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Яр Чаллы шǝhǝренеӊ муниципаль 

белем бирү оешмалары hǝм аерым 

муниципаль оешмалары җитǝкчелǝре 

hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү 
шартлары турында 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ 2018 елныӊ 

31 маендагы «Татарстан Республикасы дǝүлǝт мǝгариф оешмалары 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында» 412 санлы 

Карары, Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

берǝмлеге Уставыныӊ 41 маддǝсе нигезендǝ  
 Шǝhǝр Советы 
 

КАРАР бирде: 
 

1. Расларга:  

1) муниципаль гомуми белем бирү оешмалары җитǝкчелǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝне 

1 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 
2) муниципаль мǝктǝпкǝчǝ белем бирү оешмалары җитǝкчелǝре 

hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝне 

2 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 
3) муниципаль өстǝмǝ белем бирү оешмалары җитǝкчелǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝне 

3 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 
4) муниципаль    белем бирү оешмаларында гомуми тармак эшче 

hөнǝрлǝре, мǝдǝният, сǝнгать hǝм кинематография хезмǝткǝрлǝре 

вазыйфалары hөнǝри квалификацион төркемнǝре җитǝкчелǝре, 

белгечлǝре hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында 

Нигезнамǝне 4 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ. 
2.  Əлеге Карарныӊ 1 пункты белǝн билгелǝнгǝн муниципаль  

белем бирү  оешмалары җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝренǝ 
билгелǝнгǝн  хезмǝт хакы, җитǝкчелǝр hǝм хезмǝткǝрлǝрнеӊ хезмǝт  
вазыйфалары күлǝме hǝм квалификациялǝре үзгǝрешсез калган 



очракта,   Карар нигезендǝ хезмǝт хакы түлǝүгǝ кадǝр гамǝлдǝ 
булган хезмǝт хакына түлǝү системасындагы түлǝүдǝн ким булмаска 

тиешлеген билгелǝргǝ.  
3.  Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ  15 апрелендǝге  39/8 санлы 

Карары белǝн раслаган  хезмґткґ тœлґœнеј яја системасы кертелгґн 
муниципаль учреждениелґр ќитґкчелґре Ÿґм хезмґткґрлґре šчен 

хезмґткґ тœлґœ шартларын билгелґœ турында  Нигезнамǝгǝ  (Шǝhǝр 

Советыныӊ  2016 елныӊ 08 июлендǝге 9/8, 2016 елныӊ  15 

декабрендǝге 13/9,  2017 елныӊ  29 мартындагы 16/6, 2017 елныӊ  

10 августындагы  18/5, 2018 елныӊ  21 февралендǝге 23/8,  2018 

елныӊ  27 апрелендǝге 24/7 санлы Карарлары редакциясендǝ) 
түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ:  

1) түбǝндǝге эчтǝлектǝге 27.1 пунктын өстǝргǝ: 
«27.1. Башкарма комитет карары белǝн расланган аерым 

оешмаларныӊ гомуми тармак эшче hөнǝрлǝре квалификацион 

hөнǝри төркеменǝ кергǝн «машина йөртүче» вазыйфасы 

хезмǝткǝрлǝренǝ эшчǝнлек үзенчǝлеге өчен түлǝүлǝр түбǝндǝгелǝрне 

күздǝ тотып башкарыла:   

1) катлаулылык hǝм киеренкелек өчен түлǝү -  окладныӊ 75 

проценты күлǝмендǝ  
2) аеруча мөhим биремнǝрне башкаручы машина йөртүчелǝргǝ 

киеренкелек өчен түлǝү – вазыйфаи окладныӊ 150 проценты 

күлǝмендǝ.»;  

2)  түбǝндǝге эчтǝлектǝге 35 нче пунктны өстǝргǝ: 
«35.  Вазыйфаи  оклад алучы  аерым оешмаларныӊ (Башкарма 

комитет карары белǝн раслана)   гомуми тармак  эшче hөнǝрлǝрнеӊ 

квалификацион hөнǝри төркеменǝ кергǝн «машина йөртүче»  

вазыйфасы хезмǝткǝрлǝренǝ  нормаль шартлардан аермалы (төрле 

квалификация эшлǝре башкару, hөнǝрлǝрне (вазыйфаларны) бер үк 

вакытта башкару, эш сǝгатеннǝн тыш эшлǝү, төнлǝ эшлǝү h.б.) 

хезмǝт өчен компенсацион түлǝүлǝр  ял hǝм  эш көне булмаган 

бǝйрǝм көннǝрендǝге эшкǝ түлǝү айлык эш вакыты нормасында 

башкарылган булса, окладка өстǝмǝ рǝвештǝ  бермǝ-бер көндǝлек 

яки сǝгатьлек база ставкасы белǝн,  эш айлык нормадан артып 

киткǝн очракта, база окладына өстǝмǝ рǝвештǝ ике көнлек  яки 

сǝгатьлек  ставкадан ким булмаган күлǝмдǝ түлǝнелǝ.  
4. Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 27 апрелендǝге «Аерым 

муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝренеӊ 

хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында» 24/7 санлы Карарына 

түбǝндǝге үзгǝрешлǝрне кертергǝ: 
1) түбǝндǝге эчтǝлектǝге 4.1 пунктын өстǝргǝ: 
«4.1.  Еллык хезмǝт хакы күлǝме ǝлеге Карар гамǝлгǝ кергǝнче 

булган еллык хезмǝт хакы күлǝменнǝн ким булмаска тиеш.»; 

2) Аерым муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝдǝ: 
- 11 нче пунктка түбǝндǝге эчтǝлектǝге икенче hǝм өченче 

абзацлар өстǝргǝ: 



 «Башкарма комитет тарафыннан расланган муниципаль 

учреждение эшчǝнлеге нǝтиҗǝлелеге критерийларына туры килеп 

табыш китерүче эшчǝнлекне оештыру өчен кергǝн керемнǝн түлǝү 
карала.   

Учреждение хезмǝткǝрлǝренǝ табыш китерүче эшчǝнлектǝн 

кергǝн керемнǝн түлǝү учреждениенеӊ локаль актлары нигезендǝ 
башкарыла.»; 

– 19 пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝге   7  пунктча белǝн 
тулыландырырга: 

«7) 2018 елныӊ 31 мартында билгелǝнгǝн аерым оешмаларныӊ 

хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары буенча  еллык түлǝү күлǝме аермасын 

тигезлǝү максатында айлык түлǝү.»; 

– 20 пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝ бǝян итǝргǝ: 
«20.  Аерым оешма җитǝкчелǝренǝ Башкарма комитет 

тарафыннан расланган муниципаль учреждение эшчǝнлеге 

нǝтиҗǝлелеге критерийларына туры килеп табыш китерүче 

эшчǝнлекне оештыру өчен кергǝн керемнǝн түлǝү карала  

Аерым оешма хезмǝткǝрлǝренǝ табыш китерүче эшчǝнлектǝн 

кергǝн керемнǝн түлǝү учреждениенеӊ локаль актлары нигезендǝ 
башкарыла.»;  

– 22 пунктны түбǝндǝге эчтǝлектǝге 6 пунктча белǝн 
тулыландырырга: 

«6) 2018 елныӊ 31 мартында билгелǝнгǝн  аерым оешмаларныӊ 

хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары буенча  еллык түлǝү күлǝме аермасын 

тигезлǝү максатында айлык түлǝү, билгелǝнгǝн хезмǝткǝ түлǝү 
фонды чиклǝрендǝ (алга таба – аерманы тигезлǝү максатында айлык 

түлǝү). 
Аерманы тигезлǝү максатында айлык түлǝүне хисаплаганда 

2018 елныӊ 31 мартына кадǝр гамǝлдǝ булган штат челтǝрендǝге 
вазыйфаи оклад hǝм өстǝмǝ түлǝүлǝр исǝпкǝ алына. 

Аерманы тигезлǝү максатында айлык түлǝү алынган матди 

яччрдǝмне исǝпкǝ алып башкарыла.»; 

– 26 пункттагы өченче абзацны көчен югалткан дип танырга    

5. Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 27 апрелендǝге 24/7 санлы 

Карары белǝн расланган «Янгыннан коткару отряды» муниципаль 

бюджет учреждениесенеӊ аерым категория хезмǝтǝрлǝренеӊ 

хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝнеӊ 11 пункты, 1 

пунктчасын түбǝндǝге редакциядǝ бǝян итǝргǝ: 
«1) зыянлы hǝм (яки) куркыныч хезмǝт шартларында эшлǝгǝн 

өчен;».  

6. Əлеге Карар, 2018 елныӊ 01 сентябреннǝн гамǝлгǝ керүче 1 

нче пунктыннан hǝм 2018 елныӊ 01 апреленнǝн соӊ барлыкка 

килгǝн хокукый мөнǝсǝбǝтлǝргǝ кагылучы 4 нче пунтыннан тыш, 

рǝсми бастырылган көннǝн гамǝлгǝ керǝ.  
Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ  15 апрелендǝге  «Хезмґткґ 

тœлґœнеј яја системасы кертелгґн муниципаль учреждениелґр 
ќитґкчелґре Ÿґм хезмґткґрлґре šчен хезмґткґ тœлґœ шартларын 

билгелґœ турында»  39/8 санлы Карары  (Шǝhǝр Советыныӊ  2016 



елныӊ 08 июлендǝге 9/8, 2016 елныӊ  15 декабрендǝге 13/9,  2017 

елныӊ  29 мартындагы 16/6, 2017 елныӊ  10 августындагы  18/5, 

2018 елныӊ  21 февралендǝге 23/8,  2018 елныӊ  27 апрелендǝге 
24/7 санлы Карарлары редакциясендǝ) 2018 елныӊ  01 сентябреннǝн 

муниципаль белем бирү оешмалары, муниципаль мǝктǝпкǝчǝ белем 

бирү оешмаларына hǝм өстǝмǝ белем бирү оешмаларына кагылмый.  

7. Әлеге Карар үтәлешен тикшереп торуны Шәһәр Советының 

социаль-икътисадый үсеш мәсьәләләре һәм бюджет буенча даими 

комиссиясенә йөкләргә.   
 
 

Шәһәр Хакиме                                                   Н.Г. Мәһдиев 
 
 
 
 
 
 

 


