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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2013 ел, 31 декабрь,  

1097 нче карары белән расланган 

Гражданнар оборонасы, халыкны һәм 

территорияләрне табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрдән 

яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм 

су объектларында кешеләр иминлеген 

тәэмин итү өлкәсендәге Татарстан 

Республикасы дәүләт учреждениеләре 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Гражданнар оборонасы, 

халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» 2013 ел, 31 декабрь, 1097 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 ел, 10 июнь, 393 нче, 2014 ел, 6 декабрь, 955 нче, 

2015 ел, 3 октябрь, 739 нчы, 2017 ел, 27 октябрь, 813 нче; 2017 ел, 22 декабрь, 1021 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган  Гражданнар 

оборонасы, халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында 

кешеләр иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге Татарстан Республикасы дәүләт 
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учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

II бүлектә: 

8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8. Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләре укытучыларының вазыйфаи 

окладлары хезмәт өчен түләү буенча учреждениеләр (аерымланган бүлекчәләр) 

төркеменә бәйсез рәвештә 3 нче таблица нигезендә билгеләнә. 

 

Өстәмә белем бирү оешмалары укытучыларының 

вазыйфаи окладлары 

 

3 нче таблица  

 

Вазыйфа исеме Фәнни  дәрәҗәне исәпкә алып, профессор-

укытучылар составы вазыйфаи окладларының 

күләме, сум 

фәнни дәрәҗәсе 

булмаган 

фән кандидаты фәнни 

дәрәҗәсе булган  

Өлкән укытучы  14 635 19 624 

Укытучы 12 546 16 985»; 

 

9 пунктта: 

4 нче таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
 

«Гомумтармак вазыйфаларын биләүче хезмәткәрләрнең  

вазыйфаи окладлары  

 

4 нче таблица  
 

Т/с Хезмәткәрләрнең категорияләре һәм вазыйфалары Вазыйфаи 

окладлар, сум 
 

1 2 3 

Җитәкчеләр 

1 Канцелярия мөдире:  

 документлар әйләнеше күләме елга 25 мең документка 

кадәр булганда 

6 399 

 документлар әйләнеше күләме елга 25 мең документтан 

артык булганда 

7 097 

2 Склад мөдире 7 097 

3 Үзәк склад мөдире 7 877 

4 Уку-укыту-методика бүлмәсе мөдире 11 448 

5 Гараж башлыгы 12 546 

6 Радиостанция башлыгы 10 439 
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1 2 3 

Белгечләр 

7 Китапханәче, библиограф:  

 төп китапханәче, библиограф 12 546 

 китапханәче, беренче категорияле библиограф 11 448 

 китапханәче, икенче категорияле библиограф 9 511 

 китапханәче, библиограф 7 877 

8 Бухгалтер:  

 төп бухгалтер 12 546 

 I категорияле бухгалтер  10 439 

 II категорияле бухгалтер  8 653 

 бухгалтер 7 097 

9 Бухгалтер-ревизор:  

 төп бухгалтер-ревизор 12 546 

 I категорияле бухгалтер-ревизор  10 439 

 II категорияле бухгалтер-ревизор  9 511 

 бухгалтер-ревизор 8 653 

10 Эзләү-коткару хезмәтенең гомуми практика табиблары 12 546 

 Квалификация категориясе булганда:  

 югары категорияле табиб 15 733 

 беренче категорияле табиб 14 635 

 икенче категорияле табиб 13 553 

11 Баш белгеч (Учреждение бүлекләрендә, 

лабораторияләрендә, идарәләрендә, хезмәтләрендә, 

штабларында, үзәкләрендә) 

12 973 

12 Ашыгыч чакыруларны эшкәртү үзәгенең баш белгече  12 973 

13 Диспетчер (өлкән диспетчерны да кертеп):  

өлкән диспетчер 7 097 

диспетчер 6 399 

14 Документлар алып баручы:  

документлар алып баручы төп белгеч 12 546 

документлар алып баручы I категорияле белгеч 10 439 

документлар алып баручы II категорияле белгеч 9 511 

документлар алып баручы 7 877 

15 Инженер (барлык исемдәге):  

төп инженер 12 546 

I категорияле инженер  10 439 

II категорияле инженер  9 511 

инженер 7 877 

16 Инспекторлар: кадрлар буенча, кушкан эшләрнең 

үтәлешен тикшерү буенча (өлкән инспекторларны да 

кертеп):  
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1 2 3 

өлкән инспектор 7 097 

инспектор 6 399 

17 Контрактлы идарәче 11 448 

18 Корректор:  

өлкән корректор 9 511 

корректор 8 653 

19 Лаборант (өлкән лаборантны да кертеп):  

өлкән лаборант 7 097 

лаборант 6 399 

20 Персонал буенча менеджер  12 546 

21 Механик 7 877 – 12 546 

22 Тәрҗемәче:  

төп тәрҗемәче 12 546 

I категорияле тәрҗемәче 10 439 

II категорияле тәрҗемәче 9 511 

тәрҗемәче 7 877 

23 Программист:  

төп программист 14 635 

I категорияле программист  12 546 

II категорияле программист  10 439 

программист 8 653 

24 Психолог*:  

төп психолог 12 546 

I категорияле психолог  11 448 

II категорияле психолог  10 439 

психолог 9 511 

25 Җитәкче секретаре 12 546 

26 Система администраторы:  

баш система администраторы 14 635 

әйдәүче система администраторы 12 546 

өлкән система администраторы 11 448 

система администраторы 10 439 

27 Документлар белән тәэмин итү белгече  11 448 

28 Белгеч  (геомәгълүмат системалары буенча):  

әйдәүче белгечст (геомәгълүмат системалары буенча) 12 546 

белгеч (геомәгълүмат системалары буенча)  10 439 

29 Сатып алулар буенча белгеч:  

сатып алулар буенча әйдәүче белгеч 12 546 

сатып алулар буенча өлкән белгеч 10 439 

сатып алулар буенча белгеч 7 877 
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1 2 3 

30 Кадрлар буенча белгеч 8 653 

31 Кадрлар эшен башкару буенча белгеч  8 653 

32 Персонал буенча белгеч 10 439 

33 Хезмәтне саклау буенча белгеч 11 448 

34 Ашыгыч чакыруларны кабул итү һәм эшкәртү буенча 
белгеч: 

 

ашыгыч чакыруларны кабул итү һәм эшкәртү буенча 
баш белгеч 

12 973 

ашыгыч чакыруларны кабул итү һәм эшкәртү буенча 
әйдәүче белгеч 

11 355 

ашыгыч чакыруларны кабул итү һәм эшкәртү буенча 
өлкән белгеч 

10 423 
 

ашыгыч чакыруларны кабул итү һәм эшкәртү буенча 
белгеч  

9 511 

35 Техник:  

I категорияле техник  7 877 – 9 511 

II категорияле техник  7 097 

техник 6 399 

36 Эзләү-коткару хезмәте фельдшеры  9 511 

Түбәндәге квалификация категориясе булганда:  

югары категорияле фельдшер 12 546 

беренче категорияле фельдшер 11 448 

икенче категорияле фельдшер 10 439 

37 Рәссам:  

төп рәссам 12 546 

I категорияле рәссам 10 439 

II категорияле рәссам 9 511 

рәссам 7 877 

38 Икътисадчы (барлык исемдәге):  

төп икътисадчы  12 546 

I категорияле икътисадчы 10 439 

II категорияле икътисадчы 9 511 

икътисадчы 7 877 

39 Юрисконсульт:  

төп юрисконсульт 12 546 

I категорияле юрисконсульт 10 439 

II категорияле юрисконсульт 9 511 

юрисконсульт 7 877 

 Техник башкаручылар 

40 Архивариус 6 399 

41 Үткәрү бюросы кизүе 5 817 

42 Кизү (белешмәләр бирү, зал, кунакханә каты, ял 6 399 
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бүлмәсе, тулай торак һ.б. буенча)  

43 Эш башкаручы 6 106 

44 Кассир:  

өлкән кассир 6 399 

кассир 6 106 

45 Комендант 7 097 

46 Тикшерү-үткәрү пункты контролеры 6 399 

47 Секретарь 6 399 

48 Секретарь-администратор 10 439 

49 Секретарь-машинистка:  

I категорияле секретарь-машинистка 6 399 

II категорияле секретарь-машинистка 6 106 

50 Экспедитор 5 817 

51 Йөк ташу буенча экспедитор 6 106 
 

--------------------------------------------- 
* Гадәттән тыш хәлләр салган зыяннарны бетерү вакытында кичектергесез ярдәм күрсәтү 

мәсьәләләрен хәл итү өчен каралган махсус күчмә бүлекчәләр психологларының (биләгән вазыйфаларына 

бәйсез рәвештә) вазыйфаи окладлары 20 процентка арттырыла. Учреждениедә махсус күчмә бүлекчәләрнең 

булу-булмавы Учреждениенең штат расписаниесендә күрсәтелгән булырга тиеш.»; 

 

13 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«13. Учреждениене (аерымланган бүлекчәне) хезмәт өчен түләү буенча 

Учреждениеләр төркеменә (аерымланган бүлекчәләр) кертү (раслау, күтәрү, төшерү) 

штат исемлекләрен (штатларны) эшләгәндә һәм раслаганда 8 нче таблица нигезендә 

башкарыла: 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгының, Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре 

һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ведомствосындагы дәүләт 

учреждениеләренең өстәмә-техник персоналы – штат исемлеген (штатларны) 

эшләгәндә һәм раслаганда Министр боерыклары белән; 

Учреждениеләр составына керүче аерымланган бүлекчәләрне – 

Учреждениеләр җитәкчеләре боерыклары белән. 

Учреждениеләр (аерымланган бүлекчәләр) җитәкчеләренә вазыйфаи окладлар 

вазыйфага билгеләү хокукына ия югары дәрәҗәдәге җитәкче боерыгы белән 

билгеләнә.  
 

8 нче таблица  

Штат буенча Учреждение (аерымланган 

бүлекчә) хезмәткәрләре саны  

 

Хезмәт хакы буенча 

учреждениеләр  

(аерымланган бүлекчәләр) 

төркемнәре  

210 кешедән артык I 

140 тан 210 га кадәр кеше  II 
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70 тән 140 ка кадәр кеше  III 

70 кешегә кадәр IV 
  

Өстәмә һөнәри белем бирү учреждениеләрен кертү (раслау, күтәрү, төшерү) 

8.1 таблица нигезендә аларның штат исемлекләрен (штатларны) эшләгәндә һәм 

раслаганда Министр боерыклары белән башкарыла. 

8.1 нче таблица  

Штат буенча хезмәткәрләр саны  Учреждениеләр төркеме 

70 һәм артык I 

50 дән 70 кә кадәр II 

25 тән 50 гә кадәр III 

25 кә кадәр IV 

 

Өстәмә белем бирү учреждениеләре (аерымланган бүлекчәләре) 

җитәкчеләренә вазыйфаи окладлар вазыйфага билгеләү хокукына ия югары 

дәрәҗәдәге җитәкче боерыгы белән билгеләнә.»; 

 
әлеге Нигезләмәгә 4 нче кушымтаның 2 пунктындагы «в» пунктчасын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«в) Гражданнар оборонасы бурычларын һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 

һәм бетерү бурычларын хәл итәргә вәкаләтле Россия Федерациясе субъектлары һәм 
җирле үзидарә органнарында, ведомство буйсынуына бәйсез рәвештә эзләү-коткару 
һәм авария-коткару хезмәтләрендә һәм бүлекчәләрендә, шулай ук башка 
министрлык һәм ведомстволар учреждениеләре, предприятиеләре һәм 
оешмаларының гражданнар оборонасы бүлекчәләрендә (вазыйфаларында);».     

 
 
 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


