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Яшьлǝр эшлǝре буенча 

муниципаль учреждениелǝр 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ 
түлǝү шартлары турында 

нигезнамǝлǝрне раслау hǝм 

Шǝhǝр Советыныӊ аерым 

карарларына үзгǝрешлǝр 

кертү хакында  
 
 

Россия Федерациясе Хезмǝт кодексыныӊ 144 маддǝсенǝ,     2017 

елныӊ 22 декабрендǝ социаль-хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу 

буенча Россия өчьяклы комиссиясе карары белән расланган (11 нче 

беркетмǝ) 2018 елга дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр 

хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү системасын федераль, төбәк 

һәм җирле дәрәҗәдә билгеләү буенча бердәм тәкъдимнәргǝ, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныӊ  2018 елныӊ 14 

августындагы «Татарстан Республикасы дǝүлǝт яшьлǝр сǝясǝте 
оешмалары хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝте өчен түлǝү шартлары 

турында»  Карарына, Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре 

муниципаль берǝмлеге Уставыныӊ 28 маддǝсе 2 өлеше 52 пунктына 

нигезлǝнеп,   

Шǝhǝр Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1.  Расларга: 

1) яшьлǝр эшлǝре буенча муниципаль учреждениелǝр 

җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында 

Нигезнамǝне 1 нче кушымтада каралган тǝртиптǝ; 
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2) яшьлǝр эшлǝре буенча муниципаль 

учреждениелǝрнеӊ гомуми тармак эшче hөнǝрлǝре, мǝдǝният, 

сǝнгать hǝм кинематография хезмǝткǝрлǝре вазыйфалары hөнǝри 

квалификацион төркемнǝре җитǝкчелǝре, белгечлǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝне 2 

нче кушымтада каралган тǝртиптǝ 
2. Əлеге Карарныӊ 1 пункты белǝн билгелǝнгǝн яшьлǝр эшлǝре 

буенча муниципаль учреждениелǝр 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 2018 елныӊ 10 августында 26/9 санлы 

Карары белǝн расланган  Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль 

китапханǝлǝрендǝ, музейларында, музей тибындагы башка 

учреждениелǝрдǝ hǝм мǝдǝни – ял муниципаль учреждениелǝрендǝ 
мǝдǝният, сǝнгать hǝм кинематография хезмǝткǝрлǝре 

вазыйфалары hөнǝри квалификацион төркемнǝре хезмǝткǝрлǝре 

хезмǝтенǝ түлǝү турында Нигезнамǝгǝ, 2 бүлекне 3 нче кушымтада 

каралган тǝртиптǝ бǝян итеп, үзгǝрешлǝр кертергǝ. 
4. Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 27 апрелендǝ 24/7 санлы 

Карары белǝн расланган аерым муниципаль учреждениелǝр 

җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝренеӊ хезмǝтенǝ түлǝү шартлары 

турында  Нигезнамǝгǝ түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертǝргǝ: 
1)   11 пунктта  «баланс комиссиясе беркетмǝсе нигезендǝ 

Башкарма комитет тарафыннан билгелǝнǝ.» сүзлǝрен «Башкарма 

комитет тарафыннан билгелǝнгǝн тǝртиптǝ тǝгаенлǝнǝ.» сүзлǝренǝ 
үзгǝртергǝ; 

2)  «Вазыйфаи оклад күлǝме, сумнарда» баганасында «белгеч»  
юлында 21 пунктта  «22 57» саннарын «12 057» саннарына 
алыштырырга; 

3)  22.1 пунктын өстǝргǝ: 
«22.1.  Əлеге Нигезнамǝнеӊ 22 пункты белǝн каралган 

учреждение җитǝкчелǝренǝ стимуллаштыру түлǝвенеӊ конкрет  

күлǝме Башкарма комитет тарафыннан билгелǝнгǝн тǝртиптǝ 
тǝгаенлǝнǝ. »; 

4)  22.2 пунктын өстǝргǝ: 
«22.2.  Хезмǝткǝрлǝргǝ стимуллаштыру характерындагы башка 

түлǝүлǝр хезмǝт турындагы законнар hǝм  муниципаль хокукый 

актларга нигезлǝнеп билгелǝнǝ.». 

5.  Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 10 августындагы «Яр Чаллы 

шǝhǝренеӊ муниципаль белем бирү оешмалары hǝм аерым 

муниципаль оешмалары җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ 
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түлǝү шартлары турында» 26/8 санлы Карарына түбǝндǝге 
үзгǝрешлǝр кертергǝ:                                

1) муниципаль гомуми белем бирү оешмалары җитǝкчелǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝгǝ 
түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 

– 25 пунктны түбǝндǝге эчтǝлекле  7 пунктча белǝн 
тулыландырырга: 

«7) стимуллаштыру характерындагы башка түлǝүлǝр»; 

– түбǝндǝге эчтǝлекле  56.17 пункты белǝн тулыландырырга : 

«56.1. Хезмǝткǝрлǝргǝ стимуллаштыру характерындагы башка 

түлǝүлǝр  хезмǝт турындагы законнар hǝм  муниципаль хокукый 

актларга нигезлǝнеп кабул ителгǝн локаль актлар белǝн 

билгелǝнǝ.»; 

– 86 пунктта «җитǝкче урынбасарлары hǝм баш хисапчылар» 

сүзлǝрен төшереп калдырырга; 

– түбǝндǝге эчтǝлекле  86.1. пунктын өстǝргǝ: 
«86.1. Җитǝкчелǝргǝǝ стимуллаштыру характерындагы башка  

түлǝүлǝр Башкарма комитет тарафыннан билгелǝнгǝн тǝртиптǝ 
тǝгаенлǝнǝ.»; 

2) муниципаль мǝктǝпкǝчǝ белем бирү оешмалары җитǝкчелǝре 

hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝгǝ 
түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 

– 17 пунктны түбǝндǝге эчтǝлекле  8 пунктча белǝн 
тулыландырырга: 

«8) стимуллаштыру характерындагы башка түлǝүлǝр»; 

– түбǝндǝге эчтǝлектǝге 55.1. пунктын өстǝргǝ: 
«55.1. Хезмǝткǝрлǝргǝ стимуллаштыру характерындагы башка 

түлǝүлǝр хезмǝт турындагы законнар hǝм  муниципаль хокукый 

актларга нигезлǝнеп кабул ителгǝн локаль актлар белǝн 

билгелǝнǝ.»; 

– 74 пунктта «Муниципаль мǝктǝпкǝчǝ белем бирү оешмасын 

гамǝлгǝ куючы билгелǝргǝ мөмкин» сүзлǝрен «Башкарма комитет 

билгели» сүзлǝренǝ алыштырырга; 

– 76 пунктта «җитǝкче урынбасарлары hǝм баш хисапчылар» 

сүзлǝрен төшереп калдырырга; 

– түбǝндǝге эчтǝлекле 76.1. пунктын өстǝргǝ: 
«76.1. Җитǝкчелǝргǝǝ стимуллаштыру характерындагы башка  

түлǝүлǝр Башкарма комитет тарафыннан билгелǝнгǝн тǝртиптǝ 
тǝгаенлǝнǝ.»; 

3) муниципаль өстǝмǝ белем бирү оешмалары җитǝкчелǝре hǝм 

хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезнамǝгǝ 
түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 

– 16 пункттагы 4-6 таблицаларны гамǝлдǝн чыккан дип 
танырга; 
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– 34 пунктны түбǝндǝге эчтǝлекле 12 пунктча белǝн 
тулыландырырга: 

«12) стимуллаштыру характерындагы башка түлǝүлǝр»; 

– түбǝндǝге эчтǝлектǝге 91.1. пунктын өстǝргǝ: 
«91.1. Хезмǝткǝрлǝргǝ стимуллаштыру характерындагы башка 

түлǝүлǝр  хезмǝт турындагы законнар hǝм  муниципаль хокукый 

актларга нигезлǝнеп кабул ителгǝн локаль актлар белǝн 

билгелǝнǝ.»; 

– 116 пунктта «Муниципаль өстǝмǝ белем бирү оешмасын 

гамǝлгǝ куючы билгелǝргǝ мөмкин» сүзлǝрен «Башкарма комитет 

билгели» сүзлǝренǝ алыштырырга; 

– 118 пунктта  «муниципаль өстǝмǝ белем бирү оешмасы 

җитǝкчесе урынбасарлары, баш хисапчылары» сүзлǝрен төшереп 
калдырырга; 

– түбǝндǝге эчтǝлекле  118.1. пунктын өстǝргǝ: 
«118.1. Җитǝкчелǝргǝ стимуллаштыру характерындагы башка  

түлǝүлǝр Башкарма комитет тарафыннан билгелǝнгǝн тǝртиптǝ 
тǝгаенлǝнǝ.»; 

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 

Нигезнамǝгǝ түбǝндǝге үзгǝрешлǝр кертергǝ: 
– 8 пунктка түбǝндǝге эчтǝлекле   5 пунктча өстǝргǝ: 
«5) стимуллаштыру характерындагы башка түлǝүлǝр»; 

– түбǝндǝге эчтǝлектǝге 20.1. пунктын өстǝргǝ: 
«91.1. Хезмǝткǝрлǝргǝ стимуллаштыру характерындагы башка 

түлǝүлǝр хезмǝт турындагы законнар hǝм  муниципаль хокукый 

актларга нигезелǝнеп кабул ителгǝн локаль актлар белǝн 

билгелǝнǝ.»; 

6. Əлеге Карар рǝсми басылган көненǝн үз көченǝ керǝ, 1 

пунктныӊ үз көченǝ керү вакыты – 2018 елныӊ 01 ноябре. 

7. Әлеге Карар үтәлешен тикшереп торуны Шәһәр Советының 
социаль-икътисадый үсеш мәсьәләләре һәм бюджет буенча даими 

комиссиясенә йөкләргә.   
 
 
 

Шәһәр Хакиме                                                   Н.Г. Мәһдиев 
 
 

 


