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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

29  август  2018  ел                                                               № 751 

 

Татарстан   Республикасы   Кама   Тамагы 

муниципаль  районының  яшьләр   сәясәте  

муниципаль оешмалары хезмәткәрләренең  

хезмәте өчен     түләү   шартлары  турында 

 

2018 елның 14 августындагы “Татарстан Республикасы яшьлҽр сҽясҽте 

муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары турында”гы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының   665 номерлы Карарын үтҽү 

йҿзеннҽн, Татарстан Республикасы Кама Тамагы районы Башкарма комитеты 

КАРАР КЫЛА: 

 

1. Расларга: 

      Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

карамагындагы яшьлҽр сҽясҽте муниципаль оешмалары һҽм аерым типсыз 

оешмалар хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары турында Нигезлҽмҽ (1 

нче кушымта); 

      Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр сҽясҽте 

муниципаль оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең 

гомумтармаксыман һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары турында Нигезлҽмҽ (2 нче 

кушымта). 

 2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты карамагындагы муниципаль яшьлҽр сҽясҽте оешмалары һҽм ҽлеге 

Карарның 1 пункты нигезендҽ билгелҽнҽ торган аерым типлаштырылмаган 

оешмалар хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакы ҽлеге Карар нигезендҽ хезмҽт ҿчен түлҽү 

шартларына күчкҽндҽ гамҽлдҽ булган хезмҽте ҿчен түлҽү системасы нигезендҽ 

түлҽнҽ торган хезмҽт хакыннан кимрҽк була алмый дип билгелҽргҽ. 
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3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты карамагындагы муниципаль яшьлҽр сҽясҽте оешмалары һҽм аерым типик 

булмаган оешмалар җитҽкчелҽренҽ тиешле һҿнҽр берлеклҽре органы белҽн килешү 

буенча: 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр сҽясҽте 

муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартларын 

билгелҽүче күмҽк шартнамҽлҽргҽ, килешүлҽргҽ, локаль норматив хокукый актларга 

тиешле үзгҽрешлҽр кертергҽ; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты карамагындагы муниципаль яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ 

һҽм ҽлеге Карар белҽн билгелҽнгҽн хезмҽт ҿчен түлҽү системасы кертелгҽнче ике 

айдан да соңга калмыйча хезмҽт ҿчен түлҽүнең мҿһим шартларын үзгҽртү турында 

хҽбҽр итҽргҽ. 

 4. Түбҽндҽгелҽрне билгелҽргҽ: 

ҽлеге Карарның 1 пункты 2018 елның 1 ноябреннҽн үз кҿченҽ керҽ; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 2010 елның 25 

августындагы “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

муниципаль учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары 

турында”гы 712 номерлы Карары (үзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр белҽн) 2018 елның 1 

сентябреннҽн Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты карамагындагы яшьлҽр сҽясҽте оешмаларына һҽм аерым 

типлаштырылмаган оешмаларга кагылмый. 

5. Ҽлеге Карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең икътисад 

мҽсьҽлҽлҽре буенча урынбасары М. Х. Хабибулловка йҿклҽргҽ. 

 

 

      Җитәкчесе                                                                                         Р. В. Михеев 
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2018 елның 29  августындагы  

Татарстан Республикасы Кама 

                                                                                             Тамагы   муниципаль   районы 

                                                                                Башкарма комитетының 751                      

номерлы  Карарына    1 нче       

номерлы  кушымта 

  

                                                                                             

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты карамагындагы аерым типсыз оешмалар һәм яшьләр сәясәте 

комитеты муниципаль оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт хакы түләү 

шартлары турында 

Нигезләмә 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты (алга таба - яшьлҽр сҽясҽтен оештыру) карамагындагы яшьлҽр 

сҽясҽте муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең һҽм аерым типсыз оешмаларның 

хезмҽте ҿчен түлҽү шартлары, хезмҽткҽрлҽрнең окладларын формалаштыру 

тҽртибен, компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр шартларын 

һҽм күлҽмнҽрен, шулай ук аларны билгелҽү критерийларын билгели.  

  

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карамагындагы яшьлҽр сҽясҽте муниципаль оешмалары һҽм 

аерым типсыз оешмалар хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары турында 

түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

    хезмҽткҽ түлҽү 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 
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актлары нигезендҽ билгелҽнгҽн компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы 

түлҽүлҽр; 

 тҿп 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; 

хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт 

(вазыйфаи) бурычларын фактта эшлҽнгҽн вакыт ҿчен компенсация, 

стимуллаштыручы һҽм социаль түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча, календарь ае ҿчен 

түлҽүнең теркҽлгҽн күлҽме; 

хезмҽт хакы (хезмҽткҽр хезмҽтенҽ түлҽү) – хезмҽткҽрнең квалификациясенҽ, 

катлаулылыгына, санына, сыйфатына һҽм эш шартларына бҽйле рҽвештҽ хезмҽт 

ҿчен түлҽү (компенсация һҽм стимуллаштыручы түлҽүлҽрне дҽ кертеп); 

 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. 

3.Физик культура һҽм спорт хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽренҽ, мҽгариф хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽренҽ, медицина һҽм фармацевтика хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ, мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация 

тҿркемнҽренҽ ((алга таба - хезмҽткҽр хезмҽтенҽ түлҽү) хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт 

хакы (хезмҽт ҿчен түлҽү) – Татарстан Республикасы яшьлҽр сҽясҽте муниципаль 

оешмаларының физик культура хезмҽткҽрлҽре, мҽгариф хезмҽткҽрлҽре, медицина 

хезмҽткҽрлҽре, мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре) түбҽндҽгелҽрдҽн чыгып билгелҽнҽ: 

- вазыйфаи окладлардан; 

- кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрдҽн; 

- компенсация характерындагы түлҽүлҽрдҽн. 

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, 

хезмҽт ҿчен түлҽү күлҽмен үзгҽртү күрсҽтелгҽн чорлардан соң башкарыла торган 

башка чорда сакланып кала. 

 

II. Яшьләр сәясәте оешмаларында  

хезмәт хакының база окладларын билгеләү 

1. Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары физик культура хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база окладлары түбҽндҽге 

күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 
   
Квалификаци Вазыйфан База оклады күлҽме аена, сумнарда 
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я дҽрҽҗҽсе  

 

 

ың исеме  тҿп 

гомуми 

белем, 

урта 

гомуми 

белем 

Урта һҿнҽри белем, 

квалификацияле 

эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр 

ҽзерлҽү программалары 

буенча урта һҿнҽри 

белем, урта звено 

белгечлҽрен ҽзерлҽү 

программалары буенча 

урта һҿнҽри белем, 

тулы булмаган югары 

белем бирү 

“бакалавр”, 

“магистр” яки 

“дипломлы белгеч”   

аттестациясен 

уңышлы узган 

затка бирелгҽн 

югары һҿнҽри 

белем 

2 дҽрҽҗҽдҽге физик культура хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары  

профессиональ квалификация тҿркеме 

 

Икенче 

квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Хореограф – 11 687 14 220 

2. Мҽгариф оешмалары яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакының база 

окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 

Квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Вазыйфаның 

исеме 

База оклады күлҽме аена, сумнарда 

тҿп 

гомуми 

белем, 

урта 

гомуми 

белем 

Урта һҿнҽри белем, 

квалификацияле 

эшчелҽр, 

хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү 

программалары 

буенча урта һҿнҽри 

белем, урта звено 

белгечлҽрен ҽзерлҽү 

программалары 

буенча урта һҿнҽри 

белем, тулы 

булмаган югары 

белем бирү 

“бакалавр”, 

“магистр” яки 

“дипломлы белгеч”  

аттестациясен 

уңышлы узган 

затка бирелгҽн 

югары һҿнҽри 

белем 

 

1 2 3 4 5 

Беренче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче персоналның 

 профессиональ квалификация тҿркеме 

 
Беренче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Укыту бүлеге сҽркатибе 9 489 9 868 – 

Икенче дҽрҽҗҽдҽге укыту - ярдҽмче персоналның 

 профессиональ квалификация тҿркеме 
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Беренче 

квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Режим буенча дежур  – 10 015 10 020 

 Кече тҽрбияче 

 

9 550 10 015  

Педагогик хезмҽткҽрлҽр вазыйфалары  

профессиональ квалификация тҿркеме 

Беренче 

квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Хезмҽт буенча инструктор 

  

– 11 680 14 200 

 Физик культура буенча 

инструктор 

– 11 680 14 200 

Музыкаль җитҽкче – 11 680 14 200 

Икенче 

квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Концертмейстер – 11 687 14 220 
Ҿстҽмҽ белем бирү педагогы – 11 687 14 220 
Педагог-оештыручы – 11 687 14 220 
Социаль педагог – 11 687 14 220 
Тренер-укытучы – 11 687 14 220 

Инструктор-методист – 11 687 14 220 

Ҿченче 

квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Методист – – 14 232 

Ҿлкҽн инструктор-методист – – 14 232 

Тҽрбияче – 11 693 14 232 

Ҿлкҽн тренер-мҿгаллим – – 14 232 

Педагог-психолог – 11 693 14 232 

Дүртенче 

квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Ҿлкҽн методист – – 14 236 

Укытучы-логопед (логопед) – – 14 236 

Ҿлкҽн тҽрбияче   – – 14 236 

Структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре вазыйфалары  

профессиональ квалификация тҿркеме 

Беренче 

квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Структур бүлекчҽсе мҿдире 

(җитҽкчесе): кабинеты, 

лаборатория, бүлек, бүлек, 

бүлекчҽ, сектор, укыту-

консультация пункты, укыту 

(укыту-җитештерү) остаханҽсе 

һҽм башка структур бүлекчҽлҽр 

мҿдире (җитҽкчесе) 

– – 14 301 

Икенче 

квалификаци

он дҽрҽҗҽ 

Белем бирү программасын һҽм 

балаларга ҿстҽмҽ белем бирү 

программасын гамҽлгҽ ашыручы 

структур бүлекчҽлҽр мҿдире 

(җитҽкчесе) 

– – 14 364 

 

       “яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча белгеч” һҽм “яшьлҽр белҽн социаль эш буенча 

белгеч” вазыйфаларында эшлҽүче хезмҽткҽрлҽрнең тҿп окладлары: 
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квалификацияле эшчелҽр (хезмҽткҽрлҽр) ҽзерлҽү программалары буенча Урта 

һҿнҽри белем, урта звено белгечлҽрен ҽзерлҽү программалары буенча Урта һҿнҽри 

белем, тулы булмаган югары белем, 11 687 сум тҽшкил итҽ; 

“бакалавр”, “магистр” яки “дипломлы белгеч” аттестациясен уңышлы узган затка 

бирелүе белҽн расланган югары һҿнҽри белем-14 220 сум.  

3. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ 

билгелҽнҽ: 
  

Квалификация  

дҽрҽҗҽсе 

Вазыйфаның исеме Аена база оклады 

күлҽме, сумнарда 
 

 Урта медицина һҽм фармацевтика персоналы вазыйфаларының профессиональ 

квалификация тҿркеме  

Икенче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Диетик шҽфкать туташы  10 500 

Ҿченче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

 Шҽфкать туташы 11 000 

Массаж буенча  шҽфкать туташы 

 Табибларның һҽм провизорларның вазыйфаларының профессиональ 

квалификация тҿркеме 

Икенче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Табиблар-белгечлҽр (ҿченче һҽм 

дүртенче квалификация 

дҽрҽҗҽлҽренҽ кертелгҽн табиб-

белгечлҽрдҽн тыш) 

14 200 

 

Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽре ҿчен тармакның база окладына 

тармак ҿстенлеге коэффициенты  кулланыла. Тармакның ҿстенлекле коэффициенты 

күлҽме 1,1.   

 База окладына күрсҽтелгҽн коэффициентны куллану яңа база окладын тҿзи 

һҽм компенсацион һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне исҽплҽгҽндҽ 

исҽпкҽ алына. 

 

4. Мҽдҽният яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база окладына   карата күрсҽтелгҽн 

коэффициентны куллану түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 

  
 

Вазыйфаның 

исеме 

Аена база оклады күлҽме, сумнарда 

тҿп 

гомуми 

белем, 

урта 

гомуми 

белем 

урта һҿнҽри белем, 

квалификацияле эшчелҽр, 

хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү 

программалары буенча 

урта һҿнҽри белем, урта 

звено белгечлҽрен ҽзерлҽү 

программалары буенча 

 аттестацияне 

уңышлы узган затка 

“бакалавр”, 

“магистр” яки 

“дипломлы белгеч” 

квалификациясе 

бирү юлы белҽн 
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урта һҿнҽри белем, тулы 

булмаган югары белем 

бирү 

расланган югары 

һҿнҽри белем  

 
1 2 3 4 

  “Ярдҽмче составның техник башкаручылары һҽм артистлары вазифалары” 

профессиональ квалификация тҿркеме 

Билетлар 

контролеры 

9 489 – – 

 “Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары”   профессиональ квалификация тҿркеме 
Аккомпаниатор – 10 000 10 300 

Костюмнар 
бүлмҽсе  мҿдире 

– 10 000 10 300 

Культорганизатор – 10 000 10 300 
һҽвҽскҽр 
берлҽшмҽсе, 
кызыксыну клубы, 
түгҽрҽк  җитҽкчесе   

– 10 000 10 300 

 “Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары”  һҿнҽри квалификация тҿркеме  

Аккомпаниатор-

концертмейстер 

– 10 500 13 000 

Тавыш операторы – 10 500 13 000 

Кинооператор – 10 500 13 000 

Китапханҽ, музей 

һҽм башка 

шундый ук 

учреждениелҽр 

һҽм оешмалар 

мҿхҽррире 

– 10 500 13 000 

Клуб эше 

методикасы 

буенча белгеч 

– 10 500 13 000 

Ут буенча рҽссам – 10 500 13 000 

Рҽссам-декоратор – 10 500 13 000 

Рҽссам-бизҽүче – 10 500 13 000 

Рҽссам-фотограф – 10 500 13 000 

“Мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография учреждениелҽренең җитҽкче составы 

вазыйфасы” һҿнҽри квалификация тҿркеме 

 Мҽдҽният йорты 

(сарае), мҽдҽният 

һҽм ял паркы, 

халык иҗаты 

фҽнни-методик 

үзҽге, халык 

– 11 700 

 

14 300 
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1 2 3 4 

иҗаты йорты, 

халык мҽдҽнияте 

үзҽге (мҽдҽният 

һҽм ял үзҽге) һҽм 

башка шундый 

учреждениелҽр 

һҽм оешмалар 

бүлеге мҿдире 

Тавыш режиссеры – 11 700 14 300 

Режиссер- 

сҽхнҽлҽштерүче 

– 11 700 14 300 

Режиссер 

(дирижер, 

балетмейстер, 

хормейстер) 

– 11 700 14 300 

Массакүлҽм 

тамашалар 

режиссеры 

– 11 700 14 300 

Сҽнгать җитҽкчесе – 11 700 14 300 

 

       Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре ҿчен тармакның тҿп 

окладына ҿстенлек коэффициенты кулланыла. 

       Тармакның ҿстенлек коэффициенты күлҽме: 

       “Ярдҽмче составның техник башкаручылары һҽм артистлары вазыйфалары” 

һҿнҽри квалификация тҿркеме буенча - 1,05; 

“Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары” 

һҽм “Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары” һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре буенча - 1,12; 

“Мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография учреждениелҽренең җитҽкче составы 

вазыйфасы” һҿнҽри квалификация тҿркеме буенча – 1,25. 

      Ҽлеге коэффициентларны база окладына карата куллану яңа база окладын тҿзи 

һҽм компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне исҽплҽгҽндҽ 

исҽпкҽ алына. 

  

 III. Яшьләр сәясәте оешмалары хезмәткәрләренең 

төп оклад өчен сәгать нормасы (хезмәт хакы ставкасы) 

 

          Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең эш вакыты Россия 

Федерациясенең Хезмҽт кодексы һҽм Россия Федерациясенең башка норматив 

хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

  

 

IV. Яшьләр сәясәте оешмалары 

хезмәткәрләренең вазыйфаи окладларын формалаштыру тәртибе 
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           Физик культура хезмҽткҽрлҽренең, мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең, медицина 

хезмҽткҽрлҽренең һҽм яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:  

 

         
 

анда: 

    –  яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 

   – ҽлеге Нигезлҽмҽнең II бүлеге нигезендҽ кабул ителҽ торган яшьлҽр 

сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең база оклады күлҽме;   

  - яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽре шҿгыльлҽнҽ торган 

ставкаларның факттагы саны.  

 

V. Кызыксындыру характерындагы түләүләр 

 

1. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ хезмҽткҽрлҽрне сыйфатлы хезмҽт 

нҽтиҗҽлҽренҽ стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр, шулай ук башкарылган эш 

ҿчен бүлҽклҽү керҽ. 

1.1 Кызыксындыру характерындагы түлҽү үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала: 

- квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр; 

- профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр; 

- муниципаль бүлҽклҽр, спорт исемнҽре булган ҿчен түлҽүлҽр; 

- хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽүлҽр; 

- премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре;  

- башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүлҽр; 

- авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр. 

  

 2. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының физик культура хезмҽткҽрлҽренҽ 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр билгелҽү күлҽмнҽре һҽм тҽртибе. 

2.1. Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр физик культура 

хезмҽткҽрлҽренҽ гамҽлдҽге квалификация категориясе булу срогы чиклҽрендҽ 

гамҽлдҽге квалификация категориясе булганда бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула 

буенча исҽплҽнҽ: 
  

            
 

анда: 

  

    –  квалификация категориясе ҿчен түлҽү; 

   – яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының физик культура хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары;   

    – 1 таблицада китерелгҽн квалификация категориясенҽ ҿстҽмҽлҽр күлҽме.  
 

1 таблица  

Физик культура хезмәткәрләренә 

квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 
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Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

Квалификацион категория Ҿстҽмҽ күлҽм, 

процентларда 
 

 Икенче дҽрҽҗҽдҽге физик культура хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

Икенче  беренче  квалификацион  категория 6,0 

югары   квалификацион  категория  8,5 

 

 Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне билгелҽү (үзгҽртү) тиешле 

аттестация комиссиясе тарафыннан уңай Карар кабул ителгҽн кҿннҽн алып 

башкарыла. 

2.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр профиль буенча эшнең 

дҽвамлылыгына карап билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

  
 

        , 
 

анда: 

 

   – профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү;   

   – яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының физик культура хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары;    

   – профиль буенча эш стажы ҿчен 2 нче таблицада китерелгҽн ҿстҽмҽлҽр 

күлҽме. 

2 таблица  
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең 

исеме 

Квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Стаж буенча 

тҿркем 

 

Ҿстҽмҽ 

түлҽү 

күлҽме, 

процентлар

да 

Икенче дҽрҽҗҽдҽге физик культура 

хезмҽткҽрлҽре вазифалары (2 нче 

тҿркем) 

икенче 2 яшьтҽн   

5 яшькҽчҽ 

2,5 

5 яшьтҽн  

10 яшькҽчҽ 

3,5 

10 яшьтҽн  

15 яшькҽчҽ 

4,5 

15 яшьтҽн 

ҿлкҽнрҽк 

5,5 

 

 

Эш стажы үзгҽргҽндҽ, профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү 
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(үзгҽртү) стажын раслаучы документлар оешмада яисҽ стажны раслаучы кирҽкле 

документ тҽкъдим ителгҽн кҿннҽн алып, профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү 

күлҽмен арттыру хокукын бирҽ торган стажга ирешүдҽн соң башкарыла. 

2.3. Муниципаль бүлҽклҽр, спорт исемнҽре булган ҿчен түлҽү физик культура 

хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
  

          , 
 

анда: 

  

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан 

Республикасы муниципаль бүлҽклҽре, автоном республикалар булу ҿчен ҿстҽмҽ 

түлҽү күлҽме 6 процент тҽшкил итҽ. 

    –  муниципаль бүлҽклҽр, спорт исемнҽре булу ҿчен түлҽү; 

   –  яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының физик культура хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

      муниципаль бүлҽклҽр, спорт исемнҽре булу ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составындагы автоном 

республикалар, Татарстан Республикасы муниципаль бүлҽклҽре  булган  ҿчен 

ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 6 процент тҽшкил итҽ. 

  

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында муниципаль бүлҽклҽр, 

Россия Федерациясенең спорт исемнҽре, Совет Социалистик Республикалар 

Берлегенең муниципаль бүлҽклҽре, союздаш республикаларның муниципаль 

бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

Физик культура хезмҽткҽрлҽренҽ муниципаль бүлҽклҽр, спорт дҽрҽҗҽлҽре 

булган ҿчен  түлҽүлҽр бирелҽ торган муниципаль бүлҽклҽр, спорт дҽрҽҗҽлҽре 

исемлеклҽре ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 нче таблицасында китерелгҽн. 

  

Муниципаль бүлҽклҽр, спорт исемнҽре булу ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү 

дҽүлҽт бүлҽге, спорт исеме бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике һҽм аннан да 

күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре, ике һҽм аннан да күбрҽк спорт исемнҽре булган 

хезмҽткҽрлҽргҽ аларның булуы ҿчен түлҽү хезмҽткҽрнең сайлавы буенча 

нигезлҽрнең берсе буенча билгелҽнҽ. 

2.4. Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽүлҽр физик культура хезмҽткҽрлҽренҽ 

билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

  
 

          , 

анда: 

    –  хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽү; 

     – яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының физик культура хезмҽткҽрлҽренең 
вазыйфаи окладлары; 

     хезмҽт интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, ул 26,5 процентка тигез. 
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1. Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары мҽгарифе хезмҽткҽрлҽренҽ кызыксындыру 
характерындагы түлҽүлҽр билгелҽү күлҽмнҽре һҽм тҽртибе. 

 
 3.1. Квалификация категориясенҽ түлҽүлҽр мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ 

квалификацияле категориянең гамҽлдҽ булу срогы чиклҽрендҽ гамҽлдҽге 
квалификация категориясе булганда бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча 
исҽплҽнҽ: 

  
            

 

анда: 

    –  квалификация категориясе ҿчен түлҽү; 

    – мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең яшьлҽр сҽясҽте оешмалары вазыйфаи окладлары; 

    –  3 таблицада китерелгҽн квалификация категориясенҽ ҿстҽмҽлҽр күлҽме. 
 3 таблица  

Мәгариф хезмәткәрләренә квалификация категориясе 

өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

 Квалификацион 
дҽрҽҗҽ 

Квалификацион категория Ҿстҽмҽ түлҽү 
күлҽме,  

процентларда 
 

 
  Педагогик хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаларының профессиональ квалификация 

тҿркеме 

Беренче  беренче квалификацион категория 6,0 

югары квалификацион  категория 7,5 

Икенче  беренче  квалификацион  категория 7,5 

югары  квалификацион  категория 10,0 

Ҿченче   беренче  квалификацион  категория 8,5 

югары  квалификацион  категория 12,5 

Дүртенче  беренче квалификацион  категория 10,0 

югары  квалификацион  категория 15,0 

 
 Структур бүлекчҽлҽрнең җитҽкчелҽре вазыйфаларының профессиональ 

квалификация тҿркеме 
 

Беренче  беренче квалификацион  категория 10,0 

югары квалификацион  категория 15,0 

Икенче беренче квалификацион  категория 10,0 

югары квалификацион  категория 15,0 
 

Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне билгелҽү (үзгҽртү) тиешле 
аттестация комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгҽн кҿннҽн алып 
башкарыла. 

3.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽри квалификация 
тҿркемнҽре һҽм квалификация дҽрҽҗҽлҽрендҽ профиль буенча эшнең 
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дҽвамлылыгына карап билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

 

          
 

анда: 
 
   – профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 
     – мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең яшьлҽр сҽясҽте оешмалары вазыйфаи окладлары; 
   – профиль буенча эш стажы ҿчен 4 нче таблицада китерелгҽн ҿстҽмҽ түлҽү 
күлҽме. 
 

  
 

 
4 таблица  

 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һҿнҽри-квалификация 
тҿркеменең исеме 

Квалификацион 
дҽрҽҗҽ 

Стаж  буенча 
тҿркем  

Ҿстҽмҽ түлҽү 
күлҽме,  

процентларда 
 

Должности педагогических 
работников 

первый –  
четвертый 

2 яшьтҽн   
6 яшькҽчҽ 

3,0 

6 яшьтҽн   
10 яшькҽчҽ 

4,5 

10 яшьтҽн   
15 яшькҽчҽ 

5,5 

15 яшьтҽн 
ҿлкҽнрҽк 

6,5 

Должности руководителей 
структурных подразделений 

первый –  
второй 

2 яшьтҽн   
6 яшькҽчҽ 

3,0 

6 яшьтҽн   
10 яшькҽчҽ 

4,5 

10яшьтҽн   

15 яшькҽчҽ 

5,5 

15 яшьтҽн 
ҿлкҽнрҽк 

6,5 

 

Эш стажын үзгҽрткҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен 
билгелҽү (үзгҽртү) эш стажы үзгҽргҽндҽ, стажны раслаучы документлар оешмада 
булса яки стажны раслаучы кирҽкле документ тҽкъдим ителгҽн кҿннҽн башлап, эш 
стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын бирҽ торган стажга ирешкҽннҽн соң 
башкарыла. 

Педагогик эш стажына мҽгариф һҽм башка оешмаларда 5 нче таблица 
нигезендҽ педагогик, җитҽкчелек итүче һҽм методик эш исҽплҽнҽ. 
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5 таблица  
 

Оешмалар һәм вазыйфалар исемлеге (аларда эшләгән эш вакыты   

мәгариф хезмәткәрләренең педагогик стажына исәпләнә) 
 

Оешманың исеме Вазыйфаның исеме 
 

1 2 

Белем бирү оешмалары (шул 

исҽптҽн югары һҿнҽри белем 

бирү оешмалары), 

югары урта хҽрби белем бирү 

оешмалары, ҿстҽмҽ һҿнҽри 

белем бирү (квалификация 

күтҽрү) белгечлҽре); 

социаль хезмҽт күрсҽтүне 

гамҽлгҽ ашыручы оешмалар 

һҽм медицина оешмалары: 

балалар йортлары, балалар 

бакчалары: санаторийлар, 

клиникалар, сырхауханҽлҽр, 

хастаханҽлҽр һ. б., шулай ук 

ҿлкҽннҽр ҿчен оешмаларда 

балалар ҿчен палаталар, 

бүлеклҽр.  

Укытучылар, укытучы-дефектологлар, укытучы-

логопедлар (логопедлар), педагог-оештыручылар 

(тормыш иминлеге нигезлҽре, армиягҽ кадҽр 

ҽзерлек), физик тҽрбия җитҽкчелҽре, ҿлкҽн 

мастерлар, производствога ҿйрҽтү мастерлары (шул 

исҽптҽн транспорт чаралары йҿртүгҽ ҿйрҽтү, авыл 

хуҗалыгы машиналарында эшлҽү, язу 

машиналарында һҽм башка оештыру техникасында 

эшлҽү), ҿлкҽн методистлар, ҿлкҽн инструкторлар, 

инструктор-методистлар (шул исҽптҽн физик 

культура һҽм спорт, туризм буенча), 

концертмейстерлар, ҿлкҽн тҽрбиячелҽр, 

тҽрбиячелҽр, сыйныф тҽрбиячелҽре, социаль 

педагоглар, педагог-психологлар, педагог-

оештыручылар, ҿстҽмҽ белем бирү педагоглары, 

ҿлкҽн тренерлар, тренер-укытучылар, ҿлкҽн 

ҽйдаманнар (пионервожатыйлар), физкультура 

инструкторлары, хезмҽт буенча инструкторлар, 

директор (начальниклар, җитҽкчелҽр), директор 

урынбасарлары (җитҽкчелҽр, мҿдирлҽр), укыту, 

укыту-тҽрбия, тҽрбия эшлҽре буенча, укыту-тҽрбия 

эшлҽре буенча, укыту-тҽрбия эшлҽре буенча, чит тел 

буенча, укыту-җҽйге ҽзерлек буенча, укыту 

(тҽрбиялҽү) процессы, методик тҽэмин ителеш белҽн 

бҽйле башка структур бүлекчҽлҽр, режим буенча 

җаваплы затлар, укыту-консультация пунктлары, 
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1 2 

логопед пунктлары, интернатлар, бүлеклҽр, 

бүлекчҽлҽр, лабораториялҽр, кабинетлар, секциялҽр, 

филиаллар, курслар һҽм башка структур бүлекчҽлҽр, 

укыту (тҽрбиялҽү) процессы, методик тҽэмин 

ителеш белҽн бҽйле ҿлкҽн дежурлар, режим буенча 

дежур тораклар, аккомпаниаторлар,  профессор-

укытучылар составы, культорганизаторлар, 

экскурсоводлар  

  Барлык атамаларның методик 

(укыту-методик) оешмалары 

(ведомство буйсынуында 

булуына бҽйсез рҽвештҽ) 

 Җитҽкчелҽр, аларның урынбасарлары, мҿдирлҽре: 

секторлар, кабинетлар, лабораториялҽр, бүлеклҽр; 

эшчҽнлеклҽре методик тҽэмин итүгҽ бҽйле фҽнни 

хезмҽткҽрлҽр; ҿлкҽн методистлар, методистлар 

Мҽгариф идарҽсе органнары 

һҽм мҽгариф оешмалары белҽн 

җитҽкчелек итүче органнар 

(структур бүлекчҽлҽр) 

 

 

Җитҽкче, инспекторлык, методик вазыйфалар, 

инструктор, шулай ук белгечлҽрнең башка 

вазифалары (икътисадый, финанс, хуҗалык 

эшчҽнлеге, тҿзелеш, тҽэмин итү, эш башкару белҽн 

бҽйле вазифалардан тыш) 

Производствода кадрлар 

ҽзерлҽү һҽм 

квалификациялҽрен күтҽрү 

мҽсьҽлҽлҽре белҽн 

шҿгыльлҽнүче оешмаларның, 

министрлыклар 

(ведомстволар) 

бүлекчҽлҽренең кадрлар 

бүлеклҽре( бюро) 

 Производствода эшчелҽрне производствога ҿйрҽтү 

буенча штатлы укытучылар; эшчҽнлеге 

квалификация күтҽрү һҽм ҽзерлҽү мҽсьҽлҽлҽре белҽн 

бҽйле җитҽкче, инспектор, инженер  методик 

вазыйфалар   

РОСТО (ДОСААФ) һҽм 

гражданлык авиациясе 

мҽгариф оешмалары 

 Җитҽкчелек, командалы-очучы, командалы-

инструктор, инженер-инструктор, инструктор һҽм 

укытучылар составы, производствога ҿйрҽтү 

осталары, инженер-инструктор-методистлар, 

инженер-очучы-методистлар 

 Учреждениелҽр, предприяти 

елҽр һҽм оешмалар тулай 

тораклары, торак-эксплуата 

ция оешмалары, яшьлҽр торак 

комплекслары, балалар кино 

театрлары, яшь тамашачы 

театрлары, курчак театрлары, 

балалар һҽм яшүсмерлҽр 

белҽн эшлҽү предприятиелҽре 

һҽм оешмалары бүлекчҽлҽре 

 Тҽрбиячелҽр, педагог-оештыручылар, педагог-

психологлар (психологлар), укытучылар, ҿстҽмҽ 

белем бирү педагоглары (түгҽрҽклҽр җитҽкчелҽре), 

балалар һҽм яшүсмерлҽр белҽн эшлҽү буенча 

инструкторлар һҽм инструктор-методистлар, тренер-

укытучылар һҽм башка белгечлҽр, балалар 

бүлеклҽре, сектор мҿдирлҽре 

 Тҿзҽтү колониялҽре, тҽрбия 

колониялҽре, тикшерү 

 Түбҽндҽге вазыйфаларда педагогик белем булганда 

эш (хезмҽт): тҽрбия эшлҽре буенча начальник 
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1 2 

изоляторлары һҽм тҿрмҽлҽр, 

дҽвалау-тҿзҽтү оешмалары 

урынбасары, отряд начальнигы, ҿлкҽн инспектор, 

гомуми белем бирү (укыту) буенча инспектор, ҿлкҽн 

инспектор-методист һҽм инспектор-методист, 

җитештерү-техник ҿйрҽтү буенча ҿлкҽн инженер 

һҽм инженер, производствога ҿйрҽтү буенча ҿлкҽн 

мастер һҽм мастер, хезмҽтне саклау буенча ҿлкҽн 

инспектор һҽм инспектор, укыту-техник кабинеты 

мҿдире, психолог 

 

Искҽрмҽ: 

Педагогик эш стажына кертелҽ: 

ҿлкҽннҽр ҿчен социаль хезмҽт күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы медицина оешмаларында 

һҽм оешмаларда укытучылар-дефектологлар, логопедлар, тҽрбиячелҽр сыйфатында 

эш вакыты; 

СССР һҽм Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ хезмҽт итү, башка 

учреждениелҽрдҽ һҽм оешмаларда эшлҽү вакыты, югары белем бирү оешмаларында 

һҽм һҿнҽри белем бирү оешмаларында түбҽндҽге тҽртиптҽ: 

педагогик хезмҽткҽрлҽрнең педагогик эш стажына   башка тҿрле шартлар һҽм 

чиклҽүлҽрсез кертелҽ:     

хҽрби хезмҽткҽ контракт буенча булган вакыт   бер хҽрби хезмҽт кҿне бер эш 

кҿне, ҽ чакырылу буенча хҽрби хезмҽттҽге бер кҿн  ике эш кҿне исҽбеннҽн; 

фильмотека мҿдире һҽм методисты булып эшлҽү вакыты; 

 педагогик эш стажына педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ аерым вакыт та, бергҽ алынган бу 

чорларга кадҽр булган һҽм алар артыннан турыдан-туры педагогик эшчҽнлек алып 

барган очракта түбҽндҽге вакыт исҽплҽнҽ: 

СССР һҽм Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ офицер, сержант, югары 

составлар, прапорщиклар һҽм мичманнар вазыйфаларында (шул исҽптҽн ЭЭМ 

гаскҽрлҽрендҽ, гаскҽрлҽрдҽ һҽм куркынычсызлык органнарында) хезмҽт итү вакыты, 

(контракт буенча һҽм чакырылыш буенча хҽрби хезмҽттҽ булу вакытыннан тыш); 

 Россия Федерациясе халык мҽгарифе һҽм фҽн хезмҽткҽрлҽре һҿнҽр берлегенең 

территориаль оешмалары аппаратларында (комитетларында, советларында) 

җитҽкче, инспекторлык, инструкторлык һҽм башка вазыйфаларында (мҽгариф, 

югары мҽктҽп һҽм фҽнни оешмалар) эш вакыты; профсоюз органнарында сайлау 

вазыйфаларында; Балалар фондының педагогик җҽмгыятьлҽрендҽ һҽм идарҽлҽрендҽ 

инструкторлык һҽм методик вазыйфаларда; Укытучылар йорты директоры (мҿдире) 

вазыйфасында (халык мҽгарифе,   һҿнҽри белем бирү хезмҽткҽрлҽре); балигъ 

булмаганнар эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау комиссиялҽре яисҽ балигъ 

булмаганнарның социаль-хокукый саклау бүлеклҽрендҽ, эчке эшлҽр органнарының 

балигъ булмаганнар эшлҽре буенча инспекциялҽрендҽ (милициянең балалар 

бүлмҽлҽрендҽ) хокук бозуларны кисҽтү буенча бүлекчҽлҽрдҽ (балигъ булмаганнар 

эшлҽре буенча инспекциялҽрдҽ). 

  

Педагогик хезмҽткҽрлҽрнең аерым категориялҽре педагогик эш стажына 

СССР һҽм Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ белгечлек (профессия) буенча 
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хезмҽт итү вакыты һҽм  белем бирү оешмасында яисҽ укытыла торган предмет 

профилендҽ (курс, дисциплина, түгҽрҽк) тиешле эш вакыты исҽпкҽ алына): 

укытучылар-оештыручыларга (тормыш иминлеге нигезлҽре, армиягҽ кадҽрге 

ҽзерлек); 

укытучыларга һҽм   физик тҽрбия җитҽкчелҽренҽ, физкультура 

инструкторларына, инструктор-методистларга (ҿлкҽн инструктор-методистларга), 

тренер-укытучыларга (ҿлкҽн тренер-укытучыларга); 

    

укытучылар, хезмҽт (һҿнҽри) укыту, технологиялҽр, сызлау, рҽсем сҽнгате, 

информатика, махсус дисциплиналар, шул исҽптҽн аерым фҽннҽрне тирҽнтен 

ҿйрҽнүле гомуми белем бирү оешмаларының (сыйныфларның) махсус 

дисциплиналары укытучыларына; 

производствога ҿйрҽтү мастерларына; 

ҿстҽмҽ белем бирү педагогларына; 

эксперименталь белем бирү оешмаларының педагогик хезмҽткҽрлҽренҽ; 

педагог-психологларга; 

методистларга; 

урта һҿнҽри белем бирү оешмаларының урта звено (бүлек) мҽдҽният һҽм 

сҽнгать, музыкаль-педагогик, сҽнгать-график, музыка белгечлеклҽрен ҽзерлҽү 

программалары буенча   педагогик хезмҽткҽрлҽренҽ; 

балаларга ҿстҽмҽ белем бирү оешмалары (мҽдҽният һҽм сҽнгать, шул исҽптҽн 

музыкаль һҽм сҽнгать) мҿгаллимнҽренҽ, музыка һҽм сҽнгать оешмаларының махсус 

дисциплиналары укытучыларына, педагогика училищелары (педагогика 

колледжлары) музыка укытучыларына, музыка укытучыларына, музыка 

җитҽкчелҽренҽ, концертмейстерларга. 

Тҽрбияче ярдҽмчесе һҽм кече тҽрбияче вазыйфаларында эшлҽү вакыты ҽлеге 

вазыйфаларда эшлҽгҽн чорда хезмҽткҽр педагогик белем алса яки югары белем бирү 

оешмасында яки һҿнҽри белем бирү оешмасында укыса, педагогик эш стажына 

исҽплҽнҽ. 
  

      Учреждение һҽм оешма хезмҽткҽрлҽренҽ сҽгатьлҽп түлҽү шартларында тҿп 

эштҽн тыш башкарыла торган мҽгариф оешмаларында педагогик эш вакыты, ҽгҽр 

аның күлҽме (бер яки берничҽ белем бирү оешмаларында) уку елында 180 сҽгатьтҽн 

дҽ ким булмаган булса, педагогик стажга кертелҽ. 

     Шул ук вакытта педагогик стажга педагогик эш башкарган айлар гына исҽпкҽ 

алына. 

     СССР һҽм Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽге учреждениелҽрдҽ, 

оешмаларда һҽм хезмҽт итү учреждениелҽрендҽ укытыла торган эш профиленҽ 

(курс, дисциплина, түгҽрҽк) туры килү турында конкрет мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү 

хокукы профсоюз органы белҽн килешү буенча яшьлҽр сҽясҽтен оештыру 

җитҽкчесенҽ бирелҽ. 

4.4. Татарстан Республикасы һҽм Совет Социалистик Республикалары берлеге 

составында Россия Федерациясе муниципаль бүлҽклҽре, Совет Социалистик 

Республикалары Берлеге, Союз һҽм автономияле республикалар булган ҿчен 

түлҽүлҽр яшьлҽр сҽясҽте оешмалары мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм 

түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
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анда: 

  

     – муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен түлҽү; 

    – мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең яшьлҽр сҽясҽте оешмалары вазыйфаи 

окладлары; 

      – муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

  

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, Совет 

Социалистик Республикалар Берлеге составында булган республикалар берлеге  

муниципаль бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

Татарстан Республикасы муниципаль бүлҽклҽре (Татарстан Автономияле 

Совет Социалистик Республикасы) булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 6 процент 

тҽшкил итҽ. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында булган республикалар 

берлеге,  Россия Федерациясенең, Россия Совет Федератив Социалистик 

Республикасының, Татарстан Республикасының, Совет Социалистик Республикалар 

Берлегенең тармак бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 4 процент тҽшкил 

итҽ.  

Россия Федерациясенең Мактау грамотасы булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 2 

процент тҽшкил итҽ. Россия Федерациясенең Мактау грамотасы булган ҿчен ҿстҽмҽ 

Россия Федерациясе мҽгариф һҽм фҽн Министры (Россия Федерациясе Мҽгариф һҽм 

фҽн Министры) Боерыгы белҽн бүлҽклҽнгҽн мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ Россия 

Федерациясе мҽгариф һҽм фҽн Министрлыгының (Россия Федерациясе мҽгариф һҽм 

фҽн Министрлыгының) ведомство бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү тҽртибе нигезендҽ 

билгелҽнҽ. 

Татарстан Республикасының “Мҽгарифтҽге казанышлары ҿчен” күкрҽк 

билгесе булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 2 процент тҽшкил итҽ. “Мҽгарифтҽге 

казанышлары ҿчен” Татарстан Республикасы күкрҽк билгесе булган ҿчен ҿстҽмҽ 

түлҽү Татарстан Республикасы мҽгариф һҽм фҽн Министры (Татарстан 

Республикасы мҽгариф һҽм фҽн Министры) Боерыгы нигезендҽ билгелҽнҽ. 

  

          Мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле түлҽүлҽр бирелҽ торган муниципаль һҽм 

ведомство бүлҽклҽре исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽ кушымтасының 2 нче таблицасында 

китерелгҽн. 

        Муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү дҽүлҽт бүлҽге 

бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре 

булган мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ алар булган ҿчен түлҽү мҽгариф хезмҽткҽре 

сайлавы буенча муниципаль бүлҽклҽрнең берсе буенча билгелҽнҽ. 

 

1.5. Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽүлҽр мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнҽ 

һҽм формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

          , 
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анда: 

 

     –  хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽү; 

   – мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең яшьлҽр сҽясҽте оешмалары вазыйфаи 

окладлары; 

    –  хезмҽт интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, ул   6 таблицасында  

китерелгҽн. 

 

 

 

 

 

 6 таблица  

 

Квалификация тҿркеме 

профессиональ исеме 

 

Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, 

процентларда 
 

1 2 3 

Беренче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче 

персоналның профессиональ 

квалификация тҿркеме 

беренче 26,5 

Икенче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче 

персоналның һҿнҽри квалификация 

тҿркеме 

беренче 26,5 

Педагогик хезмҽткҽрлҽр 

вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

беренче – дүртенче 26,5 

Структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре 

вазыйфаларының профессиональ 

квалификация тҿркеме 

беренче 30,0 

икенче 32,0 

 

       Девиант тҽртипле балалар ҿчен яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында эшлҽгҽн ҿчен 

түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

             

 

анда: 

 

    –   девиант тҽртиплҽре белҽн балалар ҿчен яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында 

эшлҽгҽн ҿчен түлҽү; 

   – мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең яшьлҽр сҽясҽте оешмалары вазыйфаи 

окладлары; 

    – девиантлы тҽртипле балалар ҿчен яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында 
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эшлҽгҽн ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 4,5 процент тҽшкил итҽ. 

  

4. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽренҽ кызыксындыру 

характерындагы түлҽүлҽр билгелҽү күлҽмнҽре һҽм тҽртибе. 

4.1. 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; 

   – яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 

оклады; 

    – квалификация категориясенҽ 7 таблицада китерелгҽн ҿстҽмҽлҽр күлҽме.   

Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне үзгҽртү (билгелҽү) аттестация 

комиссиясе тҿзелгҽн орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендҽ башкарыла. 

  

 

 

 

7 таблица  
 

Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Квалификацион категория Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, процентларда 
 

Урта медицина һҽм фармацевтика персоналы вазыйфаларының профессиональ 

квалификация тҿркеме 

Икенче  квалификацион категория 3,0 

Беренче  квалификацион категория 6,0 

Югары  квалификацион  категория 10,0 

Табиблар һҽм провизорлар вазыйфаларының профессиональ квалификация тҿркеме 

Икенче  квалификацион категория 6,0 

Беренче   квалификацион  категория 10,0 

Югары  квалификацион  категория 20,0 
 

4.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽри квалификация 

тҿркемнҽре киселешендҽ профиль буенча эшнең дҽвамлылыгына карап стажировка 

буенча тҿркемнҽр буенча билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
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анда: 

   – профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

   – яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 

оклады; 

    – профиль буенча эш стажы ҿчен 8 нче таблицада китерелгҽн ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме. 
  

 

 

 

 

 

 

8 таблица  
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең исеме Стаж буенча 

тҿркем 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, 

процентларда 
 

Урта медицина һҽм фармацевтика 

персоналы 

3 яшьтҽн   

5 яшькҽчҽ 
2,5 

5 яшьтҽн  

10 яшькҽчҽ  
3,5 

10 яшьтҽн  

15 яшькҽчҽ  
4,5 

15 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк  5,5 

Табиблар  һҽм провизорлар 3 яшьтҽн   

5 яшькҽчҽ 
5,0 

5 яшьтҽн  

10 яшькҽчҽ 
7,5 

10 яшьтҽн  

15 яшькҽчҽ 
9,0 

15 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк 10,0 
 

Эш стажы үзгҽргҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү 

(үзгҽртү) стажын раслаучы документлар оешмада яисҽ стажны раслаучы кирҽкле 

документ тҽкъдим ителгҽн кҿннҽн алып, профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү 

күлҽмен арттыру хокукын бирҽ торган стажга ирешүдҽн соң башкарыла. 

4.3. Муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен түлҽү медицина хезмҽткҽрлҽренҽ 

бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

  
            

 

анда: 

    –   муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен түлҽү; 

    – яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 

оклады; 

    – муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 
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       Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном республикалар, 

Татарстан Республикасы муниципаль бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 6 

процент тҽшкил итҽ. 

     Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном республикалар,  

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге муниципаль 

бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

     Медицина һҽм фармацевтика хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле түлҽүлҽр бирелҽ торган 

муниципаль бүлҽклҽр исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 нче таблицасында китерелгҽн. 

      Муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү дҽүлҽт бүлҽге 

бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре 

булган хезмҽткҽрлҽргҽ аларның булуы ҿчен түлҽү хезмҽткҽр сайлавы буенча 

муниципаль бүлҽклҽрнең берсе буенча билгелҽнҽ. 

4.4. Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽүлҽр медицина хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнҽ һҽм 

түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

          , 

 

анда: 

  

     – хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽү; 

     – яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады; 

    –  хезмҽт интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, ул 26,5 процентка тигез. 

5. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ кызыксындыру 

характерындагы түлҽүлҽр билгелҽү күлҽмнҽре һҽм тҽртибе. 

5.1. Квалификация категориясенҽ түлҽүлҽр тариф-квалификация 

характеристикалары нигезендҽ һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре киселешендҽ 

аттестация йомгаклары буенча квалификация категориялҽре бирүне күздҽ тоткан 

белгечлеклҽр буенча эшлҽүче мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ. Квалификация 

категориясе ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

  
            

 

анда: 

  
    –  квалификация категориясе ҿчен түлҽү; 

   –   яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 

   – квалификация категориясенҽ  9 таблицада китерелгҽн ҿстҽмҽлҽр күлҽме. 

Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне үзгҽртү (билгелҽү) аттестация 

комиссиясе тҿзегҽн орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендҽ башкарыла. 

  

 

9 таблица 

 

Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 
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 Квалификацион категория Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, процентларда 

“Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары” профессиональ квалификация тҿркеме  

Беренче  квалификацион категория 7,5 

Югары  квалификацион категория 12,5 
 

5.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽри квалификация 

тҿркемнҽре киселешендҽ профиль буенча эшнең дҽвамлылыгына карап стажировка 

буенча тҿркемнҽр буенча билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

  
 

          
 

анда: 

 

   –  профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

     – яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи окладлары; 

    – профиль буенча эш стажы ҿчен 10 таблицада китерелгҽн ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

 

10 таблица  
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
   

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең исеме Стаж буенча 

тҿркем 

Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, 

процентларда 
 

 Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация 

тҿркеме 

3 яшьтҽн   

6 яшькҽчҽ  

1,5 

6 яшьтҽн   

10 яшькҽчҽ  

2,0 

10 яшьтҽн   

15 яшькҽчҽ  

2,5 

15 яшьтҽн 

ҿлкҽнрҽк   

3,5 

 Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният, 

сҽнгать һҽм кинематография 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

профессиональ квалификация тҿркеме 

3 яшьтҽн   

6 яшькҽчҽ   

1,5 

6 яшьтҽн   

10 яшькҽчҽ    

3,5 

10яшьтҽн   

15 яшькҽчҽ   

5,0 

15 яшьтҽн 

ҿлкҽнрҽк  

6,5 

 

 

Эш стажы үзгҽргҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү 

(үзгҽртү) стажын раслаучы документлар учреждениедҽ булса яки стажны раслаучы 

кирҽкле документ тҽкъдим иткҽн кҿннҽн башлап, профиль буенча эш стажы ҿчен 
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түлҽү күлҽмен арттыру хокукын бирҽ торган стажга ирешүдҽн соң башкарыла. 

5.3. Муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен түлҽү мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ 

бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

  
            

 

  
 

анда: 

     –  муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен түлҽү; 

   – яшьлҽр сҽясҽте оешмалары мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 

окладлары; 

    –  муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном 

республикалар, Татарстан Республикасы муниципаль бүлҽклҽре  булган ҿчен ҿстҽмҽ 

түлҽү күлҽме 6 процент тҽшкил итҽ. 

 

 Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында составында автоном 

республикалар, Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге 

муниципаль бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

Мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле түлҽүлҽр 

бирелҽ торган муниципаль бүлҽклҽр исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең 4 нче 

таблицасында китерелгҽн. 

Муниципаль бүлҽклҽр булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү алар бирелгҽн 

кҿннҽн алып башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган 

хезмҽткҽрлҽргҽ аларның булуы ҿчен түлҽү хезмҽткҽр сайлавы буенча муниципаль 

бүлҽклҽрнең берсе буенча билгелҽнҽ. 

5.4. Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽүлҽр мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнҽ 

һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

          , 

 

  
 
 

анда: 

   –  хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽү; 

    – яшьлҽр сҽясҽте оешмалары мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 

окладлары; 

    –  хезмҽт интенсивлыгы ҿчен 11 таблицада китерелгҽн ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме. 

 

11 таблица 

 

Хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр күләме 
  

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең Вазыйфаның исеме Ҿстҽмҽ түлҽү 
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исеме күлҽме, 

процентларда 
 

1 2 3 

  “Ярдҽмче составның техник 

башкаручылары һҽм артистлары 

вазифалары” профессиональ 

квалификация тҿркеме 

барлык вазыйфалар 26,5 

 “Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары”  һҿнҽри 

квалификация тҿркеме  

аккомпаниатор, 

костюмнар бүлмҽсе мҿдире 

32,0 

түгҽрҽк, һҽвҽскҽрлҽр 

берлҽшмҽсе, кызыксыну 

клубы җитҽкчесе, 

культорганизатор 

40,0 

 “Ҽйдҽп баручы звеноның 

мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары” һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

барлык вазыйфалар 32,0 

 “Мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография учреждениелҽре 

нең җитҽкче составы вазыйфалары” 

һҿнҽри квалификация тҿркеме 

барлык вазыйфалар 32,0 

 

  
6. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре юбилей даталары, аерымлык 

билгелҽре, рҽхмҽт хатлары, грамота, муниципаль бүлҽклҽр алу һҽм оешманың 
локаль актлары һҽм коллектив килешүлҽре белҽн билгелҽнгҽн башка нигезлҽр 
буенча билгелҽнгҽн вакыт (бер ай, квартал, ел) ҿчен бер үк вакытта яшьлҽр сҽясҽте 
оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнҽ. 

 
6.1. Эш йомгаклары буенча премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру күлҽме, тҽртибе һҽм шартлары оешманың локаль актлары һҽм күмҽк 
шартнамҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.  

 
6.2. Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ премиаль түлҽүгҽ каралган 

хезмҽт хакы фонды күлҽме окладлар (хезмҽт хакы ставкалары, вазыйфаи окладлар) 
түлҽүгҽ, тҿп эш урыны һҽм тҿп вазыйфасы буенча хезмҽткҽрлҽргҽ кызыксындыру 
характерындагы түлҽүлҽр башкарырга каралган хезмҽт ҿчен түлҽү фондының 
кимендҽ 2 процентын тҽшкил итҽ. 

7. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүлҽр физик культура 
хезмҽткҽрлҽренҽ, мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ, медицина хезмҽткҽрлҽренҽ, мҽдҽният 
хезмҽткҽрлҽренҽ тҿп эш урыны һҽм билгеле бер вакыт эчендҽ хезмҽт нҽтиҗҽлҽре 
буенча тҿп вазыйфалар билгелҽнҽ. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽү 
күлҽменҽ йогынты ясый торган тҿп критерий булып яшьлҽр сҽясҽте оешмалары 
хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының югары чик 
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дҽрҽҗҽсенҽ ирешү тора. 
 

7.1. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген 
бҽялҽү критерийлары оешма белҽн идарҽ итүнең дҽүлҽт-иҗтимагый характерын 
тҽэмин итүче орган белҽн килешү буенча оешма җитҽкчесе тарафыннан раслана. 
Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү 
критерийларының ҽһҽмияте һҽм түлҽүлҽрне гамҽлгҽ ашыру шартлары ел саен оешма 
алдында куелган бурычлар нигезендҽ билгелҽнҽ. 

7.2. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽү күлҽме, тҽртибе һҽм 
шартлары оешманың локаль норматив актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽр белҽн 
билгелҽнҽ. 

7.3. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге формула 
буенча исҽплҽнҽ: 

   
 

    

∑ ∑         
 
   

 
   

 ∑        

 

   

  

а   : 

   
 –   башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽү; 

     –  башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүгҽ каралган хезмҽт ҿчен 

түлҽү фонды; 

      – эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү буенча j хезмҽткҽренҽ  i- нче критерий;  

    –эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽүнең i-критериеның чагыштырма 

авырлык коэффициенты; 

n – эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийлары саны; 

m – яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽре саны. 

 

7.4. Эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критерийларын нормалаштыру тҿрле күлҽмлелек 

критерийларының чагыштыруын тҽэмин итҽ. Нормалаштыру эшчҽнлек 

нҽтиҗҽлелегенең критерие (иң яхшысы һҽм иң начары) диапазонын сайлап алудан 

гыйбарҽт, аларның берсе кертелгҽн критерийның нульле мҽгънҽсенҽ  туры килҽ, 

икенчесе – аерым. Факттагы ҽһҽмияттҽге эшчҽнлек нҽтиҗҽлелек критерие 

диапазоны чиклҽрендҽ нҽтиҗҽлелек критерие мҿнҽсҽбҽтлҽнгҽн эшчҽнлек 

нҽтиҗҽлелегенең критерие нульдҽн берҽмлеккҽ кадҽр ҽһҽмияткҽ ия.  Нҽтиҗҽлелек 

критерие иң югары күрсҽткечтҽн түбҽн булган очракта, нормалаштырылган 

критерийның ҽһҽмияте нульгҽ тигез дип, иң яхшыдан югары булган очракта – бергҽ 

тигез дип кабул ителҽ. 

 7.5. Эшчҽнлек нҽтиҗҽлелегенең критерие ҽһҽмиятенҽ турыдан-туры бҽйлелек 

(уңай динамика критерий ҽһҽмиятен арттыру белҽн билгелҽнҽ) һҽм кире динамика 

(уңай динамика критерий ҽһҽмиятен киметү белҽн билгелҽнҽ) булырга мҿмкин. 

  

7.6. Номерланган критерий, аның мҽгънҽсе критерий мҽгънҽсеннҽн турыдан-

туры бҽйле булганда, түбҽндҽге   формула буенча исҽплҽнҽ: 
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анда: 

     – эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критериенең факттагы ҽһҽмияте; 

    – эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге критериенең иң яхшы күрсҽткече; 

   – эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критерие иң начар мҽгънҽгҽ ия. 
  

7.7. Номерланган критерий, аның мҽгънҽсе критерий мҽгънҽсеннҽн кире   

бҽйлелектҽ булганда, түбҽндҽге   формула буенча исҽплҽнҽ: 
   

     
      

     
  

 

анда: 

    – эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критериенең факттагы ҽһҽмияте; 

   – эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге критериенең иң яхшы күрсҽткече; 

   – эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критерие иң начар мҽгънҽгҽ ия. 

7.8. Үлчҽү коэффициентлары белҽн эшчҽнлек нҽтиҗҽлелегенең ҿстенлекле критерие 

билгелҽнҽ. Иң ҿстенлекле критерийга аеруча зур коэффициент бирелҽ. Чагыштырма 

авырлык коэффициенты түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

  
 

   
   

∑    
 
   

   

 

анда: 

относительный весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности 

деятельности; 

весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности деятельности. 

   –  эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽүнең i-критерие чагыштырма авырлык 

коэффициенты; 

     – эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеген бҽялҽүнең  i-критерие үлчҽү коэффициенты. 

 

7.9. Хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге критерийлары буенча үлчҽү 

коэффициентларының югары чик күлҽме 12-15 таблицаларда күрсҽтелгҽн. 

 

12 таблица  

 

Физик культура хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге 

критерийлары буенча үлчәү коэффициентларының югары чик күләме  

  

 Вазыйфаның исеме Квалификацион дҽрҽҗҽ Үлчҽү  коэффициентларының 

югары чик күлҽме 

 

 Икенче дҽрҽҗҽдҽге физик культура хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркеме (2 нче тҿркем) 
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Хореограф икенче 50 
 

13 таблица  
 

Мәгариф хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары 

буенча үлчәү коэффициентларының югары чик күләме  
 

№  

т/б 

Вазыйфаның исеме Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

үлчҽү 

коэффициентларыны

ң югары чик күлҽме  

 
 

1 2 3 4 

  

1. Беренче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче персоналның 

профессиональ квалификация тҿркеме 

 

1.1. Укыту бүлеге сҽркатибе беренче 5 

2. Икенче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче персоналның 

профессиональ квалификация тҿркеме 

 

2.1. Режим буенча дежур беренче 35 

2.2. Кече тҽрбияче икенче 35 

3. Педагогик хезмҽткҽрлҽр вазыйфаларының 

профессиональ квалификация тҿркеме 

3.1. Хезмҽт буенча инструктор беренче 45 

3.2. Физик культура буенча 

инструктор 

беренче 45 

3.3. Музыкаль җитҽкче беренче 45 

3.4. Концертмейстер икенче 50 

3.5. Ҿстҽмҽ белем бирү педагогы икенче 50 

3.6. Педагог-организатор икенче 50 

3.7. Социаль педагог икенче 50 

3.8. Тренер-укытучы икенче 50 

3.9. Инструктор-методист икенче 50 

3.10. Яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча 

белгеч 

икенче 50 

3.11. Яшьлҽр белҽн социаль эш 

буенча белгеч 

икенче 50 

3.12. Методист ҿченче 55 

3.13. Ҿлкҽн  инструктор-методист ҿченче 55 

3.14. Тҽрбияче ҿченче 55 

3.15. Ҿлкҽн  тренер-укытучы ҿченче 55 

3.16. Педагог-психолог ҿченче 55 

3.17. Ҿлкҽн методист дүртенче 60 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABED1ADA60E23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E27Fg4G
consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABED1ADA60E23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E27Fg4G
consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABED1ADA60E23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E27Fg4G
consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABED1ADA60E23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E27Fg4G
consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABED1ADA60E23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E27Fg4G
consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABED1ADA60E23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E27Fg4G
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1 2 3 4 

3.18. Укытучы-логопед (логопед) дүртенче 60 

3.19. Ҿлкҽн тҽрбияче дүртенче 60 

4. Структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре вазыйфаларының 

профессиональ квалификация тҿркеме 

4.1. Структур бүлекчҽсе мҿдире 

(җитҽкчесе): кабинет, 

лаборатория, бүлек,   бүлекчҽ, 

сектор, укыту-консультация 

пункты, уку-укыту (укыту-

җитештерү) остаханҽсе һҽм 

башка структур бүлекчҽлҽр, 

гомуми белем бирү 

программасын һҽм балаларга 

ҿстҽмҽ белем бирү буенча 

белем бирү программасын 

гамҽлгҽ ашыручы (икенче 

квалификация дҽрҽҗҽсенҽ 

кертелгҽн структур бүлекчҽлҽр 

җитҽкчелҽре вазыйфаларыннан 

тыш) 

беренче 

  

65 

4.2.  Укыту программасын һҽм 

балаларга ҿстҽмҽ белем бирү 

программасын гамҽлгҽ 

ашыручы структур бүлекчҽлҽр 

мҿдире (мҿдире, директоры, 

җитҽкчесе, идарҽ итүчесе): 

кабинет, лабораториялҽр, 

бүлек, бүлекчҽ, сектор, укыту-

консультация пункты, укыту 

(укыту-җитештерү) остаханҽсе, 

уку-укыту хуҗалыгы һҽм 

башлангыч һҽм урта һҿнҽри 

белем бирү учреждениесенең 

(бүлекчҽлҽренең) башка 

структур бүлекчҽлҽре 

җитҽкчелҽре вазыйфаларыннан 

тыш (структур бүлекчҽлҽр 

җитҽкчелҽре вазыйфаларыннан 

тыш) 

икенче 

 

70 

 
14 таблица  

 
Медицина хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары буенча 

үлчәү коэффициентының югары чик күләме 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABED1ADA60E23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E27Fg4G
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№  

т/б 

Вазыйфаның исеме Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

Үлчҽү 

коэффициентының 

югары чик күлҽме  
 

  

4. Урта медицина һҽм фармацевтика персоналы азыйфаларының 

профессиональ квалификация тҿркеме 

 

1.1. Диетик шҽфкать туташы  икенче 37 

1.2.  Шҽфкать туташы ҿченче 40 

1.3. Массаж буенча шҽфкать 
туташы 

ҿченче 40 

2. Табибларның һҽм провизорларның вазыйфаларының 

профессиональ квалификация тҿркеме 

2.1. Табиблар-белгечлҽр (ҿченче 
һҽм дүртенче квалификация 
дҽрҽҗҽлҽренҽ кертелгҽн табиб-
белгечлҽрдҽн тыш) 

икенче 60 

 

15 таблица  

  

Мәдәният хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары буенча 

үлчәү коэффициентларының югары чик күләме 

№ 

т/б 

Вазыйфаның исеме Үлчҽү 

коэффициентының 

югары чик күлҽме 
 

1 2 3 

1.  Техник башкаручыларның һҽм артистларның ярдҽмче составының 

вазыйфаларының һҿнҽри-квалификация тҿркеме 

1.1. Билетлар контролеры 5 

 

2.   Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре  

вазыйфаларының һҿнҽри-квалификация тҿркеме 

2.1. Аккомпаниатор 35 

2.2. Костюм бүлмҽсе  мҿдире 35 

2.3. Культорганизатор 35 

2.4.  Мҽнфҽгатьлҽр буенча түгҽрҽк, һҽвҽскҽрлҽр берлҽшмҽсе, 

кызыксыну клубы җитҽкчесе 

35 

3.  Ҽйдҽп баручы буын мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри-квалификация тҿркеме 

3.1. Аккомпаниатор-концертмейстер 40 

3.2.  Тавыш операторы 40 

3.3. Кинооператор 40 

3.4. Китапханҽ, музей һҽм башка шундый ук учреждениелҽр 

һҽм оешмалар мҿхҽррире 

40 
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1 2 3 

3.5. Клуб эше методикасы буенча белгеч 40 

3.6. Ут буенча рҽссам 45 

3.7. Рҽссам-декоратор 45 

3.8. Рҽссам-бизҽүче 45 

3.9. Рҽссам-фотограф 45 

4.  Мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография учреждениелҽренең җитҽкчелек 

составының вазыйфаларының профессиональ квалификация тҿркеме 

4.1.  Мҽдҽният йорты (сарае), 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  (секторы) 

мҿдире 

50 

4.2. Тавыш режиссеры 50 

4.3. Режиссер-куючы 55 

4.4. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 55 

4.5. Массакүлҽм тамашалар режиссеры 55 

4.6. Сҽнгать җитҽкчесе 55 

7.10. Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары тҿрлҽре буенча оешма эшчҽнлеге 

нҽтиҗҽлелегенең типлаштырылган критерийлары һҽм аларның үлчҽү 

коэффициентлары гамҽлгҽ куючы тарафыннан раслана. 

7.11. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен 

стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽр фонды тҿзелҽ, аның күлҽме түбҽндҽге 

формула буенча исҽплҽнҽ: 
  

               
 

анда:  
     – башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүгҽ каралган хезмҽт ҿчен 

түлҽү фонды; 

      – тҿп эш урыны буенча яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары (хезмҽт хакы ставкалары окладлары) буенча хезмҽт хакы түлҽү 

фонды; 

   – башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен кызыксындыру характерындагы 

түлҽү фонды ҿлеше. 

 Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен кызыксындыру характерындагы түлҽү 

фондының тҽкъдим ителҽ торган күлҽме яшьлҽр сҽясҽте оешмалары 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү фондының 10 проценты күлҽмендҽ тҿп эш 

урыны буенча хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладлары (хезмҽт хакы ставкалары 

окладлары) буенча хезмҽт хакы фондының 10 проценты күлҽмендҽ кабул ителҽ. 
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 7.12. Белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү икенче дҽрҽҗҽдҽге физик 

культура хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керҽ 

торган физик культура хезмҽткҽрлҽренҽ, структур бүлекчҽлҽрнең педагогик 

хезмҽткҽрлҽре һҽм җитҽкчелҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация 

тҿркемнҽренҽ керҽ торган мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ, урта медицина һҽм 

фармацевтика персоналының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керҽ торган 

медицина хезмҽткҽрлҽренҽ, табиблар һҽм провизорларга, мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ 

бирелҽ, мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽренең һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽренҽ, ҽйдҽп баручы звенога һҽм җитҽкчелек составына керҽ 

һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
  

           
 

анда: 

    –  авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү; 

      – авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү күлҽме 1 388,5 сум тҽшкил итҽ; 

   – яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽре шҿгыльлҽнҽ торган  

ставкаларның факттагы саны. 

Белгечлҽргҽ авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү шулай ук шҽһҽр тибындагы 

бистҽлҽр нигезендҽ тҿзелгҽн түбҽндҽге шҽһҽр җирлеклҽрендҽ урнашкан оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренҽ дҽ бирелҽ: 

Апас; 

Балтач; 

Байлар Сабасы; 

Балык Бистҽсе 

  

VI. Компенсация характерындагы түләүләр 

 

1. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында компенсация характерындагы түлҽүлҽргҽ 

түбҽндҽгелҽр керҽ: 

- зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартларында  эшлҽүче хезмҽткҽрлҽргҽ түлҽү; 

- нормаль квалификациядҽн, һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ кушылуы, югары 

дҽрестҽн тыш эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм нормаль эштҽн читкҽ авышкан башка 

шартларда эшлҽү шартларында эшлҽгҽн ҿчен түлҽү). 
  
2. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр, аларны гамҽлгҽ ашыру күлҽмнҽре 

һҽм шартлары хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган күмҽк шартнамҽлҽр, 
локаль норматив актлар, хезмҽт шартнамҽсе һҽм башка норматив хокукый актлар 
нигезендҽ билгелҽнҽ. 

3. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартларындагы эшлҽрдҽ эшлҽүче 
хезмҽткҽрлҽргҽ компенсация характерындагы түлҽүлҽр һҽм нормаль (тҿрле 
квалификация эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрне (вазыйфаларны) бергҽ алып 
баруда, югары дҽрестҽн тыш эштҽ, тҿнге вакытта эшлҽгҽндҽ һҽм нормаль эштҽн 
читкҽ авышкан башка шартларда эшлҽрне башкарганда) эштҽн читкҽ киткҽн 
шартларда эшлҽгҽн ҿчен түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
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анда: 
 

    –  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. 

 
 4. Нормаль (тҿрле квалификация эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрнең 

(вазыйфаларның) бергҽ кушылуы, тҿп эш вакытыннан тышҿстҽмҽ эшлҽү, тҿнге 
вакытта эшлҽү һҽм нормаль шартлардан читкҽ авышкан башка шартларда эшлҽрне 
башкарганда) нормаль шартларда эшлҽгҽн ҿчен түлҽүнең һҽр сҽгате ҿчен билгелҽнҽ, 
ҽмма ул законнар һҽм башка норматив хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн күлҽмнҽн 
ким түгел. 

  
Хезмҽткҽрне үзенҽ билгелҽнгҽн ял кҿне яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿне 

графигы белҽн эшкҽ җҽлеп иткҽн очракта,   вазыйфаи оклад алучы хезмҽткҽрлҽргҽ  
айлык нормадан артык кҿнлек яки сҽгать база ставкасы күлҽмендҽ, ҽгҽр дҽ эш бер 
айлык нормадан артык булса, бер кҿнлек яки бер сҽгатьлек база ставкасы күлҽмендҽ 
түлҽнҽ. 

5. Ял яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿнендҽ эшлҽгҽн хезмҽткҽрнең телҽге буенча 
аңа башка ял кҿне тҽкъдим ителергҽ мҿмкин. Бу очракта   ял яки эшлҽми торган 
бҽйрҽм кҿне ҿчен бер тапкыр түлҽнҽ, ҽ ял кҿне ҿчен түлҽнергҽ тиеш түгел. 

6. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартларында эшлҽүче хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт хакы окладлары (вазыйфаи окладлары) белҽн чагыштырганда, хезмҽт 
шартларын махсус бҽялҽү нигезендҽ база окладының 4 проценттан да ким булмаган 
күлҽмендҽ билгелҽнҽ. 

  

VIII. Оешма җитәкчесе, оешма җитәкчесе урынбасары, 

баш хисапчы хезмәт хакын билгеләү тәртибе 
 

  
1. Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары җитҽкчелҽренең, аларның урынбасарларының һҽм 
баш бухгалтерларының хезмҽт хакы вазыйфаи окладлардан, компенсация һҽм 
кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрдҽн тора. 
2. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы җитҽкчесенең вазыйфаи окладын гамҽлгҽ куючы 
тарафыннан агымдагы елның 1 гыйнварына бер тапкыр яисҽ оешма оешкан кҿнгҽ 
хезмҽт ҿчен түлҽү тҿркеменнҽн чыгып билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча 
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исҽплҽнҽ: 
  

 

         
 

анда: 
 

   –  яшьлҽр сҽясҽтен оештыру җитҽкчесенең вазыйфаи оклады; 

   –  җитҽкченең база оклады күлҽме; 

  – чынлыкта файдаланылган вакыт  (ставка). 
Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында җитҽкче хезмҽтенҽ түлҽү буенча тҿркем 

яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең штат санына карап билгелҽнҽ. 
  
3. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында җитҽкчелҽр урынбасарларының һҽм баш 

бухгалтерларның вазыйфаи окладлары ҽлеге оешма җитҽкчелҽренең вазыйфаи 
окладларыннан 20-30 процентка кимрҽк билгелҽнҽ. 

4. Җитҽкчелҽр хезмҽтенҽ түлҽү тҿркеме, җитҽкчелҽрнең база һҽм вазыйфаи 
окладлары күлҽме 16 нчы таблицада күрсҽтелгҽн. 

 
  16 таблица  

 
 

Яшьләр сәясәте оешмалары җитәкчеләрнең база окладлары күләме 
 

 

 № 

т/б 

  Оешма тибының исеме/оешманың 

штат саны, берҽмлеге 

Хезмҽт ҿчен 

түлҽү 

тҿркеме 

Җитҽкченең 

оклады*, сумнарда 

 

1 2 3 4 

1. Яшьлҽр үзҽклҽре 

10га кадҽр 10ны кертеп  1 20 000 

10 дан 30га кадҽр  30ны кертеп 2 23 700 

30 дан 50гҽ кадҽр 50не кертеп 3 28 200 

50 дҽн 70 кҽ кадҽр  70не  кертеп 4 30 900 

70тҽн 150гҽ кадҽр 150не  кертеп 5 32 700 

150дҽн артык 6 38 200 

2. Сҽламҽтлҽндерү-ял оешмалары (лагерьлар) 

10га кадҽр 10ны кертеп  1 22 000 

 10нан артык 2 24 500 

3. Яшҽү урыны буенча яшүсмерлҽр (яшьлҽр) клублары 

12гҽ кадҽр  12не кертеп 1 20 000 
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1 2 3 4 

12дҽн 25кҽ кадҽр  25не кертеп 2 24 500 

25тҽн 40ка кадҽр 40ны кертеп 3 29 100 

40тан 70кҽ кадҽр 70не кертеп 4 30 900 

70тҽн 140 ка кадҽр  140ны  кертеп 5 33 700 

140 тан артык 6 54 500 

4.  Хҽрби-патриотик эш армиягҽ кадҽрге яшьлҽрне ҽзерлҽү  үзҽклҽре 

10га кадҽр 10ны кертеп 1 15 000 

10нан алып 20гҽ  кадҽр 20не кертеп 2 23 400 

 20дҽн артыграк 3 31 800 

5.  

Җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча  яшьлҽр (студентлар) оешмалары үзҽклҽре  

 

10га кадҽр 10ны кертеп 1 21 500 

10 анн 30га кадҽр 30ны кертеп 2 26 400 

30 дан 50гҽ кадҽр  50не кертеп 3 27 400 

50 дҽн 70 кҽ кадҽр 70не кертеп 4 28 400 

70тҽн алып  90га кадҽр  90ны кертеп 5 29 400 

90нан артык 6 30 400 

6.   Сҽламҽтлҽндерүне,  балалар һҽм яшүсмерлҽрнең ялын һҽм мҽшгульлеген 

оештыру үзҽклҽре  

45кҽ кадҽр 45не кертеп 1 29 000 

45тҽн 90га кадҽр 90ны кертеп 2 33 000 

90нан артык 3 37 000 

7.   Яшьлҽрне эшкҽ урнаштыру үзҽклҽре  

(студентларның хезмҽт отрядлары үзҽге) 

10га кадҽр 1 27 200 

10 нан 30га кадҽр 2 28 200 

30дан артык 3 29 200 

8. Балаларга һҽм яшьлҽргҽ психологик-педагогик ярдҽм күрсҽтү үзҽклҽре  

10га кадҽр 1 28 100 1 28 100 
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1 2 3 4 

10нан 25кҽ кадҽр 2 31 100 2 31 100 

25 3 34 100 артык 3 34 100 

9. Балалар һҽм балигъ булмаганнар ҿчен телефон (ышаныч телефоны)  буенча 

ашыгыч психологик ярдҽм үзҽклҽре 

10га кадҽр 1 27 000 

10 нан 30га кадҽр 2 31 000 

30 дан 50гҽ кадҽр 3 35 000 

50 дҽн 70 кҽ кадҽр 4 39 000 

70тҽн артык 5 44 000 

10. Девиант тҽртипле балалар ҿчен социаль-тернҽклҽндерү үзҽге 

20гҽ кадҽр 1 34 000 

20дҽн 40ка кадҽр 2 36 000 

40 тан 60 ка кадҽр 3 38 000 

60 тан артык 4 40 000 

 

 * Муниципаль яшьлҽр сҽясҽте оешмалары җитҽкчелҽре ҿчен, башкарылган 

эшлҽрнең катлаулылыгын һҽм ҽһҽмиятлелеген исҽпкҽ алып, шулай ук муниципаль 

оешмаларга эшчҽнлек профиле буенча яшьлҽр сҽясҽтен оештыру һҽм методик ярдҽм 

күрсҽтү белҽн бҽйле рҽвештҽ, вазыйфаи окладка 1,1 күлҽмендҽ артыклык 

коэффициенты билгелҽнҽ. 

5. Яшьлҽр сҽясҽтен гамҽлгҽ куючы, эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критерийлары 

нигезендҽ билгелҽнгҽн эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып, башкарылган эшлҽрнең 

сыйфаты ҿчен стимуллаштыру характерындагы түлҽү яшьлҽр сҽясҽтен оештыру 

җитҽкчесенҽ билгелҽргҽ мҿмкин.  

Яшьлҽр сҽясҽтен оештыру җитҽкчесенҽ кызыксындыру характерындагы 

түлҽүлҽр ай саен мҿһим һҽм аеруча мҿһим бурычларны үтҽгҽн ҿчен гамҽлгҽ 

ашырылырга мҿмкин. 

  

6. Яшьлҽр сҽясҽтен оештыру җитҽкчесе җитҽкче урынбасарларына, баш 

бухгалтерга эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критерийлары нигезендҽ билгелҽнгҽн эш 

нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып, башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен кызыксындыру 

характерындагы түлҽү  билгели ала. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр 

җитҽкче урынбасарларына, баш бухгалтерга ай саен мҿһим һҽм аеруча мҿһим 

бурычларны үтҽгҽн ҿчен гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин.  

7. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасының җитҽкчесенең,  җитҽкче урынбасарларының, 

баш бухгалтерның эшчҽнлек нҽтиҗҽлелегенең типик критерийлары һҽм аларның 
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үлчҽү коэффициентлары Татарстан Республикасы Яшьлҽр эшлҽре Министрлыгы 

тарафыннан раслана. 

8. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 

  

  

           
 

анда: 

   – башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен аларның эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен 

исҽпкҽ алып кызыксындыру характерындагы түлҽү; 

   –  яшьлҽр сҽясҽтен оештыру җитҽкчесе (җитҽкче урынбасарлары һҽм баш 

хисапчы) вазыйфаи окладының 10 проценты күлҽмендҽ кызыксындыру 

характерындагы түлҽүлҽр күлҽме;  

    –  сыйфат критерийларын үтҽү коэффициенты. 

 

 9. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр Россия Федерациясе Хезмҽт 

кодексы нигезендҽ яшьлҽр сҽясҽтен оештыру җитҽкчесе, аның урынбасарлары, баш 

бухгалтеры ҿчен билгелҽнҽ. 

 

IX. Яшьләр сәясәте оешмаларында 

хезмәт хакы фондын формалаштыру тәртибе 

  

  

 

         Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында хезмҽткҽ түлҽү фондын формалаштыру 

агымдагы финанс чыгымнары нормативы, кулланучылар һҽм хезмҽтлҽр саны 

нигезендҽ билгелҽнгҽн агымдагы финанс елына яшьлҽр сҽясҽте оешмалары 

акчалары күлҽме чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла һҽм яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында 

финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планында чагылдырыла.
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 
муниципаль районы Башкарма 
комитеты карамагындагы яшьлҽр 
сҽясҽте муниципаль оешмалары һҽм 
аерым типлаштырылмаган оешмалар 
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү 
шартлары турындагы Нигезлҽмҽгҽ   
кушымта  
 

  

 
1 таблица 

 
Физик культура хезмҽткҽрлҽренҽ түбҽндҽге бүлҽклҽр ҿчен муниципаль 

 бүлҽклҽр, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет 
Социалистик Республикалар Берлеге, Советлар Союзы 

составында Союз һҽм автономияле республикалар, 
Социалистик Республикалар спорт исемнҽре, 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр  
бирелү исемлеге  

 

  

 

№  

т/б 

Мактаулы исем, спорт исеме,  

дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге 

 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре, спорт исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмҽткҽре 

1.2. Россиянең атказанган спорт мастеры 

1.3. Россиянең атказанган тренеры 

1.4. Россиянең Мактаулы спорт судьясы 

1.5. Россиянең халыкара класслы атказанган спорт мастеры 

1.6. Россиянең халыкара класслы спорт мастеры 

1.7. Россиянең спорт мастеры 

1.8. Россия Гроссмейстеры 

1.9. Россиянең Мактаулы спорт судьясы 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре 
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1 2 

2.1. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмҽткҽре 

2.2. Татарстан Республикасының атказанган тренеры 

3. Совет Социалистик Республикалары Берлегенең мактаулы исемнҽре (РСФСР) 

3.1. СССРның атказанган спорт мастеры 

3.2. СССРның атказанган тренеры 

3.3. СССРның спорт мастеры 

3.4. СССРның халыкара класслы спорт мастеры 

3.5. РСФСРның атказанган тренеры 

3.6. СССР гроссмейстеры 

4. Совет Социалистик Республикалары Берлеге составындагы 

республикалары Союзыныңмактаулы исемнҽре 

4.1. Атказанган физкультура һҽм спорт эшлеклесе 

4.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

4.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

4.4. Атказанган физик культура һҽм спорт хезмҽткҽре 

4.5. Атказанган тренер 

  

5. Совет Социалистик Республикалар Союзы состав автономияле 

республикаларның мактаулы исемнҽре  

 

5.1. Заслуженный деятель физкультуры и спорта 

5.2. Заслуженный работник физической культуры и спорта 
 

2 таблица  

  

Мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ түбҽндҽге бүлҽклҽр булган ҿчен тиешле түлҽүлҽр бирелҽ 

торган муниципаль һҽм ведомство бүлҽклҽре исемлеге 

 

№ 

т/б 

Дҽүлҽт бүлҽге исеме 

 

1 2 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABEDFA9A30B23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E07FgFG
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1 2 

 Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик 

Республикалары Берлеге,  Социалистик Совет Республикалары Берлеге  һҽм Союз  

берлеге составындагы автоном республикалар дҽүлҽт бүлҽклҽре 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең халык укытучысы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган укытучысы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган фҽн эшлеклесе 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган югары мҽктҽбе хезмҽткҽре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган производствога ҿйрҽтү мастеры 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмҽткҽре 

1.7. Россия Федерациясенең атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

1.8. Россия Федерациясенең атказанган рҽссамы 

1.9. Россиянең атказанган спорт мастеры 

1.10. Россиянең атказанган тренеры 

1.11. Россиянең халыкара класслы атказанган спорт мастеры 

1.12. Россиянең халыкара класслы спорт мастеры 

1.13. Россиянең спорт мастеры 

1.14. Россия Гроссмейстеры 

1.15. Россиянең Мактаулы спорт судьясы 

2. Совет Социалистик Республикалары Берлегенең мактаулы исемнҽре (РСФСР) 

2.1. СССРның халык укытучысы 

2.2. СССРның атказанган спорт мастеры 

2.3. СССРның атказанган тренеры 

2.4. СССРның спорт мастеры 

2.5. СССРның халыкара класслы спорт мастеры 

2.6. РСФСРның атказанган тренеры 

2.7. СССР гроссмейстеры 
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  3. Совет Социалистик Республикалары Берлеге Союзы составындагы 

республикаларның мактаулы исемнҽре  

 

3.1. Атказанган физкультура һҽм спорт эшлеклесе 

3.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

3.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

3.4. Атказанган физик культура һҽм спорт хезмҽткҽре 

3.5. РСФСРның атказанган тренеры 

3.6. РСФСРның Атказанган мҽктҽбе укытучысы 

3.7. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү укытучысы 

3.8. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү мастеры 

3.9. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү хезмҽткҽре 

3.10. Атказанган укытучы 

3.11. Югары мҽктҽпнең атказанган хезмҽткҽре 

3.12. Атказанган халык мҽгарифе хезмҽткҽре 

3.13. Югары мҽктҽпнең атказанган эшлеклесе 

3.14. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе 

3.15. Атказанган фҽн эшлеклесе 

4. Совет Социалистик Республикалары Берлеге Союзы составындагы 

автоном республикаларның мактаулы исемнҽре  

 

4.1. Атказанган физкультура һҽм спорт эшлеклесе 

4.2. Атказанган физик культура һҽм спорт хезмҽткҽре 

4.3. Мҽктҽпнең  атказанган эшлеклесе 

4.4. Мҽктҽпнең атказанган укытучысы 

4.5. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү укытучысы 

4.6. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү мастеры 

4.7. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү хезмҽткҽре 

4.8. Югары мҽктҽпнең атказанган хезмҽткҽре 
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4.9. Атказанган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклесе 

4.10. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

4.11. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе 

4.12. Атказанган фҽн эшлеклесе 

4.13. Атказанган тренер 

5. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре 

5.1. Татарстан Республикасының халык укытучысы 

5.2. Татарстан Республикасы мҽктҽбенең атказанган укытучысы 

5.3. Татарстан Республикасының атказанган укытучысы 

5.4. Татарстан Республикасының атказанган фҽн эшлеклесе 

5.5. Татарстан Республикасының атказанган югары мҽктҽбе хезмҽткҽре 

5.6. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмҽткҽре 

5.7. Татарстан Республикасының атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

5.8. Татарстан Республикасының атказанган тренеры 

5.9. Татарстан Республикасының яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсенең атказанган 

хезмҽткҽре 

Россия Федерациясе,   

Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалары Берлеге, 

Россия Совет Федератив Социалистик Республикасының  ведомство (тармак) 

бүлҽклҽре 

  

  

1. Россия Федерациясе мҽгариф һҽм фҽн Министрлыгы 

(Россия Федерациясе мҽгариф Министрлыгы) 

 

 

1.1. Россия Федерациясе гомуми белем бирү мактаулы хезмҽткҽре 

1.2. Россия Федерациясе башлангыч һҿнҽри белем бирү мактаулы хезмҽткҽре 

1.3. Россия Федерациясе Урта һҿнҽри белем бирү мактаулы хезмҽткҽре 

1.4. Россия Федерациясе Югары һҿнҽри белем бирү мактаулы хезмҽткҽре 

1.5. Россия Федерациясе Фҽн һҽм техника мактаулы хезмҽткҽре 
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1.6. Россия Федерациясе яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсенең мактаулы хезмҽткҽре 

1.7. Россия Федерациясе Физик культура һҽм спорт мактаулы хезмҽткҽре 

2. СССР халык мҽгарифе Министрлыгы (РСФСР), 

СССР мҽгариф Министрлыгы (РСФСР) 

2.1. СССР Мҽгариф министрлыгы (РСФСР) 

2.2. “СССР мҽгариф отличнигы” билгесе  

2.3. “Халык мҽгарифе отличнигы “  билгесе  

2.4. “СССР һҿнҽри техник белем отличнигы”   билгесе 

2.5. “РСФСР һҿнҽри техник белем отличнигы” билгесе 

 

3 таблица  

Күрсҽтелгҽн муниципаль бүлҽклҽр ҿчен 

медицина хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле түлҽүлҽр исемлеге 

  

№  
т/б 

Дҽүлҽт бүлҽге исеме 

 
1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган табибы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган сҽламҽтлек саклау хезмҽткҽре 

1.3. Россия Федерациясе сҽламҽтлек саклау отличнигы 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре 

2.1. Татарстан Республикасының атказанган табибы 

2.2. Татарстан Республикасының атказанган сҽламҽтлек саклау хезмҽткҽре 

 

4 таблица  

 

Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы,  

Совет Социалистик Республикалары Берлеге, Совет Социалистик Республикалар 

Берлеге составындагы Союз һҽм автоном республикалар Берлеге 

муниципаль бүлҽклҽре булган ҿчен стимуллаштыручы характердагы түлҽү   

исемлеге 
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№ 

п/п 

Дҽүлҽт бүлҽге исеме 

 

1 2 

1. Почетные звания Российской Федерации 

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 Республикасының мактаулы исемнҽре 

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 Республикалары Берлегенең мактаулы исемнҽре 

3.1. СССРның халык артисты 

3.2. СССРның халык рҽссамы 

4. Совет Социалистик Республикалары Берлеге составындагы Союз 

республикалары мактаулы исемнҽре   

 

4.1. Атказанган пропагандачы 

4.2. Халык артисты 

4.3. Атказанган артист 

4.4. Атказанган сҽнгать эшлеклесе 

4.5. Халык рҽссамы 

4.6. Атказанган рҽссам 
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4.7. Халык язучысы 

4.8. Атказанган язучы 

4.9. Халык шагыйре 

4.10. Халык җырчысы 

4.11. Халык Акынты 

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 

5.   Совет Социалистик Республикалары Берлеге составындагы автоном 

республикаларның мактаулы исемнҽре 

5.1. Халык артисты 

5.2. Атказанган артист 

5.3. Атказанган сҽнгать эшлеклесе 

5.4. Халык рҽссамы 

5.5. Атказанган рҽссам 

5.6. Халык язучысы 

5.7. Атказанган язучы 

5.8. Халык шагыйре 

5.9. Атказанган журналист 

5.10. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

5.11. Атказанган китапханҽче 

5.12. Атказанган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклесе 

5.13. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе 
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5.14. Атказанган фҽн эшлеклесе 
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2018 елның 29 августындагы  

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма  

комитетының 751 

номерлы Карарына 

2 номерлы кушымта                                                                                            

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр сҽясҽте 

дҽүлҽт оешмалары белгечлҽренең  һҽм хезмҽткҽрлҽренең, җитҽкчелҽрнең 

гомумтармак вазыйфаларының, эшче, мҽдҽният, сҽнгать һҿнҽрлҽренең гомумтармак 

һҿнҽрлҽре  һҽм кинематография  һҿнҽри квалификация хезмҽткҽрлҽре 

тҿркемнҽренең хезмҽтенҽ түлҽү шартлары турында Нигезлҽмҽ 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең 

гомумтармаксыман һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы 

түлҽү шартларын һҽм күлҽмен, шулай ук аларны билгелҽү критерийларын билгели.  

 

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

хезмҽт ҿчен түлҽү системасы - оешма хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен түлҽү 

шартларын һҽм күлҽмен билгели торган нормалар җыелмасы, шулай ук хезмҽт 

хакының база ставкалары, вазыйфаи окладлар күлҽмен, шулай ук федераль законнар 

һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының башка норматив 

хокукый актлары нигезендҽ билгелҽнгҽн компенсация һҽм кызыксындыру 

характерындагы түлҽүлҽр; 
  
тҿп оклад (вазыйфаи оклад, хезмҽт хакы ставкасы) – тиешле һҿнҽри квалификация 
тҿркеменҽ керүче җитҽкче, белгеч, техник башкаручы һҿнҽре буенча һҿнҽри 
эшчҽнлек алып баручы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 
яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары хезмҽткҽренең компенсация, стимуллаштыручы 
һҽм социаль түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча минималь оклад (вазыйфаи оклад, хезмҽт 
хакы ставкасы);  
   

хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт 
(вазыйфаи) бурычларын фактта эшлҽнгҽн вакыт ҿчен компенсация, 
стимуллаштыручы һҽм социаль түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча, календарь ае ҿчен 
түлҽүнең теркҽлгҽн күлҽме; 

хезмҽт хакы (хезмҽткҽр хезмҽтенҽ түлҽү) - хезмҽткҽрнең квалификациясенҽ, 
башкарылган эшнең катлаулылыгына, санына, сыйфатына һҽм эш шартларына 
бҽйле рҽвештҽ хезмҽт ҿчен түлҽү, шулай ук компенсация һҽм стимуллаштыручы 
түлҽүлҽр; 
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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. 

3. Хезмҽткҽрнең хезмҽт хакы (хезмҽт хакы) түбҽндҽгелҽрдҽн чыгып билгелҽнҽ: 
- вазыйфаи окладлар; 
- компенсация характерындагы түлҽүлҽр; 
- кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр. 
 

II.  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 
яшьләр сәясәте дәүләт оешмалары белгечләренең  һәм хезмәткәрләренең, 
җитәкчеләрнең гомумтармак вазыйфаларының, эшче, мәдәният, сәнгать 

һөнәрләренең гомумтармак һөнәрләре  һәм кинематография  һөнәри 
квалификация хезмәткәрләре төркемнәренең  хезмәт өчен түләүнең база 

окладларын билгеләү   
 

1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 

сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары белгечлҽренең  һҽм хезмҽткҽрлҽренең, 

җитҽкчелҽрнең гомумтармак вазыйфаларының, эшче, мҽдҽният, сҽнгать 

һҿнҽрлҽренең гомумтармак һҿнҽрлҽре  һҽм кинематография  һҿнҽри 

квалификация хезмҽткҽрлҽре тҿркемнҽренең  хезмҽт ҿчен түлҽүнең база 

окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 
 

  

 

Квалификацион дҽрҽҗҽ Айлык база оклады күлҽме, сумнарда 

  

“Беренче дҽрҽҗҽдҽге гомумтармак эшче һҿнҽрлҽре” 

профессиональ квалификация тҿркеме 

 

Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе 8 380 

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе 8 578 

“Икеенче дҽрҽҗҽдҽге гомумтармак эшче һҿнҽрлҽре” 

профессиональ квалификация тҿркеме 

 

Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе 8 719 

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе 8 893 

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе 9 071 

Дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсе 9 602 

 

2. 2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 

сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең 
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гомумтармак вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең 

база окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 

 

  
 

Квалификацион дҽрҽҗҽ Айга база оклады күлҽме, сумнарда 

 

1 2 

  “Беренче дҽрҽҗҽдҽге хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфалары” 

профессиональ квалификация тҿркеме 

Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе 8 380 

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе 8 578 

“Икенче дҽрҽҗҽдҽге хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфалары”  профессиональ 

квалификация тҿркеме 

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 

“Ҿченче дҽрҽҗҽдҽге хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфалары” 

профессиональ квалификация тҿркеме 

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 дҽрҽҗҽдҽге хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфалары” 

профессиональ квалификация тҿркеме 

Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе 11 403 

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе 11 603 

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе 11 803 

 

3. Эшче, мҽдҽният эшчесе, сҽнгать һҽм кинематография гомумтармак һҿнҽрлҽре 
һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренең квалификация дҽрҽҗҽлҽренҽ, җитҽкчелҽр, 
белгечлҽр һҽм хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфаларына туры килү Россия 
Федерациясе Сҽламҽтлек саклау һҽм социаль үсеш Министрлыгының норматив 
хокукый актлары нигезендҽ кабул ителҽ.  
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 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 районының яшьләр 
сәясәте дәүләт оешмалары белгечләренең  һәм хезмәткәрләренең, 

җитәкчеләрнең гомумтармак вазыйфаларының, эшче, мәдәният, сәнгать 
һөнәрләренең гомумтармак һөнәрләре  һәм кинематография  һөнәри 

квалификация хезмәткәрләре төркемнәренең  хезмәте өчен  вазыйфаи түләүне 
формалаштыру тәртибе   

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 
сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең 
гомумтармак  һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең 
вазыйфаи окладлары түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:  

     
  

  
  

 

анда: 
   –  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 

сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең 
гомумтармак һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең 
вазыйфаи окладлары; 

   –  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 

сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең эш вакытының дҽвамлылыгы 
чиклҽрендҽ билгелҽнгҽн эш сҽгатьлҽренең факттагы саны; 

   – Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 
сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакын база окладлары (хезмҽт 
хакының база ставкасы) ҿчен сҽгатьлҽр нормасы; 

O – ҽлеге Нигезлҽмҽнең II бүлеге нигезендҽ кабул ителҽ торган Татарстан 
Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының дҽүлҽти яшьлҽр сҽясҽте 
оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең гомумтармак 
һҿнҽрлҽренең эшче, мҽдҽният эшчесе, сҽнгать һҽм кинематография гомумтармак 
һҿнҽрлҽре һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база оклады күлҽме. 

 
   

 

IV. Кызыксындыру характерындагы түләү 
 

1. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ хезмҽткҽрлҽрне сыйфатлы 
хезмҽт нҽтиҗҽлҽренҽ стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр, шулай ук 
башкарылган эш ҿчен бүлҽклҽү керҽ. 

2. Кызыксындыру характерындагы түлҽү үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала: 
- дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр; 
- вазыйфа буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 
- премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре. 
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3. 3. Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр эшче, мҽдҽният эшчесе, сҽнгать 
һҽм кинематография гомумтармак һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация 
тҿркемнҽренҽ керҽ торган хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ, җитҽкчелҽр, белгечлҽр һҽм 
хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфаларына билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула 
буенча исҽплҽнҽ: 

 

            
 

анда: 

     –   дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү; 

     – Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 
сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең 
гомумтармак һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең 
вазыйфаи окладлары; 

     – дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 3 процент тҽшкил итҽ. 

  
3.1.   Хезмҽткҽрлҽргҽ тиешле түлҽүлҽр бирелҽ торган дҽүлҽт бүлҽклҽре 

исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең кушымтасында китерелгҽн. 
3.2. Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү мактаулы исем, 

Дҽүлҽт бүлҽге бирелгҽн кҿннҽн алып башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт 
бүлҽклҽре булган хезмҽткҽрлҽргҽ алар булган ҿчен түлҽү хезмҽткҽр сайлау буенча 
дҽүлҽт бүлҽклҽренең берсе буенча билгелҽнҽ. 

4. Вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽри 
квалификация тҿркеме җитҽкчелҽре, белгечлҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр вазыйфасы 
(белгечлеге) буенча эшнең дҽвамлылыгына бҽйле рҽвештҽ һҿнҽри-квалификация 
тҿркемнҽре һҽм квалификация дҽрҽҗҽлҽре киселешендҽ стаж буенча тҿркем 
хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:   
 

          
 

анда: 
   –   вазыйфа (белгечлек) буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 
  – Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы яшьлҽр 

сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽре гомумтармак 
вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 
окладлары; 

   –  вазыйфа (белгечлек) буенча ҿстҽмҽ эш стажы күлҽме. 
  
4.1. Вазыйфа (белгечлек) буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽмен 

түбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ: 
вазыйфа (белгечлек) буенча ике елдан 5 елга кадҽр эш стажы булганда - 2,5 

процент; 
вазыйфа (белгечлек) буенча эшлҽү стажы 5 елдан 10 елга кадҽр - 4 процент; 
вазыйфа (белгечлек) буенча эшлҽгҽн очракта - 10 яшьтҽн 15 яшькҽ кадҽр – 5 

процент; 
вазыйфа (белгечлек) буенча эшлҽү стажы 15 елдан артык булганда - 6 

процент. 
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 4.2. Эш стажы үзгҽргҽндҽ вазыйфа (белгечлек) буенча эш стажы ҿчен түлҽү 
күлҽмен билгелҽү (үзгҽртү) эш стажы үзгҽргҽндҽ, стажны раслаучы документлар 
оешмада булса яки стажны раслаучы кирҽкле документ тҽкъдим ителгҽн кҿннҽн 
башлап, эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын бирҽ торган стажга 
ирешкҽннҽн соң башкарыла. 

4.3. Вазыйфа (белгечлек) буенча эш стажына 1 нче таблица нигезендҽ 
вазыйфалар (һҿнҽрлҽр) буенча эш вакыты исҽплҽнҽ. 

  
 

1 таблица  
 

  

Вазыйфалар (һҿнҽрлҽр) исемлеге, алар буенча эш вакыты  

Вазыйфа (белгечлек)   буенча эш стажына   исҽпкҽ алына 

№ 

т/б 

  Җитҽкчелҽрнең, белгечлҽрнең һҽм 

хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак 

вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽре 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

исемнҽре (барлык эчке вазифаи 

категориялҽрне, шул исҽптҽн  

“баш”, “ҿлкҽн” вазифа исемнҽрен 

дҽ кертеп)  

  

Вазыйфалар (һҿнҽрлҽр) исемнҽре,  

стимуллаштыра торган түлҽү билгелҽү 

ҿчен белгечлек буенча эш стажына 

кертелгҽн эш чорлары 

 

1 2 3 

1.  Финанс бүлеге башлыгы, план-

икътисад бүлеге башлыгы, баш 

бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, икътисадчы, хуҗалык 

эшчҽнлеген анализлау һҽм 

бухгалтерлык исҽбе буенча 

икътисадчы, исҽплҽү (мҽгълүмати-

исҽплҽү) үзҽге икътисадчысы, 

килешү һҽм претензия эше буенча 

икътисадчы, финанс эше буенча 

икътисадчы, планлаштыру буенча 

техник, хисапчы, калькулятор, 

кассир, таксир, статистик,исҽпкҽ 

алучы 

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, 

планлаштыру, счетчы, калькулятор, 

кассир, таксир, салымнар һҽм җыемнар 

буенча  аудитор 

2. Матди-техник тҽэмин итү буенча 

икътисадчы 

Матди-техник тҽэмин итү буенча 

икътисадчы, матди-техник тҽэминат 

бүлеге башлыгы, склад мҿдире, 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

икътисадчы, хуҗалык эшчҽнлеген 
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1 2 3 

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, товарчы, планлаштыру, 

счетчы, таксировщик, хисапчы, исҽпкҽ 

алучы 

3. Хезмҽт хакын оештыру һҽм түлҽү 

бүлеге начальнигы 

Хезмҽтне оештыру һҽм җитештерү белҽн 

идарҽ итү буенча лаборатория (бюро) 

башлыгы, хезмҽт буенча норматив-

тикшеренү 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, 

хезмҽтне оештыру буенча инженер, 

инструктор-дактилолог, хезмҽт буенча 

техник, социолог, нарядчик, 

хронометражчы 

4. Хезмҽтне саклау бүлеге 

начальнигы, хезмҽтне саклау һҽм 

техника куркынычсызлыгы буенча 

инженер 

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 

5. Кадрлар бүлеге башлыгы (махсус 

бүлек һ. б.), кадрлар ҽзерлҽү бүлеге 

башлыгы, персонал буенча 

менеджер, кадрлар буенча белгеч, 

кадрлар буенча инспектор, кадрлар 

ҽзерлҽү буенча инженер 

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, 

табельче 

6. Социаль үсеш бүлеге башлыгы Социаль үсеш бүлеге башлыгы, кадрлар 

ҽзерлҽү бүлеге башлыгы, хезмҽтне 
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оештыру һҽм түлҽү бүлеге башлыгы, 

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, хезмҽт 

буенча техник, социолог 

7. Профконсультант Профконсультант, кадрлар бүлеге 

башлыгы, кадрлар буенча белгеч, 

кадрлар буенча инспектор, персонал 

буенча менеджер, психолог, социолог, 

халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге 

инспекторы, инструктор-дактилолог 

8. Юридик бүлек начальнигы, 

юрисконсульт 

Юридик бүлек начальнигы, 

юрисконсульт 

9. Архив мҿдире, канцелярия мҿдире, 

Документлар белгече, архивариус, 

эш башкаручысы, йҿклҽмҽлҽр 

үтҽлешен тикшереп тору буенча 

инспектор, сҽркатип, машинистка 

сҽркатибе, сҽркатип-стенографис 

тка, күренми торган белгеч 

сҽркатибе, җитҽкче сҽркатибе, 

экспедитор 

Архив мҿдире, канцелярия мҿдире, 

Документлар белгече, архивариус, эш 

башкаручысы, йҿклҽмҽлҽр үтҽлешен 

тикшереп тору буенча инспектор, 

сҽркатип, машинистка сҽркатибе, 

сҽркатип-стенографистка, стенографист 

ка, машинистка, эшсез белгеч сҽркатибе, 

җитҽкче сҽркатибе, паспортчы, 

кодификатор, экспедитор 

10. Машина язу бюросы мҿдире, 

күчермҽ-күбҽйтү бюросы мҿдире, 

машинистка 

Машина язу бюросы мҿдире, күчермҽ-

күбҽйтү бюросы мҿдире, машинистка, 

сҽркатип -машинистка, күчерүче 

11. Матди-техник тҽэминат бүлеге 

начальнигы, хуҗалык бүлеге 

начальнигы, склад мҿдире, 

хуҗалык мҿдире 

Матди-техник тҽэминат бүлеге 

начальнигы, хуҗалык бүлеге 

начальнигы, склад мҿдире, хуҗалык 

мҿдире, товар белгече, агент, сатып 

алулар агенты, тҽэмин итү буенча агент, 

товарлар белҽн тҽэмин итү буенча 

икътисадчы, товар белгече, йҿк ташу 

буенча экспедитор 
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12. Тулай торак мҿдире, 

пропускларның дежур бюросы, 

комендант, администратор 

Пансионат (кунакханҽлҽр) торак 

корпусы мҿдире, тулай торак мҿдире, 

үткҽрү пунктлары мҿдире, ял итү 

бүлмҽсе мҿдире, хуҗалык мҿдире, 

пропусклар дежур бюросы, дежур 

(белешмҽлҽр бирү буенча, зал, кунакханҽ 

катлары, автомобиль йҿртүчелҽрнең ял 

итү бүлмҽсе, тулай торак һ. б.), 

комендант, администратор, саклау 

камерасы мҿдире 

13. Гараж начальнигы  Гараж начальнигы, автоколонна 

начальнигы, пассажир транспорты 

контролеры, Диспетчер хҽрҽкҽте һҽм йҿк 

ташу-бушату эшлҽре операторы, 

автотехника экспертизасы буенча белгеч 

(эксперт-автотехник), юл хуҗалыгы 

эксперты, автотранспорт йҿртүче 

14. Җитештерү мҿдире (шеф-пешекче), 

ашханҽ мҿдире 

Җитештерү мҿдире (шеф-пешекче), 

ашханҽ мҿдире, пешекче 

15. Диспетчер, диспетчерлык хезмҽте 

операторы 

Диспетчер, диспетчер хезмҽте 

операторы, диспетчер хҽрҽкҽте 

операторы һҽм йҿк тҿяү-бушату эшлҽре 

операторы 

16. Фотолаборатория мҿдире Фотолаборатория мҿдире, фотограф, 

рҽссам-фотограф 

17. Механик, ремонт буенча инженер, 

инженер-энергетик (энергетик) 

Ремонт цехы начальнигы, мастерской, 

механик, ремонт буенча инженер, 

инженер-энергетик (энергетик), инженер 

18. Инженер-программист 

(программист), техник-

программист, 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 

19. Фҽнни-техник китапханҽ мҿдире, 

мҽгълүмат бүлеге башлыгы, 

Фҽнни-техник китапханҽ мҿдире, 

мҽгълүмат бүлеге башлыгы, фҽнни-
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мҽгълүматны саклау буенча бүлек 

(лаборатория, сектор) башлыгы, 

фҽнни-техник мҽгълүмат буенча 

инженер, мҽгълүматны саклау 

буенча инженер, мҽгълүматны 

саклау буенча белгеч, мҽгълүматны 

саклау техникасы 

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. Техник-икътисадый тикшеренүлҽр 

лабораториясе (бюросы) башлыгы, 

тикшеренү лабораториясе 

башлыгы, мҽгълүмат бүлеге 

башлыгы, аналитик 

Техник-икътисадый тикшеренүлҽр 

лабораториясе (бюросы) башлыгы, 

тикшеренү лабораториясе башлыгы, 

мҽгълүмат бүлеге башлыгы, фҽнни-

техник мҽгълүмат бүлеге башлыгы, 

аналитик 

21. Инженер-лаборант, техник-

лаборант, лаборант 

Үзҽк завод лабораториясе начальнигы, 

җитештерү лабораториясе начальнигы 

(җитештерүне контрольдҽ тоту буенча), 

инженер-лаборант, инженер, техник-

лаборант, техник-лаборант, техник, 

лаборант 

22. Техник буенча инструмент, техник-

технолог 

Җитештерү бүлеге башлыгы, техник 

бүлек башлыгы, тҽҗрибҽ җитештерү 

цехы башлыгы, инструменталь бүлек 

башлыгы, җитештерү процессларын 

автоматлаштыру һҽм механикалаштыру 

бүлеге башлыгы, җиһазларны 

комплектациялҽү бүлеге башлыгы, цех 

(участок) башлыгы, мастер контроль 

(кишҽрлек, цех), участок мастеры, 

инженер, производство ҽзерлҽү 

инженеры, инженер-технолог, 

җитештерү процессларын 

автоматлаштыру һҽм механикалаштыру 

буенча инженер, җиһазлар 

комплектациялҽү буенча инженер, 

инженер-конструктор (конструктор)), 

җитештерү белҽн идарҽ итүне оештыру 

буенча инженер, патент һҽм уйлап табу 

эше буенча инженер, фҽнни-техник 

мҽгълүмат буенча инженер, механик, 

техник, техник-конструктор, инструмент 



20 

1 2 3 

буенча техник-технолог, техник-

технолог 

23. Инженер 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 бүлеге башлыгы, 

участок мастеры, механик, техник-

конструкторы, инструмент буенча 

техник-технолог, техник-технолог 

24. Инженер-электроника 

(электроника), исҽплҽү 

(мҽгълүмати-исҽплҽү) үзҽге 

техникасы 

Инженер-электроника (электроника), 

исҽплҽү (мҽгълүмати-исҽплҽү) үзҽге 

техникум, инженер, программист 

(программист), техник-программист, 

техник-программист техник-

программист техник 

25. Күчерүче Сызымчы, сызымчы-конструктор, 

күчерүче, рҽссам 

26. Психолог Психолог, медицина психологы, педагог-

психолог, 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), 

сызымчы-конструктор, сызымчы 

31. Тҽрҗемҽче-дактилолог, 

сурдопереводчик 

Тҽрҗемҽче-дактилолог, сурдопереводчик 

32. Бүлек идарҽчесе (ферма, авыл 

хуҗалыгы участогы) 

Бүлек идарҽчесе (ферма, авыл хуҗалыгы 

участогы), агроном, зоотехник 

33. Филиал директоры (Җитҽкчесе, 

мҿдире), башка аерымланган 

Икътисадый эшчҽнлекнең тиешле тҿре 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 



21 

1 2 3 

структур бүлекчҽсе директоры 

(җитҽкчесе) 

квалификация тҿркемнҽренҽ кертелгҽн 

вазыйфалар 

 

5. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре билгеле бер вакыт (бер ай, 
квартал, ел) ҿчен, шулай ук юбилей даталары, локаль актлар һҽм оешманың 
коллектив килешүлҽре белҽн билгелҽнгҽн башка нигезлҽр буенча аерым хҿрмҽтлҽү 

билгелҽре, рҽхмҽт хатлары, грамота, бүлҽклҽр алу белҽн бҽйле рҽвештҽ 
хезмҽткҽрлҽргҽ билгелҽнҽ. 

 
 

5. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре билгеле бер вакыт (бер ай, 
квартал, ел) ҿчен, шулай ук юбилей даталары, локаль актлар һҽм оешманың 

коллектив килешүлҽре белҽн билгелҽнгҽн башка нигезлҽр буенча аерым хҿрмҽтлҽү 
билгелҽре, Рҽхмҽт Хатлары, Грамота, бүлҽклҽр алу белҽн бҽйле рҽвештҽ 

хезмҽткҽрлҽргҽ билгелҽнҽ. 
5.1. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽрен гамҽлгҽ ашыру күлҽмнҽре, 

тҽртибе һҽм шартлары Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 
яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының локаль актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽр 

белҽн билгелҽнҽ. 
5.2. Эшче, эшче, мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография гомумтармак 

һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре, җитҽкчелҽр, белгечлҽр һҽм 
хезмҽткҽрлҽрнең гомумтармак вазыйфалары хезмҽткҽрлҽренҽ акчалата түлҽү 

фондының тҽкъдим ителҽ торган күлҽме окладлар (хезмҽт хакы ставкалары, 
вазыйфаи окладлар) һҽм тҿп эш урыны буенча хезмҽткҽрлҽргҽ кызыксындыру 

характерындагы башка түлҽүлҽрне түлҽүгҽ каралган хезмҽт ҿчен түлҽү фондының 2 
проценттан да ким булмаган ҿлешен тҽшкил итҽ.  

  
 

V. Компенсация характерындагы түләүләр 

 
1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 

сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларында компенсация характерындагы түлҽүлҽргҽ 
түбҽндҽгелҽр керҽ: 

зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүче хезмҽткҽрлҽргҽ 
түлҽү; 

нормаль квалификациядҽн, һҿнҽрлҽрнең (вазыйфаларның) бергҽ кушылуы, 
югары дҽрестҽн тыш эш, тҿнге вакытта эшлҽү һҽм нормаль эштҽн читкҽ авышкан 

башка шартларда эшлҽү шартларында эшлҽгҽн ҿчен түлҽү). 
  

Компенсация характерындагы түлҽүлҽр, аларны гамҽлгҽ ашыру күлҽмнҽре һҽм 
шартлары хезмҽт законнары һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган башка 

норматив хокукый актлар нигезендҽ коллектив шартнамҽлҽр, килешүлҽр, локаль 
норматив актлар белҽн билгелҽнҽ. 

2.1. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
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анда: 
 

     –  компенсация характерындагы түлҽү; 
O – Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының яшьлҽр 

сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары җитҽкчелҽре, белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренең 

гомумтармаксыман һҿнҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре 
хезмҽткҽрлҽренең база оклады; 

    –  Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган 
компенсация характерындагы ҿстҽмҽлҽр күлҽме; 

    –  закон буенча компенсация характерындагы түлҽүлҽр каралган фактта 

файдаланылган вакыт; 

   –  Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган эшче, 
эшче, мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография гомумтармак һҿнҽрлҽренең (база 
оклады) хезмҽт хакының база ставкасы (база оклады) ҿчен сҽгать нормасы. 

  

3. 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 түлҽүлҽр, ял һҽм эш булмаган бҽйрҽм кҿне 

айлык нормасы чиклҽрендҽ башкарылса, бер айлык нормадан артык кҿнлек яки 

сҽгать база ставкасы күлҽмендҽ, ҽгҽр дҽ эш бер айлык нормадан артык булса, 

түлҽнҽ; 

ял яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿнендҽ эшлҽгҽн хезмҽткҽрнең телҽге буенча аңа 

башка ял кҿне тҽкъдим ителергҽ мҿмкин. Бу очракта эш ял яки эшлҽми торган 

бҽйрҽм кҿне ҿчен бер тапкыр түлҽнҽ, ҽ ял кҿне ҿчен түлҽнергҽ тиеш түгел; 

зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүче хезмҽткҽрлҽрнең 

хезмҽт хакы окладлары (вазыйфаи окладлары) белҽн чагыштырганда, хезмҽт 

шартларын махсус бҽялҽү нигезендҽ база окладының 4 проценттан да ким булмаган 

күлҽмдҽ билгелҽнҽ; 

һҿнҽрлҽрне (вазыйфаларны) бергҽ кушып, хезмҽт күрсҽтү зоналарын киңҽйткҽндҽ, 

хезмҽт шартнамҽсе белҽн билгелҽнгҽн эштҽн азат ителмичҽ, вакытлыча эшлҽми 

торган хезмҽткҽрнең эш күлҽмен арттырганда яисҽ бурычларын үтҽгҽндҽ 

хезмҽткҽргҽ ҿстҽмҽ эш күлҽмен һҽм (яисҽ) хезмҽт килешүе якларның килешүе 

буенча билгелҽнҽ торган ҿстҽмҽ эш күлҽмен исҽпкҽ алып, ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽнҽ.



 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районының 

яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт 

оешмалары җитҽкчелҽре, 

белгечлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽре 

гомумтармаксыман һҿнҽрлҽрнең 

эшче, эшче мҽдҽният, сҽнгать 

һҽм кинематография 

гомумтармак һҿнҽрлҽре һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽре 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽте ҿчен 

түлҽү шартлары турындагы 

Нигезлҽмҽгҽ   Кушымта 

 

 
түбҽндҽге бүлҽклҽр ҿчен муниципаль 

 бүлҽклҽр, Россия Федерациясе,   Совет 
Социалистик Республикалар Берлеге, Советлар Союзы 

составында Союз һҽм автономияле республикалар, 
Социалистик Республикалар дҽүлҽт бүлҽклҽре, 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр  
бирелү исемлеге  

 

 

№ 

т/б 

Дҽүлҽт бүлҽге исеме 

 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең халык рҽссамы 

1.2. Россия Федерациясенең Атказанган архитекторы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган сҽнгать эшлеклесе 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган фҽн эшлеклесе 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган җир тҿзүчесе 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган зоотехнигы 

1.7. Россия Федерациясенең атказанган уйлап табучысы 

1.8. Россия Федерациясенең атказанган конструкторы 

1.9. Россия Федерациясенең атказанган производствога ҿйрҽтү мастеры 
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1.10. Россия Федерациясенең атказанган машина тҿзүчесе 

1.11. Россия Федерациясенең атказанган халыкка кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү 

хезмҽткҽре 

1.12. Россия Федерациясенең Атказанган торак-коммуналь хуҗалыгы 

хезмҽткҽре 

1.13. Россия Федерациясенең атказанган азык-тҿлек индустриясе хезмҽткҽре 

1.14. Россия Федерациясенең атказанган элемтҽ хезмҽткҽре 

1.15. Россия Федерациясенең атказанган текстиль һҽм җиңел сҽнҽгать 

хезмҽткҽре 

1.16. Россия Федерациясенең атказанган транспорт хезмҽткҽре 

1.17. Россия Федерациясенең атказанган рационализаторы 

1.18. Россия Федерациясе Эчке эшлҽр органнарының атказанган хезмҽткҽре 

1.19. Россия Федерациясенең атказанган коткаручысы 

1.20. Россия Федерациясенең атказанган тҿзүчесе 

1.21. Россия Федерациясенең атказанган рҽссамы 

1.22. Россия Федерациясенең Атказанган икътисадчысы 

1.23. Россия Федерациясенең атказанган энергетигы 

1.24. Россия Федерациясенең атказанган юристы 

2. Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре 

2.1. Татарстан Республикасының халык рҽссамы 

2.2. Татарстан Республикасының Атказанган архитекторы 

2.3. Татарстан Республикасының атказанган фҽн эшлеклесе 

2.4. Татарстан Республикасының атказанган уйлап табучысы 

2.5. Татарстан Республикасының Атказанган машина тҿзүчесе 

2.6. Татарстан Республикасының Атказанган торак-коммуналь хуҗалыгы 

хезмҽткҽре 

2.7. Татарстан Республикасының атказанган җиңел сҽнҽгать хезмҽткҽре 

2.8. Татарстан Республикасының атказанган азык-тҿлек сҽнҽгате хезмҽткҽре 

2.9. Татарстан Республикасының атказанган элемтҽ хезмҽткҽре 
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2.10. Татарстан Республикасының атказанган транспорт хезмҽткҽре 

2.11. Татарстан Республикасының атказанган рационализаторы 

2.12. Татарстан Республикасының Атказанган Эчке эшлҽр органнары 

хезмҽткҽре 

2.13. Татарстан Республикасының атказанган коткаручысы 

2.14. Татарстан Республикасының атказанган тҿзүчесе 

2.15. Татарстан Республикасының Атказанган икътисадчысы 

2.16. Татарстан Республикасының Атказанган энергетигы 

2.17. Татарстан Республикасының атказанган юристы 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнҽре 

3.1. СССРның халык архитекторы 

3.2. СССРның атказанган уйлап табучысы 

3.3. СССРның атказанган сҽнҽгать хезмҽткҽре 

3.4. СССРның атказанган тҿзүчесе 

3.5. СССРның атказанган транспорт хезмҽткҽре 

3.6. СССРның атказанган элемтҽ хезмҽткҽре 

3.7. СССР Кораллы кҿчлҽренең атказанган белгече 

4. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында союздаш 

республикаларның мактаулы исемнҽре 

4.1. Атказанган сҽнҽгать хезмҽткҽре 

4.2. Атказанган энергетигы 

4.3. Атказанган машина тҿзүчесе 

4.4. Атказанган азык-тҿлек индустриясе хезмҽткҽре 

4.5. Атказанган полиграфист 

4.6. Атказанган транспорт хезмҽткҽре 

4.7. Атказанган автотранспорт хезмҽткҽре 

4.8. Атказанган элемтҽче 

4.9. Атказанган элемтҽ хезмҽткҽре 



4 

1 2 

4.10. Атказанган тҿзүче 

4.11. Атказанган халыкка кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү хезмҽткҽре 

4.12. Атказанган кҿнкүреш хезмҽте хезмҽткҽре 

4.13. Атказанган коммуналь хуҗалыгы хезмҽткҽре 

4.14. Торак-коммуналь хуҗалыгының атказанган хезмҽткҽре 

4.15. Атказанган халыкка коммуналь һҽм кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү 

хезмҽткҽре 

4.16. Коммуналь-кҿнкүреш хезмҽтенең атказанган хезмҽткҽре 

4.17. Атказанган социаль тҽэмин итү хезмҽткҽре 

4.18. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе 

4.19. Атказанган фҽн эшлеклесе 

4.20. Атказанган юрист 

4.21. Атказанган инженер 

4.22. Атказанган уйлап табучы 

4.23. Атказанган рационализатор 

4.24. Атказанган мастер 

4.25. Атказанган икътисадчы 

4.26. Атказанган хисапчы 

4.27. Атказанган яшьлҽр остазы 

5. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном 

республикаларның мактаулы исемнҽре 

5.1. Атказанган сҽнҽгать хезмҽткҽре 

5.2. Атказанган машина тҿзүчесе 

5.3. Атказанган медицина сҽнҽгате хезмҽткҽре 

5.4. Атказанган транспорт хезмҽткҽре 

5.5. Атказанган шофер 

5.6. Атказанган машина йҿртүче 

5.7. Атказанган элемтҽче 
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5.8. Атказанган элемтҽ хезмҽткҽре 

5.9. Атказанган тҿзүче 

5.10. Атказанган сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы хезмҽткҽре 

5.11. Атказанган сҽүдҽ хезмҽткҽре 

5.12. Атказанган халыкка кҿнкүреш хезмҽте күрсҽтү хезмҽткҽре 

5.13. Атказанган кҿнкүреш хезмҽте хезмҽткҽре 

5.14. Торак-коммуналь хуҗалыгының атказанган хезмҽткҽре 

5.15. Атказанган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклесе 

5.16. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе 

5.17. Атказанган фҽн эшлеклесе 

5.18. Атказанган юрист 

5.19. Атказанган милиция хезмҽткҽре 

5.20. Атказанган техник 

5.21. Атказанган инженер 

5.22. Атказанган уйлап табучы 

5.23. Атказанган рационализатор 

5.24. Атказанган икътисадчы 

5.25. Атказанган хисапчы 

5.26. Атказанган халык хуҗалыгы хезмҽткҽре 

5.27. Атказанган рационализатор һҽм уйлап табучы 

 

 


