
 
 
10 август,  2018 ел № 26/9 

 
 

Муниципаль мǝдǝният 

учреждениелǝре 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ 
түлǝү шартлары турында  

 
 

 Россия Федерациясе Хезмǝт кодексыныӊ 144 маддǝсенǝ,   2017 

елныӊ 22 декабрендǝ Россиянеӊ  социаль-хезмǝт  мөнǝсǝбǝтлǝрне 

җайга салуныӊ өчъяклы комиссиясе карары белǝн  расланган    

федераль, региональ hǝм җирле  дǝрǝҗǝдǝ 2018 елда дǝүлǝт hǝм 

муниципаль учреждениелǝр хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ  түлǝүнеӊ 
Бердǝм рекомендациялǝренǝ (11 беркетмǝ),   Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ  2018 елныӊ 31 маендагы 

«Татарстан Республикасы дǝүлǝт мǝдǝният учреждениелǝре  

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында» 413 санлы 

Карары, Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлеге Уставыныӊ 28 маддǝсе 2 өлеше 52 пунктына нигезлǝнеп,  

 Шǝhǝр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 
1. Расларга: 

1) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль китапханǝлǝрендǝ, 
музейларында, музей тибындагы башка учреждениелǝрдǝ hǝм 

мǝдǝни – ял муниципаль учреждениелǝрендǝ мǝдǝният, сǝнгать hǝм 

кинематография хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары hөнǝри 

квалификацион төркемнǝре хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү турында 

Нигезнамǝне 1 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 

2) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль башкару сǝнгате 

учреждениелǝрендǝ мǝдǝният, сǝнгать hǝм кинематография 

хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары hөнǝри квалификацион төркемнǝре 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү турында Нигезнамǝне 2 нче 

кушымтада каралган тǝртиптǝ; 
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3) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль мǝдǝният учреждениелǝрендǝ 
фǝнни тикшерү hǝм фǝнни эш хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары hөнǝри 

квалификацион төркемнǝре хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү турында 

Нигезнамǝне  3 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 

4) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль мǝдǝният учреждениелǝрендǝ  
мǝдǝният, сǝнгать  hǝм кинематография  хезмǝткǝрлǝре 

вазыйфалары hөнǝри квалификацион төркемнǝре хезмǝткǝрлǝре 

хезмǝтенǝ түлǝү турында Нигезнамǝне  4 нче кушымтада каралган 

тǝртиптǝ; 

5) Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль мǝдǝният учреждениелǝрендǝ   
гомуми тармак эшчелǝре hǝм гомуми тармак җитǝкчелǝре, 

белгечлǝре  hǝм хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары hөнǝри квалификацон 

төркемнǝре хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү турында Нигезнамǝне  5 

нче кушымтада каралган тǝртиптǝ. 

2. Əлеге Карарныӊ 1 пункты белǝн  муниципаль  учреждениелǝр 

хезмǝткǝрлǝренǝ билгелǝнгǝн  хезмǝт хакы, хезмǝткǝрлǝрнеӊ хезмǝт  
вазыйфалары күлǝме hǝм квалификациялǝре үзгǝрешсез калган 

очракта,   Карар нигезендǝ хезмǝт хакы түлǝүгǝ кадǝр гамǝлдǝ 
булган хезмǝт хакына түлǝү системасында түлǝүдǝн ким булмаска 
тиеш. 

 3. Гамǝлдǝн чыккан дип танырга: 

1) Шǝhǝр Советыныӊ 2012 елныӊ 20 декабрендǝге «Шґіґр 
Советыныј 2010 елныј 26 августындагы 53/7 санлы Карары белґн 
расланган Яр Чаллы шґіґренеј аерым муниципаль 
учреждениелґре ќитґкчелґре іґм хезмґткґрлґре ¿чен хезмґткґ 
тєлґєнеј яја системасы турында Нигезнамґгґ єзгґрешлґр кертє 

хакында» 22/8 санлы Карарыныӊ 6 пунктын,  «Шǝhри Чаллы» 

газетасыныӊ 2013 ел, 08 февральдǝге  10 нчы санында бастырылган; 

2) Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 21 февралендǝге «Яр Чаллы 
шґіґре муниципаль учреждениелґре ќитґкчелґренеј іґм 
хезмґткґрлґренеј хезмґтлґренґ тєлґє ¿лкґсендґ Шґіґр Советыныј 
аерым Карарларына єзгґрешлґр кертє турында» 23/6 санлы 

Карарыныӊ 2-5 пунктларын, «Шǝhри Чаллы» газетасыныӊ 2013 ел, 
06 марттагы 17 нче санында бастырылган; 

3) Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 30 маендагы «Шґіґр 
Советыныј муниципаль учреждениелґр хезмґткґрлґре 
хезмґтлґренґ тєлґє турында аерым карарларына єзгґрешлґр кертє 

турында» 25/7 санлы Карарыныӊ 3-5 пунктларын, «Шǝhри Чаллы» 

газетасыныӊ 2013 ел, 11 июньдǝге  44 нче санында бастырылган; 

4) Шǝhǝр Советыныӊ 2013 елныӊ 29 августындагы  «Шґіґр 
Советыныј муниципаль учреждениелґр хезмґткґрлґре 
хезмґтлґренґ тєлґє ¿лкґсендґ аерым карарларына єзгґрешлґр 

кертє турында» 26/5  санлы Карарын, «Шǝhри Чаллы» 

газетасыныӊ 2013 ел, 13 сентябрьдǝге  69 нчы санында 
бастырылган; 



3 

5) Шǝhǝр Советыныӊ 2014 елныӊ 10 августындагы «Шґіґр 
Советыныј хезмґткґ тєлґєнеј яја системасы ¿лкґсендґ аерым 

карарларына єзгґрешлґр кертє турында»   31/7 санлы Карарыныӊ 

2-5, 7 пунктларын, «Шǝhри Чаллы» газетасыныӊ 2014 ел, 16 

июльдǝге  51 нчы санында бастырылган; 

6) Шǝhǝр Советыныӊ 2014 елныӊ 09 декабрендǝге «Шґіґр 
Советыныј муниципаль учреждениелґр хезмґткґрлґре 
хезмґтлґренґ тєлґє ¿лкґсендґ карарларына єзгґрешлґр кертє 

турында» 35/7  санлы Карарыныӊ 5 пунктын, «Шǝhри Чаллы» 

газетасыныӊ 2014 ел,  17, 19 декабрьдǝге 94-95 саннарында 
бастырылган; 

7) Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 29 мартындагы «Хезмǝткǝ 
түлǝүнеӊ яӊа системасы кертелгǝн муниципаль учреждениелǝр 

җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝре өчен хезмǝткǝ түлǝү шартларын 

җайга салу өлкǝсендǝ Шǝhǝр Советыныӊ аерым карарларына 

үзгǝрешлǝр кертү турында» 16/6 санлы Карарыныӊ 1, 2 

пунктларын, «Шǝhри Чаллы» газетасыныӊ 2017 ел, 07 марттагы  
24 нчы санында бастырылган; 

8) Шǝhǝр Советыныӊ 2017 елныӊ 10 августындагы 

«Муниципаль учреждениелǝрнеӊ аерым категория хезмǝткǝрлǝрнен 

хезмǝтенǝ түлǝүгǝ үзгǝрешлǝр кертү  турында» 18/5 санлы 

Карарыныӊ 1 пунктын,  «Челнинские известия» газетасыныӊ 2017 
ел, 11 августтагы  59 нче санында бастырылган; 

9) Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 21 февралендǝге 
«Муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝренен 

хезмǝтенǝ түлǝү  турында  Шǝhǝр Советыныӊ аерым Карарларына 

үзгǝрешлǝр кертү хакында» 23/8 санлы Карарыныӊ  4-6 

пунктларын,  «Челнинские известия» газетасыныӊ 2018 ел, 14 
марттагы  17 нче санында бастырылган. 

4. Əлеге Карар 2018 елныӊ 01 сентябреннǝн үз көченǝ керǝ.  
 5. Əлеге Карарныӊ үтǝлешен тикшереп торуны Шǝhǝр 

Советыныӊ социаль икътисадый үсеш мǝсьǝлǝлǝре hǝм бюджет 

буенча даими комиссиясенǝ йөклǝргǝ.  
 
 
 

Шǝhǝр Хакиме                                                 Н.Г. Мǝhдиев 
 
 
 

 
 

 

 


