
 

 

 

 
 

 

                             31.08.2018                                                                   №967 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы муниципаль мҽдҽният 

учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽтенҽ 

түлҽү шартлары турында  

  

    ―Татарстан Республикасы дҽүлҽт  мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең 

хезмҽтенҽ түлҽү шартлары турында‖ №413  31.05.2018  Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары белҽн туры китереп Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты  КАРАР БИРҼ: 

    1. Югары Ослан муниципаль районы муниципаль китапханҽлҽрнең, мҽдҽни-ял 

итү учреждениелҽре, Туган якны ҿйрҽнү музее мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керҽ торган  

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары турында   Кагыйдҽнамҽне 

расларга (алда- Кагыйдҽнамҽ);  

     2. Ҽлеге карарга №1 Кушымтада бҽян ителгҽн Кагыйдҽнамҽ нигезендҽ, 2018нче 

елның 1нче сентябреннҽн хезмҽткҽ яңача түлҽү системасын кертергҽ;  

      3. Югары Ослан муниципаль районы муниципаль мҽдҽният учреждениелҽре 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы урындагы вазифалары күлҽмен саклаган һҽм шул 

ук квалификация эшлҽрен башкарган шартларда   хезмҽткҽрлҽрнең ҽлеге карар  

белҽн туры китереп хезмҽткҽ түлҽү шартларына күчү моментына гамҽлдҽ булган 

хезмҽткҽ түлҽү системасы нигезендҽ түлҽнгҽн хезмҽт хакыннан ким була алмый; 

      4. Муниципаль учреждениелҽр җитҽкчелҽренҽ МКУ ―Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы мҽдҽният бүлеге‖ (алда - МКУ ―Мҽдҽният 



бүлеге‖) һҽм Югары Ослан муниципаль районы мҽдҽният учреждениелҽре 

хезмҽткҽрлҽренең профсоюз оешмалары белҽн килешү буенча Югары Ослан 

муниципаль районы мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽтенҽ түлҽү 

шартларын билгелҽүче коллектив килешүлҽргҽ, шартнамҽлҽргҽ, локаль норматив 

хокук актларына тиешле үзгҽрешлҽрне кертергҽ;  

    5. ―Мҽдҽният учреждениелҽре, сҽнгать һҽм кинематография   хезмҽткҽрлҽренең 

хезмҽтенҽ яңача түлҽү системасын кертү турында‖ №1155  09.08.2012 Башкарма 

комитет Җитҽкчесе карары кҿчен югалткан дип танырга; 

    6. МКУ ―Мҽдҽният бүлеге‖ башлыгына Ҽлеге карарның 1нче пунктында бҽян 

ителгҽн Кагыйдҽнамҽ нигезендҽ яңа тарификация белҽн туры китереп хезмҽт 

хакын исҽплҽргҽ; 

     7. Ҽлеге карарның 1нче пункты 2018нче елның 1нче сентябреннҽн кҿченҽ керҽ  

дип билгелҽргҽ; 

    8. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны  Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитетының  социаль-мҽдҽни мҽсьҽлҽлҽр буенча җитҽкче 

ярдҽмчесенҽ йҿклҽргҽ. 

 

 

Башкарма комитет  

Җитәкчесе                                                      Л.С. Хакимзянов 

 

 

 

 

 

Ҽзерлҽде һҽм җибҽрде 

Р.З.Нефедова  

 3 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Кушымта  

Югары Ослан муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

№ 967 31.08.2018 карары белҽн расланды 

 

   Югары Ослан муниципаль районы муниципаль китапханәләрнең , мәдәни-

ял итү учреждениеләре, Туган якны өйрәнү музее мәдәният хезмәткәрләре 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган  

хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү шартлары турында  

       

                                                           Кагыйдәнамә 
 

I. Гомуми кагыйдҽнамҽлҽр 

      Югары Ослан муниципаль районы муниципаль китапханҽлҽрнең, мҽдҽни-ял итү 

учреждениелҽре, Туган якны ҿйрҽнү музее мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керҽ торган  хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү 

шартлары турында   ҽлеге Кагыйдҽнамҽ (алда- Кагыйдҽнамҽ) хезмҽткҽрлҽрнең окладларын 

формалаштыруны, компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр күлҽмен һҽм 

шартларын, шулай ук аларны билгелҽү критерийларын   билгели.  

     1.1. Ҽлеге Кагыйдҽнамҽдҽ түбҽндҽге билгелҽмҽлҽр һҽм тҿшенчҽлҽр кулланыла:  

  хезмҽткҽ түлҽү системасы - база окладларын, вазыйфаи окладларны, шулай ук федераль 

кануннар  һҽм Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының  башка норматив 

хокук актлары белҽн туры китереп билгелҽнгҽн   компенсация һҽм кызыксындыру 

характерындагы түлҽүлҽрне кертеп учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренең хезмҽтенҽ түлҽү 

шартлары һҽм күлҽмен билгелҽүче  норма җыелмасы;  

    база оклад, база хезмҽт хакы ставкасы - оклад, эшче һҿнҽре буенча яки җитҽкче 

вазифасы буенча профессиональ эшчҽнлекне тормышка ашыручы учреждение 

хезмҽткҽренең, компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне исҽпкҽ 

алмыйча тиешле һҿнҽри квалификация тҿркеменҽ керүче белгеч, техник башкаручы 

хезмҽт хакы ставкасы;  

    вазыйфаи оклад - компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне исҽпкҽ 

алмыйча, ставканы исҽпкҽ алып, календарь ае ҿчен билгеле бер кыенлыктагы хезмҽт 

(вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен хезмҽткҽрнең беркетелгҽн хезмҽт хакы күлҽме;  

    хезмҽткҽрнең хезмҽт хакы (хезмҽткҽ түлҽү) - хезмҽткҽр квалификациясенҽ карап 

башкарылган эш күлҽме, сыйфаты һҽм шартларына бҽйле рҽвештҽ хезмҽт ҿчен түлҽү, 

шулай ук компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр;  

    компенсация характерындагы түлҽүлҽр - компенсация характерындагы ҿстҽмҽлҽр һҽм 

ҿстҽмҽ түлҽүлҽр, шул исҽптҽн нормаль эштҽн читкҽ китү шартларында эшлҽгҽн  ҿчен, һҽм  

компенсация характерындагы башка түлҽүлҽр;  

     кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр - кызыксындыру характерындагы ҿстҽмҽлҽр 

һҽм ҿстҽмҽ түлҽүлҽр, премиялҽр һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре.  

      1.2. Татарстан Республикасы мҽдҽният учреждениелҽре, сҽнгать һҽм кинематография, 



дҽүлҽт китапханҽлҽре, музейлар, музей тҿрендҽге башка учрежденилҽрнең һҽм  мҽдҽни-ял 

итү учреждениелҽре (алда- мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре )  хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керҽ торган  хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы (хезмҽтенҽ 

түлҽү) түбҽндҽгелҽрдҽн чыгып билгелҽнҽ: 

окладлар (вазифаи окладлар), хезмҽт хакы ставкасы;  

компенсация характерындагы түлҽүлҽр;  

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр . 

     1.3 Профиль буенча эш стажы арту сҽбҽпле, белем алу белҽн яки белем турында 

документларны торгызу, квалификация категориясе бирелү белҽн, мактаулы исем бирелү 

белҽн, ведомство аерымлык билгелҽре белҽн бүлҽклҽү, ел саен яки башка отпускта булу 

чорында,  вакытлыча    эшкҽ     яраксызлык      чорында,   алар       дҽвамында             уртача   

хезмҽт хакы  сакланган  башка    чорларда      хезмҽткҽрдҽ     хезмҽт       хакы  күлҽмен    

үзгҽртүгҽ   хокук   туганда      аның     хезмҽте      ҿчен       түлҽү                күлҽмен  үзгҽртү   

күрсҽтелгҽн   чорлар  тҽмамлангач гамҽлгҽ ашырыла.





 

                                                                   II. Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре хезмҽтенҽ түлҽүнең база окладларын билгелҽү 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вазыйфаның исеме Аена база оклады күлҽме , сум 

Тҿп гомуми белем, 

урта гомуми белем 

 Квалификацияле эшчелҽр 

хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү 

программалары буенча урта 

һҿнҽри белем,  урта звено 

белгечлҽрен ҽзерлҽү 

программалары буенча урта 

һҿнҽри белем,     тулы 

булмаган югары белем 

Аттестацияне уңышлы узган 
затка бирелгҽн югары һҿнҽри 
белем, «бакалавр», «магистр»  

квалификациясе яки «дипломлы 
белгеч» 

1 2 3 4 

 «Урта звено мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре» профессиональ квалификация тҿркеме   

Түгҽрҽк җитҽкчесе,  һҽвҽскҽрлҽр берлҽшмҽсе,  
кызыксыну клубы 

9 500 12 350 14915 

Аккомпаниатор 9 500 12 350 14915 

 « Ҽйдҽп баручы  мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы» профессиональ квалификация тҿркеме   

Китапханҽче 9 530 12 484 15 343 

Аккомпаниатор-концертмейстер 9 530 12 484 15 343 

Тавыш операторы 
 

9 530 12 484 15 343 

Китапханҽ, музей һҽм башка шундый учреждение  

һҽм организация  мҿхҽррире. 

 12 484 15 343 

Китапханҽ,  музей һҽм башка шундый 

учреждение  һҽм организация  методисты 

9 530 12 484 15 343 

Библиограф 9 530 12 484 15 343 



 

 

 

 

1 2 3 4 

Рҽссам-бизҽүче 9 530 12 484 15 343 

Ҽйдҽп баручы китапханҽче 9 530 12 484 15 343 

Ҽйдҽп баручы библиограф 9 530 12 484 15 343 

Клуб учреждениесе мҿхҽррире 9 530 12 484 15 343 

Клуб учреждениесе, халык иҗаты фҽнни - 

методик үзҽге,  халык иҗаты йорты, халык 

мҽдҽнияте үзҽге (мҽдҽният һҽм ял) һҽм  башка 

шундый учреждение  һҽм организация   

методисты. 

9 530 12 484 15 343 

Китапханҽнең, музейның һҽм  башка шундый 

учреждение  һҽм организациянең    ҽйдҽп баручы 

методисты  

9 530 12 484 15 343 

Баш китапханҽче 9 530 12 484 15 343 

Тҿп библиограф 9 530 12 484 15 343 

Фондларны саклаучы 9 530 12 484 15 343 

 « Мҽдҽният учреждениелҽренең җитҽкче составы вазыйфасы» профессиональ квалификация тҿркеме   

«Должности руководящей 
зессиональная квалификационная группа 

э состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Музейның бүлек (секторы) мҿдире 9 550 12 797 15 662 

Китапханҽнең бүлек (секторы) мҿдире 9 550 12 797 15 662 

Мҽдҽният йортының бүлек (секторы) һҽм башка  
мҽдҽни-ял оешмалары мҿдире 

9 550 12 797 15 662 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 9 550 12 797 15 662 

Сҽнгать җитҽкчесе 9 550 12 797 15 662 

Клуб формалаштыру, һҽвҽскҽрлҽр берлҽшмҽсе, 

студия, үзешчҽн сҽнгать коллективы,  кызыксыну 

клубы җитҽкчесе. 

9 550 12 797 15 662 

Массакүлҽм тамашалар режиссеры 9 550 12 797 15 662 



                        III. Мҽдҽният  хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи  окладларын     

                                                формалаштыру тҽртибе.   
  

     3.1. Мҽдҽният  хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи  окладлары түбҽндҽге формула буенча 
исҽплҽнҽ: 

Od 
=
 Оь х S,  

монда: 
Od - мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 
0Ъ – ҽлеге Кагыйдҽнамҽнең 2нче бүлеге белҽн туры китереп кабул ителгҽн мҽдҽният 

хезмҽткҽрлҽренең база оклады күлҽме; 
S - мҽдҽният хезмҽткҽре билҽгҽн ставкаларның факттагы саны. 

      3.2. Алып торган вазифа югары белем- бакалавриат яки специалитет яки магистратура, 

урта звено белгечлҽрен ҽзерлҽү программалары буенча урта һҿнҽри белем, югары белемле 

затлар билҽгҽн вазыйфалар буенча- бакалавриат яки специалитет яки магистратура , урта 

звено белгечлҽрен ҽзерлҽү программалары буенча урта һҿнҽри белем, квалификацияле 

эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр  ҽзерлҽү программалары буенча урта һҿнҽри белем  талҽп итмҽгҽн 

очракта, урта гомуми белемгҽ туры килүче хезмҽт хакын түлҽү тҽртибе билгелҽнҽ.  
     3.3. Вазыйфаларга квалификация талҽплҽре тҿрле дҽрҽҗҽдҽге белемне күз алдында тоткан  

очракта, фактта булган белем дҽрҽҗҽсенҽ туры килгҽн хезмҽт хакын түлҽү тҽртибе 

билгелҽнҽ. 
     3.4. Белем дҽрҽҗҽсен үзгҽрткҽн очракта мҽдҽният хезмҽткҽре окладына тиешле 

дҽрҽҗҽдҽге белем алу турында дҽүлҽт үрнҽгендҽге документ биргҽн вакыттан алып 

тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш.  

                                 IV.Кызыксындыру характерындагы түлҽү 

     4.1. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ хезмҽт кешесенең сыйфатлы хезмҽт 

нҽтиҗҽлҽренҽ стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр, шулай ук  башкарылган эшлҽр ҿчен 

кызыксындыру керҽ. 
     4.2. Кызыксындыру характерындагы түлҽү үз эченҽ ала: 

эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен түлҽү; 
мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр; 
квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр; 
профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 
башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр; 
премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре. 

    4.3. Эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен түлҽү мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематографиянең  һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽренең урта, ҽйдҽп баручы һҽм аерым учреждениелҽрдҽ җитҽкчелек 

составының вазыйфалары хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм  формула буенча исҽплҽнҽ:  

Bsd = Od X DSd, 

монда : 
Bsd - эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләү -; 
0d - мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 
Dsd - эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 



Эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме 1нче таблицада бирелгҽн . 
    4.4. Ҽлеге учреждениедҽ, бүлекчҽдҽ һҽм вазыйфада конкрет эш шартлары исҽпкҽ алынган 

эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен ҿстҽмҽлҽр билгелҽнгҽн   мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары 

исемлеге сайлау профсоюз органы белҽн килешү буенча һҽр учреждение (яки башка 
мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре мҽнфҽгатьлҽрен яклау вҽкалҽтле органы) тарафыннан раслана. 

 
1нче таблица  

Эшчҽнлекнең үзенчҽлеге ҿчен тҽкъдим ителҽ торган ҿстҽмҽлҽр күлҽме 

 

№ 

 
Эшчҽнлек үзенчҽлеге ҿчен 

ҿстҽмҽ билгелҽү нигезлҽре 

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең 

исеме 

Ҿстҽмҽ күлҽме, 

процент 

1. Физик үсеш җитешсезлеклҽре 

булган затларга хезмҽт күрсҽтү 

(сукырлар,чукраклар) 

урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары 

5 

ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният, 

сҽнгать һҽм кинематография 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары 

5 

 

4.5. Мактаулы исемнҽр булган ҿчен, дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен  түлҽүлҽр, мҽдҽният, 

сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация 

тҿркемнҽренҽ кергҽн хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ, һҽм түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

Bpz =Od X DpZ’ 

монда: 

Bpz - мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булу ҿчен түлҽү; 

Оd - мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 

Dpz - мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булу ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме. 

4.6. Мактаулы исемнҽр, Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре булу ҿчен, СССР 

составындагы автоном республикаларның мактаулы исемнҽре ҿчен  ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме  

8 процент. 

Россия Федерациясе, СССР, СССР составындагы Союз республикалары  мактаулы 

исемнҽре булу ҿчен 10 процент. 

Алар буенча кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр бирелҽ торган  Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре, СССР, СССР составындагы Союз 

һҽм  автоном республикаларның мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге ҽлеге 

Кагыйдҽнамҽгҽ кушымтада бирелҽ.  

4.7. Мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре булу ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен билгелҽү 

мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре бирелгҽн кҿннҽн башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк 

мактаулы исемнҽре булган, ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган хезмҽткҽргҽ, 
мактаулы исемнҽр, дҽүлҽт бүлҽклҽре  булу ҿчен түлҽү, хезмҽткҽрнең сайлауы буенча  

мактаулы исемнҽрнең, дҽүлҽт бүлҽклҽренең  берсе буенча билгелҽнҽ  



4.8. Квалификация категориясенҽ түлҽүлҽр тариф-квалификация характеристикалары 

нигезендҽ профессиональ-квалификация тҿркемнҽре аттестация нҽтиҗҽлҽре буенча 

квалификация категориялҽре бирү күздҽ тоткан белгечлеклҽре буенча хезмҽткҽрлҽргҽ 

бирелҽ. Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:  
 
Вкк = Od x Dkk’ 

монда: 
Вкк - квалификация категориясе ҿчен түлҽү; 
Od - мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 
Dkk – квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме. 

 Квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме 2нче таблицада бирелгҽн . 
Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне үзгҽртү (билгелҽү) аттестация комиссиясе 

тҿзелгҽн орган (учреждение)  боерыгы датасы нигезендҽ башкарыла. 
 

 

2нче таблица  
Квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме 

 
Квалификация  категориясе Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, процент 

Ҽйдҽп баручы звено мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри-квалификация тҿркеме 

2нче квалификация категориясе 2 

1нче квалификация категориясе 4 

Югары квалификация категориясе,шулай ук «баш» чыгарылма 

исеме белҽн вазифа  

6 

 

4.9. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре буенча 

профиль буенча эшнең дҽвамлылыгына карап билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула 

буенча исҽплҽнҽ:  

Bs = Od x Ds’ 

монда : 
Bs — профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү ; 
0d - мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 
Ds - профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 
Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме 3нче таблицада бирелгҽн. 

 

 

  Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме                     3нче таблица  
 

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең исеме Стаж буенча тҿркем Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, процент 

1 2 3 

Урта звено мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфасы 

 3тҽн 10 елга кадҽр 12 

10нан 15 елга кадҽр 14 



15тҽн 20 елга кадҽр 16 

 20дҽн 25 елга кадҽр  18 

 25 елдан артык 22 

Ҽйдҽп баручы буын мҽдҽният 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы 

 3 тҽн 10 елга кадҽр 12 

 10нан 15 елга кадҽр 14 

15тҽн 20 елга кадҽр 16 

20дҽн 25 елга кадҽр  18 

25 елдан артык 22 

Мҽдҽният учреждениелҽренең җитҽкче 

составы вазыйфасы 

 3тҽн 10 елга кадҽр 12 

10нан 15 елга кадҽр 14 

15тҽн 20 елга кадҽр  16 

 20дҽн 25 елга кадҽр  18 

25 елдан артык  22 

 
 

      4.10. Вазыйфалар (һҿнҽрлҽр) исемлеге, вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажына 

исҽплҽнгҽн эш вакыты, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты Җитҽкчесе 

карары белҽн раслана. 

     4.11. Эш стажы үзгҽргҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү 

(үзгҽртү), ҽгҽр стажны раслаучы документлар учреждениедҽ булса, профиле буенча эш 

стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын бирүче стаж җиткҽн кҿннҽн, яки стажын 

раслаучы кирҽкле документны тапшырган кҿннҽн башкарыла.   

    4.12. Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме 

хезмҽткҽрлҽренҽ башкарылган эшлҽр сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр хезмҽт нҽтиҗҽлҽре 

буенча билгеле бер вакыт (ай, квартал, ел) ҿчен билгелҽнҽ. 

Башкара торган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премия түлҽү күлҽменҽ йогынты ясаучы тҿп 

критерий булып Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты Җитҽкчесе карары 

белҽн расланган мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлеге  нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү 

критерийларының иң чик ҽһҽмиятенҽ ирешү булып тора. 
    4.13. Мҽдҽният учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү 

критерийлары аның җитҽкчесе тарафыннан раслана. Мҽдҽният учреждениелҽре 

хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының конкрет билгелҽре  

һҽм түлҽүлҽрне тормышка ашыру шартлары учреждение алдында торган бурычлардан 

чыгып ел саен 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: 

Вк = Od х Dk> 

монда: 
Вк — башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен премиаль түлҽүлҽр; 
Od - мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары ; 
Ds - башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүнең чик күлҽме . 



Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүнең чик күлҽме 4нче таблицада 

китерелгҽн.  

 
4нче таблица  

Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүнең чик күлҽме  

 

  

     4.16. Билгеле бер вакыт (ай, квартал, ел)  ҿчен хезмҽткҽрлҽргҽ  премиаль һҽм башка 

кызыксындыру түлҽүлҽре бер тапкыр юбилей даталары уңаеннан,  аерымлык билгелҽре, 

Рҽхмҽт хатлары, грамота, дҽүлҽт бүлҽклҽре алу уңаеннан һҽм оешманың локаль актлары 

һҽм коллектив шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнгҽн башка нигезлҽр буенча.  

     4.17. Премиаль һҽм башка кызыксындыру чаралары, шул исҽптҽн муниципаль мҽдҽният 

учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген арттыру максатларында  бер 

тапкыр билгелҽнҽ ала.  
     4.18. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽрен гамҽлгҽ ашыру күлҽме, тҽртибе һҽм 

шартлары МКУ «Мҽдҽният бүлеге» белҽн килештереп учреждениенең локаль норматив 

хокукый актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.  

                     
                     V. Учреждение Җитҽкченең, җитҽкчесе урынбасарының  

                                      хезмҽт хакын билгелҽү тҽртибе     
     

    5.1. Учреждение Җитҽкченең, җитҽкчесе урынбасарының  хезмҽт хакы җитҽкче 

компенсация характерындагы һҽм вазыйфаи окладларыннан һҽм урынбасарларның 

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. Җитҽкчелҽр урынбасарларының окладлары ҽлеге учреждениелҽр җитҽкчелҽренең 

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең исеме Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, процент 

1 2 

Техник башкаручылар һҽм ярдҽмче состав артистлары вазыйфалары 14 

Урта звено мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы 28 

1 2 

Ҽйдҽп баручы буын мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы 38 

Мҽдҽният учреждениелҽренең җитҽкче составы вазыйфасы 48 



вазыйфаи окладларыннан 20-30 процентка кимрҽк билгелҽнҽ. 

    5.4. Җитҽкчелҽр хезмҽтенҽ түлҽү тҿркеме, җитҽкчелҽрнең окладлары күлҽме 5 нче 

таблицада күрсҽтелгҽн. 

                                                        

 

 

 

5нче таблица  

Мҽдҽният учреждениелҽре җитҽкчелҽренең окладлары   
 

 

 

 

    5.5. Җитҽкчелҽр, аларның урынбасарлары ҿчен компенсация характерындагы түлҽүлҽр 

Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ расланган компенсация характерындагы 

түлҽү тҿрлҽре исемлеге нигезендҽ билгелҽнҽ.  

    5.6. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ учреждениенең билгелҽнгҽн хезмҽт 

хакы фонды чиклҽрендҽ гамҽлгҽ куючы билгелҽгҽн айлык премиялҽр керҽ. 

 
VI. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр.  

      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 эштҽн читкҽ киткҽн шартларда (тҿрле квалификация эшлҽрен башкарганда, 

һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ кушылуы), арттырып башкарылган эш, тҿнге вакытта 

эшлҽү һҽм нормаль эштҽн читкҽ киткҽн башка шартларда эшлҽү 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 

  Аена оклад күлҽме, мең сум 

Учреждениелҽр 

тибы 

Хезмҽт ҿчен 

түлҽү тҿркеме 1 2 3 4 5 6 7 8 

Хезмҽткҽрлҽр 

штаты, кеше 

 10га 
кадҽр 

11 - 30 31 - 50 51 - 75 76-150 151 - 300 301-500 500 

дҽн 
артык 

Китапханҽлҽр   23,0 30,0 33,5 37,0 45,0 50,0  

Клублар  21,0 27,5 30,0 33,5 35,0 40,0 50,0  

Музейлар  22,5 26,5 28,0 35,0 37,0 45,0 50,0  

Мҽдҽни-ял 

үзҽге 

  32,0 33,0 35,0     



актлар белҽн билгелҽнҽ. 

  6.3. Белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм 

түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
                                                         BS — Dsm X S, 

монда:  

Вsm - белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү; 

Dsm - белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү күлҽме 1 388,5 сум тҽшкил итҽ; 

S- мҽдҽният хезмҽткҽре билҽгҽн ставкаларның факттагы саны.  
   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, арттырып башкарылган 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: 
 

Bkh = Od 
х
 Dkh 

х 
Hfsd 

                             Hn 

 

монда: 
Bkh - компенсация характерындагы түлҽүлҽр ; 
Od - мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 
Dkh - компенсация характерындагы түлҽү ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме; 

Hfsd ~ закон буенча компенсация характерындагы түлҽүлҽр каралган фактта 

эшлҽнгҽн вакыт; 
Нп - Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган мҽдҽният 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакының (база оклады) база ставкасы ҿчен сҽгать нормасы. 
    6.5. 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, арттырып 

башкарылган эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм нормаль эштҽн читкҽ авышкан башка 

шартларда эшлҽр башкарганда) читкҽ киткҽн шартларда эшлҽгҽн ҿчен компенсация 

характерындагы 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; 

хезмҽткҽр эшкҽ җҽлеп ителгҽн очракта 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 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 хезмҽт хакы түлҽнҽ. 
     6.6. 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 каралмаган.  
    6.7. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүче мҽдҽният 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү окладлар (вазыйфаи окладлар) белҽн чагыштырганда, 

хезмҽт шартларын махсус бҽялҽү нигезендҽ тҿрле эш тҿрлҽре ҿчен билгелҽнгҽн хезмҽт 

хакы ставкалары белҽн чагыштырганда югарырак күлҽмдҽ билгелҽнҽ. 



   6.8. Социаль хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга салу буенча Россия ҿчьяклы комиссиясе 

фикерен исҽпкҽ алып, Россия Федерациясе Хҿкүмҽте зарарлы, куркыныч һҽм башка 

үзенчҽлекле хезмҽт шартлары белҽн авыр эшлҽр исемлеген билгели. 

                            VII. Муниципаль китапханҽлҽр, музейлар һҽм мҽдҽни-ял   

                         учреждениелҽре  хезмҽт хакы фондын формалаштыру тҽртибе. 
 

    7.1. Муниципаль китапханҽлҽр, музейлар, мҽдҽни-ял учреждениелҽре 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 мҽдҽният                          

учреждениесенең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планында чагылдырыла.



 

 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

китапханҽлҽренең, музейларның, музей 

тибындагы башка учреждениелҽрнең 

һҽм мҽдҽни-ял учреждениелҽренең 

мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ 

керҽ торган хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт 

ҿчен түлҽү шартлары турында 

Кагыйдҽнамҽгҽ  

                                                 Кушымта   
       Кызыксындыру характерындагы түләүләр бирелә торган Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Союзы,  

       Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы Союз һәм автоном 

республикаларның мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре  

Исемлеге  

 

№ 

 

Мактаулы исем, дҽүлҽт бүлҽклҽре исемнҽре 

1 2 

                           1.  Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре 

1.1. 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.  Татарстан Республикасы мактаулы исемнҽре, дҽүлҽт бүлҽклҽре 

2.1. 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 

2.7. Татарстан Республикасының атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

3.  Совет Социалистик Республикалар Союзының мактаулы исемнҽре 

3.1. СССРның халык артисты 

3.2. СССРның халык рҽссамы 

4.  Совет Социалистик Республикалар Союзы составында союздаш республикаларның 
мактаулы исемнҽре  

 
4.1. Атказанган пропагандачы 

4.2. Халык артисты 

4.3. Атказанган артист 

4.4. Атказанган сҽнгать эшлеклесе 



 

 

 

 

1 2 

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 Союзы составында автоном республикаларның 
мактаулы исемнҽре 

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 

5.12. Атказанган китапханҽче 

5.13. Атказанган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклесе 

5.14. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе 

5.15. Атказанган фҽн эшлеклесе 


