҽн билгелҽнҽ.
5.3. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча
исҽплҽнҽ:

анда:
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– компенсация характерындагы түлҽүлҽр;
– ҽлеге Нигезлҽмҽнең II бүлеге нигезендҽ кабул ителҽ торган яшьлҽр
сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең база оклады күлҽме;
– Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган
компенсация характерындагы түлҽүгҽ ҿстҽмҽлҽр күлҽме;
– закон буенча компенсация характерындагы түлҽүлҽр каралган фактта
файдаланылган вакыт (ставка);
– яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең ҽлеге Нигезлҽмҽнең III
бүлеге тарафыннан билгелҽнгҽн база окладлары (хезмҽт хакы ставкасы) ҿчен сҽгать
нормасы.

анда:
– компенсация характерындагы түлҽү;
– Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль
мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽре гомумтармак
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи
окладлары ;
– компенсация характерындагы түлҽү ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме;
– закон буенча компенсация характерындагы түлҽүлҽр каралган фактта
файдаланылган вакыт;
– Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган эшче
һҽм
җитҽкчелҽрнең,
белгечлҽрнең
һҽм
хезмҽткҽрлҽрнең
гомумтармак
вазыйфаларының хезмҽт хакының (база окладының) база ставкасы ҿчен сҽгать
нормасы.
5.4. Нормальлҽрдҽн читкҽ тайпылучы шартларда эш ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге
күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:
тҿнге вакытта һҽр эш сҽгате нормаль шартларда эшлҽү белҽн чагыштырганда,
югары күлҽмдҽ түлҽнҽ, ҽмма хезмҽт законнары һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз
эченҽ алган башка норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн күлҽмнҽн ким түгел;
җҽлеп ителгҽн очракта хезмҽткҽр эшкҽ үзенҽ билгелҽнгҽн график буенча ял
кҿне яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне ҿчен эш икелҽтҽ күлҽмдҽ түлҽнҽ;
хезмҽт окладын алучы хезмҽткҽрлҽргҽ, ял һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне эш
вакытының айлык нормасы чиклҽрендҽ башкарылса, бер айга яки бер сҽгатьлек база
окладыннан тыш бер кҿнлек яки сҽгать база ставкасы күлҽмендҽ, ҽгҽр дҽ эш бер
айлык нормадан артык булса, бер сҽгатьлек яки бер сҽгатьлек база окладыннан
артык хезмҽт хакы алучы хезмҽткҽрлҽргҽ;
хезмҽт окладын алучы хезмҽткҽрлҽргҽ, ял һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне эш
вакытының айлык нормасы чиклҽрендҽ башкарылса, бер айга яки бер сҽгатьлек база
окладыннан тыш бер кҿнлек яки сҽгать база ставкасы күлҽмендҽ, ҽгҽр дҽ эш бер
айлык нормадан артык булса, бер сҽгатьлек яки бер сҽгатьлек база окладыннан
артык хезмҽт хакы алучы хезмҽткҽрлҽргҽ;

52
ял яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿнендҽ эшлҽгҽн хезмҽткҽрнең телҽге буенча
аңа башка ял кҿне тҽкъдим ителергҽ мҿмкин. Бу очракта эш эшлҽми торган бҽйрҽм
кҿне ҿчен бер генҽ күлҽмдҽ түлҽнҽ, ҽ ял кҿне ҿчен түлҽү мҽҗбүри түгел;
зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүче хезмҽткҽрлҽрнең
хезмҽте ҿчен түлҽү окладлар (вазыйфаи окладлар) белҽн чагыштырганда, хезмҽт
шартларын махсус бҽялҽү нигезендҽ, хезмҽт шартларын 0,04 база оклады күлҽмендҽ,
тҿрле эш тҿрлҽре ҿчен билгелҽнгҽн хезмҽт хакы ставкалары белҽн чагыштырганда
югарырак күлҽмдҽ билгелҽнҽ;
билгелҽнгҽн эш вакытыннан эшлҽгҽн ҿчен югары
эш хакы түлҽү эшнең
беренче ике сҽгате ҿчен сҽгать ярымнан да ким булмаган күлҽмдҽ башкарыла,
алдагы сҽгатьлҽр ҿчен - икелҽтҽ күлҽмдҽ;
берничҽ һҿнҽрне (вазыйфаларны) берлҽштергҽндҽ, хезмҽт күрсҽтү зоналарын
киңҽйткҽндҽ, эш күлҽмен арттырганда яки бурычларын башкаруда вакытлыча
булмаган хезмҽткҽр эштҽн азат ителмичҽ, билгелҽнгҽн хезмҽт шартнамҽсе,
хезмҽткҽргҽ ҿстҽмҽ җитештерелҽ. Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме ҿстҽмҽ эш күлҽмен һҽм
эчтҽлеген исҽпкҽ алып, хезмҽт килешүе якларның килешүе буенча билгелҽнҽ.
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽренең
эшче мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография
һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары
турындагы Нигезлҽмҽгҽ кушымта
Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге,
Советлар Союзы Социалистик Республикалар Союзы составындагы
автономияле республикалар, Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре,
дәүләт бүләкләре, алар булган өчен бирелә торган
кызыксындыру характерындагы түләү исемлеге
№

Мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре исеме

1

2
1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре
1.1. Россия Федерациясенең халык артисты
1.2. Россия Федерациясенең халык рҽссамы
1.3. Россия Федерациясенең атказанган артисты
1.4. Россия Федерациясенең атказанган уйлап табучысы
1.5. Россия Федерациясенең атказанган конструкторы
1.6. Россия Федерациясенең атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре
1.7. Россия Федерациясенең атказанган рационализаторы
1.8. Россия Федерациясенең атказанган рҽссамы
2. Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, почетлы исемнәое
2.1. Татарстан Республикасының халык артисты
2.2. Татарстан Республикасы халык язучысы
2.3. Татарстан Республикасының халык шагыйре
2.4. Татарстан Республикасының халык рҽссамы
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2.5. Татарстан Республикасының атказанган артисты
2.6. Татарстан Республикасының атказанган сҽнгать эшлеклесе
2.7. Татарстан Республикасының атказанган уйлап табучысы
2.8. Татарстан Республикасының атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре
2.9. Татарстан Республикасының атказанган рационализаторы
2.10. Татарстан Республикасының атказанган тҿзүчесе
3. Почетные звания Союза Советских Социалистических Республик
3.1. СССРның халык артисты
3.2. СССРның халык рҽссамы
3.3. СССРның атказанган уйлап табучысы
3.4. СССРның атказанган тҿзүчесе
4. Совет Социалистик Республикалары Берлеге составындагы Союз
республикалары мактаулы исемнәре
4.1. Атказанган полиграфист
4.2. Атказанган пропагандачы
4.3. Халык артисты
4.4. Атказанган артист
4.5. Атказанган сҽнгать эшлеклесе
4.6. Халык рҽссамы
4.7. Атказанган рҽссам
4.8. Халык язучысы
4.9. Атказанган язучы
4.10. Халык шагыйре
4.11. Халык җырчысы
4.12. Халык акыны
4.13. Атказанган журналист
4.14. Атказанган мҽдҽният эшлеклесе
4.15. Атказанган мҽдҽни-агарту эшлҽре хезмҽткҽре
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4.16. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре
4.17. Атказанган китапханҽче
4.18. Атказанган келҽмче
4.19. Гамҽли сҽнгать остасы
4.20. Атказанган халык иҗаты мастеры
4.21. Атказанган фҽн эшлеклесе
4.22. Атказанган инженер
4.23. Атказанган уйлап табучы
4.24. Атказанган рационализатор
4.25. Атказанганоста
5. Совет Социалистик Республикалары Берлеге составында автоном
республикаларның мактаулы исемнәре
5.1. Атказанган тҿзүче
5.2. Халык артисты
5.3. Атказанган артист
5.4. Атказанган сҽнгать эшлеклесе
5.5. Халык рҽссамы
5.6. Атказанган рҽссам
5.7. Халык язучысы
5.8. Атказанган язучы
5.9. Халык шагыйре
5.10. Атказанган журналист
5.11. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре

