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Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитетының «Зеленодольск 
муниципаль районының мәктәпкәчә белем 
бирү оешмалары эшчәнлеген норматив 
финанслау турында " 2017 елның 25 
июлендәге 1367нче карары кушымтасына 
үзгәрешләр кертү турында 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт белем бирү оешмалары 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2018 ел, 31 май, 412 нче 
карарына үзгәрешләр кертү хакында " 2018 ел, 29 декабрь, 1262 нче карары нигезендә 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты  

 
КАРАР БИРӘ: 
 1. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 28 июнендәге 
«Зеленодольск муниципаль районы муниципаль белем оешмалары хезмәткәрләре 
хезмәтенә түләү шартлары турында» 1367нче карары кушымтасына  (Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 10 ноябрендәге 2300нче карары 
белән кертелгән үзгәрешләр белән) кушымтаны  яңа редакциядә  үзгәрешләр кертергә 
(кушымта).  

2. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 10 
ноябрендәге 2300нче карарын үз көчен югалтты дип исәпләргә. 

3. Зеленодольск муниципаль районы Аппаратының җәмәгатьчелек, массакүләм 
мәгълүмат чаралары белән элемтә бүлеге җитәкчесе Д.С.Анисимовка әлеге карарны 
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) 
һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составында  
Зеленодольск муниципаль районы сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) Интернет 
челтәрендә урнаштырырга. 
 
Зеленодольск муниципаль районы  
Башкарма комитет җитәкчесе                                                                                      
Д.А.Сапожников 
  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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Зеленодольск муниципаль районы 
 Башкарма комитеты карарына кушымта 
 14.02.2019 №355 

 
 

 ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ БЕЛЕМ О ЕШМАЛАРЫ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕ 

ХЕЗМӘТЕНӘ ТҮЛӘҮ ШАРТЛАРЫ ТУРЫНДА 
 
 

НИГЕЗЛӘМӘ 
Зеленодольск муниципаль районы  гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләре 

хезмәтенә түләү шартлары турында  
 

I.  Гомуми нигезләмәләр  
 
1. Әлеге Нигезләмә Зеленодольск муниципаль районының гомуми белем бирү 

оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү шартлары (алга таба – нигезләмә) 
хезмәткәрләрнең окладларын формалаштыру тәртибен, компенсация һәм кызыксындыру 
характерындагы түләүләр шартларын һәм күләмнәрен, шулай ук аларны билгеләү 
критерийларын билгели. 

2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төшенчәләр һәм билгеләмәләр кулланыла: 
хезмәт өчен түләү системасы-оешмалар хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартларын һәм күләмен билгеләүче нормалар җыелмасы, база окладлары, хезмәт 
хакының база ставкалары, вазыйфаи окладлары күләмен, шулай ук федераль законнар 
һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 
актлары нигезендә билгеләнгән компенсация һәм кызыксындыру характерындагы 
түләүләрне дә кертеп; 

төп оклад-кызыксындыру һәм компенсация характерындагы түләүләрне исәпкә 
алмыйча, башкарылган эшләрнең катлаулылыгына бәйле рәвештә, календарь аена 
хезмәт (вазыйфаи) бурычларын башкарган өчен яисә хезмәт нормасы (атнага педагогик 
эш сәгатьләре нормасы (елына) өчен билгеләнгән оешма хезмәткәренең хезмәт хакы 
ставкасы, хезмәт хакы ставкасы; 

хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен хезмәткәрләрнең хезмәт (вазыйфаи) 
бурычларын фактта файдаланылган вакыт өчен компенсация һәм стимуллаштыручы 
түләүләрне исәпкә алмыйча, календарь ае өчен түләүнең билгеләнгән күләме; 

хезмәт хакы (хезмәткәр хезмәтенә түләү) - хезмәткәрнең квалификациясенә, 
катлаулылыгына, санына, сыйфатына һәм эш шартларына бәйле рәвештә хезмәт өчен 
түләү, шулай ук компенсация һәм стимуллаштыручы түләүләр; 

компенсация характерындагы түләүләр – компенсация характерындагы өстәмә 
түләүләр һәм өстәмәләр, шул исәптән Нормадан читкә тайпылучы шартларда эшләгән 
өчен һәм компенсация характерындагы башка түләүләр; 

кызыксындыру характерындагы түләүләр-кызыксындыру характерындагы өстәмә 
түләүләр һәм өстәмәләр, премияләр һәм башка кызыксындыру түләүләре. 

3. Мәгариф хезмәткәрләре, мәдәният, сәнгать һәм кинематография өлкәсендә 
эшләүче хезмәткәрләр, Зеленодольск муниципаль районы гомуми белем бирү 
оешмаларының медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри 
квалификация төркемнәренә (алга таба – мәгариф хезмәткәрләре, мәдәният 
хезмәткәрләре, медицина хезмәткәрләре) хезмәткәрләренең хезмәт хакы (хезмәт өчен 
түләү) һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт хакы (хезмәт хакы) 
түбәндәге вазифаларыннан чыгып билгеләнә:: 

вазыйфаи окладлар; 
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компенсация характерындагы түләүләр; 
кызыксындыру характерындагы түләүләр. 
4. Хезмәткәрдән профиль буенча эш стажының артуы, мәгариф турындагы 

документларны барлыкка китерү яисә яңадан торгызу, квалификация категориясе бирелү, 
мактаулы исем бирелү, ведомство аерымлык билгеләре белән бүләкләнү, ел саен яки 
башка отпускта булу чорында, вакытлыча эшкә сәләтсезлек чорында, шулай ук 
күрсәтелгән чорларда аның өчен уртача хезмәт хакы, хезмәт өчен түләү күләмен үзгәртү 
хокукы сакланып кала. 

5. Гомуми белем бирү оешмалары җитәкчеләре: 
педагогик эш (белгечлек, билгеле вазыйфада эшләү) һәм башка нигез турында 

документлар тикшерәләр, алар нигезендә педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакы 
(вазыйфаи окладлары) ставкалары күләме билгеләнә; 

ел саен гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләренә тарификация 
исемлекләре төзелә һәм раслыйлар; 

гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт хакы күләмен үз 
вакытында һәм дөрес итеп билгеләү өчен җаваплы. 

6. Гомуми белем бирү оешмаларын гамәлгә куючылар: 
ел саен гомуми белем бирү оешмалары җитәкчеләренә уку елы башына вазыйфаи 

окладлар раслыйлар; 
гомуми белем бирү оешмалары җитәкчеләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелегенә бәя 

бирүне гамәлгә ашыра, аның нигезендә аларга стимуллаштыручы түләүләр билгели. 
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II.  Зеленодольск муниципаль районының 
гомуми белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең төп окладларын билгеләү  

 
1. Зеленодольск муниципаль районының гомуми белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең база окладлары 

түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Вазыйфаның исеме База оклады күләме аена, сум 

төп 
гомуми 
белем, 

урта 
гомуми 
белем 

квалификацияле эшчеләр 
(хезмәткәрләр) әзерләү 
программалары буенча 
урта һөнәри белем, урта 

звено белгечләрен 
әзерләү программалары 

буенча урта һөнәри 
белем, тулы булмаган 

югары белем бирү 

аттестацияне уңышлы 
узган затка «бакалавр», 

«магистр» яки 
"Бакалавр" 

квалификациясен 
бирелүе расланган 

югары һөнәри белем 
яисә  

"дипломлы белгеч»  
1 2 3 4 5 

Беренче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Әйдаман 9 
489 

- - 

Тәрбияче ярдәмчесе 9 
489 

- - 

Укыту бүлеге секретаре 9 
489 

9 868 - 

Икенче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Режим буенча дежур - 10 015 10 020 

Кече тәрбияче 9 
550 

10 015 - 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Белем бирү оешмасының төре 
 

- 10 273 10 280 

Режим буенча өлкән дежур 
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1 2 3 4 5 

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Хезмәт буенча инструктор - 11 680 14 200 

Физик культура буенча инструктор 

Музыкаль җитәкче 

Баш әйдаман 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Концертмейстер - 11 687 14 220 

Өстәмә белем бирү педагогы 

Педагог-оештыручы 

Социаль педагог 

Тренер-укытучы 

Инструктор-методист - - 14 220 

Өченче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Тәрбияче - 11 693 14 232 

Производствога өйрәтү остасы 

Педагог-психолог 

Өлкән инструктор-методист - - 14 232 

Өстәмә белем бирү буенча өлкән 
педагог 

- - 14 232 

Өлкән тренер-укытучы - - 14 232 

Методист - - 14 232 

Дүртенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Укытучы (профессорлар-
укытучылар составына кертелгән 
укытучылар вазыйфаларыннан тыш) 

 

- 11 695 14 236 

 Тормыш иминлеге нигезләре 
укытучы-оештыручы 
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1 2 3 4 5 

Физик тәрбия җитәкчесе 

Укытучы 

Өлкән тәрбияче - - 14 236 

Өлкән методисты - - 14 236 

Тьютор (югары һәм өстәмә һөнәри 
белем бирү өлкәсендә мәшгуль 
тьютордан тыш) 

- - 14 236 

Укытучы-дефектолог - - 14 236 

Логопед-укытучы) - - 14 236 

Укытучы-китапханәче - - 14 236 

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Структура бүлеге мөдире 
(җитәкчесе) : белем бирү программасын 
һәм балаларга өстәмә белем бирү 
программасын гамәлгә ашыручы, белем 
бирү эшчәнлеген методик һәм 
мәгълүмати-технологик тәэмин итү 
буенча дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә 
ашыручы оешмалар (икенче 
квалификация дәрәҗәсенә кертелгән 
структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфаларыннан тыш) ) 

- - 14 301 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Уку-укыту программасын һәм 
балаларга өстәмә белем бирү 
программасын гамәлгә ашыручы 
аерымланган структур бүлекчәләр 
мөдире (мөдире, директор, җитәкче, 
идарә итү), лаборатория, бүлек, бүлекчә, 
сектор, укыту-консультация пунк-та, уку-

- - 14 364 
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1 2 3 4 5 

укыту (укыту-җитештерү) остаханәсе, уку-
укыту хуҗалыгы һәм башкалар 
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2. Зеленодольск муниципаль районының гомуми белем бирү оешмаларында 
мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри 
квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә 
билгеләнә: 

 

Исеме 
  

вазифа 

База оклады күләме аена, сум 

квалификацияле 
эшчеләр (хезмәткәрләр) 
әзерләү программалары 

буенча Урта һөнәри белем, 
урта звено белгечләрен 
әзерләү программалары 

буенча Урта һөнәри белем, 
тулы булмаган югары белем 

бирү 

«бакалавр», 
«магистр» яки «дипломлы 

белгеч " аттестациясен 
уңышлы узган затка 

бирелгән югары һөнәри 
белем» 

Урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфалары 
«һөнәри квалификация төркеме» 

Аккомпаниатор 10000 10 300 

Культорганизатор 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре 
вазыйфалары «һөнәри квалификация төркеме» 

Китапханәче 10 500 13 000 

Рәссам-декоратор 

Әйдәп баручы 
китапханәче 

Баш китапханәче 

Һөнәри квалификация төркеме «мәдәният, сәнгать һәм кинематография 
учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфасы» 

Китапханәнең бүлек 
(секторы) мөдире  

11 700 14 300 

Музейның бүлек (секторы) 
мөдире 

 
3. Зеленодольск муниципаль районының гомуми белем бирү оешмаларында 

медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Вазыйфаның исеме База оклады 
күләме аена, сум 

 

1 2 3 

Беренче дәрәҗәдәге медицина һәм фармацевтика персоналы профессиональ 
квалификация төркеме 

Беренче квалификация 
дәрәҗәсе 

Авыруны карау буенча кече шәфкать 
туташы 

9 489 

Урта медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының профессиональ 
квалификация төркеме 
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1 2 3 

Беренче квалификация 
дәрәҗәсе 

Дәвалау физкультурасы буенча 
Инструктор 

10000 

Икенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Диета буенча шәфкать туташы 10 500 

Өченче квалификация 
дәрәҗәсе 

Шәфкать туташы 11 000 

Физиотерапия буенча шәфкать туташы 

Массаж буенча шәфкать туташы 

Дүртенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Фельдшер 11 700 

Процедура шәфкать туташы 

Бишенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Өлкән шәфкать туташы 12 700 

Здравпункт мөдире – фельдшер 
(шәфкать туташы) 

Табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының профессиональ квалификация төркеме 

Икенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Табиблар-белгечләр (өченче һәм 
дүртенче квалификация дәрәҗәләренә 
кертелгән табиб-белгечләрдән тыш) 

14 200 

 
4. Хезмәткәрләр вазифага мәгариф дәрәҗәсе белән җитәкчеләр, белгечләр һәм 

хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация белешмәсе белән билгеләнгән 
дәрәҗәдән түбән кабул ителгән очракта, мондый хезмәткәрләргә төп оклад таләп ителә 
торган белем дәрәҗәсе нигезендә билгеләнә. 

5. Хезмәткәрләрнең белем дәрәҗәсе җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр 
вазыйфаларының Бердәм квалификация белешмәсе белән билгеләнгән дәрәҗәдән 
югарырак булса, мондый хезмәткәрләргә төп оклад таләп ителә торган белем дәрәҗәсе 
нигезендә билгеләнә. 

 
III.  Сәгать нормасы һәм база ставкасы өчен норматив хезмәт күләме  

мәгариф хезмәткәрләренең хезмәт хакы (база оклады)  
 

1. Эш вакытының озынлыгы (хезмәт хакы ставкасы өчен педагогик эш сәгатьләре 
нормасы) Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 2014 елның 
22 декабрендә «Педагогия хезмәткәрдәренең эш вакыты  озынлыгы хезмәт хакы 
ставкасы өчен педагогик эш сәгатьләре нормасы һәм хезмәт килешүендә әйтелгән 
педагогик хезмәткәрләнең  уку киеренкелеген билгеләү тәртибе турында» 1601нче 
боерыгы белән билгеләнгән. 

Гомуми белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре өчен эш вакыты 
(хезмәт хакы ставкасы өчен педагогик эш сәгате нормасы) билгеләнгән тәртиптә 
расланган укытучылар (уку) эшен, тәрбия эшен, шулай ук башка педагогик эшен үз эченә 
алган атнага 36 сәгатьтән дә артмаган кыскартылган эш вакытыннан чыгып билгеләнә. 

2. Норма сәгать укытучылар (педагогик) эш өчен ставка билгеләнә: 
физик тәрбия җитәкчеләре, укытучы-оештыручылар (тормыш иминлеге нигезләре, 

армиягә кадәр әзерлек) елына 360 сәгать күләмендә; 
укучылар саны 50гә кадәр булган башлангыч гомуми белем бирү оешмалары 

директорларына (педагогик практика узу өчен педагогик колледжлар студентларыннан 
тыш), кичке (сменалы) гомуми белем бирү оешмалары директорларына атнага 10 сәгать 
күләмендә (шәһәр тибындагы поселокларда – 100 кешегә кадәр) 10 сәгать күләмендә. 

Мәдәният хезмәткәрләренең, медицина хезмәткәрләренең эш вакыты (эш 
сәгатьләре нормалары) Россия Федерациясе Хезмәт кодексы белән билгеләнә. 

3. Мәгариф хезмәткәрләре тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт хакының база 
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ставкасы (база оклады) бер сәгатькә норматив саны тәшкил итә: 
3.1. Укытучыларга, хезмәт буенча инструкторларга, производствога укыту 

осталарына, физик тәрбия җитәкчеләренә, тормыш иминлеге нигезләре һәм 
чакырылышка кадәр әзерләүче  укытучы –оештыручысына: 

25 кеше-гомуми белем бирү оешмаларында (шул исәптән гимназия, лицей, кичке 
(сменалы) гомуми белем бирү мәктәпләрендә белем бирү программасын һәм бер яки 
берничә фән буенча укучыларны өстәмә (тирәнтен) әзерләүне тәэмин итә торган гомуми 
белем бирү программасын тормышка ашыручы шәһәр гомуми белем бирү оешмаларында 
(шул исәптән гимназия, лицейлар, кичке (сменалы) 25 кеше; 

20 кеше – башлангыч гомуми, төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү интернат-
мәктәпләрендә, шул исәптән аерым предметларны, гимназия-интернатларны, лицей-
интернатларны, интернат булган шәһәр санатор-белем бирү оешмаларының, шәһәр 
санатор-урман мәктәпләре, кадет мәктәпләре, кадет интернат-мәктәпләре классларында; 

15 кеше – гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы авыл санаторий-
урман мәктәпләре, авыл кичке (сменалы) гомуми белем бирү мәктәпләре классларында 
бер яки берничә фән буенча укучыларны өстәмә (тирәнтен) әзерләүне тәэмин итүче; 

14 кеше-гомуми белем бирү программасын һәм бер яки берничә фән буенча 
укучыларны өстәмә (тирәнтен) әзерләүне тәэмин итүче гомуми белем бирү 
программаларын тормышка ашыручы авыл гомуми белем бирү оешмаларының (шул 
исәптән гимназия һәм лицейларның) классларында; 

10 кеше – махсус гомуми белем бирү мәктәпләренең (төркемнәрендә) 
классларында (девиант тәртипле укучылар өчен укыту-тәрбия учреждениеләрендә)); 

9 кеше-кичке (сменалы) гомуми белем бирү мәктәпләренең читтән торып уку 
формасы булган төркемнәрдә. 

Чит тел, туган тел һәм әдәбият, рус теле һәм әдәбияты, гомуми белем бирүнең 
беренче, икенче һәм өченче баскычларында укыту, гомуми белем бирүнең икенче һәм 
өченче баскычларында хезмәт укыту, гомуми белем бирүнең өченче баскычларында 
физик культура, информатика һәм исәпләү техникасы, физика һәм химия буенча (гамәли 
дәресләр вакытында) классны ике төркемгә бүлү рөхсәт ителә: шәһәр гомуми белем бирү 
оешмаларында классның тулылыгы 25 кеше булса, авыл җирлегендә – 20дән дә ким 
булмаган кеше. 

3.2. Укытучылар, укытучыларга, хезмәт буенча инструкторларга, производствога 
өйрәтү мастерларына, физик тәрбия җитәкчеләренә, тормыш иминлеге нигезләрен 
оештыручыларга, өстәмә белем бирү педагогларына, дефектолог-укытучыларга, 
логопедларга, физик мөмкинлекләре чикләнгән укучылар белән эшләүче (тәрбияләнүче) 
озынайтылган көн төркемнәре тәрбиячеләренә, укытучыларга, укытучыларга, 
укытучыларга-логопедларга, физик тәрбия җитәкчеләренә: 

5 кеше – гомуми белем бирү оешмаларында гомуми белем бирү оешмалары, 
махсус (коррекцион) сыйныфлар өчен: 

I төре-начар ишетүчеләр өчен балалар белән тоткарлау психик үсеш яки 
умственной отсталостью; 

II төр-сөйләмнең начар ишетүче һәм соңгырак зәгыйфь балалар өчен, ишетү 
бозылуына һәм акылга зәгыйфьлегенә бәйле; 

II төр-сөйләмнең ишетү бозылуга, психик үсеш тоткарлануына бәйле 
тирәнәйтелмәгән һәм начар ишетүче балалар өчен; 

III төр-сукырлар өчен психик үсеш тоткарлануы белән; 
III төр-сукырлар өчен акыл ягыннан артта калган балалар өчен; 
IV төр-начар күрүчеләр һәм начар ишетүчеләр өчен; 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгында социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча республика өчъяклы 
комиссиясе янәшәсендә халыкның тормыш дәрәҗәсе, керемнәре, хезмәткә түләү буенча 
Координация советының чираттагы утырышы узды.; 
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6 кеше – гомуми белем бирү оешмаларында гомуми белем бирү оешмалары, 
махсус (коррекцион) сыйныфлар өчен: 

I төр – саңгыраулар өчен; 
II төр-сөйләмнең тирән бозылуына бәйле начар ишетүче һәм соңгырган балалар 

өчен; 
8 кеше – сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен III төрдәге гомуми белем бирү 

оешмалары, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен 
(психик үсеш тоткарлануы һәм иҗтимагый куркыныч эшләр башкарган җиңел формалар); 

10 кеше – гомуми белем бирү оешмаларында гомуми белем бирү оешмалары, 
махсус (коррекцион) сыйныфлар өчен: 

II төр-сөйләмнең начар ишетүчеләр һәм соңгырып та бетермәүчеләр өчен, ишетү 
сәләте бозылуга бәйле; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгы җитештерүдәге бәхетсезлек очраклары нәтиҗәсендә зыян күргән 
хезмәткәрләр хакындагы мәгълүматларны публикацияләүне дәвам итә.; 

VIII төр-тирән акылга зәгыйфь балалар өчен; 
12 кеше – гомуми белем бирү оешмаларында гомуми белем бирү оешмалары, 

махсус (коррекцион) сыйныфлар өчен: 
IV төр-начар күрүчеләр һәм соң ишетүчеләр өчен; 
V төре-балалар өчен булган авыр бозу сөйләм; 
VII төр-психик үсеш тоткарланган балалар өчен; 
VIII төр-акылга зәгыйфь балалар өчен; 
20 кеше-шәһәр җирлегендә озак вакыт дәвалануга мохтаҗ балалар өчен шифаханә 

белем бирү оешмалары өчен; 
15 кеше – авыл җирлегендә озак вакыт дәвалануга мохтаҗ балалар өчен шифаханә 

белем бирү оешмалары өчен. 
Хезмәт өйрәтү, социаль-көнкүреш ориентировкасы буенча дәресләр үткәргәндә, 

сыйныф факультатив дәресләр (төркем) ике төркемгә бүленә. Сыйныф (төркем) 
төркемнәргә бүлгәндә кызлар һәм малайлар өчен хезмәт Укыту профиле, шулай ук 
гомуми белем бирү оешмасы төре исәпкә алына. 

3.3. Белем бирү оешмаларының озайтылган көн төркемнәре тәрбиячеләренә –  
25 кеше. 

3.4. Гомуми белем бирү оешмалары тәрбиячеләренә, интернат булган белем бирү 
оешмаларында, ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен, 
гомуми белем бирү оешмалары каршындагы интернатларда тәрбиячеләргә: 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгы җитештерүдәге бәхетсезлек очраклары нәтиҗәсендә зыян күргән 
хезмәткәрләр хакындагы мәгълүматларны публикацияләүне дәвам итә.; 

10 кеше-озак вакыт дәвалануга мохтаҗ балалар өчен шәһәр санаторий мәгариф 
оешмасында; 

7 кеше-озак вакыт дәвалануга мохтаҗ балалар өчен авыл санаторий мәгариф 
оешмасында; 

5 кеше – махсус гомуми белем бирү мәктәбе (девиант тәртипле укучылар өчен 
укыту-тәрбия оешмасы), интернат булган гомуми белем бирү оешмасы өчен: 

I төре-начар ишетүчеләр өчен балалар белән тоткарлау психик үсеш яки 
умственной отсталостью; 

II төр-сөйләмнең начар ишетүче һәм соңгырак зәгыйфь балалар өчен, ишетү 
бозылуына һәм акылга зәгыйфьлегенә бәйле; 

II төр-сөйләмнең ишетү бозылуга, психик үсеш тоткарлануына бәйле 
тирәнәйтелмәгән һәм начар ишетүче балалар өчен; 

III төр-сукырлар өчен психик үсеш тоткарлануы белән; 
III төр-сукырлар өчен акыл ягыннан артта калган балалар өчен; 
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IV төр-начар күрүчеләр һәм начар ишетүчеләр өчен; 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгында социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча республика өчъяклы 
комиссиясе янәшәсендә халыкның тормыш дәрәҗәсе, керемнәре, хезмәткә түләү буенча 
Координация советының чираттагы утырышы узды.; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгында социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча республика өчъяклы 
комиссиясе янәшәсендә халыкның тормыш дәрәҗәсе, керемнәре, хезмәткә түләү буенча 
Координация советының чираттагы утырышы узды.; 

4 кеше – иҗтимагый куркыныч эшләр башкарган сәламәтлек мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен гомуми белем бирү оешмалары өчен (психик 
үсеш тоткарлануы һәм акылга зәгыйфьлеге җиңел формалары); 

6 кеше-интернат булган гомуми белем бирү оешмасы өчен: 
I төр – саңгыраулар өчен; 
II төр-сөйләмнең тирән бозылуына бәйле начар ишетүче һәм соңгырган балалар 

өчен; 
8 кеше – сукырлар өчен III төрдәге гомуми белем бирү оешмалары өчен; 
10 кеше – гомуми белем бирү оешмаларында гомуми белем бирү оешмалары, 

махсус (коррекцион) сыйныфлар өчен: 
II төр-сөйләмнең начар ишетүче һәм соң Сүнгән зәгыйфь балалар өчен; 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы җитештерүдәге бәхетсезлек очраклары нәтиҗәсендә зыян күргән 
хезмәткәрләр хакындагы мәгълүматларны публикацияләүне дәвам итә.; 

VIII төр-тирән акылга зәгыйфь балалар өчен; 
12 кеше-интернат булган гомуми белем бирү оешмасы өчен: 
Начар күрүчеләр һәм соң ишетүчеләр өчен VI төр; 
V төре-балалар өчен булган авыр бозу сөйләм; 
VII төр-психик үсеш тоткарланган балалар өчен; 
VIII төр-акылга зәгыйфь балалар өчен. 
3.5. Мәктәпкәчә яшьтәге укучылар (тәрбияләнүчеләр) төркемендә эшләүче өлкән 

тәрбиячеләргә, тәрбиячеләргә, музыка җитәкчеләренә, укытучыларга-дефектологларга, 
укытучы-логопедларга, педагог-психологларга, кече тәрбиячеләргә, тәрбиячеләрнең 
ярдәмчеләренә үсешләрендә тайпылышлар булган өлкән тәрбиячеләргә, укытучыларга: 

төркемнәрдә өч яшькә кадәрге балалар өчен: 
5 кеше-катлаулы дефектлы балалар өчен (физик һәм (яки) психик үсештә Ике яки 

аннан да күбрәк җитешсезлекләре булган)); 
6 кеше – начар ишетүче балалар, сукыр балалар, начар күрүче балалар, 

амблиопияле балалар, терәк-хәрәкәт аппараты бозылган балалар, җиңел дәрәҗәдә артта 
калган балалар, психик үсеш тоткарланган балалар өчен; 

10 кеше-сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен туберкулез 
интоксикациясе булган балалар өчен; 

12 кеше-башка Категория балалар өчен, аларга махсус сәламәтләндерү чаралары 
комплексы кирәк; 

төркемнәрдә өч яшьтән өлкәнрәк балалар өчен: 
5 кеше – балалар өчен аутизм, балалар белән катлаулы дефектом (булган ярашуы 

ике яки артык җитешсезлекләрне физик һәм (яки) психик үсеше); 
6 кеше-чукраклар балалар, сукыр балалар өчен; 
8 кеше-начар ишетүче, терәк-хәрәкәт аппараты бозылган балалар, уртача, авыр 

артта калган балалар өчен; 
10 кеше-психик үсеш тоткарлануы, начар күрүче балалар, амблиопия, кылышлы 

балалар, җиңел дәрәҗәдәге артта калган балалар өчен; 
12 кеше – фонетик-фонетик тайпылышлар булган балалар өчен; 
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15 кеше-туберкулез интоксикациясе булган балалар, сәламәтлек мөмкинлекләре 
чикләнгән башка балалар, махсус сәламәтләндерү чаралары комплексы кирәк булган 
башка Категория балалар өчен. 

 
3.6. Мәктәпкәчә яшьтәге укучылар (тәрбияләнүчеләр) белән төркемнәрдә эшләүче 

өлкән тәрбиячеләргә, тәрбиячеләргә, музыка җитәкчеләренә, укытучылар-
дефектологларга, логопедларга, педагог-психологларга, кече тәрбиячеләргә, 
тәрбиячеләргә ярдәмчеләргә: 

төркемнәрдә балалар өчен: 
ике айдан бер елга кадәр-10 кеше; 
бер елдан өч елга кадәр-15 кеше; 
өч яшьтән җиде яшькә кадәр-20 кеше; 
төрле яшьтәге төркемнәрдә: 
төркемдә ике төрле яшьтәге балалар булганда (ике айдан алып өч яшькә кадәр) –  

8 кеше; 
төркемдә өч төрле яшьтәге балалар булу (өчтән алып җиде яшькә кадәр) –  

10 кеше; 
төркемдә ике төрле яшьтә балалар булу (өчтән алып җиде яшькә кадәр) –  

20 кеше. 
3.7. Өстәмә белем бирү педагогларына, тренер-укытучыларга: 
15 кеше-шәһәр җирендәге гомуми белем бирү оешмаларында; 
10 кеше-авыл җирлегендәге гомуми белем бирү оешмаларында. 
 

IV.  Хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладларын формалаштыру тәртибе  
гомуми белем бирү оешмаларында  

 
1. Атнага (елга) педагогик эш сәгатьләре нормалары билгеләнгән педагогик 

хезмәткәрләрнең хезмәт хакы ставкасы өчен вазыйфаи окладлары түбәндәге формула 
буенча исәпләнә:: 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓

𝐻𝑁
+ 𝑃, 

 
монда: 

 

𝑂𝑑 - педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакы ставкасы өчен атнасына (елга) 
педагогик эш сәгатьләре нормалары билгеләнгән вазыйфаи окладлары; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган гомуми белем 
бирү оешмаларының педагогик хезмәткәренең база оклады күләме; 

𝐻𝑓 – гомуми белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләре тарафыннан 

педагогик эш алып бару сәгатьләренең факттагы саны; 

𝐻𝑁 – әлеге Нигезләмәнең III бүлеге белән билгеләнгән гомуми белем бирү 
оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать 
нормасы; 

𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 
тәэмин итүгә компенсация педагогик хезмәткәрләргә уку йөкләнешенә пропорциональ 
рәвештә билгеләнә, ләкин төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш. 

 
2. Мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары (әлеге Нигезләмәнең 4.1 

пункты белән билгеләнгән педагогик хезмәткәрләрдән тыш), мәдәният хезмәткәрләренең, 
гомуми белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары 
түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 × 𝑆 + 𝑃 , 
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монда: 

 

𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 

𝑂𝑏 - әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган гомуми белем бирү 
оешмалары хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝑆 - асылда эшләнгән вакыт (ставкасы); 
𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 

тәэмин итүгә компенсация педагогик хезмәткәрләргә ставкага пропорциональ рәвештә 
билгеләнә, әмма төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш. 

 
V.  Педагогик хезмәткәрләргә квота булмаган эш белән тәэмин ителгәне өчен 

түләү 
 
1. Түләү педагогик хезмәткәрләргә өчен краудиторную занятость үз эченә ала: 
укучылар белән тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф 

җитәкчесе вазыйфаларын башкарган өчен түләүләр; 
язма эшләрне тикшерү өчен түләү (дәфтәрләрне тикшерү)); 
уку кабинетлары, уку-укыту остаханәләре, спорт заллары, лабораторияләр, укыту-

тәҗрибә участоклары, Музейлар мөдирләре өчен түләүләр; 
фән, методик яки цикллы комиссия, методик берләшмәләр белән җитәкчелек иткән 

өчен түләүләр. 
2. Укучылар белән тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф 

җитәкчесе функцияләрен гамәлгә ашырган өчен түләү уку елы башына елга бер тапкыр 
билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑛𝑧
𝑘𝑟 = 𝐴 + 𝐾𝑟 × 𝑌𝑘 , 

 
монда: 

 

𝐵𝑛𝑧
𝑘𝑟 - укучылар белән тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф 

җитәкчесе функцияләрен башкарган өчен түләү күләме; 

𝐴 - укучылар белән тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф 
җитәкчесе функцияләрен тормышка ашырган өчен түләүләрнең даими өлеше; 

𝐾𝑟 - тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф җитәкчесе 
функцияләрен тормышка ашырган өчен түләүләрнең алмашынучан өлеше; 

𝑌𝑘 - сыйныфта укучылар саны. 
Укучылар белән тәрбия эшен оештыру һәм координацияләү буенча сыйныф 

җитәкчесе функцияләрен башкарган өчен түләүләрнең даими өлеше аена 300 сум тәшкил 
итә, әлеге функцияләрне гамәлгә ашыру өчен түләүләрнең алмаш өлеше күләме аена 80 
сум. 

3. Язма эшләрне тикшерү (дәфтәрләрне тикшерү) өчен түләү түбәндәге формула 
буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑛𝑧
𝑝𝑡 = (∑ 𝑂𝑏 ×

𝐻𝑓 × 𝑌𝑓

𝐻𝑁 × 𝑌𝑁
+ 𝑃)  × 𝐷𝑝𝑡 , 

монда: 
 

𝐵𝑛𝑧
𝑝𝑡

 - язма эшләрне тикшерү өчен түләү күләме (дәфтәрләрне тикшерү)); 

𝑂𝑏  − гомуми белем бирү оешмасының педагогик хезмәткәренең әлеге Нигезләмәнең II 
бүлеге нигезендә кабул ителә торган база оклады күләме; 

𝐻𝑓 - гомуми белем бирү оешмасында фән буенча педагогик эш алып бару 
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сәгатьләренең факттагы саны; 
𝑌𝑓  − гомуми белем бирү оешмасында педагогик хезмәткәр тарафыннан күрсәтелә 

торган хезмәтләрнең факттагы саны; 

𝐻𝑁 - әлеге Нигезләмәнең III бүлеге белән билгеләнгән гомуми белем бирү 
оешмаларында педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать 
нормасы; 

𝑌𝑁  - гомуми белем бирү оешмасында педагогик хезмәткәр тарафыннан күрсәтелә 
торган хезмәтләрнең норматив саны; 

𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән тәэмин 
итүгә компенсация уку йөкләнешенә пропорциональ рәвештә билгеләнә, ләкин төп эш 
урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш; 

𝐷𝑝𝑡 - язма эшләрне тикшерү өчен өстәмә түләү күләме (дәфтәрләрне тикшерү), ул 1 

нче таблицада китерелгән. 
3.1. Педагогик хезмәткәр тарафыннан төрле сыйныфларда һәм төрле фәннәр 

буенча язма эшләрне тикшерү барышында язма эшләрне тикшерү өчен түләү күләме 
(дәфтәрләрне тикшерү) һәр фән һәм класс буенча түләү суммасы буларак исәпләнә. 

 
11 нче таблица 

 
 

Күләме өстәмә тикшерү язма эшләр (тикшерү дәфтәрләре)  
гомуми белем бирү оешмаларында  

 

№
  

п
/п 

Эш исеме Зурлык  
өстәмә,  
процент 

 

1
.  

Башлангыч сыйныфларда, рус теле һәм 
әдәбиятыннан, туган тел һәм әдәбияттан, математикадан 
дәфтәрләрне тикшерү 

12,0 

2
. 

Чит тел буенча язма эшләрне тикшерү 7,0 

3
. 

Информатика, җәмгыять белеме, биология, химия, 
физика, география буенча язма эшләрне тикшерү 

3,6 

 
 
 
4. Гомуми белем бирү оешмаларында уку кабинетлары, уку-укыту остаханәләре, 

спорт заллары, лабораторияләр, укыту-тәҗрибә участоклары, музейлар өчен түләү 
тәшкил итә: 

уку кабинетлары, лабораторияләр, музейлар белән җитәкчелек иткән өчен-444 сум; 
уку остаханәләре, спорт заллары һәм укыту-тәҗрибә участоклары белән 

җитәкчелек иткән өчен-833 сум. 
Кабинетлар һәм уку остаханәләре, спорт заллары, лабораторияләр белән 

җитәкчелек итү уку-методик, дидактик һәм күрсәтмә материалның Кабинетның белем 
бирү процессын җиһазландыруга карата расланган таләпләрнең кимендә 50 проценты 
белән җиһазланганда уку кабинеты паспорты таләпләренә туры килү дәрәҗәсе белән 
билгеләнә. 

4.1. Берничә уку кабинеты, уку-укыту остаханәләре, спорт заллары, 
лабораторияләре, укыту-тәҗрибә участоклары, музейлар эшен педагогик хезмәткәр 
белән тәэмин иткәндә күрсәтелгән эшне тәэмин иткән өчен түләү күләме һәр уку 
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кабинеты, укыту остаханәсе, спорт залы, лаборатория, укыту-тәҗрибә участогы, музей 
буенча түләү суммасы буларак исәпләнә. 

5. Фән, методик һәм цикл комиссияләре, методик берләшмәләр белән җитәкчелек 
иткән өчен түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑛𝑧
𝑟𝑘 = 𝑂𝑏 × 𝐷𝑟𝑘 , 

 
монда: 

 

𝐵𝑛𝑧
𝑟𝑘 - фән, методик һәм цикл комиссияләре, методик берләшмәләр белән 

җитәкчелек иткән өчен түләү күләме; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган гомуми белем 
бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝐷𝑟𝑘 - фән, методик һәм цикл комиссияләре, методик берләшмәләр белән 
җитәкчелек иткән өчен өстәмә түләү күләме, ул 3 процент тәшкил итә. 

5.1. Педагогик хезмәткәр белән берничә комиссия, берләшмәләр белән җитәкчелек 
иткән очракта түләү күләме күрсәтелгән очракта һәр комиссия, берләшмә буенча түләү 
суммасы буларак исәпләнә. 

 
VI. Кызыксындыру характерындагы түләү 

 
1. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә хезмәткәрләрне сыйфатлы хезмәт 

нәтиҗәләренә стимуллаштыруга юнәлдерелгән түләүләр, шулай ук башкарылган эш өчен 
бүләкләү керә. 

1.1. Түләү кызыксындыру характерындагы үз эченә ала: 
квалификация категориясе өчен түләүләр; 
белем бирү программасы спецификасы өчен түләү; 
дәүләт бүләкләре булу өчен түләүләр; 
профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр; 
премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре;  
башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр. 
 
2. Квалификация категориясе өчен түләүләр педагогик хезмәткәрләр һәм структур 

бүлекчәләр җитәкчеләренең һөнәри-квалификация вазыйфаи төркемнәре 
хезмәткәрләренә бирелә, аларда гамәлдәге квалификация категориясе гамәлдә булу 
срогы чикләрендә булганда һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 
𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме, ул 2 нче таблицада 
китерелгән. 

 
11 нче таблица 

 
 

Мәгариф хезмәткәрләренә квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр 
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күләме 
 

Квалифика
ция дәрәҗәсе 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, 
процент 

 

1 2 3 

Вазыйфаларның һөнәри-квалификация төркеме  
педагогик хезмәткәрләр 

Беренче беренче квалификация категориясе 10,0 

югары квалификация категориясе 22,0 

Икенче беренче квалификация категориясе 12,0 

югары квалификация категориясе 24,0 

Өченче беренче квалификация категориясе 12,0 

югары квалификация категориясе 24,0 

Дүртенче беренче квалификация категориясе 12,0 

югары квалификация категориясе 24,0 

Вазыйфаларның һөнәри-квалификация төркеме  
структур бүлекчәләр җитәкчеләре 

Беренче беренче квалификация категориясе 12,0 

югары квалификация категориясе 24,0 

Икенче беренче квалификация категориясе 12,0 

югары квалификация категориясе 24,0 

Өченче беренче квалификация категориясе 12,0 

югары квалификация категориясе 24,0 

 
Квалификация категориясе өчен түләүләрне билгеләү (үзгәртү) тиешле аттестация 

комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгән көннән алып башкарыла. 
3. Белем бирү программасы спецификасы өчен түләүләр аерым категория 

тәрбияләнүчеләр (укучылар) белән эшләгән өчен гомуми белем бирү оешмаларында 
мәгариф хезмәткәрләренә бирелә. 

3.1. Педагогик эш сәгатьләре нормалары билгеләнгән педагогик хезмәткәрләр өчен 
хезмәт хакы ставкасы өчен түләү түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑜𝑝 = (𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓 × 𝑌𝑓

𝐻𝑁 × 𝑌𝑁
+ 𝑃) × 𝐷𝑠𝑜𝑝, 

 
монда: 
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𝐵𝑠𝑜𝑝 - белем бирү программасы спецификасы өчен түләүләр; 

𝑂𝑏 - әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган гомуми белем бирү 
оешмасының педагогик хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝐻𝑓 - гомуми белем бирү оешмасының педагогик эш алып бару сәгатьләренең 

факттагы саны; 
𝑌𝑓 - гомуми белем бирү оешмасы хезмәткәрләре күрсәтә торган хезмәтләрнең 

факттагы саны; 

𝐻𝑁 - әлеге Нигезләмәнең III бүлеге тарафыннан билгеләнгән гомуми белем бирү 
оешмасында педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать 
нормасы; 

𝑌𝑁 - гомуми белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре тарафыннан 
күрсәтелә торган хезмәтләрнең норматив саны; 

𝑃 - педагогик хезмәткәрләргә уку йөкләнешенә пропорциональ рәвештә билгеләнә, 
әмма төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмый торган 100 сум күләмендә китап 
чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән тәэмин итүгә компенсация; 

𝐷𝑠𝑜𝑝 - белем бирү программасы спецификасы өчен өстәмә түләү күләме, ул 3 нче 

таблицада китерелгән. 
3.2. Мәгариф хезмәткәрләре өчен белем бирү программасы спецификасы өчен 

түләү (әлеге Нигезләмәнең 3.1 пункты белән билгеләнгән педагогик хезмәткәрләрдән 
тыш) һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑠𝑜𝑝 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑜𝑝, 

 
монда: 

 
𝐵𝑠𝑜𝑝 - белем бирү программасы спецификасы өчен түләүләр; 

𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑠𝑜𝑝 - белем бирү программасы спецификасы өчен өстәмә түләү күләме, ул 3 нче 

таблицада китерелгән. 
3.3. Мәгариф оешмаларында педагогик һәм укыту-ярдәмче хезмәткәрләрнең 

билгеле бер категория укучылар (тәрбияләнүчеләр) белән эшләгәндә берничә нигез 
буенча белем бирү программасы спецификасы өчен түләү карала. Бу очракта белем бирү 
программасы спецификасы өчен түләү күләме һәр нигез буенча исәпләнә. 

3.4. Әлеге оешмада, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын исәпкә 
алып, белем бирү программасы спецификасы өчен өстәмә түләүләр билгеләнә торган 
хезмәткәрләр вазыйфаларының Исемлеге сайлау профсоюз органы яки хезмәткәрләр 
мәнфәгатьләрен яклау вәкаләтле башка орган белән килешү буенча һәр оешмада 
раслана. 
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3нче таблица 
 

Күләме өстәмә белем бирү программасы 
 

№
 т/с 

 

Белем бирү программасы 
спецификасы өчен өстәмә билгеләү 

нигезләре 

Белем бирү программасы спецификасы өчен өстәмәләр 
билгеләнә торган вазыйфалар 

Зурлык  
өстәмә,  
процент һөнәри-квалификация төркеменең 

исеме 
квалификац

ия дәрәҗәсе  

1 2 3 4 5 

1
.  

Интернат булган гомуми белем 
бирү оешмаларында эш 

беренче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче 
персонал вазыйфасы 

беренче 5,5 

икенче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче 
персонал вазыйфасы 

беренчесе-
икенчесе 

5,5 

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы беренчесе-
дүртенче 

5,5 

структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфалары 

беренчесе-
икенчесе 

5,5 

2
. 

Лицей, гимназия классларында 
эш 

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы дүртенче 5,5 

структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфалары 

беренчесе-
икенчесе 

5,5 

3
. 

Психологик-педагогик һәм медик-
педагогик комиссияләрдә, логопед 
пунктларында эшләү 

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы икенчесе-
дүртенче 

4,0 

4
. 

Авыл һәм шәһәр тибындагы 
бистә җирлекләрендә урнашкан укыту 
рус телендә алып барылмаган гомуми 
белем бирү оешмаларында 1 –  

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы 4 3,0 

структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфалары 

беренчесе-
икенчесе 

3,0 
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1 2 3 4 5 

11нче сыйныфларда һәм 5 –  
11нче сыйныфларда рус теле һәм 
әдәбиятен укыту 

5
.  

Авыл җирендә һәм шәһәр 
тибындагы поселокларда урнашкан рус 
теле булмаган мәктәпкәчә 
төркемнәрендә балаларны рус теленә 
өйрәтү 

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы өченче-
дүртенче 

3,0 

6
. 

Гомуми белем бирү 
оешмаларында туган телне (татар, 
чуаш, мари һ. б.) һәм әдәбиятны укыту 

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы дүртенче 3,0 

структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфалары 

беренче 3,0 

7
. 

Рус телендә белем алучы 
мәктәпкәчә төркемнәрдә балаларны 
(татар, чуаш, мари һәм башкалар) туган 
телгә өйрәтү 

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы өченче-
дүртенче 

3,0 

8
. 

Чит телне тирәнтен өйрәнүле 
гомуми белем бирү оешмаларында 
гамәли эштә куллану 

 

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы дүртенче 5,5 

структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфалары 

беренчесе-
икенчесе 

5,5 

9
. 

Гомуми белем бирү 
оешмаларында һәм мәктәпара уку 
комбинатларында эш 

Татарстан Республикасы Мәгариф 
һәм фән министрлыгының коррупциягә 
каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре 
турында хисаплар 

беренче 14,0 

икенче 16 

өченче 18 

1
0. 

Кадетлар корпусы «статусына ия 
гомуми белем бирү оешмаларында эш» 

педагогик хезмәткәрләр вазыйфасы беренчесе-
дүртенче 

20,0 
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4. Россия Федерациясе дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар 
Союзы, Союз һәм автономияле республикалар булган өчен түләүләр Совет Социалистик 
Республикалар һәм Татарстан Республикасы берлеге составында беренче һәм икенче 
дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә 
керүче мәгариф хезмәткәрләре, структур бүлекчәләрнең педагогик хезмәткәрләре һәм 
җитәкчеләре вазыйфалары буенча бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясе 
дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Берлеге булган өчен өстәмә түләү 
күләме 7 процент тәшкил итә. 

Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре (Татарстан Автономияле Совет 
Социалистик Республикасы) булу өчен өстәмә түләү күләме 6 процент тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясенең, 
Россия Совет Федератив Социалистик Республикасының, Татарстан Республикасының, 
Совет Социалистик Республикалар Берлегенең тармак бүләкләре булу өчен өстәмә түләү 
күләме 4 процент тәшкил итә. 

Россия Федерациясенең Мактау грамотасы булу өчен өстәмә түләү күләме 2 
процент тәшкил итә. Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы (Россия Федерациясе 
Мәгариф һәм фән министрлыгы, Россия Федерациясе  Мәгариф министрлыгы)  
ведомство бүләкләре бүләкләү Тәртибе белән ярашлы Россия Федерациясе мәгариф 
министры  (Россия Федерациясе мәгариф һәм фән министры, Россия Федерациясе 
мәгариф министры) боерыгы белән  Россия Федерациясе  Мактау грамотасы  булган 
мәгариф хезмәткәрләренә өстәмә   

Татарстан Республикасының «Мәгарифтәге казанышлары өчен» күкрәк билгесе 
булу өчен өстәмә түләү күләме 2 процент тәшкил итә. «Мәгарифтәге казанышлары өчен» 
Татарстан Республикасы күкрәк билгесе булу өчен өстәмә түләү Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән министры (Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры) 
боерыгы нигезендә билгеләнә. 

Мәгариф хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә торган дәүләт һәм ведомство 
бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасында китерелгән. 

4.1. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган мәгариф 
хезмәткәрләренә аларның булу өчен түләү мәгариф хезмәткәрен сайлау буенча дәүләт 
бүләкләренең берсе буенча билгеләнә. 

5. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри-квалификация төркемнәре һәм 
квалификация дәрәҗәләре киселешендә, профиль буенча эшнең дәвамлылыгына карап, 
стажировка буенча төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠, 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи 
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окладлары; 

𝐷𝑠 – размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в  
таблице 4. 

 
4 нче таблица 

 
Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Һөнәри-квалификация 
төркеменең исеме 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Стажлы 
төркем 

Өстә
мә күләме, 

процент 

Икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

беренчесе-
икенчесе 

4тән алып  

10 яшькә кадәр 

1,0 

10 яшьтән 

алып 15 яшькә 

кадәр 

2,0 

15 яшьтән 

өлкәнрәк 

3,0 

Педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

беренчесе-
дүртенче 

2 яшьтән 

алып 6 яшькә 

кадәр 

2,0 

6дан алып 

10 яшькә кадәр 

3,0 

10 яшьтән 

алып 15 яшькә 

кадәр 

3,5 

15 яшьтән 

өлкәнрәк 

4,0 

Структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

беренчесе-
өченче 

2 яшьтән 

алып 6 яшькә 

кадәр 

2,0 

6дан алып 

10 яшькә кадәр 

3,0 

10 яшьтән 

алып 15 яшькә 

кадәр 

3,5 

15 яшьтән 

өлкәнрәк 

4,0 

 
5.1. Эш стажын үзгәрткәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен 

билгеләү (үзгәртү) эш стажы үзгәргәндә, стажны раслаучы документлар оешмада булса 
яки стажны раслаучы кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, эш стажы өчен 
түләү күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешкәннән соң башкарыла. 

5.2. Педагогик эш стажына 5нче таблицага ярашлы мәгариф һәм башка 
оешмаларда педагогик, җитәкчелек һәм методик эш кертелә. 

 
5нче таблица 
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Мәгариф хезмәткәрләренең педагогик стажына исәпләнгән учреждениеләр, 

оешмалар һәм вазыйфалар, эш вакыты исемлеге   
 

Исеме 
 

учреждениеләр һәм 
оешмалар 

Вазыйфаның исеме 

 

1 2 

Белем бирү оешмалары 
(шул исәптән югары һөнәри 
белем бирү оешмалары, югары 
урта хәрби белем бирү 
оешмалары, өстәмә һөнәри 
белем бирү (квалификация 
күтәрү) оешмалары);  

социаль хезмәт 
күрсәтүне гамәлгә ашыручы 
медицина оешмалары һәм 
оешмалары: балалар 
йортлары: өлкәннәр өчен 
оешмаларда шифаханәләр, 
клиникалар, сырхауханәләр, 
хастаханәләр һ. б., шулай ук 
бүлекләр, балалар өчен 
палаталар 

 

Укытучылар, укытучылар, дефектологлар, 
укытучы-логопеды (логопеды), педагог-оештыручылар 
(тормыш иминлеге нигезләре, армиягә кадәр әзерлек), 
физик тәрбия җитәкчеләре, өлкән мастерлар, 
производствога өйрәтү мастерлары (шул исәптән 
транспорт чаралары йөртүгә өйрәтү, авыл хуҗалыгы 
машиналарында эшләү, язу машиналарында һәм башка 
оештыру техникасында эшләү), өлкән методистлар, 
өлкән инструкторлар, инструкторлар-методистлар (шул 
исәптән физик культура һәм спорт буенча, туризм 
буенча), концерт тәрбиячеләре, өлкән тәрбиячеләр, 
тәрбиячеләр, балалар бакчалары тәрбиячеләре, 
тәрбиячеләр, тәрбиячеләр, тәрбиячеләр, өлкән 
методистлар, сыйныф тәрбиячеләре, социаль 
педагоглар, педагог-психологлар, педагог-
оештыручылар, өстәмә белем бирү педагоглары, өлкән 
тренерлар, тренерлар-укытучылар, өлкән әйдаманнар 
(пионервожатыйлар), физкультура буенча 
инструкторлар, хезмәт буенча инструкторлар, директор 
(җитәкчеләр, мөдирләр), укыту, укыту-тәрбия эшләре 
буенча директор урынбасарлары (җитәкчеләр, 
мөдирләр), укыту-тәрбия эшләре буенча, укыту-тәрбия 
эшләре буенча, укыту-тәрбия эшләре буенча, укыту-
тәрбия эшләре буенча, укыту-тәрбия эшләре буенча, 
укыту-тәрбия эшләре буенча, укыту-укыту уку бүлеге 
мөдирләре, мөдирләре (начальниклар): укыту-
консультация пунктлары, логопед пунктлары, 
интернатлар, бүлекләр, бүлекләр, лабораторияләр, 
кабинетлар, секцияләр, филиаллары, курслар һәм 
башка структур бүлекчәләр, укыту (тәрбияләү) 
процессы, методик тәэмин ителеш белән бәйле булган 
уку-укыту-консультация пунктлары, режим буенча өлкән 
кизү торучылар, аккомпаниаторлар, культаторлар, 
экскурсоводлар; профессор-укытучылар составы 
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1 2 

Барлык атамаларның 
методик (укыту-методик) 
оешмалары (ведомство 
буйсынуында булуына бәйсез 
рәвештә) 

Җитәкчеләр, аларның урынбасарлары, мөдирләр: 
секторлар, кабинетлар, лабораторияләр, бүлекләр; 
эшчәнлекләре методик тәэмин итүгә бәйле фәнни 
хезмәткәрләр; өлкән методистлар, методистлар 

Мәгариф идарәсе 
органнары һәм мәгариф 
оешмалары белән җитәкчелек 
итүче органнар (структур 
бүлекчәләр) 

Җитәкче, инспекторлык, методик вазыйфалар, 
инструктор, шулай ук белгечләрнең башка вазифалары 
(икътисадый, финанс, хуҗалык эшчәнлеге, төзелеш, 
тәэмин итү, эш башкару белән бәйле вазифалардан 
тыш)) 

Производствода кадрлар 
әзерләү һәм 
квалификацияләрен күтәрү 
мәсьәләләре белән 
шөгыльләнүче оешмаларның, 
министрлыклар 
(ведомстволар) 
бүлекчәләренең кадрлар 
бүлекләре( бүлекләре)  

Производствода эшчеләрне производствога 
өйрәтү буенча штатлы укытучылар, җитәкче, инспектор, 
инженер, методик вазыйфалар, аларның эшчәнлеге 
квалификация күтәрү һәм әзерләү мәсьәләләре белән 
бәйле 

РОСТО (ДОСААФ) һәм 
гражданлык авиациясе 
мәгариф оешмалары 

Җитәкчелек, команда-очучы, команда-инструктор, 
инженер-инструктор, инструктор һәм укытучылар 
составы, производствога өйрәтү осталары, инженер-
инструктор-методистлар, инженер-очучы-методистлар 

Учреждениеләр, 
предприятиеләр һәм 
оешмалар тулай тораклары, 
торак-эксплуатация 
оешмалары, яшьләр торак 
комплекслары, балалар 
кинотеатрлары, яшь тамашачы 
театрлары, курчак театрлары, 
балалар һәм яшүсмерләр 
белән эшләү предприятиеләре 
һәм оешмалары бүлекчәләре 

Тәрбиячеләр, педагог-оештыручылар, педагог-
психологлар (психологлар), укытучылар, өстәмә белем 
бирү педагоглары (түгәрәкләр җитәкчеләре), балалар 
һәм яшүсмерләр белән эшләү буенча инструкторлар 
һәм инструкторлар-методистлар, тренерлар-
укытучылар һәм башка белгечләр, балалар бүлекләре, 
сектор мөдирләре 

Төзәтү колонияләре, 
тәрбия колонияләре, тикшерү 
изоляторлары һәм төрмәләр, 
дәвалау-төзәтү оешмалары 

Вазифаларда педагогик белем булганда эш 
(хезмәт) : тәрбия эшләре буенча җитәкче урынбасары, 
отряд начальнигы, өлкән инспектор, гомуми белем бирү 
(укыту) буенча инспектор, өлкән инспектор-методист 
һәм инспектор-методист, производство-техник белем 
бирү буенча өлкән инженер һәм инженер, җитештерү 
буенча укыту буенча өлкән мастер һәм мастер, өлкән 
инспектор һәм режим буенча инспектор, укыту-техник 
кабинеты мөдире, психолог 
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1 2 

Искәрмә.  
Педагогик эш стажына кертелә: 
өлкәннәр өчен социаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы медицина оешмаларында 

һәм оешмаларында укытучылар-дефектологлар, логопедлар, тәрбиячеләр сыйфатында 
эш вакыты; 

СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә башка учреждениеләрдә һәм 
оешмаларда эшләү, югары белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү 
оешмаларында урта звено белгечләрен киләсе тәртиптә әзерләү программалары буенча 
укыту вакыты: 

педагогик хезмәткәрләрнең педагогик эш стажына бернинди шартларсыз  һәм 
чикләүләрләрсез  исәпләнә: 

вакыт табылу хәрби хезмәткә контракт буенча бер көн исәбеннән хәрби хезмәт бер 
көндә эш, ә вакытта булу хәрби хезмәткә чакыру буенча – бер көн хәрби хезмәт өчен ике 
көн эш; 

фильмотека мөдире һәм методист булып эшләү вакыты; 
педагогик эш стажына педагогик хезмәткәрләргә аерым вакыт та, бергә алынган бу 

чорларга кадәр булган һәм алар артыннан турыдан-туры педагогик эшчәнлек алып 
барган очракта түбәндәге вакыт исәпләнә: 

СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә офицер, сержант, югары 
составлар, прапорщиклар һәм мичман вазыйфаларында (шул исәптән ЭЭМ 
гаскәрләрендә, гаскәрләрдә һәм куркынычсызлык органнарында) хезмәт итү вакыты, 
контракт буенча һәм чакырылыш буенча хәрби хезмәттә булу вакытыннан тыш; 

Россия Федерациясе халык мәгарифе һәм фән хезмәткәрләре һөнәр берлегенең 
территориаль оешмалары аппаратларында (комитетларында, советларында) җитәкче, 
инспекторлык, инструкторлык һәм башка вазыйфаларында (мәгариф, югары мәктәп һәм 
фәнни оешмалар) эш вакыты; профсоюз органнарында сайлау вазыйфаларында; 
балалар фондының педагогик җәмгыятьләрендә һәм идарәләрендә инструкторлык һәм 
методик вазыйфаларда; укытучы йорты директоры (мөдире) вазыйфасында (халык 
мәгарифе, һөнәри белем бирү хезмәткәрләре); балигъ булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау комиссияләрендә яисә балигъ булмаганнарның социаль-
хокукый Эчке эшләр органнарының балигъ булмаганнар эшләре буенча 
инспекцияләрдә, балалар милициясе бүлмәләрендә хокук бозуларны кисәтү буенча 
бүлекчәләрдә (балигъ булмаганнар эшләре буенча инспекцияләрдә). 

 
5.3. Педагогик хезмәткәрләрнең аерым категорияләре педагогик эш стажына СССР 

һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә хезмәт итү вакыты һәм оешмаларында 
(һөнәре) белем бирү оешмасында яисә укытыла торган предмет профилендә (курс, 
дисциплина, түгәрәк) тиешле эш вакыты исәпкә алына): 

укытучылар-оештыручыларга (тормыш иминлеге нигезләре, армиягә кадәр 
әзерлек); 

укытучыларга һәм укытучыларга, физик тәрбия җитәкчеләренә, физкультура 
инструкторлары, инструктор-методистларга (өлкән инструктор-методистларга), тренер-
укытучыларга (өлкән тренер-укытучылар); 

укытучылар, хезмәт (һөнәри) укыту, технологияләр, сызлау, рәсем сәнгате, 
информатика, махсус дисциплиналар, шул исәптән аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүле 
гомуми белем бирү оешмаларының (сыйныфларның) махсус дисциплиналары 
укытучылары; 

өстәмә белем бирү педагогларына; 
эксперименталь белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләренә; 
педагог-психологларга; 
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методистларга; 
музыкаль һәм сәнгать гомуми белем бирү оешмаларының махсус дисциплиналары 

укытучыларына. 
5.4. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары, бала йортлары тәрбиячеләренә (өлкән 

тәрбиячеләренә) педагогик стажга мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының ясле төркеме 
шәфкать туташы, бала йортларының пост шәфкать туташы, ясле төркем тәрбиячеләренә 
– медицина вазыйфаларында эшләү вакыты кертелә. 

5.5. Тәрбияче ярдәмчесе һәм кече тәрбияче вазыйфаларында эшләү вакыты әлеге 
вазыйфаларда эшләгән чорда хезмәткәр педагогик белем алса яки югары белем бирү 
оешмасында яки һөнәри белем бирү оешмасында укыса, педагогик эш стажына исәпләнә. 

5.6. Учреждение һәм оешма хезмәткәрләренә сәгатьләп түләү шартларында төп 
эштән тыш башкарыла торган мәгариф оешмаларында педагогик эш вакыты, әгәр аның 
күләме (бер яки берничә белем бирү оешмаларында) уку елында 180 сәгатьтән дә ким 
булмаган булса, педагогик стажга кертелә. 

Шул ук вакытта педагогик стажга педагогик эш башкарган айлар гына исәпкә алына. 
5.7. СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә оешмалар, хезмәт итү 

эшенең туры килүе турында конкрет мәсьәләләрне хәл итү хокукы белем бирү оешмасы 
җитәкчесенә профсоюз органы белән килешү буенча бирелә. 

5.8. Мәктәпкәчә белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә 
ашыручы гомуми белем бирү оешмаларында педагогик хезмәткәрләр һәм структур 
бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләренә хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр бирелә һәм формула буенча 
исәпләнә: 

 

𝐵𝑠𝑟 = (𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓 × 𝑌𝑓

𝐻𝑁 × 𝑌𝑁
+ 𝑃) × 𝐷𝑠𝑟 , 

 
монда: 

 

𝐵𝑠𝑟  - тур интенсивлыгы өчен түләүләр; 
𝑂𝑏  − әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган гомуми белем бирү 

оешмасының база оклады күләме; 
𝐻𝑓 - гомуми белем бирү оешмасының педагогик эш алып бару сәгатьләренең факттагы 

саны; 
𝑌𝑓  − хезмәткәрләр тарафыннан гомуми белем бирү оешмасында күрсәтелә торган 

хезмәтләрнең факттагы саны; 

𝐻𝑁 – әлеге Нигезләмәнең III бүлеге тарафыннан билгеләнгән гомуми белем бирү 
оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать 
нормасы; 

𝑌𝑁  - гомуми белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре тарафыннан 
күрсәтелә торган хезмәтләрнең норматив саны; 

𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән тәэмин 
итүгә компенсация уку йөкләнешенә пропорциональ рәвештә билгеләнә, ләкин төп эш 
урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш; 

𝐷𝑠𝑟 - хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләү күләме 28 процент күләмендә 
билгеләнә. 

6. Квалификация категориясенә түләүләр тариф-квалификация 
характеристикалары нигезендә һөнәри-квалификация төркемнәре киселешендә 
аттестация йомгаклары буенча квалификация категорияләрен бирүне күздә тоткан 
белгечлек буенча эшләүче гомуми белем бирү оешмаларында мәдәният 
хезмәткәрләренә бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 
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𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 
𝑂𝑑 − гомуми белем бирү оешмаларында мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме, ул 6 нчы таблицада 
китерелгән. 

Квалификация категориясе өчен түләүне үзгәртү (билгеләү) аттестация комиссиясе 
төзелгән органның боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 

6нчы таблица 
 

Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, процент 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре 
вазыйфалары «һөнәри квалификация төркеме» 

Беренче квалификация категориясе 5,0 

Югары квалификация категориясе 8,0 

 
7. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү мәдәният, сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган 
хезмәткәрләргә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧 - мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

Социалистик Республикалар Советы Берлеге составында Татарстан Республикасы 
дәүләт бүләкләре, автоном республикалар булу өчен өстәмә түләү күләме 6 процент 
тәшкил итә. 

 Социалистик Республикалар Советы Берлеге составында Россия Федерациясе 
дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Берлеге булган өчен өстәмә түләү 
күләме 7 процент тәшкил итә. 

Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре булган 
өчен ярашлы түләүләр исемлеге әлеге Нигезләмәнең 2нче кушымтасында бирелгән. 

7.1. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган 
хезмәткәрләргә түләү хезмәткәрнең теләге буенча билгеләнә. 

8. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр урта гомуми белем бирү 
оешмаларында мәдәният хезмәткәрләренә һөнәри-квалификация төркемнәре 
киселешендә, хезмәткәрләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторларының 
үтәлешен исәпкә алып, профиль буенча эшнең дәвамлылыгына карап, стажировка 
төркемнәре буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләп чыгарыла: 

 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠, 
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монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑠 – 7нче таблицада бирелгән профиль буенча эш стажына өстәмәләр күләме. 
 

7 нче таблица 
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Исеме 
  

һөнәри-квалификация төркеме 

Стажлы төркем Өстәмә күләме, 
процент 

Урта звено мәдәният, сәнгать һәм 
кинематография хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

3 яшьтән алып 6 
яшькә кадәр 

1,0 

6дан алып 10 яшькә 
кадәр 

1,5 

10 яшьтән алып 15 
яшькә кадәр 

2,0 

15 яшьтән өлкәнрәк 2,5 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, сәнгать 
һәм кинематография хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

3 яшьтән алып 6 
яшькә кадәр 

1,0 

6дан алып 10 яшькә 
кадәр 

2,5 

10 яшьтән алып 15 
яшькә кадәр 

3,5 

15 яшьтән өлкәнрәк 4,0 

 
8.1. Эш стажы үзгәргәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен билгеләү 

(үзгәртү) стажын раслаучы документлар учреждениедә булса яки стажны раслаучы 
кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, профиль буенча эш стажы өчен түләү 
күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешүдән соң башкарыла. 

8.2. Эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләүләр мәдәният, сәнгать һәм кинематография 
учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 
хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

𝐵𝑠𝑑 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑑  , 
монда: 

 

𝐵𝑠𝑑 - эшчәнлек үзенчәлекләре өчен түләү; 
𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑠𝑑 - эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмә түләү күләме 9 процентка тигез. 
9. Квалификация категориясенә түләүләр тариф-квалификация 

характеристикалары нигезендә һөнәри-квалификация төркемнәре киселешендә 
аттестация йомгаклары буенча квалификация категорияләрен бирүне күздә тоткан 
белгечлек буенча эшләүче гомуми белем бирү оешмаларында медицина 
хезмәткәрләренә бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
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монда: 

 

𝐵𝑘𝑘- квалификация категориясе өчен түләү; 

𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑘𝑘  - 8 нче таблицада китерелгән квалификация категориясе өчен өстәмә түләү 
күләме. 

Квалификация категориясе өчен түләүне үзгәртү (билгеләү) аттестация комиссиясе 
төзелгән органның боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 

 
8нче таблица 

 
Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, процент 

Урта медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

Икенче квалификация категориясе 3,0 

Беренче квалификация категориясе 6,0 

Югары квалификация категориясе 10,0 

Табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Икенче квалификация категориясе 6,0 

Беренче квалификация категориясе 10,0 

Югары квалификация категориясе 20,0 

 
10. Эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләүләр аерым учреждениеләрдә медицина һәм 

фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑑 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑑  , 
 

монда: 
 

𝐵𝑠𝑑 - эшчәнлек үзенчәлекләре өчен түләү; 
𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑠𝑑 – размер надбавки за специфику деятельности, который приведен в  
таблице 9. 

 
10.1. Әлеге учреждениедә, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын 

исәпкә алып эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмәләр билгеләнә торган хезмәткәрләр 
вазыйфаларының исемлеге һәр учреждение тарафыннан сайлау профсоюз органы яки 
хезмәткәрләр мәнфәгатьләрен яклау вәкаләтле башка орган белән килешү буенча 
раслана. 

 
9нчы таблица 

 
Эшчәнлекнең үзенчәлеге өчен тәкъдим ителә торган өстәмәләр күләме 
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№ 
т/с 

 

Эшчәнлек үзенчәлеге өчен 
өстәмә билгеләү нигезләре 

Һөнәри-квалификация 
төркеменең исеме 

Өстәмә күләме, 
процент 

1.  Мәгариф оешмаларында эш урта медицина һәм 
фармацевтика персоналы 

17,0 

табиблар һәм провизорлар 10,0 

 
11. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган гомуми белем бирү 
оешмаларында медицина хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

 Социалистик Республикалар Советы  Берлеге составында Татарстан 
Республикасы дәүләт бүләкләре, автоном республикалар булу өчен өстәмә түләү күләме 
6 процент тәшкил итә. 

 Социалистик Республикалар Советы Берлеге составында Россия Федерациясе 
дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Берлеге булган өчен өстәмә түләү 
күләме 7 процент тәшкил итә. 

Медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре булган өчен 
ярашлы түләүләр бирелгән дәүләт бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 3нче 
кушымтасында бирелгән. 

11.1. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган 
хезмәткәрләргә түләү хезмәткәрнең теләге буенча билгеләнә. 

 
 
12. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри-квалификация төркемнәре 

киселешендә, профиль буенча эшнең дәвамлылыгына карап, стажировка буенча 
төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠𝑟 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑟 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑠 – 10нчы таблицада бирелгән профиль буенча эш стажына  өстәмә күләме. 
 

10нчы таблица 
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һөнәри-квалификация төркеменең Стажлы төркем Өстәмә түләү 
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исеме күләме,  
процент 

Беренче дәрәҗәдәге медицина һәм 
фармацевтика персоналы 

3 яшьтән алып 7 яшькә 
кадәр 

 

2,5 

5тән алып 10 яшькә кадәр 4,0 

10 яшьтән алып 15 яшькә 
кадәр 

4,5 

15 яшьтән өлкәнрәк 5,5 

Урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы 

3 яшьтән алып 5 яшькә 
кадәр 

2,5 

5тән алып 10 яшькә кадәр 3,5 

10 яшьтән алып 15 яшькә 
кадәр 

4,5 

15 яшьтән өлкәнрәк 5,5 

Табиблар һәм провизорлар 3 яшьтән алып 5 яшькә 
кадәр 

5,0 

5тән алып 10 яшькә кадәр 7,5 

10 яшьтән алып 15 яшькә 
кадәр 

9,0 

15 яшьтән өлкәнрәк 10,0 

 
12.1. Эш стажы үзгәргәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен билгеләү 

(үзгәртү) стажын раслаучы документлар учреждениедә булса яки стажны раслаучы 
кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, профиль буенча эш стажы өчен түләү 
күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешүдән соң башкарыла. 

13. Хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы, табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑟 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑟 , 
 

монда: 
 

𝐵𝑠𝑟 - хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр; 

𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑠𝑟 - хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләү күләме, ул 11 нче таблицада 
китерелгән. 

 
11 нче таблица 

 
 

Эш катлаулылыгы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һөнәри квалификация төркеменең 
исеме 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Өстәмәләр 
диапазоны, процент 

Урта медицина һәм фармацевтика икенче 1,5 
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персоналы өченче 3,0 

дүртенче 4,5 

бишенче 10,0 

Табиблар һәм провизорлар беренчесе-икенчесе 3,0 

 
14. Премия һәм башка бүләкләү түләүләре гомуми белем бирү оешмалары 

хезмәткәрләренә төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча (укытучы вазыйфасын 
башкарган хезмәткәрләрдән тыш) локаль актлар һәм оешманың коллектив килешүендә 
билгеләнгән нигезләмәләр буенча  юбилей даталары, мактау билгеләре, Рәхмәт 
хатлары, грамоталар, Дәүләт бүләкләре  алу белән бәйле аерым чор өчен (ай, квартал, 
ел) бервакытлы итеп бирелә.    

14.1. Эш йомгаклары буенча премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләрен 
гамәлгә ашыру күләме, тәртибе һәм шартлары оешманың локаль актлары һәм күмәк 
шартнамәләр белән билгеләнә. 

14.2. Гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләренә премиаль түләүгә каралган 
хезмәт хакы фонды күләме окладлар (хезмәт хакы ставкалары, вазыйфаи окладлар) 
түләүгә каралган хезмәт өчен түләү фондының 2 процентыннан да ким түгел. 

1.3. Премияләр һәм башка бүләкләүләр  Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 
елның 30 апрелендәге 722-р күрсәтмәсе белән расланган “Мәгариф һәм фәннең 
сыйфатын арттыруга юнәлтелгән социаль өлкәләрдә үзгәрешләр” чаралары (“юл 
картасы”) планын үтәгәндә, һәм Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинетының 2014 
елның 21 маенда 939-р күрсәтмәсе белән расланган, “2013-2018 елларда Татарстан 
Республикасында мәгариф һәм фәннең сыйфатын күтәрүгә юнәлтелгән  социаль өлкә 
өлкәләрендә үзгәрешләр” чаралары планын (“юл картасы”)  үтәгәндә Зеленодольск 
муниципаль районы  муниципаль оешмалары  хезмәткәрләре эшчәнлеген арттыру 
максатыннан  бер тапкыр  билгеләнергә мөмкин  

15. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү билгеләнгән вакыт эчендә төп эш 
урыны һәм төп вазыйфасы буенча гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләренә 
(укытучылар һәм укытучылар вазыйфаларын башкаручы хезмәткәрләрдән тыш) 
билгеләнә. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр күләменә йогынты ясый 
торган төп критерий булып оешмалар хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 
бәяләү критерийларының иң чик күрсәткечләренә ирешү тора. 

15.1. Оешма хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийлары 
оешма белән идарә итүнең дәүләти-иҗтимагый характерын тәэмин итүче орган белән 
килешү буенча оешма җитәкчесе тарафыннан раслана. Оешма хезмәткәрләре 
эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийларының әһәмияте һәм түләүләрне 
гамәлгә ашыру шартлары ел саен оешма алдында куелган бурычлар нигезендә 
билгеләнә. 

15.2. Гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләре башкарган эшләрнең 
сыйфаты өчен түләүләрнең күләме, тәртибе һәм шартлары оешманың локаль норматив 
актлары һәм күмәк шартнамәләр белән билгеләнә. 

15.3. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘𝑗 =
𝐹𝑂𝑇𝑘

∑  ∑ (𝐼𝑖𝑗 × 𝐾𝑖)
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

× ∑ (𝐼𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
× 𝐾𝑖), 

 
монда: 

 
𝐵𝑘𝑗 - j-М хезмәткәренә башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү; 
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𝐹𝑂𝑇𝑘 – башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүгә каралган хезмәт өчен түләү 
фонды. 

𝐼𝑖𝑗 – отнормированный i-й критерий оценки эффективности деятельности по  

j-му работнику; 

𝐾𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-үлчәү коэффициенты; 
𝑛 - эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләү критерийлары саны; 
𝑚 - гомуми белем бирү оешмасында эшләүчеләр саны. 
15.4. Эшчәнлек нәтиҗәлелеге критерийларын нормалаштыру төрле күләмлелек 

критерийларының чагыштыруын тәэмин итә. Нормалаштыру эшчәнлек нәтиҗәлелегенең 
критериясе (иң яхшысы һәм иң начары) диапазонын сайлап алудан гыйбарәт, аларның 
берсе кертелгән критериянең нульгә туры килә, икенчесе – бердәм. Факттагы әһәмияттәге 
эшчәнлек нәтиҗәлелек критериясе диапазоны чикләрендә нәтиҗәлелек критерие 
мөнәсәбәтләнгән эшчәнлек нәтиҗәлелегенең критерие нульдән берәмлеккә кадәр 
әһәмияткә ия. Нәтиҗәлелек критериясе иң югары күрсәткечтән түбән булган очракта, 
относимацияләнгән критериянең әһәмияте нульгә тигез кабул ителә. 

15.5. Эшчәнлек нәтиҗәлелегенең критериясе әһәмиятенә турыдан-туры бәйлелек 
(уңай динамика критерия әһәмиятен арттыру белән билгеләнә) һәм кире динамика (уңай 
динамика критерия әһәмиятен киметү белән билгеләнә) булырга мөмкин. 

15.6. Критерий аның әһәмиятенә туры карап билгеләнә критерий формула буенча 
исәпләнә: 

 

𝐼𝑖 =
𝐹𝐼𝑖 − 𝐿𝑖

𝑀𝑖 − 𝐿𝑖
, 

 
монда: 

 

 𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләүнең i-нче критерие; 

𝐹𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең факттагы әһәмияте; 
𝑀𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң яхшы әһәмияте; 
𝐿𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң начар әһәмияте. 
15.7. Аның әһәмиятенә кире карап эшчәнлек нәтиҗәлелегенең кертелгән критерие 

критерий формула буенча исәпләнә: 
 

𝐼𝑖 =
𝐹𝐼𝑖 − 𝐿𝑖

𝐿𝑖 − 𝑀𝑖
, 

 
монда: 

 

𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләүнең i-нче критерие; 
𝐹𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең факттагы әһәмияте; 

𝑀𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң яхшы әһәмияте; 
𝐿𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң начар әһәмияте. 
15.8. Үлчәү коэффициентлары белән эшчәнлек нәтиҗәлелегенең өстенлекле 

критерие билгеләнә. Иң өстенлекле критерийга аеруча зур коэффициент бирелә. 
Чагыштырма авырлык коэффициенты формула буенча исәпләнә: 

𝐾𝑖 =
𝑉𝐾𝑖

∑ 𝑉𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1

 , 

 
монда: 

 

𝐾𝑖 - эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-чагыштырма авырлык 
коэффициенты; 
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𝑉𝐾𝑖 - эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-үлчәү коэффициенты. 
15.9. Гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге 

критерийлары буенча авырлык коэффициентлары бердәм чик күләме 12 – 14нче 
таблицаларда бирелгән.   
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Таблица 12 
 

Мәгариф хезмәткәрләренең эшчәнлек нәтиҗәлелеге критерийлары буенча үлчәү коэффициентларының гомуми чик  
күләме  

 

№  
п/

п 

Вазыйфаның исеме Иң чик күләме үлчәү 
коэффициенты 

 

1 2 3 

1. Беренче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме 

1.
1. 

Әйдаман 5 

1.
2. 

Тәрбияче ярдәмчесе 5 

1.
3. 

Укыту бүлеге секретаре 5 

2. Икенче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме 

2.
1. 

Режим буенча дежур 35 

2.
2. 

Кече тәрбияче 35 

2.
3. 

Белем бирү оешмасының төре 
 

40 

2.
4. 

Режим буенча өлкән дежур 40 

3. Педагогик хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABDD3ABAA0F23CB6D6465D31D211824866D6879F0B821E57Fg4G
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1 2 3 

3.
1. 

Хезмәт буенча инструктор 45 

3.
2. 

Физик культура буенча инструктор 45 

3.
3. 

Музыкаль җитәкче 45 

3.
4. 

Баш әйдаман 45 

3.
5. 

Инструктор-методист 50 

3.
6. 

Концертмейстер 50 

3.
7. 

Өстәмә белем бирү педагогы 50 

3.
8. 

Педагог-оештыручы 50 

3.
9. 

Социаль педагог 50 

3.
10. 

Тренер-укытучы 50 

3.
11. 

Тәрбияче 55 

3.
12. 

Производствога өйрәтү остасы 55 

3. Методист 55 

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

13. 

3.
14. 

Педагог-психолог 55 

3.
15. 

Өлкән инструктор-методист 55 

3.
16. 

Өстәмә белем бирү буенча өлкән педагог 55 

3.
17. 

Өлкән тренер-укытучы 55 

3.
18. 

Укытучы (профессорлар-укытучылар составына кертелгән укытучылар 
вазыйфаларыннан тыш) 

60 

3.
19. 

Тормыш иминлеге нигезләрен оештыручы укытучы 60 

3.
20. 

Физик тәрбия җитәкчесе 60 

3.
21. 

Өлкән тәрбияче 60 

3.
22. 

Өлкән методисты 60 

3.
23. 

Тьютор (югары һәм өстәмә һөнәри белем бирү өлкәсендә мәшгуль тьютордан 
тыш) 

60 

3.
24. 

Укытучы 60 

3.
25. 

Укытучы-дефектолог 60 
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1 2 3 

3.
26. 

Логопед-укытучы) 60 

3.
27. 

Укытучы-китапханәче 60 

4. Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

4.
1. 

Структура бүлеге мөдире (җитәкчесе) : гомуми белем бирү программасын һәм 
балаларга өстәмә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы структур бүлекчәләр 
(икенче квалификация дәрәҗәсенә кертелгән структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфаларыннан тыш), бүлек, бүлекчә, бүлекчә, сектор, укыту-консультация пункты, 
укыту (укыту-җитештерү) остаханәсе һәм башка структур бүлекчәләр тарафыннан 
билгеләнә) 

65 

4.
2. 

Белем бирү программасын һәм балаларга өстәмә белем бирү программасын 
тормышка ашыручы аерымланган структур бүлекчәләр мөдире( мөдире ,директор, 
җитәкче, идарә итүче) ): уку-укыту (укыту-җитештерү) остаханәсе, уку-консультация 
пункты, башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү оешмасының (бүлекчәсе) башка 
структур бүлекчәләре (өченче квалификация дәрәҗәсенә кертелгән структур 
бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларыннан тыш) җитәкчеләре вазыйфаларыннан 
тыш) 

70 

 
13 нче таблица 

 
Мәдәният хезмәткәрләренең эшчәнлек нәтиҗәлелеге критерийлары буенча үлчәү коэффициентларының 

 гомуми чик күләме 
 

№  
п/п 

Вазыйфаның исеме Иң чик күләме үлчәү 
коэффициенты 
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№  
п/п 

Вазыйфаның исеме Иң чик күләме үлчәү 
коэффициенты 

1. Урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

1.1. Аккомпаниатор 35 

1.2. Культорганизатор 35 

2. Әйдәп баручы звено мәдәният хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

2.1. Китапханәче 40 

2.2. Тавыш операторы 40 

3. Мәдәният учреждениеләренең җитәкче составының профессиональ квалификация төркеме 

3.1. Музейның бүлек (секторы) мөдире 50 

3.2. Китапханәнең бүлек (секторы) мөдире 50 

 
14 нче таблица 

 
Медицина хезмәткәрләренең эшчәнлеге нәтиҗәлелеге критерийлары буенча үлчәү коэффициентларының 

 чик гомуми күләме  
 

 

№  
п/п 

Вазыйфаның исеме Иң чик күләме үлчәү 
коэффициенты 

 

1 2 3 



40 

1 2 3 

1. Беренче дәрәҗәдәге медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

1.1. Авыруны карау буенча кече шәфкать туташы 5 

2. Урта медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 

2.1. Дәвалау физкультурасы буенча Инструктор 35 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 

2.2. Диета буенча шәфкать туташы 37 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 

2.3. Шәфкать туташы 40 

2.4. Физиотерапия буенча шәфкать туташы 40 

2.5. Массаж буенча шәфкать туташы 
 

40 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 

2.6. Фельдшер 45 

Бишенче квалификация дәрәҗәсе 

2.7 Өлкән шәфкать туташы 50 

2.8. Здравпункт мөдире – фельдшер (шәфкать туташы) 50 

3. Табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 
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1 2 3 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 

3.1. Табиблар-белгечләр (өченче һәм дүртенче квалификация дәрәҗәләренә кертелгән 
табиб-белгечләрдән тыш) 

60 

 



42 

15.10. Гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәлелегенең 
типик критерийлары, аларның авырлык коэффициентлары Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан раслана. 

15.11. Гомуми белем бирү оешмасында башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен 
стимуллаштыру характерындагы түләүләр фонды төзелә, аның күләме формула буенча 
исәпләнә: 

 

𝐹𝑂𝑇𝑘 = 𝐹𝑂𝑇𝑑𝑜 × 𝐷𝑘, 
 
монда: 

  
𝐹𝑂𝑇𝑘 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүгә каралган хезмәт өчен түләү 

фонды; 

𝐹𝑂𝑇𝑑𝑜 – төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча (укытучылар һәм укытучылар 
вазыйфаларын биләүче хезмәткәрләрдән тыш) хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары 
(окладлары, хезмәт хакы ставкалары) буенча гомуми белем бирү оешмасы 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү фонды); 

𝐷𝑘 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү 
фонды өлеше. 

Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү 
фондының тәкъдим ителә торган күләме төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча 
гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары (окладлары, 
хезмәт хакы ставкалары) хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү фондының 16 проценты 
күләмендә кабул ителә (укытучылар һәм укытучылар вазыйфаларын биләүче 
хезмәткәрләрдән тыш).  

 
VII. Компенсация характерындагы түләүләр 

 
1. Гомуми белем бирү оешмаларында компенсация характерындагы түләүләргә 

түбәндәгеләр керә: 
белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләүләр; 
зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләргә 

түләү; 
нормаль квалификацияне (эшләрне башкарганда, һөнәрләрнең (вазыйфаларның) 

бергә кушылуы, югары дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм нормаль эштән читкә 
китүче башка шартларда эшләү шартларында эшләгән өчен түләү); 

сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар (укучылар) аерым категорияләре 
белән эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр. 

стационар дәвалау учреждениесендә озак вакыт дәваланучы балаларны 
индивидуаль һәм төркем белән укытуны гамәлгә ашырган өчен компенсация 
характерындагы түләү; 

аерым оешмаларда медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының 
һөнәри-квалификация төркемнәре хезмәткәрләренә эш өчен (гомуми белем бирү 
оешмаларында сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен) компенсация 
характерындагы түләү. 

 
 
 
2. Компенсация характерындагы түләүләр, аларны гамәлгә ашыру күләмнәре һәм 

шартлары хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган күмәк шартнамәләр, локаль 
норматив актлар, хезмәт шартнамәсе һәм башка норматив хокукый актлар нигезендә 
билгеләнә. 
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3. Белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү структур бүлекчәләрнең 
педагогик хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри квалификация 
төркемнәренә керә торган хезмәткәрләргә, урта, әйдәүче звенога һәм җитәкчелек 
составына керүче мәдәният хезмәткәрләренә, урта медицина һәм фармацевтика 
персоналының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган медицина 
хезмәткәрләренә, табиблар һәм провизорларның һөнәри квалификация төркемнәренә 
керә торган медицина хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑚 = 𝐷𝑠𝑚 × 𝑆, 
 
монда: 

 

𝐵𝑠𝑚 - белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү; 
𝐷𝑠𝑚 - белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү күләме 1 388 сум тәшкил итә; 

𝑆 - асылда эшләнгән вакыт (ставка). 
Белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү шулай ук шәһәр тибындагы 

бистәләр нигезендә төзелгән түбәндәге шәһәр җирлекләрендә урнашкан гомуми белем 
бирү оешмалары хезмәткәрләренә дә бирелә: 

Апас; 
Балтач; 
Байлар Сабасы; 
Балык Бистәсе  
4. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләрдә мәшгуль 

хезмәткәрләргә, шулай ук нормаль (төрле квалификация эшләрен башкарганда, 
һөнәрләр (вазыйфалар), югары дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм нормаль 
эштән читкә авышкан башка шартларда эшләр башкарганда) эштән читкә киткән 
шартларда эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр түбәндәге формула 
буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘ℎ = 𝑂𝑏 × 𝐷𝑘ℎ ×
𝐻𝑓𝑘

𝐻𝑁
, 

 
монда: 

 

𝐵𝑘ℎ - компенсация характерындагы түләү; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган гомуми белем 
бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең база оклады күләме; 

𝐷𝑘ℎ - Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә билгеләнә торган 
компенсация характерындагы түләү өчен өстәмә түләү күләме; 

𝐻𝑓𝑘 - закон нигезендә компенсация характерындагы түләү каралган фактта 

эшләнгән вакыт; 

𝐻𝑁 – Россия Федерациясе Хезмәт кодексына ярашлы рәвештә  кабул ителә торган 
гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең база оклады өчен (хезмәт хакы 
ставкасы) сәгатьләр нормасы. 

5. Нормаль (төрле квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләр (вазыйфалар), 
югары дәрестән тыш эш иткәндә, төнге вакытта эшләү һәм нормаль шартлардан читкә 
авышкан башка шартларда эшләрне башкарганда) нормаль шартларда эшләүнең һәр 
сәгате өчен югары күләмдә билгеләнә, әмма законнар һәм башка норматив хокукый 
актлар белән билгеләнгән күләмнән ким түгел. 

Хезмәткәрне үзенә билгеләнгән ял көне яки эшләми торган бәйрәм көне графигы 
белән эшкә җәлеп иткән очракта, эш икеләтә күләмдә түләнә, шул ук вакытта вазыйфаи 
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оклад алучы хезмәткәрләргә – ял һәм эшләми торган бәйрәм көне эш вакытының айлык 
нормасы чикләрендә башкарылса, бер көнлек яки бер сәгатьлек база ставкасы күләмендә 
түләнә. 

5.1. Ял яки эшләми торган бәйрәм көнендә эшләгән хезмәткәрнең теләге буенча 
аңа башка ял көне тәкъдим ителергә мөмкин. Бу очракта эш эшләми торган бәйрәм көне 
өчен бер тапкыр түләнә, ә ял көне өчен түләү алынырга тиеш түгел. 

6. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләрнең 
хезмәт өчен түләү окладлар (вазыйфаи окладлар) белән чагыштырганда, хезмәт 
шартларын махсус бәяләү нигезендә, төрле эш төрләре өчен билгеләнгән хезмәт хакы 
ставкалары белән чагыштырганда югарырак күләмдә билгеләнә. 

Туберкулезга каршы ярдәм күрсәтүдә турыдан-туры катнаша торган һәм 
шөгыльләре туберкулез микобактерияләре белән авыручы балалар өчен шифаханә 
тибындагы муниципаль сәламәтләндерү гомуми белем бирү оешмалары 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләүгә вазыйфаи окладның 25 проценты күләмендә 
өстәмә өстәмә өстәмә өстәмә түләү билгеләнә. 

7. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар (укучылар) аерым категорияләре 
белән эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр аерым мәгариф 
оешмаларында тәрбияләнүчеләрнең билгеле бер категорияләре белән эшләгән өчен 
бирелә. 

7.1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгында социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча республика 
өчъяклы комиссиясе янәшәсендә халыкның тормыш дәрәҗәсе, керемнәре, хезмәткә 
түләү буенча Координация советының чираттагы утырышы узды: 

 

𝐵𝑘ℎ = (𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓 × 𝑌𝑓

𝐻𝑁 × 𝑌𝑁
+ 𝑃) × 𝐷𝑘ℎ , 

 
монда: 

 

𝐵𝑘ℎ – сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларның (укучыларның) аерым 
категорияләре белән эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр; 

 

𝑂𝑏 - әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган гомуми белем бирү 
оешмаларында педагогик хезмәткәрләрнең база оклады күләме; 

𝐻𝑓 - гомуми белем бирү оешмаларында педагогик эш алып бару сәгатьләренең 

факттагы саны; 
𝑌𝑓 - педагогик хезмәткәрләр тарафыннан гомуми белем бирү оешмаларында 

күрсәтелә торган хезмәтләрнең факттагы саны; 

𝐻𝑁 - әлеге Нигезләмәнең III бүлеге белән билгеләнгән гомуми белем бирү 
оешмаларында педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать 
нормасы; 

𝑌𝑁 - гомуми белем бирү оешмаларында педагогик хезмәткәрләр күрсәтә торган 
хезмәтләрнең норматив саны; 

𝑃  - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 
тәэмин итүгә компенсация педагогик хезмәткәрләргә уку йөкләнешенә пропорциональ 
рәвештә билгеләнә, ләкин төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш; 

𝐷𝑘ℎ – сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларның (укучыларның) билгеле 
бер категорияләре белән эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр күләме, 
ул 15 нче таблицада китерелгән. 

7.2. Мәгариф хезмәткәрләре өчен сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 
тәрбияләнүчеләрнең (укучыларның) билгеле бер категорияләре белән эшләгән өчен 
компенсация характерындагы түләүләр (әлеге Нигезләмәнең 7.1 пункты белән 
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билгеләнгән педагогик хезмәткәрләрдән тыш) түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 
 

𝐵𝑘ℎ = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘ℎ, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘ℎ- компенсация характерындагы түләү; 
𝑂𝑑 - гомуми белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑘ℎ - 15 нче таблицада китерелгән компенсация характерындагы күләме. 
8. Гомуми белем бирү оешмаларында педагогик һәм укыту-ярдәмче 

хезмәткәрләрнең билгеле бер категорияләре белән эшләгәндә берничә нигез буенча 
компенсация характерындагы түләүләр бирү карала, түләү күләме һәр нигез буенча 
исәпләнә. 

9. Әлеге оешмада, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын исәпкә алып, 
компенсация характерындагы өстәмәләр билгеләнә торган хезмәткәрләр вазыйфалары 
исемлеге сайлау профсоюз органы яки хезмәткәрләр мәнфәгатьләрен яклау вәкаләтле 
башка орган белән килешү буенча һәр оешмада раслана. 

 
 
 
 
 

15 нче таблица 
 

Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән  тәрбияләнүчеләрнең (укучылар) аерым 
категориясе  белән эшләү өчен түләү күләме  

 
 

№
 т/с 

 

Түләү 
билгеләүгә нигезү 

Вазифа,  
аларга түләүләр билгеләнә 

Түл- 
әү 

күләме, 
процент 

һөнәри-квалификация 
төркеменең исеме 

квал
ификация 
дәрәҗәсе  

1 2 3 4 5 

1
.  

Мөмкинлекләре 
чикләнгән укучылар 
(тәрбияләнүчеләр) 
өчен гомуми белем 
бирү оешмаларында 
(бүлекчәләрдә, 
сыйныфларда, 
төркемнәрдә) эш (шул 
исәптән психик үсеш 
тоткарлануы белән) 

беренче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нче 

5,5 

икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нчесе-

икенчесе 

5,5 

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

бере
нчесе-

дүртенче 

5,5 

структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

бере
нчесе-

икенчесе 

5,5 

2
. 

Озак вакыт 
дәвалануга мохтаҗ 
балалар өчен санатор 
мәгариф 
оешмаларында 
(классларда, 

беренче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нче 

7,3 

икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нчесе-

икенчесе 

7,3 
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1 2 3 4 5 

төркемнәрдә) эш  педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

бере
нчесе-

дүртенче 

7,3 

структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

бере
нчесе-

икенчесе 

7,3 

3
. 

Девиант 
тәртипле укучылар 
өчен махсус укыту-
тәрбия оешмаларында 
эш  

беренче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нчесе-

икенчесе 

55,0 

икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нчесе-

икенчесе 

55,0 

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

бере
нчесе-

дүртенче 

55,0 

структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

бере
нчесе-

икенчесе 

55,0 

4
. 

Мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар 
(тәрбияләнүчеләр) 
өчен махсус 
(коррекцияләү) 
бүлекләрендә, 
классларда, 
төркемнәрдә эшләү 
(шул исәптән психик 
үсеш тоткарлану 
белән) интернат 
булган гомуми белем 
бирү оешмаларында  

беренче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нче 

7,0 

икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нчесе-

икенчесе 

7,0 

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

бере
нчесе-

дүртенче 

7,0 

структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

бере
нчесе-

икенчесе 

7,0 

5
.  

Ятим балалар 
һәм ата-ана 
каравыннан мәхрүм 
калган балалар өчен 
гомуми белем бирү 
оешмаларында эш 

беренче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нче 

12,0 

икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нчесе-

икенчесе 

12,0 

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

бере
нчесе-

дүртенче 

23,5 

структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

бере
нчесе-

икенчесе 

12,0 

6
. 

Иректән мәхрүм 
итү рәвешендәге 
җинаять җәзасын 
башкаручы оешмалар 
каршындагы гомуми 
белем бирү 
оешмаларында эш  

икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нчесе-

икенчесе 

55,0 

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

бере
нчесе-

дүртенче 

55,0 

структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

бере
нчесе-

55,0 
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икенчесе 

7
. 

Гомуми белем 
бирү оешмаларында 
иректән мәхрүм итү 
рәвешендәге җинаять 
җәзасын башкаручы 
оешмаларда 
туберкулезның актив 
формасы белән эшләү  

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

бере
нчесе-

дүртенче 

60,0 

структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

бере
нчесе-

икенчесе 

60,0 

8
. 

Сәламәтлекләр
е чикләнгән 
балаларның медицина 
бәяләмәсе нигезендә 
өйдә индивидуаль 
укыту  

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

дүрт
енче 

7,0 

9
. 

Сәламәтлекләр
е буенча 
мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар 
өчен җайлаштырылган 
белем бирү 
программаларын 
тормышка ашыручы 
мәктәпкәчә 
төркемнәрдә терәк-
хәрәкәт аппараты 
бозылулары, психик 
үсеш тоткарлануы, 
аутистик үсеш 
бозылулары, катлаулы 
дефектлар һәм акылга 
зәгыйфь балалар 
белән эшләү  

беренче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нче 

5,5 

икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

бере
нчесе-

икенчесе 

5,5 

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

бере
нчесе-

дүртенче 

5,5 

1
0. 

Сөйләмне авыр 
бозып 
тәрбияләнүчеләр өчен 
җайлаштырылган 
белем бирү 
программаларын 
гамәлгә ашыручы 
мәктәпкәчә 
төркемнәрдә эшләү  

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

өчен
че 

4,0 

1
1. 

Стационар 
дәвалау 
учреждениесендә озак 
вакыт дәвамында 
дәваланучы 
балаларны 
индивидуаль һәм 
төркем белән укытуны 
гамәлгә ашыру 

педагогик 
хезмәткәрләр вазыйфасы 

дүрт
енче 

4,0 
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1
2. 

Үсештәге 
тайпылышлар булган 
тәрбияләнүчеләр өчен 
җайлаштырылган 
мәгариф 
программаларын 
гамәлгә ашыручы 
гомуми белем бирү 
оешмаларында эш 

әйдәп баручы 
звеноның мәдәният, сәнгать 
һәм кинематография 
хезмәткәрләре 
вазыйфалары 

- 4,5 

 
10. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен мәгариф оешмаларында 

эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр аерым оешмаларда медицина һәм 
фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркемнәренә 
эшләгән өчен түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘ℎ𝑚 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘ℎ𝑚, 
 
монда: 
 

𝐵𝑘ℎ𝑚 – медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркеме хезмәткәрләренә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
өчен мәгариф оешмаларында эшләгән өчен компенсация характерындагы түләү; 

𝑂𝑑 – медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑘ℎ𝑚 – сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен мәгариф 
оешмаларында медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркемнәренә эшләгән өчен компенсация характерындагы түләү күләме, 
ул 15 процентка тигез. 

 
VIII. Оешма җитәкчесенең хезмәт хакын билгеләү тәртибе,  

оешма җитәкчесе урынбасары, баш хисапчы 
 

1. Оешма җитәкчеләренең, аларның урынбасарларының һәм баш 
бухгалтерларының хезмәт хакы вазыйфаи окладлардан, компенсация һәм кызыксындыру 
характерындагы түләүләрдән тора. 

2. Гомуми белем бирү оешмасы җитәкчесенең вазыйфаи окладын гамәлгә куючы 
тарафыннан уку елы башына бер тапкыр хезмәт өчен түләү төркеменнән чыгып 
билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 × 𝑆, 
 
монда: 

 

𝑂𝑑  - гомуми белем бирү оешмасы җитәкчесенең вазыйфаи окладлары; 
𝑂𝑏 - җитәкченең база оклады күләме; 
𝑆 - асылда эшләнгән вакыт (ставка). 
Гомуми белем бирү оешмасы җитәкчесенең хезмәт өчен түләү Төркеме укучылар 

санына карап билгеләнә. 
3. Гомуми белем бирү оешмасы җитәкчеләре урынбасарларының һәм баш 

бухгалтерларының вазыйфаи окладлары әлеге оешма җитәкчеләренең вазыйфаи 
окладларыннан 20-30 процентка кимрәк. 
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4. Җитәкчеләр хезмәтенә түләү төркеме, җитәкчеләрнең вазыйфаи окладлары 
күләме 16 нчы таблицада күрсәтелгән. 

5. Гомуми белем бирү оешмасын гамәлгә куючы эшчәнлек нәтиҗәлелеге 
критерийлары нигезендә билгеләнгән эшчәнлек нәтиҗәләрен исәпкә алып башкарылган 
эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүләрне гомуми белем бирү 
оешмасы җитәкчесенә билгеләргә мөмкин.  

Гомуми белем бирү оешмасы җитәкчесенә кызыксындыру характерындагы 
түләүләр 16 нчы таблицада күрсәтелгән. 

Кызыксындыру характерындагы түләүләр гомуми белем бирү оешмасы 
җитәкчесенә ел нәтиҗәләре буенча, мөһим һәм аеруча мөһим бурычларны үтәгән өчен ай 
саен башкарылырга мөмкин.  

 
6. Гомуми белем бирү оешмасы җитәкчесе җитәкче урынбасарларына, гомуми 

белем бирү оешмасының баш бухгалтерына, аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеге 
критерийлары нигезендә билгеләнгән эш нәтиҗәләрен исәпкә алып, башкарылган 
эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүне билгеләргә мөмкин. 
Кызыксындыру характерындагы түләүләр җитәкче урынбасарларына, баш бухгалтерга ай 
саен, квартал саен, ел нәтиҗәләре буенча, мөһим һәм аеруча мөһим бурычларны үтәгән 
өчен гамәлгә ашырылырга мөмкин. Кызыксындыру характерындагы түләүләрнең иң чик 
дәрәҗәсе җитәкче урынбасарларына, баш бухгалтерга гомуми белем бирү оешмасы 
җитәкчесе тарафыннан кызыксындыру характерындагы түләүләрнең 70 проценты 
дәрәҗәсендә билгеләнә. 

 
16нчы таблица 

 
Гомуми белем бирү оешмалары җитәкчеләренең стимуллаштыру характерындагы база 

окладлары һәм түләүләре күләме 
 

Җитәкченең 
хезмәт өчен 

түләү төркеме 

Зур күрсәткечнең әһәмияте 
(уку елы башына укучылар 

саны), кеше* 

Төп оклад, сум Кызыксындыру 
характерындагы 

түләүләр, сум 

1 1-15 18 000 2000 

2 16-50 20 000 2000 

3 51-100 24000 3 000 

4 101-200 25 000 5000 

5 201-400 28 000 8 000 

6 401-600 30 000 8 000 

7 601-800 33 000 8 000 

8 801-1 000 36 000 8 000 

9 1 001 – 1 200 37 000 10000 

10 1 201 – 1 400 38 000 11 000 

11 1 400 – 1 800 38 000 14 000 

12 1 801 һәм югарырак 39 000 17 000 

* Ябык типтагы девиант тәртипле укучылар өчен гомуми белем бирү оешмасында 
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7. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының коррупциягә каршы 
сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар 

8. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘 = 𝐵𝐶 × 𝐾𝑉𝐾, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен аларның эшчәнлеге нәтиҗәләрен 
исәпкә алып кызыксындыру характерындагы түләү; 

𝐵𝐶 - әлеге Нигезләмәнең 16 таблицасында китерелгән кызыксындыру 
характерындагы түләү күләме; 

𝐾𝑉𝐾 – сыйфат критерийларын үтәү коэффициенты. 
9. Компенсацион характерындагы түләүләр Россия Федерациясе Хезмәт кодексына 

ярашлы рәвештә гомуми белем бирү оешмалары җитәкчесе, аның урынбасары, баш 
хисапчысы өчен билгеләнә. 

 
IX. Хезмәт хакы фондын формалаштыру тәртибе 

мәгариф оешмалары  
 

1. Гомуми белем бирү оешмасының хезмәт өчен түләү фондын формалаштыру 
гомуми белем бирү оешмаларының агымдагы финанс елына акча күләме чикләрендә 
башкарыла, ул нормативлар, күрсәтелә торган хезмәтләр саны нигезендә билгеләнгән 
һәм гомуми белем бирү оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында 
чагылдырыла. 

белем алучылар контингенты, җинаять-башкарма системасының төзәтү 
учреждениеләре каршындагы гомуми белем бирү оешмаларында, озак вакыт 
дәвалануга мохтаҗ балалар өчен шифаханә тибындагы гомуми белем бирү 
оешмаларында, җайлаштырылган белем бирү программаларын тормышка ашыручы 
гомуми белем бирү оешмаларында укучылар өчен 3 коэффициент белән исәпкә алына. 

Гомуми белем бирү оешмалары каршындагы интернатта яшәүче укучылар 
контингенты 2 коэффициенты белән исәпкә алына. 

Гомуми белем бирү оешмаларының мәктәпкәчә төркемнәрендә 
тәрбияләнүчеләрнең контингенты 1,5 коэффициенты белән исәпкә алына. 

Мәктәпара уку комбинатында укучы контингенты 0,5 коэффициенты белән исәпкә 
алына. 



1нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль 

районы гомуми белем бирү оешмалары 
хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү 
шартлары турындагы нигезләмәгә 
карата 

 
Дәүләт һәм ведомство бүләкләре Исемлеге,  

аларның булуы өчен мәгариф хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә 
 

№ 
п/п 

Мактаулы исем исеме 

 

1 2 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы,  Социалистик Республикалары Советы Берлеге һәм   
 Социалистик Республикалары Советы  берлеге составындагы союз һәм автоном республикалар дәүләт бүләкләре   

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең халык укытучысы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган укытучысы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган фән эшлеклесе 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган югары мәктәбе хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган производствога өйрәтү мастеры 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмәткәре 

1.7. Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре 

1.8. Россия Федерациясенең атказанган рәссамы 
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1 2 

1.9. Россия Федерациясенең Атказанган икътисадчысы 

2. Совет Социалистик Республикалары Берлегенең мактаулы исемнәре 

2.1. СССРның халык укытучысы 

3.  Совет Социалистик Республикалар  Берлеге составында союздаш республикаларның мактаулы исемнәре 
 

3.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

3.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

3.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

3.4. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

3.5. РСФСРның атказанган тренеры 

3.6. РСФСРның Атказанган мәктәбе укытучысы 

3.7. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 

3.8. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

3.9. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

3.10. Атказанган укытучы 

3.11. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

3.12. Атказанган халык мәгарифе хезмәткәре 

3.13. Югары мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

3.14. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 
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3.15. Атказанган фән эшлеклесе 

4.  Совет Социалистик Республикалар  Берлеге составында автоном республикаларның мактаулы исемнәре 
 

4.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

4.2. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

4.3. Мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

4.4. Мәктәпнең атказанган укытучысы 

4.5. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 

4.6. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

4.7. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

4.8. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

4.9. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

4.10. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

4.11. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

4.12. Атказанган фән эшлеклесе 

5. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

5.1. «Татарстан Республикасының Халык укытучысы»; 
 

5.2. «Татарстан Республикасының Атказанган укытучысы»; 
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5.3. Татарстан Республикасының Атказанган укытучысы 
 

5.4. Татарстан Республикасының Атказанган фән эшлеклесе 
 

5.5. Татарстан Республикасының Атказанган югары 
мәктәп хезмәткәре 
 

5.6. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмәткәре 

5.7. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
 

5.8. Татарстан Республикасының Атказанган икътисадчысы 
 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы,  Совет Социалистик Республикалары Берлеге, Россия  Федератив Совет 
Социалистик Республикасы  ведомство (тармак) бүләкләре 

1. Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы (Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы, Россия Федерациясе 
Мәгариф министрлыгы) 

1.1. Россия Федерациясе гомуми белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.2. Россия Федерациясе башлангыч һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.3. Россия Федерациясе Урта һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.4. Россия Федерациясе Югары һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясе Фән һәм техника мактаулы хезмәткәре 

1.6. Россия Федерациясе яшьләр сәясәте өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 
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1.7. Студентларның фәнни-тикшеренү эшен үстерү өчен 

1.8. Россия Федерациясе мәгариф өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 

1.9. Россия Федерациясе балалар һәм яшьләрне тәрбияләү өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 

2. Халык мәгарифе министрлыгы, СССР Мәгариф министрлыгы (РСФСР) 

2.1.  

2.2. “Халык мәгарифе отличнигы " билгесе 

2.3. “СССР һөнәри техник белем отличнигы” билгесе 

2.4. “РСФСР һөнәри техник белем отличнигы” билгесе 

2.5.  «Россия Федерациясенең һөнәри-техник белем отличнигы» билгесе  

 
 
 



2нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль 

районы гомуми белем бирү оешмалары 
хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү 
шартлары турындагы Нигезләмәгә 
карата 

 
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Союзы,   

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында союз һәм автоном республикалар,   аларның булуы өчен бирелә торган  
кызыксындыру характерындагы түләүләр булган Дәүләт бүләкләре исемлеге 

 

№  
п/п 

Мактаулы исем, дәүләт бүләкләре 

 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең халык артисты 

1.2. Россия Федерациясенең халык рәссамы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган артисты 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган рәссамы 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

2.1. Татарстан Республикасының Халык артисты 
 

2.2. Татарстан Республикасының Халык язучысы 
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2.3. Татарстан Республикасының Халык шагыйре 
 

2.4. Татарстан Республикасының Халык рәссамы 
 

2.5. Татарстан Республикасының Атказанган артисты 
 

2.6. Татарстан Республикасының Атказанган сәнгать эшлеклесе 
 

2.7. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
 

3. Совет Социалистик Республикалары Берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның халык артисты 

3.2. СССРның халык рәссамы 

4. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында союздаш республикаларның мактаулы исемнәре 

4.1. Атказанган пропагандачы 

4.2. Халык артисты 

4.3. Атказанган артист 

4.4. Атказанган сәнгать эшлеклесе 

4.5. Халык рәссамы 

4.6. Атказанган рәссам 
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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 мәдәният эшлеклесе 

4.14. Атказанган мәдәни-агарту эшләре хезмәткәре 

4.15. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

4.16. Атказанган китапханәче 

4.17. Гамәли сәнгать остасы 

4.18. Атказанган халык иҗаты мастеры 

4.19. Атказанган фән эшлеклесе 

5. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном республикаларның мактаулы исемнәре 

5.1. Атказанган төзүче 

5.2. Халык артисты 

5.3. Атказанган артист 

5.4. Атказанган сәнгать эшлеклесе 



4 

1 2 

5.5. Халык рәссамы 

5.6. Атказанган рәссам 

5.7. Халык язучысы 

5.8. Атказанган язучы 

5.9. Халык шагыйре 

5.10. Атказанган журналист 

5.11. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

5.12. Атказанган китапханәче 

5.13. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

5.14. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

5.15. Атказанган фән эшлеклесе 

 
 



3нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районының 
гомуми белем бирү оешмалары 
хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү 
шартлары турындагы Нигезләмәгә карата 

 
 

Совет Социалистик Республикалары берлеге составында Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалары Берлеге, Союз һәм 
автономияле республикалар Дәүләт бүләкләре исемлеге 
 

№  
п/п 

Дәүләт бүләге исеме 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган табибы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

2.1. Татарстан Республикасының Атказанган табибы; 
 

2.2. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре; 
 

3. Совет Социалистик Республикалары Берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның халык табибы 
 

4. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында союздаш 
республикаларның мактаулы исемнәре 

4.1. Халык табибы 

4.2. Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

4.3. Атказанган табиб 

4.4. Атказанган провизор 

4.5. Атказанган фармацевт 

5. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном 
республикаларның мактаулы исемнәре 

5.1. Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

5.2. Атказанган табиб 

5.3. Атказанган провизор 

 
________________________________________ 
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Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына кушымта 
14.02.2019 №355 

 
НИГЕЗЛӘМӘ  

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты мәктәпкәчә белем бирү 
хезмәткәрләре хезмәтенә түләү шартлары турында  

 
 

I.  Гомуми нигезләмәләр  
 

1. Әлеге Нигезләмә Зеленодольск муниципаль районының мәктәпкәчә мәгариф 
оешмаларында (алга таба – нигезләмә) хезмәткәрләрнең окладларын формалаштыру 
тәртибен, компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр шартларын һәм 
күләмнәрен, шулай ук аларны билгеләү критерийларын билгели. 

2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төшенчәләр һәм билгеләмәләр кулланыла: 
хезмәт өчен түләү системасы-оешмалар хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартларын һәм күләмен билгеләүче нормалар җыелмасы, база окладлары, хезмәт 
хакының база ставкалары, вазыйфаи окладлары күләмен, шулай ук федераль законнар 
һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 
актлары нигезендә билгеләнгән компенсация һәм кызыксындыру характерындагы 
түләүләрне дә кертеп; 

төп оклад-кызыксындыру һәм компенсация характерындагы түләүләрне исәпкә 
алмыйча башкарылган эшләрнең катлаулылыгына бәйле рәвештә, календарь аена 
хезмәт (вазыйфаи) бурычларын башкарган өчен яисә хезмәт нормасы (атнага педагогик 
эш сәгатьләре нормасы (елына) өчен билгеләнгән оешма хезмәткәренең хезмәт хакы 
ставкасы, хезмәт хакы ставкасы; 

хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен хезмәткәрләрнең хезмәт (вазыйфаи) 
бурычларын фактта файдаланылган вакыт өчен компенсация һәм стимуллаштыручы 
түләүләрне исәпкә алмыйча, календарь ае өчен түләүнең билгеләнгән күләме; 

хезмәт хакы (хезмәткәр хезмәтенә түләү) - хезмәткәрнең квалификациясенә, 
катлаулылыгына, санына, сыйфатына һәм эш шартларына бәйле рәвештә хезмәт өчен 
түләү, шулай ук компенсация һәм стимуллаштыручы түләүләр; 

компенсация характерындагы түләүләр – компенсация характерындагы өстәмә 
түләүләр һәм өстәмәләр, шул исәптән Нормадан читкә тайпылучы шартларда эшләгән 
өчен һәм компенсация характерындагы башка түләүләр; 

кызыксындыру характерындагы түләүләр-кызыксындыру характерындагы өстәмә 
түләүләр һәм өстәмәләр, премияләр һәм башка кызыксындыру түләүләре. 

3.Зеленодольск муниципаль районы мәктәпкәчә яшьтәге балалар оешмаларында 
(алда мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем бирү оешмалары) мәгариф, медицина һәм 
фармацевтика хезмәткәрләре вазифаларының һөнәри квалификацион төркемнәре 
хезмәткәрләре (алда – мәгариф, медицина хезмәткәрләре) хезмәт хакы түбәндәгеләрдән 
чыгып билгеләнә:  

вазыйфаи окладлар; 
компенсация характерындагы түләүләр; 
кызыксындыру характерындагы түләүләр.  

4. Хезмәткәрдә профиль буенча эш стажының артуына, Мәгариф турында 
документлар алуга яисә яңадан торгызуга, мактаулы исем бирелүгә, ведомство аерымлык 
билгеләре белән бүләкләүгә, ел саен яки башка отпускта булганда, аның вакытлыча эшкә 
яраксызлыгы чорында, шулай ук аның өчен уртача хезмәт хакы, хезмәт өчен түләү 
күләмен үзгәртү күрсәтелгән чорлардан соң башкарыла торган башка чорда сакланып 
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кала. 
5. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары җитәкчеләре: 
педагогик эш (белгечлек, билгеле вазыйфада эшләү) һәм башка нигез турында 

документлар тикшерәләр, алар нигезендә педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакы 
(вазыйфаи окладлары) ставкалары күләме билгеләнә; 

ел саен мәктәпкәчә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренә тарификация 
исемлекләре төзелә һәм раслыйлар; 

мәктәпкәчә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт хакы күләмен үз 
вакытында һәм дөрес итеп билгеләү өчен җаваплы. 

6. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын гамәлгә куючылар: 
ел саен мәктәпкәчә белем бирү оешмалары җитәкчеләренә уку елы башына 

вазыйфаи окладлар раслыйлар; 
мәктәпкәчә белем бирү оешмалары җитәкчеләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелегенә 

бәя бирүне гамәлгә ашыра, аның нигезендә аларга стимуллаштыручы түләүләр билгели.
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II. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең төп окладларын билгеләү 
 
1. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Вазыйфаның исеме База оклады күләме аена, сум 

төп гомуми 
белем, урта 

гомуми белем 

Урта һөнәри белем, 
квалификацияле 

эшчеләр, хезмәткәрләр 
әзерләү программалары 

буенча урта һөнәри 
белем, урта звено 

белгечләрен әзерләү 
программалары буенча 

урта һөнәри белем, тулы 
булмаган югары белем 

бирү 

«бакалавр», «магистр» 
яки «дипломлы 

белгеч” аттестациясен 
уңышлы узган затка 

бирелгән югары 
һөнәри белем 

 
1 2 3 4 5 

Укыту-ярдәмче персонал хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 
беренче дәрәҗәдәге 

Беренче  
квалификация 

дәрәҗәсе 

Әйдаман 9 489 - - 

Тәрбияче ярдәмчесе 9 489 - - 

Укыту-ярдәмче персонал хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 
икенче дәрәҗәдәге 

Беренче  
квалификация 

дәрәҗәсе 

Кече тәрбияче 9 550 10 015 - 

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Физик культура буенча 
инструктор 

- 11 680 14 200 

Музыка җитәкчесе 
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1 2 3 4 5 

Икенче  
квалификация 

дәрәҗәсе 

Өстәмә белем бирү 
педагогы 

- 11 687 14 220 

Өченче квалификация 
дәрәҗәсе 

Тәрбияче - 11 693 14 232 

Педагог-психолог - 11 693 14 232 

Методист - - 14 232 

Дүртенче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Өлкән тәрбияче - - 14 236 

Тьютор (югары һәм 
өстәмә һөнәри белем бирү 
өлкәсендә мәшгуль 
тьюторлардан тыш) 

Укытучы-дефектолог 

Логопед-укытучы) 

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Структура бүлеге мөдире 
(җитәкчесе) : белем бирү 
программасын һәм балаларга 
өстәмә белем бирү 
программасын гамәлгә ашыручы 
структур бүлекчәләр, бүлек, 
бүлекчә, сектор, укыту-
консультация пункты, укыту 
(укыту-җитештерү) остаханәсе 
һәм башка структур бүлекчәләр; 
белем бирү эшчәнлеген методик 
һәм мәгълүмати-технологик 
тәэмин итү буенча дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы 
оешмалар (икенче 
квалификация дәрәҗәсенә 
кертелгән структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфаларыннан 

- - 14 301 
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1 2 3 4 5 

тыш) 

Икенче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Укыту программасын һәм 
балаларга өстәмә белем бирү 
программасын гамәлгә ашыручы 
структур бүлекчәләр мөдире 
(җитәкчесе, директор, җитәкче, 
идарә итүче) ): уку-укыту (укыту-
җитештерү) остаханәсе, уку-
консультация пункты, башлангыч 
һәм урта һөнәри белем бирү 
учреждениесенең (бүлекчәсе) 
башка структур бүлекчәләре 
(өченче квалификация уры-Нуга 
кертелгән структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфаларыннан 
тыш) 

- - 14 364 

 
2. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри 

квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Вазыйфаның исеме База оклады күләме аена, сум 

төп гомуми 
белем, урта 

гомуми белем 

квалификацияле 
эшчеләр, хезмәткәрләр 
әзерләү программалары 

буенча Урта һөнәри 
белем, урта звено 

белгечләрен әзерләү 
программалары буенча 
урта һөнәри белем бирү 

«бакалавр», «магистр» 
яки «дипломлы белгеч " 
аттестациясен уңышлы 

узган затка бирелгән 
югары һөнәри белем 

 
1 2 3 4 5 

Беренче дәрәҗәдәге медицина һәм фармацевтика персоналы «профессиональ квалификация төркеме» 
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1 2 3 4 5 

Беренче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Авыруны карау буенча кече 
шәфкать туташы 

9 489 - - 

Урта медицина һәм фармацевтика персоналы «һөнәри квалификация төркеме» 

Беренче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Дәвалау физкультурасы буенча 
Инструктор 

- 10000 - 

Икенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Диета буенча шәфкать туташы - 10 500 - 

Өченче квалификация 
дәрәҗәсе 

Шәфкать туташы - 11 000 - 

Физиотерапия буенча шәфкать 
туташы 

Массаж буенча шәфкать туташы 

Дүртенче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Фельдшер - 11 700 - 

Бишенче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Өлкән шәфкать туташы - 12 700 - 

Профессиональ квалификация төркеме «табиблар һәм провизорлар» 

Икенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Табиблар-белгечләр (өченче һәм 
дүртенче квалификация 
дәрәҗәләренә кертелгән табиб-
белгечләрдән тыш) 

- - 14 200 

 
3. Хезмәткәрләр вазифага мәгариф дәрәҗәсе белән җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм 

квалификация белешмәсе белән билгеләнгән дәрәҗәдән түбән кабул ителгән очракта, мондый хезмәткәрләргә төп оклад таләп 
ителә торган белем дәрәҗәсе нигезендә билгеләнә. 

4. Хезмәткәрләрнең белем дәрәҗәсе җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация 
белешмәсе белән билгеләнгән дәрәҗәдән югарырак булса, мондый хезмәткәрләргә төп оклад таләп ителә торган белем дәрәҗәсе 
нигезендә билгеләнә. 

.
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III.  Сәгать нормасы һәм норматив хезмәтләр саны  
хезмәткәрләрнең хезмәт хакы буенча база ставкасы (база оклады) өчен  

мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 
  

1. Эш вакытының озынлыгы (хезмәт хакы ставкасы өчен педагогик эш сәгатьләре 
нормасы) Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының 2014 елның 22 
декабрендәге «Хезмәт килешүендә әйтелгән  педагогия хезмәткәрләренең укыту 
киерекелеген билгеләү турында һәм педагогия хезмәткәрләренең  эш вакыты (хезмәт 
хакы ставкасы өчен педагогик эш сәгатьләре нормасы) озынлыгы турында» 1601нче 
боерыгы белән билгеләнгән. 

Эш вакыты (педагогик эш вакыты нормасы хезмәт хакы ставкасы өчен) мәктәпкәчә 
белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре өчен эш вакытының кыскартылган 
озынлыгыннан чыгып билгеләнә, ул укытучы (уку) эшен, тәрбия эшен, шулай ук 
билгеләнгән тәртиптә расланган вазыйфаи вазыйфаларда һәм эш вакыты режимында 
каралган башка педагогик эшне үз эченә ала. 

2. Укытучылар (педагогик) эш сәгатьләре нормасы хезмәт хакы ставкасы өчен 
көненә өч сәгать күләмендә беренче – икенче төркем булган мәктәпкәчә белем бирү 
оешмалары мөдирләре тарафыннан билгеләнә. 

Мәдәният хезмәткәрләренең, медицина хезмәткәрләренең эш вакыты (эш 
сәгатьләре нормалары) Россия Федерациясе Хезмәт кодексы белән билгеләнә. 

3. Мәгариф хезмәткәрләре тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт хакының база 
ставкасы (база оклады) бер сәгать эчендә норматив Күләме тәшкил итә: 

3.1. Мәктәпкәчә яшьтәге укучылар (тәрбияләнүчеләр) төркемендә эшләүче өлкән 
тәрбиячеләргә, тәрбиячеләргә, музыка җитәкчеләренә, укытучыларга-дефектологларга, 
укытучы-логопедларга, педагог-психологларга, кече тәрбиячеләргә, тәрбиячеләрнең 
ярдәмчеләренә үсешләрендә тайпылышлар булган өлкән тәрбиячеләргә, укытучыларга: 

төркемнәрдә өч яшькә кадәрге балалар өчен: 
5 кеше-катлаулы дефектлы балалар өчен (физик һәм (яки) психик үсештә Ике яки 

аннан да күбрәк җитешсезлекләре булган)); 
6 кеше – начар ишетүче балалар, сукыр балалар, начар күрүче балалар, 

амблиопияле балалар, терәк-хәрәкәт аппараты бозылган балалар, җиңел дәрәҗәдә артта 
калган балалар, психик үсеш тоткарланган балалар өчен; 

10 кеше-сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен туберкулез 
интоксикациясе булган балалар өчен; 

12 кеше-башка Категория балалар өчен, аларга махсус сәламәтләндерү чаралары 
комплексы кирәк; 

төркемнәрдә өч яшьтән өлкәнрәк балалар өчен: 
5 кеше – балалар өчен аутизм, балалар белән катлаулы дефектом (булган ярашуы 

ике яки артык җитешсезлекләрне физик һәм (яки) психик үсеше); 
6 кеше-чукраклар балалар, сукыр балалар өчен; 
8 кеше-начар ишетүче, терәк-хәрәкәт аппараты бозылган балалар, уртача, авыр 

артта калган балалар өчен; 
10 кеше-психик үсеш тоткарлануы, начар күрүче балалар, амблиопия, кылышлы 

балалар, җиңел дәрәҗәдәге артта калган балалар өчен; 
12 кеше – фонетик-фонетик тайпылышлар булган балалар өчен; 
15 кеше-туберкулез интоксикациясе булган балалар, сәламәтлек мөмкинлекләре 

чикләнгән башка балалар, махсус сәламәтләндерү чаралары комплексы кирәк булган 
башка Категория балалар өчен. 

3.2. Мәктәпкәчә яшьтәге укучылар (тәрбияләнүчеләр) белән төркемнәрдә эшләүче 
өлкән тәрбиячеләргә, тәрбиячеләргә, музыка җитәкчеләренә, укытучылар-
дефектологларга, логопедларга, педагог-психологларга, кече тәрбиячеләргә, 
тәрбиячеләргә ярдәмчеләргә: 
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төркемнәрдә балалар өчен: 
ике айдан бер елга кадәр-10 кеше; 
бер елдан өч елга кадәр-15 кеше; 
өч яшьтән җиде яшькә кадәр-20 кеше; 
төрле яшьтәге төркемнәрдә: 
төркемдә ике төрле яшьтәге балалар булганда ( ике айдан алып өч яшькә кадәр) –  

8 кеше; 
төркемдә өч төрле яшьтә балалар булганда (өчтән алып җиде яшькә кадәр) –  

10 кеше; 
төркемдә теләсә-нинди ике төрле яшьтәге балалар булганда (өчтән алып җиде 

яшькә кадәр) –  
20 кеше. 

 
IV.  Хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладларын формалаштыру тәртибе 

 
1. Педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакы ставкасы өчен атнага педагогик эш 

сәгатьләре нормалары билгеләнгән вазыйфаи окладлары түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓

𝐻𝑁
+ 𝑃, 

 
монда: 

 

𝑂𝑑 - хезмәт хакы ставкасы өчен атнасына педагогик эш сәгатьләре нормалары 
билгеләнгән педагогик хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасы хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝐻𝑓 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында мәгариф хезмәткәрләре тарафыннан 

педагогик эш алып бару сәгатьләренең факттагы саны; 

𝐻𝑁 – әлеге Нигезләмәнең III бүлеге белән билгеләнгән мәктәпкәчә белем бирү 
оешмасында мәгариф хезмәткәрләренең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать 
нормасы; 

𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 
тәэмин итүгә компенсация педагогик хезмәткәрләргә уку йөкләнешенә пропорциональ 
рәвештә билгеләнә, ләкин төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш. 

 
 
2. Мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары (әлеге Нигезләмәнең 1 пункты 

белән билгеләнгән мәгариф хезмәткәрләреннән тыш), мәктәпкәчә белем бирү 
оешмасының медицина хезмәткәрләре тарафыннан түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 × 𝑆 + 𝑃, 
 

монда: 
 

𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәктәпкәчә белем 

бирү оешмасы хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝑆 - асылда эшләнгән вакыт (ставкасы); 
𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 
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тәэмин итүгә компенсация педагогик хезмәткәрләргә уку йөкләнешенә пропорциональ 
рәвештә билгеләнә, ләкин төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш. 

 
V.  Кызыксындыру характерындагы түләү 

 
1. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә хезмәткәрләрне сыйфатлы хезмәт 

нәтиҗәләренә стимуллаштыруга юнәлдерелгән түләүләр, шулай ук башкарылган эш өчен 
бүләкләү керә. 

1.1. Түләү кызыксындыру характерындагы үз эченә ала: 
белем бирү программасы спецификасы өчен түләү; 
дәүләт бүләкләре булу өчен түләүләр; 
хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр. 
профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
квалификация категориясе өчен түләүләр; 
башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү; 
премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре. 
2. Квалификация категориясе өчен түләүләр педагогик хезмәткәрләр һәм структур 

бүлекчәләр җитәкчеләренең һөнәри-квалификация вазыйфаи төркемнәре 
хезмәткәрләренә бирелә, аларда гамәлдәге квалификация категориясе гамәлдә булу 
срогы чикләрендә булганда һәм формула буенча исәпләнә:  

 

𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 
𝑂𝑑  – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑘𝑘  - квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме, ул 1 нче таблицада 
китерелгән. 

11 нче таблица 
 

 
Мәгариф хезмәткәрләренә квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, 
процент 

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче беренче квалификация 
категориясе 

25,0 

югары квалификация категориясе 30,0 

Икенче беренче квалификация 
категориясе 

26,0 

югары квалификация категориясе 31,0 

Өченче беренче квалификация 
категориясе 

27,0 
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югары квалификация категориясе 32,0 

Дүртенче беренче квалификация 
категориясе 

28,0 

югары квалификация категориясе 33,0 

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

Беренче беренче квалификация 
категориясе 

28,0 

югары квалификация категориясе 34,0 

Икенче беренче квалификация 
категориясе 

28,0 

югары квалификация категориясе 34,0 

Өченче беренче квалификация 
категориясе 

28,0 

югары квалификация категориясе 34,0 

 
Квалификация категориясе өчен түләүләрне билгеләү (үзгәртү) тиешле аттестация 

комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгән көннән алып башкарыла. 
3. Хезмәт хакы ставкасы өчен атнасына педагогик эш сәгатьләре нормалары 

билгеләнгән педагогик хезмәткәрләр өчен белем бирү программасы спецификасы өчен 
түләү түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑜𝑝 = (𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓 × 𝑌𝑓

𝐻𝑁 × 𝑌𝑁
+ 𝑃) × 𝐷𝑠𝑜𝑝, 

монда: 
 

𝐵𝑠𝑜𝑝 - белем бирү программасы спецификасы өчен түләүләр; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасы хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝐻𝑓 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасының педагогик эш алып бару сәгатьләренең 

факттагы саны; 
𝑌𝑓 – мәгариф хезмәткәрләре тарафыннан мәктәпкәчә белем бирү оешмасы күрсәтә 

торган хезмәтләрнең факттагы саны; 

𝐻𝑁 – әлеге Нигезләмәнең III бүлеге тарафыннан билгеләнгән мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасы хезмәткәрләренең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать нормасы; 

𝑌𝑁 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасының педагогик хезмәткәрләре тарафыннан 
күрсәтелә торган хезмәтләрнең норматив саны; 

𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 
тәэмин итүгә компенсация педагогик хезмәткәрләргә уку йөкләнешенә пропорциональ 
рәвештә билгеләнә, ләкин төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш; 

𝐷𝑠𝑜𝑝 - белем бирү программасы спецификасы өчен өстәмә түләү күләме, ул 2 нче 

таблицада китерелгән. 
3.1. Мәгариф оешмаларында педагогик хезмәткәрләр берничә нигез буенча белем 

бирү программасы спецификасы өчен түләүләр бирүне күздә тоткан аерым категория 
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тәрбияләнүчеләр белән эшләгәндә, белем бирү программасы спецификасы өчен түләү 
күләме һәр нигез буенча исәпләнә. 

3.2. Әлеге оешмада, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын исәпкә 
алып, белем бирү программасы спецификасы өчен өстәмә түләүләр билгеләнә торган 
хезмәткәрләр вазыйфалары исемлеге сайлау профсоюз органы (яки хезмәткәрләр 
мәнфәгатьләрен яклау вәкаләтле башка орган) белән килешү буенча һәр оешмада 
раслана. 
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11 нче таблица 
 

 
Белем бирү программасының үзенчәлекләре өчен өстәмә түләү күләме 

 

№
 т/с 

 

  
белем бирү программасы үзенчәлекләре өчен 

өстәмәләр билгеләүгә нигез 

Белем бирү программасы үзенчәлекләре 
өчен өстәмәләр билгеләнә торган вазыйфалар 

Өстәм
ә күләме, 
процент һөнәри-квалификация 

төркеменең исеме 
квалификация 

дәрәҗәсе  
1.  Авыл җирендә һәм шәһәр тибындагы поселокларда 

урнашкан рус теле булмаган мәктәпкәчә белем бирү 
оешмаларында балаларны рус теленә өйрәтү 

педагогик хезмәткәрләр 
вазыйфасы 

өченче-дүртенче  3,0 

2. Рус телендә белем бирүче мәктәпкәчә белем бирү 
оешмаларында балаларны туган (татар, чуаш, мари һ. 
б.) теленә өйрәтү 

педагогик хезмәткәрләр 
вазыйфасы 

өченче-дүртенче 3,0 

3. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 
тәрбияләнүчеләрне үстерүнең бер яки берничә 
юнәлешен өстенлекле гамәлгә ашыру белән практик 
эштә чит телне куллану 

педагогик хезмәткәрләр 
вазыйфасы 

өченче 3,0 
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4. Россия Федерациясе дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар 
Союзы, Союз һәм автономияле республикалар булган өчен түләүләр Совет Социалистик 
Республикалар һәм Татарстан Республикасы берлеге составында беренче һәм икенче 
дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә 
керүче мәгариф хезмәткәрләре, структур бүлекчәләрнең педагогик хезмәткәрләре һәм 
җитәкчеләре вазыйфалары буенча бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясе 
дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Берлеге булган өчен өстәмә түләү 
күләме 7 процент тәшкил итә. 

Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре (Татарстан Автономияле Совет 
Социалистик Республикасы) булу өчен өстәмә түләү күләме 6 процент тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясенең, 
Россия Совет Федератив Социалистик Республикасының, Татарстан Республикасының, 
Совет Социалистик Республикалар Берлегенең тармак бүләкләре булу өчен өстәмә түләү 
күләме 4 процент тәшкил итә. 

Россия Федерациясенең Мактау грамотасы булу өчен өстәмә түләү күләме 2 
процент тәшкил итә. Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы (Россия Федерациясе 
Мәгариф һәм фән министрлыгы, Россия Федерациясе  Мәгариф министрлыгы)  
ведомство бүләкләре бүләкләү Тәртибе белән ярашлы Россия Федерациясе мәгариф 
министры  (Россия Федерациясе мәгариф һәм фән министры, Россия Федерациясе 
мәгариф министры) боерыгы белән  Россия Федерациясе  Мактау грамотасы  булган 
мәгариф хезмәткәрләренә өстәмә   

 Татарстан Республикасының «Мәгарифтәге казанышлары өчен» күкрәк билгесе 
булу өчен өстәмә түләү күләме 2 процент тәшкил итә. «Мәгарифтәге казанышлары өчен» 
Татарстан Республикасы күкрәк билгесе булу өчен өстәмә түләү Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән министры (Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры) 
боерыгы нигезендә билгеләнә. 

Мәгариф хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә торган дәүләт һәм ведомство 
бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасында китерелгән. 

4.1. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган мәгариф 
хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре булу өчен түләү аларның берсе буенча мәгариф 
хезмәткәре сайлау белән билгеләнә. 

5. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри-квалификация төркемнәре һәм 
квалификация дәрәҗәләре киселешендә, профиль буенча эшнең дәвамлылыгына карап, 
стажировка буенча төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠, 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи 
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окладлары; 

𝐷𝑠 – размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в  
таблице 3. 

 
3нче таблица 

 
Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Һөнәри-квалификация 
төркеменең исеме 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Төркем  
стажы 

буенча 

Өстә
мә күләме, 

процент 

Икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче персонал 
вазыйфасы 

беренчесе-икенчесе  4тән алып  
10 яшькә кадәр 

1,0 

10 яшьтән 
алып 15 яшькә 

кадәр 

2,0 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

3,0 

Педагогик хезмәткәрләр 
вазыйфасы 

беренчесе-
дүртенче 

2 яшьтән 
алып 6 яшькә 

кадәр 

2,0 

6дан алып 
10 яшькә кадәр 

3,0 

10 яшьтән 
алып 15 яшькә 

кадәр 

3,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

4,0 

Структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

беренчесе-
өченче 

2 яшьтән 
алып 6 яшькә 

кадәр 

2,0 

6дан алып 
10 яшькә кадәр 

3,0 

10 яшьтән 
алып 15 яшькә 

кадәр 

3,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

4,0 

 
5.1. Эш стажын үзгәрткәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен 

билгеләү (үзгәртү) эш стажы үзгәргәндә, стажны раслаучы документлар оешмада булса 
яки стажны раслаучы кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, эш стажы өчен 
түләү күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешкәннән соң башкарыла. 

5.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и 
методическая работа в образовательных организациях согласно таблице 4. 

 
4 нче таблица 

 
Мәгариф хезмәткәрләренең педагогик стажына исәпләнгән учреждениеләр, 

оешмалар һәм вазыйфалар исемлеге 
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Учреждениенең исеме  
оештыру да 

Вазыйфаның исеме 

 

1 2 

Белем бирү оешмалары 
(шул исәптән югары һөнәри 
белем бирү оешмалары, югары 
урта хәрби белем бирү 
оешмалары, өстәмә һөнәри 
белем бирү (квалификация 
күтәрү) оешмалары); 

социаль хезмәт күрсәтүне 
гамәлгә ашыручы медицина 
оешмалары һәм оешмалары: 
балалар йортлары: өлкәннәр өчен 
оешмаларда шифаханәләр, 
клиникалар, сырхауханәләр, 
хастаханәләр һ. б., шулай ук 
бүлекләр, балалар өчен 
палаталар 

Укытучылар, укытучылар, дефектологлар, 
укытучы-логопеды (логопеды), педагог-
оештыручылар (тормыш иминлеге нигезләре, 
армиягә кадәр әзерлек), физик тәрбия 
җитәкчеләре, өлкән мастерлар, производствога 
өйрәтү мастерлары (шул исәптән транспорт 
чаралары йөртүгә өйрәтү, авыл хуҗалыгы 
машиналарында эшләү, язу машиналарында һәм 
башка оештыру техникасында эшләү), өлкән 
методистлар, өлкән инструкторлар, инструкторлар-
методистлар (шул исәптән физик культура һәм 
спорт буенча, туризм буенча), концерт 
тәрбиячеләре, өлкән тәрбиячеләр, тәрбиячеләр, 
балалар бакчалары тәрбиячеләре, тәрбиячеләр, 
тәрбиячеләр, тәрбиячеләр, өлкән методистлар, 
сыйныф тәрбиячеләре, социаль педагоглар, 
педагог-психологлар, педагог-оештыручылар, 
өстәмә белем бирү педагоглары, өлкән тренерлар, 
тренерлар-укытучылар, өлкән әйдаманнар 
(пионервожатыйлар), физик культура 
инструкторлары, хезмәт буенча инструкторлар, 
директор (җитәкчеләр, мөдирләр), укыту, укыту-
тәрбия эшләре буенча директор урынбасарлары 
(җитәкчеләр, мөдирләр), укыту-тәрбия эшләре 
буенча, укыту-тәрбия эшләре буенча, укыту-тәрбия 
эшләре буенча, укыту-укыту-тәрбия эшләре буенча, 
укыту-тәрбия эшләре буенча, укыту-укыту-тәрбия 
эшләре буенча, укыту укыту бүлеге мөдирләре, 
практика мөдирләре, укыту-консультация 
пунктлары, логопед пунктлары, интернатлар, 
бүлекләр, бүлекләр, лабораторияләр, кабинетлар, 
секцияләр, филиаллар, курслар һәм башка 
структур бүлекчәләр мөдирләре, эшчәнлек белем 
бирү (тәрбия) процессы, методик тәэмин ителеш, 
режим буенча өлкән дежурлар, режим буенча 
дежурлар, аккомпаниаторлар, 
культорганизаторлар, экскурсоводлар, профессор-
укытучылар составы 

Барлык атамаларның 
методик (укыту-методик) 
оешмалары (ведомство 
буйсынуында булуына бәйсез 
рәвештә) 

Җитәкчеләре, аларның урынбасарлары, 
сектор мөдирләре, кабинетлар, лабораторияләр, 
бүлекләр мөдирләре, эшчәнлекләре методик 
тәэмин итүгә бәйле фәнни хезмәткәрләр, өлкән 
методистлар, методистлар 

Мәгариф идарәсе 
органнары һәм мәгариф 
оешмалары белән җитәкчелек 
итүче органнар (структур 
бүлекчәләр) 

Җитәкче, инспекторлык, методик 
инструкторлык вазифалары, шулай ук 
белгечләрнең башка вазифалары (икътисадый, 
финанс, хуҗалык эшчәнлеге, төзелеш, тәэмин итү, 
эш башкару белән бәйле вазифалардан тыш)) 
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1 2 

Производствода кадрлар 
әзерләү һәм квалификацияләрен 
күтәрү мәсьәләләре белән 
шөгыльләнүче оешмаларның, 
министрлыклар (ведомстволар) 
бүлекчәләренең кадрлар 
бүлекләре( бүлекләре)  

Производствода эшчеләрне производствога 
өйрәтү буенча штатлы укытучылар, җитәкче, 
инспектор, инженер, методик вазыйфалар, 
аларның эшчәнлеге квалификация күтәрү һәм 
әзерләү мәсьәләләре белән бәйле 

РОСТО (ДОСААФ) һәм 
гражданлык авиациясе мәгариф 
оешмалары 

Җитәкчелек, команда-очучы, команда-
инструктор, инженер-инструктор, инструктор һәм 
укытучылар составы, производствога өйрәтү 
осталары, инженер-инструктор-методистлар, 
инженер-очучы-методистлар 

Учреждениеләр, 
предприятиеләр һәм оешмалар 
тулай тораклары, торак-
эксплуатация оешмалары, 
яшьләр торак комплекслары, 
балалар кинотеатрлары, яшь 
тамашачы театрлары, курчак 
театрлары, балалар һәм 
яшүсмерләр белән эшләү 
предприятиеләре һәм оешмалары 
бүлекчәләре 

Тәрбиячеләр, педагог-оештыручылар, 
педагог-психологлар (психологлар), укытучылар, 
өстәмә белем бирү педагоглары (түгәрәкләр 
җитәкчеләре), балалар һәм яшүсмерләр белән 
эшләү буенча инструкторлар һәм инструкторлар-
методистлар, тренерлар-укытучылар һәм башка 
белгечләр, балалар бүлекләре, сектор мөдирләре 

Төзәтү колонияләре, 
тәрбия колонияләре, тикшерү 
изоляторлары һәм төрмәләр, 
дәвалау-төзәтү оешмалары 

Вазифаларда педагогик белем булганда эш 
(хезмәт); тәрбия эшләре буенча җитәкче 
урынбасары, отряд начальнигы, өлкән инспектор, 
гомуми белем бирү (укыту) буенча инспектор, өлкән 
инспектор-методист һәм инспектор-методист, 
производство-техник белем бирү буенча өлкән 
инженер һәм инженер, җитештерү буенча укыту 
буенча өлкән мастер һәм мастер, өлкән инспектор 
һәм режим буенча инспектор, укыту-техник 
кабинеты мөдире, психолог 

Искәрмә.   
Педагогик эш стажына кертелә: 
өлкәннәр өчен социаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы медицина 

оешмаларында һәм оешмаларында укытучылар-дефектологлар, логопедлар, 
тәрбиячеләр сыйфатында эш вакыты; 

СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә башка учреждениеләрдә 
һәм оешмаларда эшләү, югары белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү 
оешмаларында урта звено белгечләрен киләсе тәртиптә әзерләү программалары 
буенча укыту вакыты: 

педагогик хезмәткәрләр стажына педагогик эш засчитывается башка төрле 
шартлар һәм чикләүләр: 

вакыт табылу хәрби хезмәткә контракт буенча бер көн исәбеннән хәрби хезмәт 
бер көндә эш, ә вакытта булу хәрби хезмәткә чакыру буенча – бер көн хәрби хезмәт 
өчен ике көн эш; 

фильмотека мөдире һәм методист булып эшләү вакыты; 
педагогик эш стажына педагогик хезмәткәрләргә аерым вакыт та, бергә алынган 

бу чорларга кадәр булган һәм алар артыннан турыдан-туры педагогик эшчәнлек алып 
барган очракта түбәндәге вакыт исәпләнә: 
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1 2 

СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә офицер, сержант, югары 
составлар, прапорщиклар һәм мичман вазыйфаларында (шул исәптән ЭЭМ 
гаскәрләрендә, гаскәрләрдә һәм куркынычсызлык органнарында) хезмәт итү вакыты, 
контракт буенча һәм чакырылыш буенча хәрби хезмәттә булу вакытыннан тыш; 

Россия Федерациясе халык мәгарифе һәм фән хезмәткәрләре һөнәр берлегенең 
территориаль оешмалары аппаратларында (комитетларында, советларында) җитәкче, 
инспекторлык, инструкторлык һәм башка вазыйфаларында (мәгариф, югары мәктәп һәм 
фәнни оешмалар) эш вакыты; профсоюз органнарында сайлау вазыйфаларында; 
балалар фондының педагогик җәмгыятьләрендә һәм идарәләрендә инструкторлык һәм 
методик вазыйфаларда; укытучы йорты директоры (мөдире) вазыйфасында (халык 
мәгарифе, һөнәри белем бирү хезмәткәрләре); балигъ булмаганнар эшләре һәм 
аларның хокукларын яклау комиссияләрендә яисә балигъ булмаганнарның социаль-
хокукый Эчке эшләр органнарының балигъ булмаганнар эшләре буенча 
инспекцияләрдә, балалар милициясе бүлмәләрендә хокук бозуларны кисәтү буенча 
бүлекчәләрдә (балигъ булмаганнар эшләре буенча инспекцияләрдә). 

 
5.3. Педагогик хезмәткәрләрнең аерым категорияләре педагогик эш стажына СССР 

һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә хезмәт итү вакыты һәм оешмаларында 
(һөнәре) белем бирү оешмасында яисә укытыла торган предмет профилендә (курс, 
дисциплина, түгәрәк) тиешле эш вакыты исәпкә алына): 

укытучылар-оештыручыларга (тормыш иминлеге нигезләре, армиягә кадәр 
әзерлек); 

укытучыларга һәм укытучыларга, физик тәрбия җитәкчеләренә, физкультура 
инструкторлары, инструктор-методистларга (өлкән инструктор-методистларга), тренер-
укытучыларга (өлкән тренер-укытучылар); 

укытучылар, хезмәт (һөнәри) укыту, технологияләр, сызлау, рәсем сәнгате, 
информатика, махсус дисциплиналар, шул исәптән аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүле 
гомуми белем бирү оешмаларының (сыйныфларның) махсус дисциплиналары 
укытучылары; 

производствога өйрәтү мастерларына; 
өстәмә белем бирү педагогларына; 
эксперименталь белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләренә; 
педагог-психологларга; 
методистларга; 
Урта һөнәри белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләренә урта звено 

(бүлек) мәдәният һәм сәнгать, музыкаль-педагогик, сәнгать-график, музыка 
белгечлекләрен әзерләү программалары буенча укулар; 

балаларга өстәмә белем бирү оешмалары (мәдәният һәм сәнгать, шул исәптән 
музыкаль һәм сәнгать) мөгаллимнәренә, Музыка һәм сәнгать оешмаларының махсус 
дисциплиналары укытучыларына, педагогика училищелары (педагогика колледжлары) 
музыка укытучыларына, музыка укытучыларына, музыка җитәкчеләренә, 
концертмейстерларга. 

5.4. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары, бала йортлары тәрбиячеләренә (өлкән 
тәрбиячеләренә) педагогик стажга мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының ясле төркеме 
шәфкать туташы, бала йортларының пост шәфкать туташы, ясле төркем тәрбиячеләренә 
– медицина вазыйфаларында эшләү вакыты кертелә. 

5.5. Тәрбияче ярдәмчесе һәм кече тәрбияче вазыйфаларында эшләү вакыты әлеге 
вазыйфаларда эшләгән чорда хезмәткәр педагогик белем алса яки югары белем бирү 
оешмасында яки һөнәри белем бирү оешмасында укыса, педагогик эш стажына исәпләнә. 

5.6. Учреждение һәм оешма хезмәткәрләренә сәгатьләп түләү шартларында төп 
эштән тыш башкарыла торган мәгариф оешмаларында педагогик эш вакыты, әгәр аның 
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күләме (бер яки берничә белем бирү оешмаларында) уку елында 180 сәгатьтән дә ким 
булмаган булса, педагогик стажга кертелә. 

Шул ук вакытта педагогик стажга педагогик эш башкарган айлар гына исәпкә алына. 
5.7. СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендәге учреждениеләрдә, 

оешмаларда һәм хезмәт итү учреждениеләрендә укытыла торган эш профиленә (курс, 
дисциплина, түгәрәк) туры килү турында конкрет мәсьәләләрне хәл итү хокукы мәгариф 
оешмасы җитәкчесенә профсоюз органы белән килешү буенча бирелә. 

6. Хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 
педагогик хезмәткәрләр һәм структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри 
квалификация төркемнәре хезмәткәрләренә бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠𝑟 = (𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓 × 𝑌𝑓

𝐻𝑁 × 𝑌𝑁
+ 𝑃) × 𝐷𝑠𝑟 , 

 
 
монда: 

 

𝐵𝑠𝑟 - хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр; 
𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәктәпкәчә белем 

бирү оешмасы хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝐷𝑠𝑟 - хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләү күләме 28 процент күләмендә 
билгеләнә; 

𝐻𝑓 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасының педагогик эш алып бару сәгатьләренең 

факттагы саны; 
𝑌𝑓 – мәгариф хезмәткәрләре тарафыннан мәктәпкәчә белем бирү оешмасы күрсәтә 

торган хезмәтләрнең факттагы саны; 

𝐻𝑁 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге тарафыннан билгеләнгән мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасы хезмәткәрләренең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать нормасы; 

𝑌𝑁 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасының педагогик хезмәткәрләре тарафыннан 
күрсәтелә торган хезмәтләрнең норматив саны; 

𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 
тәэмин итүгә компенсация уку йөкләнешенә пропорциональ рәвештә билгеләнә, ләкин 
төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш. 

7. Квалификация категориясенә түләүләр тариф-квалификация 
характеристикалары нигезендә һөнәри-квалификация төркемнәре киселешендә 
аттестация йомгаклары буенча квалификация категорияләрен бирүне күздә тоткан 
белгечлекләр буенча эшләүче медицина хезмәткәрләренә бирелә һәм формула буенча 
исәпләнә: 

 

𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 
𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑘𝑘  - квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме, алар китерелгән 5 
нче таблицада. 

Квалификация категориясе өчен түләүләрне үзгәртү (билгеләү) аттестация 
комиссиясе төзелгән орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 

 
5нче таблица 
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Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, процент 

 

1 2 

Урта медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

Икенче квалификация категориясе 3,0 

Беренче квалификация категориясе 6,0 

Югары квалификация категориясе 10,0 

Табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Икенче квалификация категориясе 6,0 

Беренче квалификация категориясе 10,0 

Югары квалификация категориясе 20,0 

 
8. Эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләүләр мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 

медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркемнәренә медицина хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑑 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑑 , 
 

монда: 
 

𝐵𝑠𝑑 - эшчәнлек үзенчәлекләре өчен түләү; 
𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑠𝑑 – размер надбавки за специфику деятельности, который приведен в  
таблице 6. 

8.1. Әлеге учреждениедә, бүлекчәдә һәм вазыйфаларда конкрет эш шартларын 
исәпкә алып эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмәләр билгеләнә торган медицина 
хезмәткәрләре вазыйфаларының исемлеге һәр учреждение тарафыннан сайлап алынган 
һөнәр берлеге органы яки хезмәткәрләр мәнфәгатьләрен яклау вәкаләтле башка орган 
белән килешү буенча раслана. 

 
6нчы таблица 

 
Эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

№ 
т/с 

 

Эшчәнлек үзенчәлеге өчен 
өстәмә билгеләү 

нигезләре 

Һөнәри-квалификация 
төркеменең исеме 

Өстәмә күләме, 
процент 

1.  Мәктәпкәчә белем бирү 
оешмаларында эш 

урта медицина һәм 
фармацевтика персоналы 

12 

табиблар һәм провизорлар 5 

 
9. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре 
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вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган медицина 
хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

монда: 
 

𝐵𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан Республикасы 
дәүләт бүләкләре, автоном республикаларның мактаулы исемнәре булу өчен өстәмә 
түләү күләме 6 процент тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясенең, 
Совет Социалистик Республикалар Берлегенең, Союз Республикаларының мактаулы 
исемнәре булу өчен өстәмә түләү күләме 7 процент тәшкил итә. 

Перечень государственных наград, за наличие которых медицинским и 
фармацевтическим работникам предоставляются соответствующие выплаты, приведен в 
приложении № 2 к настоящему Положению. 

9.1. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган 
хезмәткәрләргә аларның булу өчен түләү Хезмәткәр сайлау буенча дәүләт бүләкләренең 
берсе буенча билгеләнә. 

10. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр медицина хезмәткәрләренә профиль 
буенча эшнең дәвамлылыгына карап һөнәри-квалификация төркемнәре киселешендә 
стаж буенча төркем буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠𝑟 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑟 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑠 – размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в  
таблице 7. 

 
7 нче таблица 

 
Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Һөнәри-квалификация төркеменең 
исеме 

Төркем  
стажы 

буенча 

Өстәмә 
күләме, процент 

 

1 2 3 

Беренче дәрәҗәдәге медицина һәм 
фармацевтика персоналы 

3 яшьтән 
алып 7 яшькә 

кадәр 
 

2,5 

5тән алып 
10 яшькә кадәр 

3,5 
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1 2 3 

10 яшьтән 
алып 15 яшькә 

кадәр 

4,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

5,5 

Урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы 

3 яшьтән 
алып 5 яшькә 

кадәр 

2,5 

5тән алып 
10 яшькә кадәр 

3,5 

10 яшьтән 
алып 15 яшькә 

кадәр 

4,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

5,5 

Табиблар һәм провизорлар 3 яшьтән 
алып 5 яшькә 

кадәр 

5,0 

5тән алып 
10 яшькә кадәр 

7,5 

10 яшьтән 
алып 15 яшькә 

кадәр 

9,0 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

10,0 

 
10.1. Эш стажы үзгәргәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен билгеләү 

(үзгәртү) стажын раслаучы документлар учреждениедә булса яки стажны раслаучы 
кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, профиль буенча эш стажы өчен түләү 
күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешүдән соң башкарыла. 

11. Хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы, табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑟 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑟 , 
 

монда: 
 

𝐵𝑠𝑟 - хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр; 

𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында медицина хезмәткәрләренең вазыйфаи 
окладлары; 

𝐷𝑠𝑟 – хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләү күләме, ул 8 нче таблицада 
китерелгән. 

 
8нче таблица 

 
Хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Һөнәри квалификация төркеменең исеме Квалификация 
дәрәҗәсе 

Өстәмәләр 
диапазоны, 

процент 
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Урта медицина һәм фармацевтика персоналы икенче 1,5 

өченче 3,0 

дүртенче 4,5 

бишенче 10,0 

Табиблар һәм провизорлар беренчесе-икенчесе  5,0 

 
12. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр мәгариф оешмаларының төп 

эш урыны һәм хезмәт нәтиҗәләре буенча билгеләнгән вакыт эчендә төп вазыйфасы 
буенча билгеләнә. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр күләменә йогынты 
ясый торган төп критерий булып оешмалар хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 
бәяләү критерийларының иң чик күрсәткечләренә ирешү тора. 

12.1. Оешма хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийлары 
профсоюз органы белән килешү буенча оешма җитәкчесе тарафыннан раслана. Оешма 
хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийларының әһәмияте һәм 
түләүләрне гамәлгә ашыру шартлары ел саен оешма алдында куелган бурычлар 
нигезендә билгеләнә. 

12.2. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү күләме, тәртибе һәм шартлары 
оешманың локаль норматив актлары һәм күмәк шартнамәләр белән билгеләнә. 

12.3. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘𝑗 =
𝐹𝑂𝑇𝑘

∑  ∑ (𝐼𝑖𝑗 × 𝐾𝑖)
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

× ∑ (𝐼𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
× 𝐾𝑖), 

 
монда: 

 
𝐵𝑘𝑗 - j-М хезмәткәренә башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү; 

𝐹𝑂𝑇𝑘 – башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүгә каралган хезмәт өчен түләү 
фонды. 

𝐼𝑖𝑗 – отнормированный i-й критерий оценки эффективности деятельности по  

j-му работнику; 

𝐾𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-үлчәү коэффициенты; 
𝑛 - эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләү критерийлары саны; 
𝑚 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасы хезмәткәрләре саны. 
12.4. Эшчәнлек нәтиҗәлелеге критерийларын нормалаштыру төрле күләмлелек 

критерийларының чагыштыруын тәэмин итә. Нормалаштыру эшчәнлек нәтиҗәлелегенең 
критериясе (иң яхшысы һәм иң начары) диапазонын сайлап алудан гыйбарәт, аларның 
берсе кертелгән критериянең нульгә туры килә, икенчесе – бердәм. Факттагы әһәмияттәге 
эшчәнлек нәтиҗәлелек критериясе диапазоны чикләрендә нәтиҗәлелек критерие 
мөнәсәбәтләнгән эшчәнлек нәтиҗәлелегенең критерие нульдән берәмлеккә кадәр 
әһәмияткә ия. Нәтиҗәлелек критериясе иң югары күрсәткечтән түбән булган очракта, 
относимацияләнгән критериянең әһәмияте нульгә тигез кабул ителә. 

12.5. Эшчәнлек нәтиҗәлелегенең критериясе әһәмиятенә турыдан-туры бәйлелек 
(уңай динамика критерия әһәмиятен арттыру белән билгеләнә) һәм кире динамика (уңай 
динамика критерия әһәмиятен киметү белән билгеләнә) булырга мөмкин. 

12,6. Критерий аның әһәмиятенә туры карап билгеләнә критерий формула буенча 
исәпләнә: 
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𝐼𝑖 =
𝐹𝐼𝑖 − 𝐿𝑖

𝑀𝑖 − 𝐿𝑖
, 

монда: 
 

𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләүнең i-нче критерие; 

𝐹𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең факттагы әһәмияте; 
𝑀𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң яхшы әһәмияте; 
𝐿𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң начар әһәмияте. 
12.7. Аның әһәмиятенә кире карап эшчәнлек нәтиҗәлелегенең кертелгән критерие 

критерий формула буенча исәпләнә: 
 

𝐼𝑖 =
𝐹𝐼𝑖 − 𝐿𝑖

𝐿𝑖−𝑀𝑖
, 

 
монда: 

 

𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләүнең i-нче критерие; 
𝐹𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең факттагы әһәмияте; 

𝑀𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң яхшы әһәмияте; 
𝐿𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң начар әһәмияте. 
12.8. Үлчәү коэффициентлары белән эшчәнлек нәтиҗәлелегенең өстенлекле 

критерие билгеләнә. Иң өстенлекле критерийга аеруча зур коэффициент бирелә. 
Чагыштырма авырлык коэффициенты формула буенча исәпләнә: 

𝐾𝑖 =
𝑉𝐾𝑖

∑ 𝑉𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1

, 

 
монда: 

 

𝐾𝑖 - эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-чагыштырма авырлык 
коэффициенты; 

𝑉𝐾𝑖 - эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-үлчәү коэффициенты. 
12.9. Мәктәпкәчә яшьтәге оешмалар хезмәткәрләре эшчәнлеге нәтиҗәлелеге 

критерийлары буенча авырлык коэффициентлары беләм чик күләме 9 һәм 10нчы 
таблицаларда бирелгән. 
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9нчы таблица 
 

Мәгариф хезмәткәрләренең эшчәнлек нәтиҗәлелеге критерийлары буенча үлчәү коэффициентларының чик гомуми 
күләме  

 
 

№ 
п

/п 

Вазыйфаның исеме Иң чик күләме үлчәү 
коэффициенты 

 

1 2 3 

1. Беренче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме 

1.
1. 

Әйдаман 5 

1.
2. 

Тәрбияче ярдәмчесе 5 

2. Икенче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме 

2.
1. 

Кече тәрбияче 35 

3. Педагогик хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

3.
1. 

Физик культура буенча инструктор 45 

3.
2. 

Музыкаль җитәкче 45 

3.
3. 

Өстәмә белем бирү педагогы 50 

3. Тәрбияче 55 



30 

1 2 3 

4. 

3.
5. 

Методист 55 

3.
6. 

Педагог-психолог 55 

3.
7. 

Өлкән тәрбияче 60 

3.
8. 

Өлкән методисты 60 

3.
9. 

Тьютор (югары һәм өстәмә һөнәри белем бирү өлкәсендә мәшгуль 
тьюторлардан тыш) 

60 

3.
10. 

Укытучы-дефектолог 60 

3.
11. 

Логопед-укытучы) 60 

4. Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

4.
1. 

Структура бүлеге мөдире (җитәкчесе) : гомуми белем бирү программасын һәм 
балаларга өстәмә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы структур бүлекчәләр 
(икенче квалификация дәрәҗәсенә кертелгән структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфаларыннан тыш), бүлек, бүлекчә, бүлекчә, сектор, укыту-консультация пункты, 
укыту (укыту-җитештерү) остаханәсе һәм башка структур бүлекчәләр тарафыннан 
билгеләнә) 

65 

4.
2. 

Белем бирү программасын һәм балаларга өстәмә белем бирү программасын 
тормышка ашыручы аерымланган структур бүлекчәләр мөдире( мөдире ,директор, 
җитәкче, идарә итүче) ): уку-укыту (укыту-җитештерү) остаханәсе, уку-консультация 

70 
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1 2 3 

пункты, башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү учреждениесенең (бүлекләре) башка 
структур бүлекчәләре (өченче квалификация дәрәҗәсенә кертелгән структур 
бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларыннан тыш) җитәкчеләре вазыйфаларыннан 
тыш) 

10нчы таблица 
 

Медицина хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары буенч иң чик күләме үлчәү коэффициенты  
 
 

№ 
п/п 

Вазыйфаның исеме Иң чик күләме үлчәү 
коэффициенты  

1 2 3 

1. Медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме  
беренче дәрәҗәдәге 

1.1. Авыруны карау буенча кече шәфкать туташы 5 

2. Урта медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 

2.1. Дәвалау физкультурасы буенча Инструктор 35 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 

2.2. Диета буенча шәфкать туташы 37 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 

2.3. Шәфкать туташы 40 
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1 2 3 

2.4. Физиотерапия буенча шәфкать туташы 40 

2.5. Массаж буенча шәфкать туташы 
 

40 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 

2.6. Фельдшер 45 

Бишенче квалификация дәрәҗәсе 

2.7. Өлкән шәфкать туташы 50 

3. Табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 

3.1. Табиб-белгечләр (өченче һәм дүртенче квалификация дәрәҗәләренә кертелгән 
табиб-белгечләрдән тыш) 

60 
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12.10. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының коррупциягә 
каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар 

12.11. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасында башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен 
кызыксындыру характерындагы түләүләр фонды төзелә, аның күләме формула буенча 
исәпләнә: 

 
 

𝐹𝑂𝑇𝑘 = 𝐹𝑂𝑇𝑑𝑜 × 𝐷𝑘, 
 
 
монда: 

  
𝐹𝑂𝑇𝑘 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүгә каралган хезмәт өчен түләү 

фонды; 

𝐹𝑂𝑇𝑑𝑜 – төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча (укытучылар һәм укытучылар 
вазыйфаларын биләүче хезмәткәрләрдән тыш) хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары 
(окладлары, хезмәт хакы ставкалары) буенча мәктәпкәчә белем бирү оешмасы 
хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү фонды); 

𝐷𝑘 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү 
фонды өлеше. 

Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү 
фондының тәкъдим ителә торган күләме мәктәпкәчә белем бирү оешмасы 
хезмәткәрләренең хезмәт хакы фондының 17,5 проценты вазыйфаи окладлар (окладлар, 
хезмәт хакы ставкалары) буенча хезмәткәрләрнең төп эш урыны һәм төп вазыйфасы 
(укытучылар һәм укытучылар вазыйфаларын биләүче хезмәткәрләрдән тыш) буенча 
хезмәт хакы түләү фондының 17,5 проценты күләмендә кабул ителә. 

13. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләре, юбилей даталары, аерымлык 
билгеләре, Рәхмәт Хатлары, Грамота, дәүләт бүләкләре алу һәм оешманың локаль 
актлары һәм коллектив килешүләре белән билгеләнгән башка нигезләр буенча, билгеле 
бер вакыт (бер ай, квартал, ел) өчен бер үк вакытта билгеләнә. 

1.1. Эш йомгаклары буенча премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләрен 
гамәлгә ашыру күләме, тәртибе һәм шартлары оешманың локаль актлары һәм күмәк 
шартнамәләр белән билгеләнә. 

4.2. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренә премиаль түләүгә 
каралган хезмәт хакы фонды күләме окладлар (хезмәт хакы ставкалары, вазыйфаи 
окладлар) түләүгә, төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча хезмәткәрләргә 
кызыксындыру характерындагы түләүләр түләүгә каралган хезмәт өчен түләү фондыннан 
кимендә 2 процент тәшкил итә. 

3.3. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләре Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 2014 елның 30 апрелендәге 722-р номерлы күрсәтмәсе белән 
расланган«Социаль өлкә тармакларында Мәгариф һәм фәннең нәтиҗәлелеген күтәрүгә 
юнәлдерелгән үзгәрешләр» чаралар планын («юл картасын») үтәгәндә Зеленодольск 
муниципаль районы муниципаль оешмалары хезмәткәрләре эшчәнлегенең 
нәтиҗәлелеген арттыру максатларында бер тапкыр билгеләнә ала. Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 21 маендагы 939-р номерлы 
боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты күрсәтмәсе 
белән расланган. 

 
VI. Компенсация характерындагы түләүләр 

 
1. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасында компенсация характерындагы түләүләргә 

түбәндәгеләр керә: 
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белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләүләр; 
зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләргә 

түләү; 
нормаль эштән (төрле квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрнең 

(вазыйфаларның) бергә кушылуы, дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм нормаль 
эштән читкә киткән башка шартларда эшләү өчен түләү); 

сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларның (укучыларның) билгеле бер 
категорияләре белән эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр; 

мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында медицина һәм фармацевтика 
хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме хезмәткәрләренә 
сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында 
эшләгән өчен компенсация характерындагы түләү.  

2. Компенсация характерындагы түләүләр, аларны гамәлгә ашыру күләмнәре һәм 
шартлары хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган күмәк шартнамәләр, локаль 
норматив актлар, хезмәт шартнамәсе һәм башка норматив хокукый актлар нигезендә 
билгеләнә. 

3. Белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү структур бүлекчәләрнең 
педагогик хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри квалификация 
төркемнәренә керә торган хезмәткәрләргә, урта медицина һәм фармацевтика персоналы, 
табиблар һәм провизорларның һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган 
медицина хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑚 = 𝐷𝑠𝑚 × 𝑆, 
 
монда: 

 
𝐵𝑠𝑚 - белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү; 

𝐷𝑠𝑚 - белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү күләме 1 388 сум тәшкил итә; 
𝑆 - асылда эшләнгән вакыт (ставка). 
Белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен шулай ук шәһәр тибындагы бистәләр 

нигезендә төзелгән түбәндәге шәһәр җирлекләрендә урнашкан мәктәпкәчә белем бирү 
оешмасы хезмәткәрләренә дә түләүләр бирелә: 

Апас; 
Балтач; 
Байлар Сабасы; 
Балык Бистәсе  
 
4. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләрдә эшләүче 

хезмәткәрләргә компенсация характерындагы түләүләр һәм нормаль (төрле 
квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрне (вазыйфаларны) бергә алып баруда, 
югары дәрестән тыш эштә, төнге вакытта эшләгәндә һәм нормаль эштән читкә авышкан 
башка шартларда эшләрне башкарганда) эштән читкә киткән шартларда эшләгән өчен 
түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

𝐵𝑘ℎ = 𝑂𝑏 × 𝐷𝑘ℎ ×
𝐻𝑓𝑘

𝐻𝑁
, 

 
монда: 

 

𝐵𝑘ℎ - компенсация характерындагы түләү; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасы хезмәткәрләренең база оклады күләме; 
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𝐷𝑘ℎ - Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә билгеләнә торган 
компенсация характерындагы өстәмәләр күләме; 

𝐻𝑓𝑘 - закон нигезендә компенсация характерындагы түләү каралган фактта 

эшләнгән вакыт; 

𝐻𝑁 – Россия Федерациясе Хезмәт кодексына ярашлы кабул ителгән мәктәпкәчә 
яшьтәге белем бирү оешмалары хезмәткәрләре  база оклады (хезмәт хакы ставкасы) 
өчен сәгатьләр нормасы. 

5. Нормаль (төрле квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрне 
(вазыйфаларны) бергә башкарганда, югары дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм 
нормаль шартлардан читкә авышкан башка шартларда эшләрне башкарганда) нормаль 
шартларда эшләүнең һәр сәгате өчен югары күләмдә билгеләнә, әмма законнар һәм 
башка норматив хокукый актлар белән билгеләнгән күләмнән ким түгел. 

Эшкә җәлеп ителгән очракта, хезмәткәр үзенә билгеләнгән график буенча ял көне 
яки эшләми торган бәйрәм көне өчен эш икеләтә күләмдә түләнә. Хезмәт окладын алучы 
хезмәткәрләргә эш бер айлык эш вакыты нормасы чикләрендә ял һәм эш көне булмаган 
бәйрәм көнендә эшләгән очракта, бер көнлек яки сәгать база окладыннан тыш бер 
сәгатьлек база ставкасы күләмендә һәм бер айлык нормадан да ким булмаган күләмдә 
түләнә. 

5.1. Ял яки эшләми торган бәйрәм көнендә эшләгән хезмәткәрнең теләге буенча 
аңа башка ял көне тәкъдим ителергә мөмкин. Бу очракта эш эшләми торган бәйрәм көне 
өчен бер тапкыр түләнә, ә ял көне өчен түләү алынырга тиеш түгел. 

6. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләрнең 
хезмәт өчен түләү окладлар (вазыйфаи окладлар) белән чагыштырганда, хезмәт 
шартларын махсус бәяләү нигезендә, төрле эш төрләре өчен билгеләнгән хезмәт хакы 
ставкалары белән чагыштырганда югарырак күләмдә билгеләнә. 

7. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар (укучылар) аерым категорияләре 
белән эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр мәктәпкәчә белем бирү 
оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренә бирелә. 

7.1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгында социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча республика 
өчъяклы комиссиясе янәшәсендә халыкның тормыш дәрәҗәсе, керемнәре, хезмәткә 
түләү буенча Координация советының чираттагы утырышы узды: 

 

𝐵𝑘ℎ = (𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓 × 𝑌𝑓

𝐻𝑁 × 𝑌𝑁
+ 𝑃) × 𝐷𝑘ℎ , 

 
монда: 

 

𝐵𝑘ℎ – сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларның (укучыларның) аерым 
категорияләре белән эшләгән өчен компенсация характерындагы түләү; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасы хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝐻𝑓 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасының педагогик эш алып бару сәгатьләренең 

факттагы саны; 
𝑌𝑓 - мәктәпкәчә белем бирү оешмасының педагогик хезмәткәрләре күрсәтә торган 

хезмәтләрнең факттагы саны; 

𝐻𝑁 – әлеге Нигезләмәнең III бүлеге тарафыннан билгеләнгән мәктәпкәчә белем 
бирү оешмасында педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакын база ставкасы өчен сәгать 
нормасы; 

𝑌𝑁 - мәктәпкәчә белем бирү оешмасының педагогик хезмәткәрләре күрсәтә торган 
хезмәтләрнең норматив саны; 

𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 
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тәэмин итүгә компенсация педагогик хезмәткәрләргә уку йөкләнешенә пропорциональ 
рәвештә билгеләнә, ләкин төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш; 

𝐷𝑘ℎ – әлеге Нигезләмәнең 11 нче таблицасында китерелгән Сәламәтлек 
мөмкинлекләре чикләнгән балалар (укучылар) аерым категорияләре белән эшләгән өчен 
компенсация характерындагы түләүләр күләме. 

7.2. Сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикләнгән балаларның (укучыларның) 
билгеле бер категорияләре белән эшләр башкарганда) нормаль эштән читкә киткән 
шартларда эшләгән өчен компенсация характерындагы түләүләр мәгариф хезмәткәрләре 
өчен (әлеге Нигезләмәнең 7.1 пункты белән билгеләнгән педагогик хезмәткәрләрдән 
тыш) түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘ℎ = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘ℎ, 
монда: 

 

𝐵𝑘ℎ – сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларның (укучыларның) аерым 
категорияләре белән эшләгән өчен компенсация характерындагы түләү; 

𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑘ℎ – сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар (укучылар) белән эшләү өчен 

компенсация характерындагы түләүләр күләме 11 нче таблицада китерелгән; 
3.3. Мәгариф оешмаларында педагогик һәм укыту-ярдәмче хезмәткәрләрнең 

билгеле бер категорияләре булган мәгариф оешмаларында эшләгәндә берничә нигез 
буенча компенсация характерындагы түләүләр бирү карала, түләү күләме һәр нигез 
буенча аерым исәпләнә. 

7.4. Әлеге оешмада, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын исәпкә 
алып, компенсация характерындагы өстәмәләр билгеләнә торган хезмәткәрләр 
вазыйфалары исемлеге сайлау профсоюз органы (яки хезмәткәрләр мәнфәгатьләрен 
яклау вәкаләтле башка орган) белән килешү буенча һәр оешмада раслана. 

 
 

11 нче таблица 
 

 
Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән тәрбияләнүчеләрнең  (укучылар) билгеле 

категорияләре белән эшләү өчен компенсация характерындагы өстәмәләр күләме  
 

№
 т/с 

 

Өстәмәләр 
билгеләү нигезе  

Мөмкинлекләре чикләнгән балалар 
(укучылар) белән эшләү өчен өстәмә 

түләүләр билгеләнә торган вазыйфалар 

Өст
әмә 

күләме, 
процент һөнәри-

квалификация 
төркеменең исеме 

квалификация 
дәрәҗәсе 

  
1 2 3 4 5 

1.  Туберкулез 
интоксикациясе белән 
мөмкинлекләре 
чикләнгән балалар өчен 
җайлаштырылган белем 
бирү программаларын 
тормышка ашыручы 
мәктәпкәчә белем бирү 
оешмаларында 
(төркемнәрендә) терәк-

беренче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче 
персонал вазыйфасы 

беренче 7,0 

икенче дәрәҗәдәге 
укыту-ярдәмче 
персонал вазыйфасы 

беренчесе-икенчесе  7,0 

педагогик 
хезмәткәрләр 
вазыйфасы 

беренчесе-дүртенче  7,0 



37 

1 2 3 4 5 

хәрәкәт аппараты 
бозылулары, психик 
үсеш тоткарлануы, 
аутистик үсеш 
бозылулары, катлаулы 
дефектлары һәм 
акыллы артта калган 
балалар белән эшләү 

2. Сөйләм авыр бозылган 
балалар өчен 
җайлаштырылган 
мәгариф 
программаларын 
гамәлгә ашыручы 
мәктәпкәчә белем бирү 
оешмаларында 
(төркемнәрендә) эш 

педагогик 
хезмәткәрләр 
вазыйфасы 

беренчесе-өченче  4,0 

 
8. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен җайлаштырылган белем 

бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында эшләгән 
өчен компенсация характерындагы түләүләр аерым учреждениеләрдә медицина һәм 
фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 
хезмәткәрләренә компенсация характерындагы түләүләр түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘ℎ𝑚 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘ℎ𝑚, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘ℎ𝑚 - компенсация характерындагы түләү; 
𝑂𝑑 – медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-

квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑘ℎ𝑚 – сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен мәктәпкәчә мәгариф 
оешмаларында эшләгән өчен компенсация характерындагы түләү күләме медицина һәм 
фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркемнәренә 
туры килә. 

 
VII. Хезмәт хакын билгеләү тәртибе  

оешма җитәкчесе, оешма җитәкчесе урынбасары, 
баш хисапчы 

 
1. Оешма җитәкчеләренең, аларның урынбасарларының һәм баш 

бухгалтерларының хезмәт хакы вазыйфаи окладлардан, компенсация һәм кызыксындыру 
характерындагы түләүләрдән тора. 

2. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчесенең вазыйфаи окладын гамәлгә 
куючы тарафыннан уку елы башына бер тапкыр хезмәт өчен түләү группасына карап 
билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 × 𝑆, 
 
монда: 
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𝑂𝑑 – мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчесенең вазыйфаи оклады; 

𝑂𝑏 - җитәкченең база оклады күләме; 
𝑆 – гамәлдә булган вакыт (ставка). 
Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчесенең хезмәт өчен түләү Төркеме 

тәрбияләнүчеләрнең санына карап билгеләнә. 
3. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчеләре урынбасарларының һәм баш 

бухгалтерларының вазыйфаи окладлары әлеге оешма җитәкчеләренең вазыйфаи 
окладларыннан 20-30 процентка кимрәк билгеләнә. 

4. Җитәкчеләр хезмәтенә түләү Төркеме, җитәкчеләрнең база окладлары күләме 
12 нче таблицада тәкъдим ителгән. 

5. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасын гамәлгә куючы эшчәнлек нәтиҗәлелеге 
критерийлары нигезендә билгеләнгән эшчәнлек нәтиҗәләрен исәпкә алып, башкарылган 
эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүне мәктәпкәчә белем бирү 
оешмасы җитәкчесенә билгели ала. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчесенә 
кызыксындыру характерындагы түләүләр ел нәтиҗәләре буенча, мөһим һәм аеруча 
мөһим бурычларны үтәгән өчен ай саен башкарылырга мөмкин.  

Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчесенә кызыксындыру характерындагы 
түләүләр 12 нче таблицада күрсәтелгән. 

6. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчесе җитәкче урынбасарларына, 
мәктәпкәчә белем бирү оешмасының баш бухгалтерына, аларның эшчәнлеге 
нәтиҗәлелеге критерийлары нигезендә билгеләнгән эш нәтиҗәләрен исәпкә алып, 
башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү билгели 
ала. Кызыксындыру характерындагы түләүләр җитәкче урынбасарларына, баш 
бухгалтерга ай саен, квартал саен, ел нәтиҗәләре буенча, мөһим һәм аеруча мөһим 
бурычларны үтәгән өчен гамәлгә ашырылырга мөмкин. Җитәкче урынбасарларына, баш 
бухгалтерга кызыксындыру характерындагы түләүләрнең иң чик күләме мәктәпкәчә 
белем бирү оешмасы җитәкчесе тарафыннан кызыксындыру характерындагы 
түләүләрнең 70 проценты дәрәҗәсендә билгеләнә. 

 
12 нче таблица 

 
 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары җитәкчеләрен кызыксындыру характерындагы база 
окладлары һәм түләүләр күләме  

 
 

 

Җитәкченең 
хезмәт өчен 

түләү төркеме 

Күләме күрсәткеченең 
әһәмияте (уку елы башына 

тәрбияләнүчеләр саны), кеше* 

Төп оклад, сум Кызыксындыру 
характерындагы 

түләүләр, сум 

1 2 3 4 

1 1-20 18 000 2000 

2 21-40 20 000 2000 

1 2 3 4 

3 41 – 60 24000 3 000 

4 61 – 80 25 000 4 000 

5 81-100 28 000 5000 
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7. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының дәүләт граждан 

хезмәткәрләре тарафыннан эш вакытында үз-үзен тоту кагыйдәләренең үтәлүе һәм 
бәхәсле очракларны җайга салу буенча комиссиясе 

8. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүләр 
аларның эшчәнлеге нәтиҗәләрен исәпкә алып түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘 = 𝐵𝐶 × 𝐾𝑉𝐾, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘 - кызыксындыру характерындагы түләү; 
𝐵𝐶 - әлеге Нигезләмәнең 12 нче таблицасында китерелгән кызыксындыру 

характерындагы түләү күләме; 

𝐾𝑉𝐾 – сыйфат критерийларын үтәү коэффициенты. 
9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера дошкольной образовательной 
организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
VIII. Мәктәпкәчә яшьтәге хезмәт өчен түләү фондын формалаштыру тәртибе  

мәгариф оешмалары  
 

1. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасының хезмәт өчен түләү фондын формалаштыру 
агымдагы финанс елына мәктәпкәчә белем бирү оешмасы чаралары күләме чикләрендә 
гамәлгә ашырыла, ул нормативлар, күрсәтелә торган хезмәтләр саны нигезендә 
билгеләнгән һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге 
планында чагылдырыла. 

 

6 101-140 30 000 000 

7 141-180 33 000 000 

8 181-220 36 000 8 000 

9 221-280 37 000 9 000 

10 281-320 38 000 10000 

11 321-360 38 000 11 000 

12 360 һәм югарырак 39 000 12 000 

* Җайлаштырылган белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәктәпкәчә 
белем бирү оешмаларында тәрбияләнүчеләрнең контингенты 3 коэффициенты белән 
исәпкә алына. 

Туберкулез интоксикациясе булган балалар өчен мәктәпкәчә белем бирү 
оешмаларында тәрбияләнүчеләрнең контингенты 2 коэффициенты белән исәпкә 
алына. 

consultantplus://offline/ref=D74B2491A2621EB5208AC563F594009AA0C18C7C7C1C7264A18ABFFDABv0F1M


1нче кушымта 
Зеленодольского муниципаль 

районы мәктәпкәчә яшьтәге белем 
бирү оешмалары хезмәткәрдәре  
хезмәтенә түләү шартлары  
турында Нигезләмәгә 

 
 

Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә торган 
 Дәүләт һәм ведомство бүләкләре Исемлеге  

  
 

№ 
п/п 

Бүләк исеме 

 

1 2 

Совет Социалистик Республикалары Берлеге составында Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик 
Республикалары Берлеге, Союз һәм автономияле республикалар дәүләт бүләкләре 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең халык укытучысы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган укытучысы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган фән эшлеклесе 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган югары мәктәбе хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган производствога өйрәтү мастеры 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмәткәре 

1.7. Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре 
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1 2 

1.8. Россия Федерациясенең атказанган рәссамы 

1.9. Россия Федерациясенең Атказанган икътисадчысы 

2. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

2.1. СССРның халык укытучысы 

3. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында союздаш республикаларның мактаулы исемнәре 

3.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

3.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

3.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

3.4. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

3.5. РСФСРның атказанган тренеры 

3.6. РСФСРның Атказанган мәктәбе укытучысы 

3.7. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 

3.8. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

3.9. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

3.10. Атказанган укытучы 

3.11. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

3.12. Атказанган халык мәгарифе хезмәткәре 

3.13. Югары мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

3.14. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 
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3.15. Атказанган фән эшлеклесе 

4. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном республикаларның мактаулы исемнәре 

4.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

4.2. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

4.3. Мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

4.4. Мәктәпнең атказанган укытучысы 

4.5. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 

4.6. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

4.7. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

4.8. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

4.9. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

4.10. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

4.11. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

4.12. Атказанган фән эшлеклесе 
 

5. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

5.1. Татарстан Республикасының Халык укытучысы 
 

5.2. Татарстан Республикасының Атказанган укытучысы 
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5.3. Татарстан Республикасының Атказанган укытучысы 
 

5.4. Татарстан Республикасының Атказанган фән эшлеклесе 
 

5.5. Татарстан Республикасының Атказанган югары 
мәктәп хезмәткәре 
 

5.6. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмәткәре 

5.7. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
 

5.8. Татарстан Республикасының Атказанган икътисадчысы 
 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, Россия Совет Федератив Социалистик 
Республикасы ведомство (тармак) бүләкләре 

1. Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы (Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы, Россия Федерациясе 
Мәгариф министрлыгы) 

1.1. Россия Федерациясе гомуми белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.2. Россия Федерациясе башлангыч һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.3. Россия Федерациясе Урта һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.4. Россия Федерациясе Югары һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясе Фән һәм техника мактаулы хезмәткәре 

1.6. Россия Федерациясе яшьләр сәясәте өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 
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1.7. Студентларның фәнни-тикшеренү эшен үстерү өчен 

1.8. Россия Федерациясе мәгариф өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 

1.9. Россия Федерациясе балалар һәм яшьләрне тәрбияләү өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 

2. Халык мәгарифе министрлыгы, СССР Мәгариф министрлыгы (РСФСР) 

2.1. “СССР мәгариф отличнигы” билгесе» 

2.2. «Халык мәгарифе отличнигы " билгесе 

2.3. “СССР һөнәри техник белем отличнигы” билгесе 

2.4. “РСФСР һөнәри техник белем отличнигы” билгесе 

2.5.  «Россия Федерациясенең һөнәри-техник белем отличнигы» билгесеч 



2нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль 
районының мәктәпкәчә белем бирү 
оешмалары хезмәткәрләренә 
хезмәт хакы түләү шартлары 
турындагы нигезләмәгә карата 

 
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы ,   

 Совет Социалистик Республикалары Берлеге, Совет Социалистик Республикалар Берлеге 
составында союз һәм автоном республикаларының стимуллаштыру характерындагы түләүләр 

бирелергә тиешле Дәүләт бүләкләре исемлеге 
 

№  
п/п 

Дәүләт бүләге исеме 

 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган табибы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

2.1. Татарстан Республикасының Атказанган табибы 
 

2.2. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның халык табибы 
 
 

4. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында союздаш республикаларның 
мактаулы исемнәре 

4.1. Халык табибы 

4.2. Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

4.3. Атказанган табиб 

4.4. Атказанган провизор 

4.5. Атказанган фармацевт 

5. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном республикаларның 
мактаулы исемнәре 

5.1. Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
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5.2. Атказанган табиб 

5.3. Атказанган провизор 

 
_________________________________________ 
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Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына кушымта 
14.02.2019 №355 

 
 

НИГЕЗЛӘМӘ 
Зеленодольск муниципаль район мәгариф оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт 

хакы түләү шартлары турында  
 
 

I.  Гомуми нигезләмәләр  
 
1. Әлеге Нигезләмә Зеленодольск муниципаль районының өстәмә белем бирү 

оешмаларында (алга таба – нигезләмә) хезмәткәрләрнең окладларын формалаштыру 
тәртибен, компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр шартларын һәм 
күләмнәрен, шулай ук аларны билгеләү критерийларын билгели. 

2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төшенчәләр һәм билгеләмәләр кулланыла: 
хезмәткә түләү системасы-хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү шартларын һәм 

күләмен билгели торган нормалар җыелмасы, шулай ук федераль законнар һәм Россия 
Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары 
нигезендә билгеләнгән компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр; 

төп оклад-кызыксындыру һәм компенсация характерындагы түләүләрне исәпкә 
алмыйча, башкарылган эшләрнең катлаулылыгына бәйле рәвештә, календарь аена 
хезмәт (вазыйфаи) бурычларын башкарган өчен яисә хезмәт нормасы (атнага педагогик 
эш сәгатьләре нормасы (елына) өчен билгеләнгән оешма хезмәткәренең хезмәт хакы 
ставкасы, хезмәт хакы ставкасы; 

хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен хезмәткәрләрнең хезмәт (вазыйфаи) 
бурычларын фактта файдаланылган вакыт өчен компенсация һәм стимуллаштыручы 
түләүләрне исәпкә алмыйча, календарь ае өчен түләүнең билгеләнгән күләме; 

хезмәт хакы (хезмәткәр хезмәтенә түләү) – хезмәткәрнең квалификациясенә, 
катлаулылыгына, санына, сыйфатына һәм эш шартларына бәйле рәвештә хезмәт өчен 
түләү (компенсация һәм стимуллаштыручы түләүләрне дә кертеп); 

компенсация характерындагы түләүләр – компенсация характерындагы өстәмә 
түләүләр һәм өстәмәләр, шул исәптән Нормадан читкә тайпылучы шартларда эшләгән 
өчен һәм компенсация характерындагы башка түләүләр; 

кызыксындыру характерындагы түләүләр-кызыксындыру характерындагы өстәмә 
түләүләр һәм өстәмәләр, премияләр һәм башка кызыксындыру түләүләре. 

3. Зеленодольск муниципаль районының өстәмә белем бирү оешмаларында (алга 
таба – мәгариф хезмәткәрләре, мәдәният һәм кинематография өлкәсендә мәшгуль 
хезмәткәрләр, физик культура һәм спорт хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри 
квалификация төркеме хезмәткәрләре, медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме хезмәткәрләре, авыл хуҗалыгы 
вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме хезмәткәрләре (алга таба – мәгариф 
хезмәткәрләре, мәдәният хезмәткәрләре, физик культура хезмәткәрләре, медицина 
хезмәткәрләре, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре) хезмәткәрләрнең хезмәт хакы (хезмәт 
хакы) Зеленодольск муниципаль районының өстәмә белем бирү оешмаларында (алга 
таба-өстәмә белем бирүне оештыру) :  

вазыйфаи окладлар; 
кызыксындыру характерындагы түләүләр; 
компенсация характерындагы түләүләр. 
4. Хезмәткәрдә профиль буенча эш стажының артуына, Мәгариф турында 

документлар алуга яисә яңадан торгызуга, мактаулы исем бирелүгә, ведомство аерымлык 
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билгеләре белән бүләкләүгә, ел саен яки башка отпускта булганда, аның вакытлыча эшкә 
яраксызлыгы чорында, шулай ук аның өчен уртача хезмәт хакы, хезмәт өчен түләү 
күләмен үзгәртү күрсәтелгән чорлардан соң башкарыла торган башка чорда сакланып 
кала. 

5. Өстәмә белем бирү оешмалары җитәкчеләре: 
педагогик эш стажы (белгечлеге буенча, билгеле вазыйфада эшләү) һәм башка 

нигезләр буенча документлар тикшерәләр, алар нигезендә педагогик хезмәткәрләрнең 
хезмәт хакы (вазыйфаи окладлары) ставкалары күләме билгеләнә; 

ел саен өстәмә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренә тарификация 
исемлекләре төзелә һәм раслыйлар; 

өстәмә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт хакы күләмен үз 
вакытында һәм дөрес итеп билгеләү өчен җаваплы. 

6. Өстәмә белем бирү оешмаларын гамәлгә куючылар: 
ел саен өстәмә белем бирү оешмалары җитәкчеләренә уку елы башына вазыйфаи 

окладлар раслыйлар; 
өстәмә белем бирү оешмалары җитәкчеләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелегенә бәя 

бирүне гамәлгә ашыра, аның нигезендә аларга стимуллаштыручы түләүләр билгели.
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II. Өстәмә белем бирү оешмаларында езмәткәрләрнең хезмәт хакын билгеләү 

 
1. Өстәмә белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең хезмәт хакының база окладлары түбәндәге күләмнәрдә 

билгеләнә: 
 

Квалифика
ция дәрәҗәсе 

Вазыйфаның исеме База оклады күләме аена, сум 

төп 
гомуми 

белем, урта 
гомуми 
белем 

Урта һөнәри белем, 
квалификацияле эшчеләр, 

хезмәткәрләр әзерләү 
программалары буенча урта 

һөнәри белем, урта звено 
белгечләрен әзерләү 

программалары буенча Урта 
һөнәри белем, тулы булмаган 

югары белем бирү 

«бакалавр», 
«магистр» яки 

«дипломлы белгеч " 
аттестациясен уңышлы 

узган затка бирелгән 
югары һөнәри белем» 

 

1 2 3 4 5 

Беренче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Укыту бүлеге секретаре 9 489 9 868 - 

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Хезмәт буенча Инструктор - 11 680 14 200 

Физик культура буенча 
инструктор 

Музыкаль җитәкче 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Тренер-укытучы  - 11 687 14 220 

Концертмейстер 

Өстәмә белем бирү педагогы 

Педагог-оештыручы 

Социаль педагог 
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1 2 3 4 5 

Инструктор-методист - - 14 220 

Өченче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Производствога өйрәтү 
остасы 

- 11 693 14 232 

Педагог-психолог 

Методист - - 14 232 

Өстәмә белем бирү буенча 
өлкән педагог 

Өлкән тренер-укытучы 

Өлкән инструктор-методист 

Дүртенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Укытучы (профессор-
укытучылар составына кертелгән 
укытучы вазифасыннан тыш) 

- 11 695 14 236 

Физик тәрбия җитәкчесе 

Өлкән методисты - - 14 236 

Тьютор (югары һәм өстәмә 
һөнәри белем бирү өлкәсендә 
мәшгуль тьютордан тыш) 

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Структура бүлеге мөдире 
(җитәкчесе) : укыту (укыту-
җитештерү) мастерскойлары һәм 
башка структур бүлекчәләр 
тарафыннан Балаларга өстәмә 
белем бирү буенча белем бирү 
программасын гамәлгә ашыра 
торган бүлек, бүлек, бүлекчә, 
сектор, укыту-консультация пункты, 
уку-укыту (укыту-җитештерү) 
остаханәсе һәм башка структур 
бүлекчәләр тарафыннан 
расланган. 

- - 14 301 
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1 2 3 4 5 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Белем бирү программасын 
һәм балаларга өстәмә белем бирү 
программасын гамәлгә ашыручы 
структур бүлекчәләр мөдире 
(җитәкчесе)  

- - 14 364 

 
2. Өстәмә белем бирү оешмаларында физик культура хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Исеме 
  
вазифа 

База оклады күләме аена, сум 

төп 
гомуми 

белем, урта 
гомуми 
белем 

Урта һөнәри белем, 
квалификацияле эшчеләр, 

хезмәткәрләр әзерләү 
программалары буенча урта 

һөнәри белем, урта звено 
белгечләрен әзерләү 

программалары буенча урта 
һөнәри белем, тулы булмаган 

югары белем бирү 

«бакалавр», «магистр» 
яки «дипломлы белгеч " 

аттестациясен уңышлы узган 
затка бирелгән югары 

һөнәри белем 

 

1 2 3 4 5 

Беренче дәрәҗәдәге физик культура хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Спорт залы 
буенча дежур 

 

9 489   

Озата баручы 
спортчы-беренче группа 
инвалид 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Спортчы 9 489 - - 

Спортчы-әйдәп 
баручы спортчы 

Икенче дәрәҗәдәге физик культура хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 
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1 2 3 4 5 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Адаптив физик 
культура буенча 
Инструктор 

9 489 11 680 14 200 

Спорт буенча 
Инструктор 

- 11 680 14 200 

Спортчы-
инструктор 

9 489  - 

Тренер-атлар 
җайдагы 

9 489 11 680 - 

Спорт техникасын 
эксплуатацияләү һәм 
ремонтлау буенча 
Техник 

- 11 680 - 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Адаптив физик 
культура буенча 
Инструктор-методист 

- 11 687 14 220 

Адаптив физик 
культура буенча Тренер-
укытучы 

- 11 687 14 220 

Хореограф - 11 687 14 220 

Өченче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Адаптив физик 
культура буенча өлкән 
инструктор-методист 

- 11 693 14 232 

Адаптив физик 
культура буенча өлкән 
тренер-укытучы 

 
3. Өстәмә белем бирү оешмаларында авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Исеме 
  
вазифа 

База оклады күләме аена, сум 

төп 
гомуми 

белем, урта 
гомуми 

Урта һөнәри белем, 
квалификацияле эшчеләр, 

хезмәткәрләр әзерләү 
программалары буенча урта 

«бакалавр», «магистр» 
яки «дипломлы белгеч " 

аттестациясен уңышлы узган 
затка бирелгән югары 
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белем һөнәри белем, урта звено 
белгечләрен әзерләү 

программалары буенча Урта 
һөнәри белем, тулы булмаган 

югары белем бирү 

һөнәри белем» 

 

1 2 3 4 5 

Икенче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Ветеринария 
фельдшеры 

- 9 956 - 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Үсемлекләрне 
яклау буенча Агроном) 

Өченче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Агроном - - 10 512 

Зоотехник 

Ветеринария 
табибы 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

II категорияле 
Агроном 

- - 10 567 

II категорияле 
Зоотехник 

Ветеринарный 
врач  
II категории 

Өченче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

I категорияле 
Агроном 

- - 10 622 

I категорияле 
Зоотехник 

Ветеринарный 
врач  
I категории 

Дүртенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Әйдәп баручы 
агроном 

- - 10 677 

Әйдәп баручы 
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1 2 3 4 5 

зоотехник 

Әйдәп баручы 
ветеринария табибы 

Өченче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 

Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Баш агроном - - 11 403 

 
4. Өстәмә белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация  
дәрәҗә 

Вазыйфаның исеме База оклады күләме аена, 
сум 

 

Урта медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының профессиональ квалификация төркеме 

Өченче квалификация 
дәрәҗәсе 

Шәфкать туташы 11 000 

Массаж буенча шәфкать туташы 

Бишенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Өлкән шәфкать туташы* 12 700 

Табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының профессиональ квалификация төркеме 

Икенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Табиблар-белгечләр (өченче һәм дүртенче квалификация 
дәрәҗәләренә кертелгән табиб-белгечләрдән тыш) 

14 200 

* Вазыйфа билгеләнә оештыру булганда буйсынуында өч һәм аннан да күбрәк шәфкать туташы 

5. Өстәмә белем бирү оешмаларында мәдәният хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 

 

Вазыйфаның исеме База оклады күләме аена, сум 

төп гомуми белем, 
урта гомуми белем 

Урта һөнәри белем, 
квалификацияле эшчеләр, 

хезмәткәрләр әзерләү 
программалары буенча Урта 

һөнәри белем, урта звено 
белгечләрен әзерләү 

программалары буенча Урта 

«бакалавр», «магистр» яки 
«дипломлы белгеч " 

аттестациясен уңышлы узган 
затка бирелгән югары һөнәри 

белем» 
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һөнәри белем, тулы булмаган 
югары белем бирү  

1 2 3 4 

“Урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфалары” һөнәри квалификация төркеме  
 
 

Аккомпаниатор 9 489 10000 10 300 
Костюмер мөдире 
Культорганизатор 
 

“Әйдәп баручы мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфалары” һөнәри квалификация төркеме  
 

Библиограф 9 489 10 500 13 000 

Китапханәче 

Әйдәп баручы китапханәче 

Тавыш операторы 

Фондларны саклаучы 

Рәссам-скульптор 

Рәссам-куючы 
 

Һөнәри квалификация төркеме «Мәдәният учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфасы, 
сәнгать һәм кинематография” һөнәри квалификация төркеме 

Музейның бүлек (секторы) мөдире - 11 700 14 300 

Китапханәнең бүлек (секторы) мөдире 

Кино-һәм видеофильмнар прокаты буенча 
бүлек (пункт) мөдире 

Тавыш режиссеры 

Режиссер-куючы 

Сәнгать җитәкчесе 
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III. Өстәмә белем бирү оешмалары хезмәткәрләре 
 хезмәт хакының база ставкасы өчен сәгать нормасы (база оклады)  

 
1. Эш вакытының озынлыгы  (хезмәт хакы ставкасы өчен педагогик эш сәгатьләре 

нормасы) Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының 2014 елның 22 
декабрендәге «Хезмәт килешүендә әйтелгән педагогоия хезмәткәрләренең укыту 
киеренкелеген билгеләү тәртибе турында һәм педагогия хезмәткәрләренең эш вакыты 
озынлыгы (хезмәт хакы ставкасы өчен педагогик эш сәгатьләре нормалары) турында» 
601нче оерыгы белән билгеләнә. 

Өстәмә белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре өчен эш вакыты (хезмәт 
хакы ставкасы өчен педагогик эш сәгате нормасы) билгеләнгән тәртиптә расланган 
укытучылар (уку) эшен, тәрбия эшен, шулай ук башка педагогик эшен үз эченә алган атнага 
36 сәгатьтән дә артмаган кыскартылган эш вакытыннан чыгып билгеләнә. 

2. Физик культура, мәдәният, авыл хуҗалыгы, медицина һәм башкалар 
хезмәткәрләренең эш вакыты (эш сәгатьләре нормалары) Россия Федерациясе Хезмәт 
кодексы белән билгеләнә. 

3. Хезмәткәрләрнең аерым категорияләренә эш вакыты озынлыгы (хезмәт хакы 
ставкасы өчен эш сәгатьләре нормалары) федераль һәм төбәк дәрәҗәсендә өч яклы 
тармак килешүләре белән билгеләнергә мөмкин. 

 
IIV.  Өстәмә белем бирү оешмасы хезмәткәрләре күрсәтә торган хезмәт хакының 

база ставкасы сәгатенә хезмәт күрсәтүнең норматив күләме (база оклады)  
 

 
1. Өстәмә белем бирү оешмалары мәгариф хезмәткәрләре тарафыннан күрсәтелә 

торган хезмәт хакының база ставкасы (база оклады) бер сәгатькә норматив саны тәшкил 
итә: 

1.1. Өстәмә белем бирү педагогларына, өстәмә белем бирү оешмалары тренер-
укытучыларына, балалар-яшүсмерләр спорт мәктәпләре һәм балалар сәнгать 
мәктәпләреннән тыш: 

15 кеше-беренче елда уку; 
12 кеше-икенче елда уку; 
10 кеше-өченче һәм аннан соңгы елларда белем ала. 
1.2. Өстәмә белем бирү педагогларына, концертмейстерларга балаларга сәнгати-

эстетик юнәлешле өстәмә белем бирү оешмаларында: 
музыка мәктәпләре (сәнгать мәктәпләренең музыка бүлекчәләре) өчен): 
1 кеше – шәхси дәресләрдә; 
10 кеше – җиде еллык уку вакытында төркемле дәресләрдә; 
6 кеше-биш еллык уку вакыты вакытында төркем дәресләрендә; 
40 кеше-җиде еллык уку вакытында җыелма дәресләрдә; 
18 кеше-биш еллык уку вакыты вакытында җыелма дәресләрдә; 
10 кеше-сәнгать мәктәпләре( сәнгать мәктәбе бүлекләре), сәнгать мәктәбенең гомуми 

белем бирү бүлекчәләре өчен; 
8 кеше – сәнгать мәктәбенең иртә эстетик белем бирү бүлекчәләре өчен; 
сәнгать мәктәбенең фольклор бүлекләре өчен: 
1 кеше – шәхси дәресләрдә; 
6 кеше-фольклор хореография дәресләрендә; 
10 кеше – төркем дәресләрендә; 
20 кеше - җыелма дәресләрдә; 
хореография мәктәпләре (сәнгать мәктәбенең хореография бүлекчәләре), театр 

сәнгате бүлекчәләре өчен: 
1 кеше – шәхси дәресләрдә; 



18 

5 кеше – специализация фәннәре буенча дәресләрдә; 
10 кеше-төркем дәресләрендә. 
2. Физик культура һәм спорт өлкәсендә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы 

өстәмә белем бирү оешмаларының тренер-укытучыларына (өлкән тренер-укытучыларына) 
хезмәт өчен түләү нормативлары. 
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1 нче таблица 
 

 
 

Физик культура һәм спорт өлкәсендә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы өстәмә белем бирү оешмалары 
тренер-укытучылары хезмәтенә түләү номативлары,  

спорт төрләре буенча спорт әзерлеге этапларында шөгыльләнүче бер кеше өчен 
 

(процент) 

№

 т/с 

 

Спорт төре Спорт әзерлеге этаплары 

спорт-

сәламәтл

әндерү 

башлангыч  

әзерлек 

күнекмә  

(спорт специализациясе) 

спорт осталыгын 

камилләштерү 

югары 

спорт 

осталыгы 
елга 

кадәр 

елдан 

артык 

1 нче 

ел 

2 нче 

ел 

3 нче 

ел 

4 нче 

ел 

5 нче 

ел 

елга 

кадәр 

елдан 

артык 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1

.  

Авиамодель спорты 1,1 2,2 2,8 6,7 10,0 10,0 10,0 13,3 0 0 0 

2

. 

Армспорт 1,5 2,2 3,6 4,6 6,7 7,8 11,1 16,7 17,0 23,0 35,0 

3

. 

Бадминтон 1,5 2,2 3,6 5,6 5,6 7,4 8,3 11,1 17,0 23,0 35,0 

4

. 

Баскетбол 1,5 2,2 3,3 5,6 5,6 7,4 8,3 8,3 17,0 20,0 25,0 

5

.  

Биатлон 1,5 2,2 3,3 3,7 5,6 6,5 8,9 12,5 17,0 23,0 35,0 

6

. 

Бильярд 1,5 2,2 4,2 4,6 6,7 9,7 11,1 16,7 17,0 23,0 35,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7

. 

Бодибилдинг 1,1 2,2 4,2 6,7 7,8 11,1 12,5 15,9 0 0 0 

8

. 

Бокс 1,5 2,2 3,6 5,6 7,8 8,9 10,0 11,1 17,0 23,0 35,0 

9

. 

Билбау көрәше 1,1 2,1 2,4 4,6 5,6 7,8 11,1 0,0 17,0 23,0 35,0 

1

0. 

Велоспорт-

маунтинбайк 

1,1 2,2 4,2 6,7 9,7 11,1 16,7 16,7 20,0 30,0 40,0 

1

1. 

Велоспорт-шоссесы 1,1 2,8 4,2 6,7 10,4 12,5 13,9 13,9 20,0 30,0 40,0 

1

2. 

Су полосы 1,5 2,2 3,6 5,6 6,5 8,9 10,0 11,1 17,0 20,0 25,0 

1

3. 

Су чаңгысы спорты 1,5 2,2 3,3 4,4 4,4 7,4 8,3 0 0 0 0 

1

4. 

Волейбол 1,5 2,2 3,6 5,6 5,6 7,4 8,3 8,3 17,0 20,0 25,0 

1

5. 

Гандбол 1,5 2,2 3,3 4,6 5,6 6,5 7,4 8,3 17,0 20,0 25,0 

1

6. 

Гер спорты 1,1 2,2 3,3 4,6 6,7 8,3 9,7 14,8 17,0 23,0 35,0 

1

7. 

Го 1,5 2,2 4,2 5,6 7,8 8,9 12,5 13,9 17,0 23,0 35,0 

1

8. 

Гольф 1,5 3,3 5,0 8,3 8,3 12,5 12,5 12,5 17,0 23,0 35,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1

9. 

Тау чаңгысы спорты 1,5 2,2 3,2 4,6 5,6 8,3 12,5 15,9 20,0 30,0 40,0 

2

0. 

Байдарка һәм 

каноэларда ишү 

1,5 2,2 3,3 3,7 5,6 6,5 8,9 12,5 17,0 23,0 35,0 

2

1. 

Ишкәкле слал 1,5 2,8 4,2 6,7 6,7 12,5 12,5 16,7 17,0 23,0 35,0 

2

2. 

Ишү спорты 1,5 2,2 3,3 3,7 5,6 6,5 8,9 12,5 17,0 23,0 35,0 

2

3. 

Дзюдо 1,5 2,2 3,6 4,6 5,6 7,8 8,9 10,0 17,0 23,0 35,0 

2

4. 

Каратэ 1,5 2,2 3,3 3,7 5,6 7,8 8,9 12,5 17,0 23,0 35,0 

2

5. 

Картинг 1,5 3,3 6,3 6,3 7,9 11,1 13,9 16,7 17,0 23,0 35,0 

2

6. 

Керлинг 1,5 3,3 5,6 6,9 6,9 11,1 11,1 11,1 17,0 23,0 35,0 

2

7. 

Кикбоксинг 1,5 2,8 4,2 7,4 7,4 8,6 8,6 9,9 17,0 23,0 35,0 

2

8. 

Киокусинкай (ката, 

категория) 

1,5 2,8 4,2 6,7 6,7 10,0 10,0 0,0 17,0 23,0 35,0 

2

9. 

Ат спорты 1,9 2,8 6,3 11,1 13,0 14,8 16,7 18,5 20,0 30,0 40,0 

3

0. 

Тимераякта шуу 

спорты 

1,5 2,2 3,3 4,6 6,7 10,4 12,5 15,9 17,0 23,0 35,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3

1. 

Тимераякта шуу 

спорты (шорт-трек) 

1,4 2,1 3,1 5,6 7,4 8,3 0,0 0,0 17,0 23,0 35,0 

3

2. 

Көрәш 1,1 2,1 2,4 3,7 5,6 8,9 13,9 0,0 17,0 23,0 35,0 

3

3. 

Җиңел атлетика 1,5 2,2 3,3 4,8 6,5 8,9 10,0 13,9 20,0 30,0 40,0 

3

4. 

Чаңгы ике төр ярышы 1,5 2,2 4,2 6,7 7,8 11,1 12,5 13,9 20,0 30,0 40,0 

3

5. 

Чаңгы ярышлары 1,5 2,2 3,3 3,7 5,6 6,5 8,9 12,5 17,0 23,0 35,0 

3

6. 

Мотоцикллы спорт 1,5 3,3 6,3 9,5 11,1 14,8 16,7 16,7 17,0 23,0 35,0 

3

7. 

Өстәл теннисы 1,5 2,2 3,6 6,7 9,7 11,1 12,5 12,5 17,0 23,0 35,0 

3

8. 

Башлангыч техник 

модельләштерү 

1,5 2,2 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3

9. 

Парашют спорты 1,5 2,2 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4

0. 

Җилкәнле спорт 1,5 2,2 3,3 5,6 5,6 7,8 8,9 12,5 20,0 30,0 40,0 

4

1. 

Пуэрлифтинг 1,5 3,0 3,7 5,6 7,8 11,1 12,5 13,9 17,0 23,0 35,0 

4

2. 

Йөзү 1,5 2,2 3,6 5,6 6,5 8,9 10,0 13,9 17,0 23,0 35,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4

3. 

Планлы спорт 1,5 2,2 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4

4. 

Суга сикерү 1,5 2,2 3,6 5,6 6,5 8,9 10,0 11,1 20,0 30,0 40,0 

4

5. 

Батутта сикерү 1,1 2,2 4,2 6,7 7,8 9,9 12,5 15,9 17,0 23,0 35,0 

4

6. 

Трамплиннан чаңгыда 

сикерү 

1,5 2,2 4,2 6,7 7,8 11,1 12,5 13,9 20,0 30,0 40,0 

4

7. 

Ядрә белән ату 1,1 1,7 2,2 4,2 5,6 6,3 16,7 0,0 20,0 30,0 40,0 

4

8. 

Регби 1,1 1,7 2,5 3,3 4,4 6,9 8,3 9,3 17,0 20,0 25,0 

4

9. 

Кул сугышы 1,5 2,2 3,6 6,7 6,7 8,9 10,0 10,0 17,0 23,0 35,0 

5

0. 

Самбо 1,5 2,2 3,6 4,6 5,6 7,8 8,9 10,0 17,0 23,0 35,0 

5

1. 

Синхрон йөзү 1,5 2,8 4,2 4,6 6,7 9,3 12,5 12,5 20,0 30,0 40,0 

5

2. 

Сноуборд 1,9 3,3 5,0 6,9 8,3 10,4 14,3 15,9 20,0 30,0 40,0 

5

3. 

Спорт акробатикасы 1,1 2,2 3,7 6,7 8,9 11,1 13,9 17,5 20,0 30,0 40,0 

5

4. 

Спорт гимнастикасы 1,5 2,8 4,2 6,7 9,7 14,8 16,7 18,5 20,0 30,0 40,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5

5. 

Спорт аэробикасы 1,1 2,8 4,4 11,1 16,7 16,7 18,5 18,5 20,0 30,0 40,0 

5

6. 

Спорт көрәше 1,5 2,2 3,6 5,6 6,5 8,9 10,0 11,1 17,0 23,0 35,0 

5

7. 

Спорт ориентлашуы 1,1 2,2 4,2 6,7 7,8 8,9 12,5 13,9 17,0 23,0 35,0 

5

8. 

Спорт туризмы 1,5 2,2 4,2 6,7 7,8 8,9 12,5 13,9 17,0 23,0 35,0 

5

9. 

Стендка ату 1,1 2,2 3,7 5,0 8,3 14,8 0,0 0,0 20,0 30,0 40,0 

6

0. 

Җәядән ату 1,5 2,8 3,3 8,3 11,1 11,1 11,1 11,1 20,0 30,0 40,0 

6

1. 

Һөнәрчелек 1,5 2,4 4,2 6,7 7,8 11,1 16,7 16,7 17,0 23,0 35,0 

6

2. 

Бию спорты 1,1 2,1 3,6 5,6 6,7 7,8 11,1 16,7 20,0 30,0 40,0 

6

3. 

Теннис 1,9 3,3 6,3 8,3 10,4 12,5 15,9 15,9 17,0 23,0 35,0 

6

4. 

Тхэквондо 1,5 2,2 4,2 4,6 6,7 7,8 11,1 12,5 17,0 23,0 35,0 

6

5. 

Авыр атлетика 1,9 2,8 3,7 3,7 5,6 8,9 13,9 0,0 17,0 23,0 35,0 

6

6. 

Фехтование 

 

1,5 2,2 3,6 6,7 6,7 10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 40,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6

7. 

Тимераякта фигуралы 

шуу 

1,1 2,8 4,4 11,1 16,7 16,7 18,5 15,3 20,0 30,0 40,0 

6

8. 

Четерекле 1,5 2,2 3,2 4,6 5,6 8,3 12,5 15,9 20,0 30,0 40,0 

6

9. 

Футбол 1,5 2,2 3,0 3,7 5,6 6,5 8,9 12,5 17,0 20,0 25,0 

7

0. 

Хоккей 1,5 2,4 3,6 5,6 8,3 10,0 10,0 11,1 17,0 20,0 25,0 

7

1. 

Үләндә Хоккей 1,5 2,2 2,2 4,0 5,6 7,4 8,3 9,3 17,0 20,0 25,0 

7

2. 

Туп белән Хоккей 1,5 2,2 3,6 4,8 5,6 7,4 8,3 11,1 17,0 20,0 25,0 

7

3. 

Нәфис гимнастика 1,5 2,2 4,2 6,7 9,7 14,8 16,7 16,7 20,0 30,0 40,0 

7

4. 

Шахмат 1,5 2,2 4,2 5,6 7,8 8,9 12,5 13,9 17,0 23,0 35,0 

7

5. 

Кылыч 1,5 2,2 4,2 5,6 7,8 8,9 12,5 13,9 17,0 23,0 35,0 

7

6. 

Велоспорт-BMX 0,9 1,3 2,2 2,8 3,7 4,2 7,4 10,0 20,0 30,0 40,0 

7

7. 

Көнчыгыш хәрби 

көрәш 

1,9 2,8 4,2 7,8 7,8 10,0 10,0 0 17,0 23,0 35,0 

7

8. 

Триатлон 1,5 2,2 3,6 5,6 7,4 9,1 10,0 10,0 17,0 23,0 35,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7

9. 

Каратэ 1,5 2,8 4,2 6,7 7,8 8,9 10,0 0 17,0 23,0 35,0 

8

0. 

Джиу-джитсу 1,5 2,0 2,4 4,6 4,6 6,5 6,5 0 17,0 23,0 35,0 
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2нче таблица 
 
 

Спорт төрләре буенча спорт әзерлеге этапларында укыту-тренировка эшенең атналык режимы 
 

(сәгать) 

№

 т/с 

 

Спорт төре Спорт әзерлеге этаплары 

спорт-

сәламәтл

әндерү 

башлангы

ч әзерлек 

тренировкалар (спорт 

специализациясе) 

спорт 

осталыгын 

камилләштерү 

югары 

спорт 

осталыгы 

е

лга 

кадәр 

е

лдан 

артык 

1

 нче 

ел 

2

 нче 

ел 

3

 нче 

ел 

4

 нче 

ел 

5

 нче 

ел 

ел

га кадәр 

е

лдан 

артык 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1

.  

Авиамодель спорты 4 4 4 6 9 9 9 12 0 0 0 

2

. 

Армспорт 4 6 9 10 12 14 16 18 24 26 32 

3

. 

Бадминтон 4 6 9 12 12 16 18 20 24 28 30 

4

. 

Баскетбол 4 6 9 12 12 16 18 18 24 28 32 

5

.  

Биатлон 4 6 9 10 12 14 16 18 24 28 32 

6

. 

Бильярд 4 6 9 10 12 14 16 18 24 28 30 



28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7

. 

Бодибилдинг 4 6 9 12 14 16 18 20 0 0 0 

8

. 

Бокс 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

9

. 

Билбау көрәше 4 6 6 10 12 14 16 0 24 27 32 

1

0. 

Велоспорт-маунтинбайк 4 6 9 12 14 16 18 18 24 26 30 

1

1. 

Велоспорт-шоссесы 4 6 9 12 15 18 20 20 22 24 30 

1

2. 

Су полосы 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

1

3. 

Су чаңгысы спорты 4 6 9 12 12 16 18 0 0 0 0 

1

4. 

Волейбол 4 6 9 12 12 16 18 18 24 28 32 

1

5. 

Гандбол 4 6 9 10 12 14 16 18 24 28 32 

1

6. 

Гер спорты 4 6 9 10 12 12 14 16 20 24 32 

1

7. 

Го 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

1Гольф 4 6 9 12 12 18 18 18 28 28 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 

1

9. 

Тау чаңгысы спорты 4 6 8 10 12 15 18 20 24 24 32 

2

0. 

Байдарка һәм 

каноэларда ишү 

4 6 9 10 12 14 16 18 20 22 32 

2

1. 

Ишкәкле слал 4 6 9 12 12 18 18 18 22 24 28 

2

2. 

Ишү спорты 4 6 9 10 12 14 16 18 20 22 32 

2

3. 

Дзюдо 4 6 9 10 12 14 16 18 20 22 28 

2

4. 

Каратэ 4 6 9 10 12 14 16 18 20 22 28 

2

5. 

Картинг 4 6 9 8 10 12 15 18 24 30 32 

2

6. 

Керлинг 4 6 8 10 10 12 12 12 16 16 18 

2

7. 

Кикбоксинг 4 6 9 12 12 14 14 16 20 20 28 

2

8. 

Киокусинкай (ката, 

категория) 

4 6 9 12 12 18 18 0 24 24 32 

2

9. 

Ат спорты 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3

0. 

Тимераякта шуу спорты 4 6 9 10 12 15 18 20 24 27 36 

3

1. 

Тимераякта шуу спорты 

(шорт-трек) 

4 6 9 14 16 18 0 0 22 26 32 

3

2. 

Көрәш 4 6 6 8 12 16 20 0 24 27 36 

3

3. 

Җиңел атлетика 4 6 9 12 14 16 18 20 24 26 32 

3

4. 

Чаңгы ике төр ярышы 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

3

5. 

Чаңгы ярышлары 4 6 9 10 12 14 16 18 24 28 32 

3

6. 

Мотоцикллы спорт 4 6 9 12 14 16 18 18 24 26 32 

3

7. 

Өстәл теннисы 4 6 9 12 14 16 18 18 24 28 36 

3

8. 

Башлангыч техник- 

tösşuış 

4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

3

9. 

Парашют спорты 4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

4

0. 

Җилкәнле спорт 4 6 9 12 12 14 16 18 24 28 32 

4Пуэрлифтинг 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

4

2. 

Йөзү 4 6 9 12 14 16 18 20 24 26 32 

4

3. 

Планлы спорт 4 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

4

4. 

Суга сикерү 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

4

5. 

Батутта сикерү 4 6 9 12 14 16 18 20 24 26 32 

4

6. 

Трамплиннан чаңгыда 

сикерү 

4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

4

7. 

Ядрә белән ату 4 6 8 12 16 18 18 0 24 28 32 

4

8. 

Регби 4 6 9 9 12 15 18 20 24 30 32 

4

9. 

Кул сугышы 4 6 9 12 12 16 18 18 24 28 32 

5

0. 

Самбо 4 6 9 10 12 14 16 18 20 22 28 

5

1. 

Синхрон йөзү 4 6 9 10 12 15 18 18 24 24 32 

5

2. 

Сноуборд 4 6 9 10 12 15 18 20 24 24 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5

3. 

Спорт акробати-ка 4 6 8 12 16 18 20 22 24 26 30 

5

4. 

Спорт гимнастикасы-ка 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 30 

5

5. 

Спорт аэробикасы 4 6 9 9 12 14 16 18 20 24 32 

5

6. 

Спорт көрәше 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 30 

5

7. 

Спорт ориентлашуы 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

5

8. 

Спорт туризмы 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

5

9. 

Стендка ату 4 6 8 9 12 16 0 0 20 24 36 

6

0. 

Җәядән ату 4 6 6 9 12 16 16 16 24 26 36 

6

1. 

Һөнәрчелек 4 6 9 12 14 16 18 18 24 26 32 

6

2. 

Бию спорты 4 6 9 12 12 14 16 18 24 26 32 

6

3. 

Теннис 4 6 9 12 15 18 20 20 20 24 32 

6Тхэквондо 4 6 9 10 12 14 16 18 24 28 32 



33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. 

6

5. 

Авыр атлетика 4 6 8 8 12 16 20 0 24 28 32 

6

6. 

Фехтование 4 6 9 12 12 18 18 18 24 28 32 

6

7. 

Тимераякта фигуралы 

шуу 

4 10 12 16 18 18 20 20 28 32 36 

6

8. 

Четерекле 4 6 8 10 12 15 18 20 24 24 32 

6

9. 

Футбол 4 6 8 10 12 14 16 18 24 28 32 

7

0. 

Хоккей 4 6 9 12 15 18 18 20 21 23 30 

7

1. 

Үләндә Хоккей 4 6 6 10 12 16 18 20 22 24 32 

7

2. 

Туп белән Хоккей 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

7

3. 

Нәфис гимнастика 4 6 9 12 14 16 18 18 24 28 32 

7

4. 

Шахмат 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 

7

5. 

Кылыч 4 6 9 12 14 16 18 20 24 28 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7

6. 

Велоспорт-BMX 4 6 8 10 12 12 16 18 18 24 30 

7

7. 

Көнчыгыш хәрби көрәш 4 6 9 14 14 18 18 0 28 28 32 

7

8. 

Триатлон 4 6 9 12 16 18 18 18 28 28 32 

7

9. 

Каратэ 4 6 9 12 14 16 18  24 28 32 

8

0. 

Джиу-джитсу 4 5 6 10 10 14 14  20 20 24 
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3нче таблица 
 

Спорт төрләре буенча әзерлек этапларында төркемнәрнең норматив тулылануы 
 

(кеше) 

№ 

т/с 

 

Спорт төре Спорт әзерлеге этаплары 

спорт-

сәламәт

ләндерү 

башлангыч 

әзерлек 

тренировкалар (спорт 

специализациясе) 

спорт осталыгын 

камилләштерү 

югары спорт 

осталыгы 

елга 

кадәр 

елдан 

артык 

1 

нче 

ел 

2 нче 

ел 

3 нче 

ел 

4 нче 

ел 

5 нче 

ел 

елга 

кадәр 

елдан 

артык 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Авиамодель спорты 20 10 8 5 5 5 5 5 0 0 0 

2. Армспорт 15 15 14 12 10 10 8 6 5 4 2 

3. Бадминтон 15 15 14 12 12 12 12 10 10 8 4 

4. Баскетбол 15 15 15 12 12 12 12 12 10 10 8 

5.  Биатлон 15 15 15 15 12 12 10 8 2 2 1 

6. Бильярд 15 15 12 12 10 8 8 6 1 1 1 

7. Бодибилдинг 20 15 12 10 10 8 8 7 0 0 0 

8. Бокс 15 15 14 12 10 10 10 10 6 5 3 

9. Билбау көрәше 20 16 14 12 12 10 8 0 6 6 4 

10. Велоспорт-маунтинбайк 20 15 12 10 8 8 6 6 4 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11. Велоспорт-шоссесы 20 12 12 10 8 8 8 8 6 6 5 

12. Су полосы 15 15 14 12 12 10 10 10 7 6 4 

13. Су чаңгысы спорты 15 15 15 15 15 12 12 0 0 0 0 

14. Волейбол 15 15 14 12 12 12 12 12 10 10 8 

15. Гандбол 15 15 15 12 12 12 12 12 10 10 8 

16. Гер спорты 20 15 15 12 10 8 8 6 3 2 1 

17. J 15 15 12 12 10 10 8 8 6 6 4 

18. Гольф 15 10 10 8 8 8 8 8 4 4 1 

19. Тау чаңгысы спорты 15 15 14 12 12 10 8 7 6 5 2 

20. Байдарка һәм 

каноэларда ишү 

15 15 15 15 12 12 10 8 4 3 1 

21. Ишкәкле слал 15 12 12 10 10 8 8 6 4 3 1 

22. Ишү спорты 15 15 15 15 12 12 10 8 4 3 1 

23. Дзюдо 15 15 14 12 12 10 10 10 6 6 4 

24. Каратэ 15 15 15 15 12 10 10 8 6 4 4 

25. Картинг 15 10 8 7 7 6 6 6 2 2 1 

26. Керлинг 15 10 8 8 8 6 6 6 4 2 2 

27. Кикбоксинг 15 12 12 9 9 9 9 9 7 7 1 

28. Киокусинкай (ката, 15 12 12 10 10 10 10 0 3 3 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

категория) 

29. Ат спорты 12 12 8 6 6 6 6 6 4 4 3 

30. Тимераякта шуу спорты 15 15 15 12 10 8 8 7 5 4 4 

31. Тимераякта шуу спорты 

(шорт-трек) 

16 16 16 14 12 12 0 0 12 8 4 

32. Көрәш 20 16 14 12 12 10 8 0 6 6 4 

33. Җиңел атлетика 15 15 15 14 12 10 10 8 4 4 2 

34. Чаңгы ике төр ярышы 15 15 12 10 10 8 8 8 6 6 4 

35. Чаңгы ярышлары 15 15 15 15 12 12 10 8 2 2 1 

36. Мотоцикллы спорт 15 10 8 7 7 6 6 6 2 2 1 

37. Өстәл теннисы 15 15 14 10 8 8 8 8 6 4 3 

38. Башлангыч техник- 

моделирование 

15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

39. Парашют спорты 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

40. Җилкәнле спорт 15 15 15 12 12 10 10 8 3 2 1 

41. Пуэрлифтинг 15 15 15 12 10 8 8 8 6 6 4 

42. Йөзү 15 15 14 12 12 10 10 8 7 6 4 

43. Планлы спорт 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

44. Суга сикерү 15 15 14 12 12 10 10 10 7 6 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

45. Батутта сикерү 20 15 12 10 10 9 8 7 6 5 4 

46. Трамплиннан чаңгыда 

сикерү 

15 15 12 10 10 8 8 8 6 6 4 

47. Ядрә белән ату 20 20 20 16 16 16 6 0 6 5 3 

48. Регби 20 20 20 15 15 12 12 12 11 11 11 

49. Кул сугышы 15 15 14 10 10 10 10 10 4 4 2 

50. Самбо 15 15 14 12 12 10 10 10 6 6 4 

51. Синхрон йөзү 15 12 12 12 10 9 8 8 7 6 5 

52. Сноуборд 12 10 10 8 8 8 7 7 6 5 1 

53. Спорт акробати-ка 20 15 12 10 10 9 8 7 6 5 4 

54. Спорт гимнастикасы-ка 15 12 12 10 8 6 6 6 2 2 1 

55. Спорт аэробикасы 15 15 12 10 10 9 8 7 6 5 4 

56. Спорт көрәше 15 15 14 12 12 10 10 10 6 6 4 

57. Спорт ориентлашуы 20 15 12 10 10 10 8 8 6 5 4 

58. Спорт туризмы 15 15 12 10 10 10 8 8 6 5 4 

59. Стендка ату 20 15 12 10 8 6 0 0 5 4 3 

60. Җәядән ату 15 12 10 6 6 8 8 8 4 4 2 

61. Һөнәрчелек 15 14 12 10 10 8 6 6 2 2 1 

62. Бию спорты 20 16 14 12 10 10 8 6 4 4 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

63. Теннис 12 10 8 8 8 8 7 7 3 3 2 

64. Тхэквондо 15 15 12 12 10 10 8 8 1 1 1 

65. Авыр атлетика 12 12 12 12 12 10 8 0 6 5 3 

66. Фехтование 15 15 14 10 10 10 10 10 8 6 5 

67. Тимераякта фигуралы 

шуу 

20 20 15 8 6 6 6 6 4 4 2 

68. Фристайл 15 15 14 12 12 10 8 7 6 5 4 

69. Футбол 15 15 15 15 12 12 10 8 8 8 8 

70. Хоккей 15 14 14 12 10 10 10 10 6 6 6 

71. Үләндә Хоккей 15 15 15 14 12 12 12 12 11 11 11 

72. Туп белән Хоккей 15 15 14 14 14 12 12 10 6 6 6 

73. Нәфис гимнастика 15 15 12 10 8 6 6 6 2 1 1 

74. Шахмат 15 15 12 12 10 10 8 8 6 6 4 

75. Кылыч 15 15 12 12 10 10 8 8 6 6 4 

76. Велоспорт-BMX 25 25 20 20 18 16 12 10 10 6 4 

77. Көнчыгыш хәрби көрәш 12 12 12 10 10 10 10 0 3 3 2 

78. Триатлон 15 15 14 12 12 11 10 10 8 6 3 

79. Каратэ 15 12 12 10 10 10 10 0 4 3 2 

80. Джиу-джитсу 15 14 14 12 12 12 12 0 4 4 2 
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4 нче таблица 
 

  
Өөстәмә белем бирү оешмаларының тренер-укытучылары (шул исәптән өлкән) ,  

спортның адаптив төрләре буенча спорт әзерлеге этапларында шөгыльләнүче өчен физик культура һәм спорт өлкәсендә 
белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы  өстәмә белем бирү оешмаларының тренер-укытучылары (шул исәптән өлкән) 

хезмәте өчен түләү нормативлары ,  
 

(процент) 

№ 
т/с 

 

Спорт төре Спорт 
дисципли

насы 

Фу

нкционал

ь 

мөмкинл

екләр 

дәрәҗәс

е 

төркеме 

Спорт әзерлеге этаплары 

с

порт-

сәламә

тләнде

рү 

башла

нгыч әзерлек 

тренировкалар (спорт 

специализациясе) 

спорт 

осталыгын 

камилләште

рү 

юг

ары 

спорт 

осталыг

ы е

лга 

кадә

р 

б

ер 

елда

н 

арты

к 

1

 нче 

ел 

2

 нче 

ел 

3

 нче 

ел 

4

 нче 

ел 

5

 нче 

ел 

е

лга 

кадә

р 

б

ер 

елда

н 

арты

к 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

15 

1.  Интеллектуал
ь хокук 
бозулар 
булган  
затлар спорты 

Академик 
ишү 

 2,2 3,5 5,6 8,9 12,5 12,5 18,5 18,5 33,3 36,1 41,7 

2. Интеллектуал
ь хокук 
бозулар 
булган  
затлар спорты 

Җиңел 
атлетика 

  2,2 4,2 7,4 13,3 18,1 18,1 25,9 25,9 50 58,3 66,7 

3. Интеллектуал
ь хокук 
бозулар 

Өстәл 
теннисы 

  2,2 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

15 

булган  
затлар спорты 

4. Интеллектуал
ь хокук 
бозулар 
булган  
затлар спорты 

Йөзү   2,2 4,2 6,5 8,9 13,9 13,9 22,2 22,2 41,7 47,2 55,6 

5.  Сукырлар 
спорты 

Биатлон III 
 

2,2 2,2 4,2 7,4 11,1 13,3 22,2 25 38,9 72,2 83,3 

6. Сукырлар 
спорты 

Биатлон II 
 

2,8 2,8 5,6 8,9 13,9 16,7 29,6 33,3 58,3 72,2 83,3 

7. Сукырлар 
спорты 

Биатлон I 
 

7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 33,3 88,9 100 116,7 144,4 166,7 

8. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

III 
 

2,2 3,3 4,2 9,3 13,3 14,4 18,1 19,4 31,5 37 61,1 

9. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

II 
 

2,8 4,2 5,6 11,1 16,7 18,1 24,1 25,9 47,2 55,6 61,1 

10. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

I 
 

7,4 11,1 16,7 27,8 33,3 36,1 72,2 77,8 94,4 111,1 122,2 

11. Сукырлар 
спорты 

Голбол III 
 

2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 14,4 18,1 19,4 29,6 29,6 55,6 

12. Сукырлар 
спорты 

Голбол II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 18,1 24,1 25,9 44,4 44,4 55,6 

13. Сукырлар 
спорты 

Голбол I 
 

7,4 11,1 25 27,8 33,3 36,1 72,2 77,8 88,9 88,9 111,1 

14. Сукырлар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

III 
 

2,2 2,2 4,2 7,4 11,1 13,3 22,2 25 38,9 72,2 83,3 

15. Сукырлар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

II 
 

2,8 2,8 5,6 8,9 13,9 16,7 29,6 33,3 58,3 69,4 83,3 

16. Сукырлар Тау I 7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 33,3 88,9 100 116,7 144,4 166,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

15 

спорты чаңгысы 
спорты 

 

17. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо III 
 

2,2 2,8 5 7,6 13 13 16,7 17,8 25 30,6 72,2 

18. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо II 
 

2,8 3,3 6,3 8,7 15,6 15,6 20,8 22,2 33,3 40,7 72,2 

19. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо I 
 

7,4 8,3 16,7 30,6 38,9 38,9 41,7 44,4 100 122,2 144,4 

20. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

III 
 

2,2 3,3 5,6 11,1 15,6 15,6 20,8 22,2 33,3 58,3 66,7 

21. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

II 
 

2,8 4,2 7,4 13,3 19,4 19,4 27,8 29,6 50 58,3 66,7 

22. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

I 
 

7,4 11,1 22,2 33,3 38,9 38,9 83,3 88,9 100 116,7 133,3 

23. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

III 
 

2,2 2,2 4,2 7,4 11,1 13,3 22,2 25 38,9 69,4 83,3 

24. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

II 
 

2,8 2,8 5,6 8,9 13,9 16,7 29,6 33,3 58,3 69,4 83,3 

25. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

I 
 

7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 33,3 88,9 100 116,7 138,9 166,7 

26. Сукырлар 
спорты 

Йөзү III 
 

2,2 2,8 4,2 7,4 12,2 13,3 18,1 19,4 27,8 47,2 50 

27. Сукырлар 
спорты 

Йөзү II 
 

2,8 3,5 5,6 8,9 15,3 16,7 24,1 25,9 41,7 47,2 50 

28. Сукырлар 
спорты 

Йөзү I 
 

7,4 9,3 16,7 22,2 30,6 33,3 72,2 77,8 83,3 94,4 100 

29. Терәк-хәрәкәт 
аппараты 
зарарланган 
затлар спорты 
(алга таба-
ОДА) 

Академик 
ишү 

III 
 

2,2 2,8 4,2 7,4 10 10 13,9 13,9 22,2 24,1 41,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

15 

30.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Академик 
ишү 

II 
 

2,8 3,5 5,6 8,9 12,5 12,5 18,5 18,5 33,3 36,1 41,7 

31.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Академик 
ишү 

I 
 

7,4 9,3 16,7 22,2 50 50 55,6 55,6 66,7 72,2 83,3 

32.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

III 
 

2,2 3,3 4,2 7,4 8,9 10 12,5 13,9 27,8 27,8 41,7 

33.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

II 
 

2,8 4,2 5,6 8,9 11,1 12,5 16,7 18,5 41,7 41,7 41,7 

34.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

I 
 

7,4 11,1 16,7 22,2 22,2 50 50 55,6 83,3 83,3 83,3 

35.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон III 
 

2,2 2,2 4,2 7,4 11,1 13,3 22,2 25 38,9 46,3 83,3 

36.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон II 
 

2,8 2,8 5,6 8,9 13,9 16,7 29,6 33,3 58,3 69,4 83,3 

37.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон I 
 

7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 66,7 88,9 100 116,7 138,9 166,7 

38.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 

Бочча III 
 

2,2 2,2 4,2 9,3 11,1 11,1 16,7 16,7 33,3 38,9 69,4 
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39.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Бочча II 
 

2,8 2,8 5,6 11,1 13,9 13,9 22,2 22,2 50 58,3 69,4 

40.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Бочча I 
 

7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 55,6 66,7 66,7 77,8 88,9 100 

41.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

III 
 

2,2 3,3 4,2 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 31,5 35,2 55,6 

42.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

II 
 

2,8 4,2 5,6 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 47,2 52,8 55,6 

43.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

I 
 

7,4 11,1 16,7 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 94,4 105,6 111,1 

44.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

III 
 

2,2 3,3 4,2 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 31,5 35,2 55,6 

45.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

II 
 

2,8 4,2 5,6 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 47,2 52,8 55,6 

46.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

I 
 

7,4 11,1 16,7 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 94,4 105,6 111,1 

47.  ОДА белән 
зарарланган 

Волейбол 
утырып 

III 
 

2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 29,6 33,3 50 
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затлар өчен 
спорт 

48.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Волейбол 
утырып 

II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 50 

49.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Волейбол 
утырып 

I 
 

7,4 11,1 25 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 88,9 100 100 

50.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

III 
 

2,2 2,2 4,2 7,4 11,1 15,6 22,2 25 38,9 46,3 83,3 

51.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

II 
 

2,8 2,8 5,6 8,9 13,9 19,4 29,6 33,3 58,3 69,4 83,3 

52.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

I 
 

7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 77,8 88,9 100 116,7 138,9 166,7 

53.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

III 
 

2,2 2,2 4,2 7,4 11,1 13,3 19,4 20,8 27,8 31,5 83,3 

54.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

II 
 

2,8 2,8 5,6 8,9 13,9 16,7 25,9 27,8 41,7 47,2 83,3 

55.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

I 
 

7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 66,7 77,8 83,3 83,3 94,4 166,7 

56.  ОДА белән Ат спорты III 2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 29,6 33,3 61,1 
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зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

 

57.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ат спорты II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 61,1 

58.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ат спорты I 
 

7,4 11,1 25 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 88,9 100 122,2 

59.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

III 
 

2,2 3,3 5,6 11,1 14,4 14,4 19,4 19,4 33,3 38,9 66,7 

60.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

II 
 

2,8 4,2 7,4 13,3 18,1 18,1 25,9 25,9 50 58,3 66,7 

61.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

I 
 

7,4 11,1 22,2 33,3 36,1 72,2 77,8 77,8 100 116,7 133,3 

62.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

III 
 

2,2 2,2 4,2 7,4 11,1 15,6 22,2 25 38,9 46,3 83,3 

63.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

II 
 

2,8 2,8 5,6 8,9 13,9 19,4 29,6 33,3 58,3 69,4 83,3 

64.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

I 
 

7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 77,8 88,9 100 116,7 138,9 166,7 
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65.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Өстәл 
теннисы 

III 
 

2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 29,6 33,3 50 

66.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Өстәл 
теннисы 

II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 50 

67.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Өстәл 
теннисы 

I 
 

7,4 11,1 25 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 88,9 100 100 

68.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

III 
 

2,2 3,3 6,3 11,1 20 20 25 25 44,4 51,9 88,9 

69.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

II 
 

2,8 4,2 8,3 13,3 25 25 33,3 33,3 66,7 77,8 88,9 

70.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

I 
 

7,4 11,1 25 33,3 50 100 100 100 133,3 155,6 177,8 

71.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Пуэрлифт
инг 

III 
 

2,2 2,8 4,2 7,4 10 11,1 15,3 16,7 25,9 29,6 58,3 

72.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Пуэрлифт
инг 

II 
 

2,8 3,5 5,6 8,9 12,5 13,9 20,4 22,2 38,9 44,4 58,3 

73.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 

Пуэрлифт
инг 

I 
 

7,4 9,3 16,7 22,2 25 55,6 61,1 66,7 77,8 88,9 116,7 
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спорт 

74.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Йөзү III 
 

2,2 4,4 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 31,5 37 63,9 

75.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Йөзү II 
 

2,8 4,2 6,5 8,9 13,9 13,9 22,2 22,2 41,7 47,2 55,6 

76.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Йөзү I 
 

7,4 9,3 16,7 22,2 27,8 55,6 66,7 66,7 77,8 88,9 94,4 

77.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

III 
 

2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 29,6 33,3 61,1 

78.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 61,1 

79.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

I 
 

7,4 11,1 25 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 88,9 100 122,2 

80.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
регби 

III 
 

2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 29,6 33,3 61,1 

81.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
регби 

II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 61,1 

82.  ОДА белән 
зарарланган 

Коляскада 
регби 

I 
 

7,4 11,1 25 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 88,9 100 122,2 
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затлар өчен 
спорт 

83.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җәядән 
ату 

III 
 

2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 29,6 33,3 61,1 

84.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җәядән 
ату 

II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 61,1 

85.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җәядән 
ату 

I 
 

7,4 11,1 25 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 88,9 100 122,2 

86  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

III 
 

2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 29,6 33,3 61,1 

87.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 61,1 

88.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

I 
 

7,4 11,1 25 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 88,9 100 122,2 

89.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Фехтован
ие 

III 
 

2,2 3,3 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 29,6 33,3 61,1 

90.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Фехтован
ие 

II 
 

2,8 4,2 8,3 11,1 16,7 16,7 25,9 25,9 44,4 50 61,1 

91.  ОДА белән Фехтован I 7,4 11,1 25 27,8 33,3 66,7 77,8 77,8 88,9 100 122,2 
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зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

ие  

92.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Хоккей-
следж 

III 
 

2,2 2,2 4,2 7,4 11,1 15,6 22,2 25 38,9 46,3 83,3 

93.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Хоккей-
следж 

II 
 

2,8 2,8 5,6 8,9 13,9 19,4 29,6 33,3 58,3 69,4 83,3 

94.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Хоккей-
следж 

I 
 

7,4 7,4 16,7 22,2 27,8 77,8 88,9 100 116,7 138,9 166,7 

95. Саңгыраулар 
спорты 

Бадминто
н 

- 2,2 3,3 5 5,6 7,4 7,4 9,7 9,7 22,2 22,2 55,6 

96. Саңгыраулар 
спорты 

Баскетбол - 1,1 1,7 2,2 3 4,2 4,2 5,6 5,6 8,3 8,3 8,3 

97. Саңгыраулар 
спорты 

Боулинг - 2,2 2,2 4,2 9,3 11,1 11,1 16,7 16,7 33,3 38,9 69,4 

98. Саңгыраулар 
спорты 

Вело-
спорт-
шоссе 

- 2,2 3,3 4,2 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 31,5 37 61,1 

99. Саңгыраулар 
спорты 

Су полосы - 1,5 3 3,6 4,6 6,1 6,1 7,8 7,8 16,7 19,4 33,3 

100. Саңгыраулар 
спорты 

Волейбол - 0,9 1,3 1,7 2,5 3,3 3,3 4,6 4,6 13,9 13,9 13,9 

101. Саңгыраулар 
спорты 

Пляж 
волейбол
ы 

- 0,9 1,3 2,5 3,1 4,4 4,4 6,5 6,5 14,8 14,8 18,5 

102. Саңгыраулар 
спорты 

Ирекле 
көрәш 

- 1,9 2,3 3,3 5,6 8,3 9,3 13,3 15,6 19,4 23,6 58,3 

103. Саңгыраулар 
спорты 

Гандбол - 1,9 2,8 5 5,6 7,4 7,4 9,7 9,7 17,8 17,8 37 
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104. Саңгыраулар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

- 1,9 1,9 3,3 4,9 6,9 9 13,9 16,7 29,2 34,7 83,3 

105. Саңгыраулар 
спорты 

Грек-рим 
көрәше 

- 1,9 2,3 3,3 5,6 8,3 9,3 13,3 15,6 19,4 23,6 58,3 

106. Саңгыраулар 
спорты 

Дзюдо - 1,9 2,8 5 7,6 13 13 17,8 17,8 25 30,6 72,2 

107. Саңгыраулар 
спорты 

Каратэ - 1,4 2,1 3,6 4,7 7,1 7,1 8,9 8,9 16,7 20,4 36,1 

108. Саңгыраулар 
спорты 

Керлинг - 1,9 1,9 3,7 5,6 6,9 8,3 10,3 11,9 13,9 16,7 22,2 

109. Саңгыраулар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

- 2,2 3,3 4,2 6,9 14,4 14,4 18,1 18,1 31,5 37 61,1 

110. Саңгыраулар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

- 1,9 2,8 3,3 4,4 6,9 8,3 14,8 16,7 23,3 27,8 55,6 

111. Саңгыраулар 
спорты 

Өстәл 
теннисы 

- 1,4 2,1 5 5,6 7,4 7,4 9,7 9,7 14,8 16,7 25 

112. Саңгыраулар 
спорты 

Йөзү - 2,2 4,4 6,3 9,3 13,3 13,3 19,4 19,4 33,3 38,9 66,7 

113. Саңгыраулар 
спорты 

Ядрә 
белән ату 

- 1,9 2,8 5 5,6 7,4 7,4 9,7 9,7 14,8 16,7 25 

114. Саңгыраулар 
спорты 

Сноуборд - 1,9 1,9 3,3 4,4 6,9 9 13,9 16,7 23,3 27,8 55,6 

115. Саңгыраулар 
спорты 

Спорт 
ориентла
шуы 

- 1,9 2,8 3,3 5,6 8 8 9 9 15,7 18,5 30,6 

116. Саңгыраулар 
спорты 

Теннис - 1,9 2,8 5 5,6 8,3 8,3 13 13 22,2 25 50 

117. Саңгыраулар 
спорты 

Тхэквондо - 1,4 2,1 3,6 4,7 7,1 7,1 8,9 8,9 16,7 20,4 36,1 

118. Саңгыраулар 
спорты 

Футбол - 1,6 2,4 2,4 3,2 3,4 3,8 4,6 4,6 13,9 13,9 20,8 

119. Саңгыраулар 
спорты 

Хоккей - 1,2 1,2 2,1 3 4 4,8 6,8 7,7 9,7 11,6 15,2 
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5нче таблица 
 

Спортның адаптив төрләре буенча спорт әзерлеге этапларында укыту-тренировка эшенең атналык режимы 
 

(сәгать) 

№ 
т/с 

 

Спорт төре Спорт 
дисципли
насы 

Функц

иональ 

мөмкинлекл

әр дәрәҗәсе 

төркеме 

Спорт әзерлеге этаплары 

с

порт-

сәламә

тләнде

рү 

башл

ангыч 

әзерлек 

тренировкалар (спорт 

специализациясе) 

спорт 

осталыгын 

камилләштерү 

югары 

спорт 

осталыг

ы б

ер 

елг

а 

кад

әр 

б

ер 

елда

н 

арты

к 

1

 нче 

ел 

2

 нче 

ел 

3

 нче 

ел 

4

 нче 

ел 

5

 нче 

ел 

елга 

кадәр 

елдан 

артык 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 14 15 

1.  Интеллектуа
ль хокук 
бозулар 
булган  
затлар 
спорты 

Академик 
ишү 

- 4 5 6 8 9 9 10 10 12 13 15 

2. Интеллектуа
ль хокук 
бозулар 
булган  
затлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

- 4 6 8 12 13 13 14 14 18 21 24 

3. Интеллектуа
ль хокук 
бозулар 
булган  
затлар 
спорты 

Өстәл 
теннисы 

- 4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 
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4. Интеллектуа
ль хокук 
бозулар 
булган  
затлар 
спорты 

Йөзү - 4 6 7 8 10 10 12 12 15 17 20 

5.  Сукырлар 
спорты 

Биатлон III 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 26 30 

6. Сукырлар 
спорты 

Биатлон II 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 26 30 

7. Сукырлар 
спорты 

Биатлон I 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 26 30 

8. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

III 
 

4 6 6 10 12 13 13 14 17 20 22 

9. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

II 
 

4 6 6 10 12 13 13 14 17 20 22 

10. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

I 
 

4 6 6 10 12 13 13 14 17 20 22 

11. Сукырлар 
спорты 

Голбол III 
 

4 6 9 10 12 13 13 14 16 16 20 

12. Сукырлар 
спорты 

Голбол II 
 

4 6 9 10 12 13 13 14 16 16 20 

13. Сукырлар 
спорты 

Голбол I 
 

4 6 9 10 12 13 13 14 16 16 20 

14. Сукырлар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

III 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 26 30 

15. Сукырлар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

II 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 25 30 

16. Сукырлар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 

I 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 26 30 
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спорты 

17. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо III 
 

4 6 9 11 14 14 15 16 18 22 26 

18. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо II 
 

4 6 9 11 14 14 15 16 18 22 26 

19. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо I 
 

4 6 9 11 14 14 15 16 18 22 26 

20. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

III 
 

4 6 8 12 14 14 15 16 18 21 24 

21. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

II 
 

4 6 8 12 14 14 15 16 18 21 24 

22. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

I 
 

4 6 8 12 14 14 15 16 18 21 24 

23. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

III 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 25 30 

24. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

II 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 25 30 

25. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

I 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 25 30 

26. Сукырлар 
спорты 

Йөзү III 
 

4 5 6 8 11 12 13 14 15 17 18 

27. Сукырлар 
спорты 

Йөзү II 
 

4 5 6 8 11 12 13 14 15 17 18 

28. Сукырлар 
спорты 

Йөзү I 
 

4 5 6 8 11 12 13 14 15 17 18 

29.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Академик 
ишү 

III 
 

4 5 6 8 9 9 10 10 12 13 15 

30.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 

Академик 
ишү 

II 
 

4 5 6 8 9 9 10 10 12 13 15 
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спорт 

31.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Академик 
ишү 

I 
 

4 5 6 8 9 9 10 10 12 13 15 

32.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

III 
 

4 6 6 8 8 9 9 10 15 15 15 

33.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

II 
 

4 6 6 8 8 9 9 10 15 15 15 

34.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

I 
 

4 6 6 8 8 9 9 10 15 15 15 

35.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон III 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 25 30 

36.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон II 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 25 30 

37.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон I 
 

4 4 6 8 10 12 16 18 21 25 30 

38.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Бочча III 
 

4 4 6 10 10 10 12 12 18 21 25 

39.  ОДА белән 
зарарланган 

Бочча II 
 

4 4 6 10 10 10 12 12 18 21 25 
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затлар өчен 
спорт 

40.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Бочча I 
 

4 4 6 8 10 10 12 12 14 16 18 

41.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

III 
 

4 6 6 10 12 12 14 14 17 19 20 

42.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

II 
 

4 6 6 10 12 12 14 14 17 19 20 

43.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

I 
 

4 6 6 10 12 12 14 14 17 19 20 

44.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

III 
 

4 6 6 10 12 12 14 14 17 19 20 

45.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

II 
 

4 6 6 10 12 12 14 14 17 19 20 

46.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

I 
 

4 6 6 10 12 12 14 14 17 19 20 

47.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Волейбол 
утырып 

III 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 

48.  ОДА белән Волейбол II 4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 
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зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

утырып  

49.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Волейбол 
утырып 

I 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 

50.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

III 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

51.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

II 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

52.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

I 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

53.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

III 
 

4 4 6 8 10 12 14 15 15 17 30 

54.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

II 
 

4 4 6 8 10 12 14 15 15 17 30 

55.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

I 
 

4 4 6 8 10 12 14 15 15 17 30 

56.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ат спорты III 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 
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57.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ат спорты II 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

58.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ат спорты I 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

59.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

III 
 

4 6 8 12 13 13 14 14 18 21 24 

60.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

II 
 

4 6 8 12 13 13 14 14 18 21 24 

61.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

I 
 

4 6 8 12 13 13 14 14 18 21 24 

62.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

III 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

63.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

II 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

64.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

I 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

65.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 

Өстәл 
теннисы 

III 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 
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спорт 

66.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Өстәл 
теннисы 

II 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 

67.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Өстәл 
теннисы 

I 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 

68.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

III 
 

4 6 9 12 18 18 18 18 24 28 32 

69.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

II 
 

4 6 9 12 18 18 18 18 24 28 32 

70.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

I 
 

4 6 9 12 18 18 18 18 24 28 32 

71.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Пуэрлифт
инг 

III 
 

4 5 6 8 9 10 11 12 14 16 21 

72.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Пуэрлифт
инг 

II 
 

4 5 6 8 9 10 11 12 14 16 21 

73.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Пуэрлифт
инг 

I 
 

4 5 6 8 9 10 11 12 14 16 21 

74.  ОДА белән 
зарарланган 

Йөзү III 
 

4 8 9 10 12 12 14 14 17 20 23 
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затлар өчен 
спорт 

75.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Йөзү II 
 

4 6 7 8 10 10 12 12 15 17 20 

76.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Йөзү I 
 

4 5 6 8 10 10 12 12 14 16 17 

77.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

III 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

78.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

II 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

79.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

I 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

80.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
регби 

III 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

81.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
регби 

II 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

82.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
регби 

I 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

83.  ОДА белән Җәядән III 4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 
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зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

ату  

84.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җәядән 
ату 

II 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

85.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җәядән 
ату 

I 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

86.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

III 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

87.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

II 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

88.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

I 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

89.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Фехтован
ие 

III 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

90.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Фехтован
ие 

II 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 

91.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Фехтован
ие 

I 
 

4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 22 
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92.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Хоккей-
следж 

III 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

93.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Хоккей-
следж 

II 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

94.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Хоккей-
следж 

I 
 

4 4 6 8 10 14 16 18 21 25 30 

95. Саңгыраулар 
спорты 

Бадминто
н 

- 4 6 9 10 12 12 14 14 16 16 20 

96. Саңгыраулар 
спорты 

Баскетбол - 4 6 6 8 9 9 10 10 15 15 15 

97. Саңгыраулар 
спорты 

Боулинг - 4 4 6 10 10 10 12 12 18 21 25 

98. Саңгыраулар 
спорты 

Вело-
спорт-
шоссе 

- 4 6 6 10 12 12 14 14 17 20 22 

99. Саңгыраулар 
спорты 

Су полосы - 4 8 9 10 12 12 14 14 18 21 24 

100. Саңгыраулар 
спорты 

Волейбол - 4 6 6 8 9 9 10 10 15 15 15 

101. Саңгыраулар 
спорты 

Пляж 
волейбол
ы 

- 4 6 9 10 12 12 14 14 16 16 20 

102. Саңгыраулар 
спорты 

Ирекле 
көрәш 

- 4 5 6 8 9 10 12 14 14 17 21 

103. Саңгыраулар 
спорты 

Гандбол - 4 6 9 10 12 12 14 14 16 16 20 

104. Саңгыраулар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

- 4 4 6 8 10 13 15 18 21 25 30 
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105. Саңгыраулар 
спорты 

Грек-рим 
көрәше 

- 4 5 6 8 9 10 12 14 14 17 21 

106. Саңгыраулар 
спорты 

Дзюдо - 4 6 9 11 14 14 16 16 18 22 26 

107. Саңгыраулар 
спорты 

Каратэ - 4 6 9 11 14 14 16 16 18 22 26 

108. Саңгыраулар 
спорты 

Керлинг - 4 4 6 8 10 12 13 15 15 18 20 

109. Саңгыраулар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

- 4 6 6 10 13 13 13 13 17 20 22 

110. Саңгыраулар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

- 4 6 6 8 10 12 16 18 21 25 30 

111. Саңгыраулар 
спорты 

Өстәл 
теннисы 

- 4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 

112. Саңгыраулар 
спорты 

Йөзү - 4 8 9 10 12 12 14 14 18 21 24 

113. Саңгыраулар 
спорты 

Ядрә 
белән ату 

- 4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 

114. Саңгыраулар 
спорты 

Сноуборд - 4 4 6 8 10 13 15 18 21 25 30 

115. Саңгыраулар 
спорты 

Спорт 
ориентла
шуы 

- 4 6 6 10 13 13 13 13 17 20 22 

116. Саңгыраулар 
спорты 

Теннис - 4 6 9 10 12 12 14 14 16 18 18 

117. Саңгыраулар 
спорты 

Тхэквондо - 4 6 9 11 14 14 16 16 18 22 26 

118. Саңгыраулар 
спорты 

Футбол - 4 6 6 8 8 9 10 10 15 15 15 

119. Саңгыраулар 
спорты 

Хоккей - 4 4 6 8 10 12 16 18 21 25 30 
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6нчы таблица 
 

Спортның адаптив төрләре буенча спорт әзерлеге этапларында төркемнәрнең норматив тулылануы 
 

(кеше) 

№ 
т/с 

 

Спорт төре Спорт 
дисципли

насы 

Функц

иональ 

мөмкинлекл

әр дәрәҗәсе 

төркеме 

Спорт әзерлеге этаплары 

спорт-

сәламә

тләнде

рү 

башлангыч 

әзерлек 

тренировкалар (спорт 

специализациясе) 

спорт осталыгын 

камилләштерү 

югары 

спорт 

осталыг

ы 

б

ер 

елг

а 

кад

әр 

б

ер 

елда

н 

арты

к 

1

 нче 

ел 

2

 нче 

ел 

3

 нче 

ел 

4

 нче 

ел 

5

 нче 

ел 

елга 

кадәр 

елдан 

артык 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 14 15 

1.  Интеллектуа
ль хокук 
бозулар 
булган  
затлар 
спорты 

Академик 
ишү 

- 10 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

2. Интеллектуа
ль хокук 
бозулар 
булган  
затлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

- 10 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

3. Интеллектуа
ль хокук 
бозулар 
булган  
затлар 
спорты 

Өстәл 
теннисы 

- 10 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

4. Интеллектуа Йөзү - 10 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 
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ль хокук 
бозулар 
булган  
затлар 
спорты 

5.  Сукырлар 
спорты 

Биатлон III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 2 2 

6. Сукырлар 
спорты 

Биатлон II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

7. Сукырлар 
спорты 

Биатлон I 
 

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

8. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

9. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

10. Сукырлар 
спорты 

Вело-
спорт-
тандем 

I 
 

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

11. Сукырлар 
спорты 

Голбол III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

12. Сукырлар 
спорты 

Голбол II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

13. Сукырлар 
спорты 

Голбол I 
 

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

14. Сукырлар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 2 2 

15. Сукырлар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

16. Сукырлар 
спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

I 
 

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
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17. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо III 
 

10 12 10 8 6 6 5 5 4 4 2 

18. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо II 
 

8 10 8 7 5 5 4 4 3 3 2 

19. Сукырлар 
спорты 

Дзюдо I 
 

3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

20. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 2 2 

21. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

22. Сукырлар 
спорты 

Җиңел 
атлетика 

I 
 

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

23. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 2 2 

24. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

25. Сукырлар 
спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

I 
 

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

26. Сукырлар 
спорты 

Йөзү III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 2 2 

27. Сукырлар 
спорты 

Йөзү II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

28. Сукырлар 
спорты 

Йөзү I 
 

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

29.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Академик 
ишү 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

30.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Академик 
ишү 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 
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31.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Академик 
ишү 

I 
 

3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

32.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

33.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

34.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
баскетбол 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

35.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

36.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

37.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Биатлон I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

38.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Бочча III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

39.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 

Бочча II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 
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спорт 

40.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Бочча I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

41.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

42.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

43.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-трек 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

44.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

45.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

46.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Вело-
спорт-
шоссе 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

47.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Волейбол 
утырып 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

48.  ОДА белән 
зарарланган 

Волейбол 
утырып 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 
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затлар өчен 
спорт 

49.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Волейбол 
утырып 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

50.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

51.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

52.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

53.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

54.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

55.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
Керлинг 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

56.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ат спорты III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

57.  ОДА белән Ат спорты II 8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 
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зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

 

58.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ат спорты I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

59.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

60.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

61.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җиңел 
атлетика 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

62.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

63.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

64.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

65.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Өстәл 
теннисы 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 
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66.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Өстәл 
теннисы 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

67.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Өстәл 
теннисы 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

68.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

69.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

70.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җилкәнле 
спорт 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

71.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Пуэрлифт
инг 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

72.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Пуэрлифт
инг 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

73.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Пуэрлифт
инг 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

74.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 

Йөзү III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 
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спорт 

75.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Йөзү II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

76.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Йөзү I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

77.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

78.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

79.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Ядрә 
белән ату 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

80.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
регби 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

81.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
регби 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

82.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскада 
регби 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

83.  ОДА белән 
зарарланган 

Җәядән 
ату 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 
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затлар өчен 
спорт 

84.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җәядән 
ату 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

85.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Җәядән 
ату 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

86.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

87.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

88.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Коляскал
ы Теннис 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

89.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Фехтован
ие 

III 
 

10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

90.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Фехтован
ие 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

91.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Фехтован
ие 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

92.  ОДА белән Хоккей- III 10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 
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зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

следж  

93.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Хоккей-
следж 

II 
 

8 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

94.  ОДА белән 
зарарланган 
затлар өчен 
спорт 

Хоккей-
следж 

I 
 

3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

95. Саңгыраула
р спорты 

Бадминто
н 

- 10 10 10 10 9 9 8 8 4 4 2 

96. Саңгыраула
р спорты 

Баскетбол - 20 20 15 15 12 12 10 10 10 10 10 

97. Саңгыраула
р спорты 

Боулинг - 10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

98. Саңгыраула
р спорты 

Вело-
спорт-
шоссе 

- 10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

99. Саңгыраула
р спорты 

Су полосы - 15 15 14 12 11 11 10 10 6 6 4 

100. Саңгыраула
р спорты 

Волейбол - 25 25 20 18 15 15 12 12 6 6 6 

101. Саңгыраула
р спорты 

Пляж 
волейбол
ы 

- 25 25 20 18 15 15 12 12 6 6 6 

102. Саңгыраула
р спорты 

Ирекле 
көрәш 

- 12 12 10 8 6 6 5 5 4 4 2 

103. Саңгыраула
р спорты 

Гандбол - 12 12 10 10 9 9 8 8 5 5 3 

104. Саңгыраула
р спорты 

Тау 
чаңгысы 
спорты 

- 12 12 10 9 8 8 6 6 4 4 2 

105. Саңгыраула Грек-рим - 12 12 10 8 6 6 5 5 4 4 2 
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р спорты көрәше 

106. Саңгыраула
р спорты 

Дзюдо - 12 12 10 8 6 6 5 5 4 4 2 

107. Саңгыраула
р спорты 

Каратэ - 16 16 14 13 11 11 10 10 6 6 4 

108. Саңгыраула
р спорты 

Керлинг - 12 12 9 8 8 8 7 7 6 6 5 

109. Саңгыраула
р спорты 

Җиңел 
атлетика 

- 10 10 8 8 5 5 4 4 3 3 2 

110. Саңгыраула
р спорты 

Чаңгы 
ярышлар
ы 

- 12 12 10 10 8 8 6 6 5 5 3 

111. Саңгыраула
р спорты 

Өстәл 
теннисы 

- 16 16 10 10 9 9 8 8 6 6 4 

112. Саңгыраула
р спорты 

Йөзү - 10 10 8 6 5 5 4 4 3 3 2 

113. Саңгыраула
р спорты 

Ядрә 
белән ату 

- 12 12 10 10 9 9 8 8 6 6 4 

114. Саңгыраула
р спорты 

Сноуборд - 12 12 10 10 8 8 6 6 5 5 3 

115. Саңгыраула
р спорты 

Спорт 
ориентла
шуы 

- 12 12 10 10 9 9 8 8 6 6 4 

116. Саңгыраула
р спорты 

Теннис - 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 

117. Саңгыраула
р спорты 

Тхэквондо - 16 16 14 13 11 11 10 10 6 6 4 

118. Саңгыраула
р спорты 

Футбол - 14 14 14 14 13 13 12 12 6 6 4 

119. Саңгыраула
р спорты 

Хоккей - 18 18 16 15 14 14 13 13 12 12 11 
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7 нче таблица 
 

 
Эш урыны буенча югары квалификацияле спортчылар әзерләгән өчен  

бер кеше өчен ярышларда 
эш урыны буенча югары квалификацияле спортчылар әзерләгән өчен  тренер-

укытучыларның ( шул исәптән өлкәннәр) хезмәт хакы нормативлары 
 

(процент) 

Ярышлар 
дәрәҗәсе 

За
нятое 
урын 

Хезмәт өчен түләү нормативлары 

олимпия спорт 
төрләре, Олимпия 
дисциплиналары 

Олимпия 
уеннарына кермәгән 

спорт төрләре, 
Олимпиада булмаган 

дисциплиналар 

шәх
си 

команда шәхс
и 

коман
да 

 

1 2 3 4 5 6 

Олимпия уеннары 1 500,
0 

500,0 - - 

2 375,
0 

375,0 - - 

3 250,
0 

250,0 - - 

4 200,
0 

200,0 - - 

5 188,
0 

188,0 - - 

6 125,
0 

125,0 - - 

ка
тнаш 

63,0 63,0 - - 

Дөнья чемпионаты 1 75,0 75,0 52,5 37,5 

2 70,0 70,0 50,0 35,0 

3 65,0 65,0 47,5 32,5 

4 60,0 60,0 45,0 30,0 

5 55,0 55,0 42,5 27,5 

6 50,0 50,0 35,0 25,0 
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1 2 3 4 5 6 

Дөнья Кубогы, 
Европа чемпионаты 

1 70,0 70,0 50,0 35,0 

2 65,0 65,0 45,0 32,5 

3 60,0 60,0 42,5 30,0 

4 55,0 55,0 37,5 27,5 

5 50,0 50,0 35,0 25,0 

6 45,0 45,0 32,5 22,5 

7-
12 

15,0 15,0 12,5 7,5 

Ир-атлар һәм 
хатын-кызлар арасында 
рәсми халыкара 
ярышлар 

1 20,0 20,0 10,0 10,0 

2 17,5 17,5 8,8 8,8 

3 15,0 15,0 2,5 7,5 

Европа Кубогы 1 60,0 60,0 42,5 30,0 

2 55,0 55,0 37,5 27,5 

3 50,0 50,0 35,0 25,0 

4 45,0 45,0 32,5 22,5 

5-
10 

22,5 22,5 20,0 11,3 

Бөтендөнья 
Универсиадасы 

1 45,0 45,0 32,5 22,5 

2 40,0 40,0 27,5 20,0 

3 35,0 35,0 22,5 17,5 

4-
6 

20,0 20,0 20,0 10,0 

Россия 
Чемпионаты 

1 50,0 17,5 35,0 8,8 

2 45,0 15,0 32,5 7,5 

3 40,0 12,5 27,5 6,3 

4 35,0 10,0 25,0 5,0 

Россия Кубогы 1 40,0 15,0 27,5 7,5 

2 35,0 12,5 22,5 6,3 

3 30,0 10,0 20,0 5,0 

4 25,0 8,5 - 4,3 
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Федераль округ 
чемпионаты 

1 25,0 7,5 22,5 3,8 

2 20,0 7,0 18,0 3,5 

Республика 
чемпионаты 

1 20,0 3,5 20,0 1,8 

Россия 
беренчелеге (яшьләр, 
яшүсмерләр) 

1 35,0 7,3 30,0 3,7 

2 30,0 6,8 25,0 3,4 

3 25,0 6,3 22,5 3,2 

4 20,0 5,8 20,0 2,9 

Бөтенроссия 
Универсиадасы 

1 35,0 7,3 30,0 3,7 

2 30,0 6,8 25,0 3,4 

3 25,0 6,3 22,5 3,2 

4 20,0 5,8 20,0 2,9 

Европа, дөнья 
беренчелеге 

1 45,0 45,0 32,5 22,5 

2 40,0 40,0 27,5 20,0 

3 35,0 35,0 22,5 17,5 

4-
6 

20,0 20,0 20,0 10,0 

Бөтендөнья 
яшүсмерләр уеннары 

1 45,0 45,0 32,5 22,5 

2 40,0 40,0 27,5 20,0 

3 35,0 35,0 22,5 17,5 

4-
6 

20,0 20,0 20,0 10,0 

Европа 
яшүсмерләр фестивале 

1 40,0 40,0 20,0 20,0 

2 35,0 35,0 17,5 17,5 

3 30,0 30,0 15,0 15,0 

4-
6 

20,0 20,0 10,0 10,0 

Яшүсмерләр, 
өлкән яшүсмерләр 
арасында рәсми 
халыкара ярышлар 

1 22,5 15,0 15,0 15,0 

2 20,0 12,5 12,5 12,5 

3 17,5 10,0 10,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 

4 15,0 7,5 7,5 7,5 

Россия 
беренчелеге (өлкән 
егетләр) 

1 35,0 6,0 18,0 3,0 

2 28,0 5,5 14,0 2,7 

3 20,0 5,0 10,0 2,5 

Россия яшьләр 
Спартакиадасы финалы 

1 37,5 7,5 32,5 3,8 

2 32,5 7,0 27,5 3,5 

3 27,5 6,5 22,5 3,3 

4-
6 

25,0 6,0 20,0 3,0 

Россия укучылары 
Спартакиадасы финалы 

1 37,5 7,5 32,5 3,8 

2 30,0 7,0 25,0 3,5 

3 27,5 6,5 22,5 3,3 

4-
6 

22,5 6,0 18,0 3,0 

Россия 
Федерациясе Спорт 
министрлыгының бердәм 
календарь планына 
кертелгән Бөтенроссия 
ярышлары 

1 15,0 5,0 7,5 2,5 

2 12,5 2,5 6,8 1,3 

3 10,0 2,0 5,0 0,8 

Идел буе 
федераль округы 
беренчелеге 

1 20,0 5,8 10,0 2,9 

2 17,5 5,3 9,0 2,7 

3 15,0 4,8 7,5 2,4 

Олимпия резервы 
дәүләт училищесына 
кабул итү 

- 25,0 5,0 - - 

 
3. Укыту-тренировка эшенең атналык режимы максималь дәрәҗәдә булып тора һәм 

спорт төренең үзенчәлегенә, әзерлек чорына һәм бурычларына бәйле рәвештә 
билгеләнә. Укыту-тренировка эшләренең уку-тренировка этабыннан башлап күрсәтелгән 
режимнарда каралган еллык күләме 25 проценттан да ким булмаска мөмкин. 

4. Яшь һәм спорт әзерлеге буенча бер төркемгә берләшкәндә аларның спорт 
осталыгы дәрәҗәләрендә аерма ике разрядтан артмаска тиеш, ә аларның саны югары 
спорт осталыгы этабында 8 кешедән артмаска тиеш, спорт камилләшүе – 12 кеше, укыту-
тренировка дәресләрендә куркынычсызлык техникасы кагыйдәләрен исәпкә алып – 16 
кеше һәм 20 кешедән дә ким шөгыльләнүчеләр өчен. 

5. Аерым спорт төрләрендә, төп тренер-укытучыдан тыш, спортчылар белән бер үк 
вакытта эшләү шарты белән Спортның чиктәш төрләре буенча тренерлар-укытучылар да 
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җәлеп ителә ала. Аларның хезмәте өчен түләү спорт буенча төп тренер-укытучы өчен 
каралган хезмәткә түләү нормативының яртысыннан артмаска тиеш. 

6. Югары квалификацияле спортчыны әзерләү өчен тренер-укытучыларның (шул 
исәптән өлкәннәрнең) хезмәт өчен түләү нормативының күләме ярышлар 
беркетмәсеннән бер календарь ел эчендә күрсәтелгән нәтиҗәдән өземтә нигезендә 
билгеләнә. 

7. Югары квалификацияле спортчыны әзерләү өчен тренер-укытучыларның (шул 
исәптән өлкәннәрнең) хезмәт өчен түләү нормативы ярышларда биләгән урын буенча бер 
календарь елга билгеләнә. 

8. Әгәр дә алган урынына ярашлы рәвештә югары квалификацияле спортчы  
әзерләгән өчен хезмәтенә түләү нормативы гамәлдәге срогы чыгу буенча спортчы башка 
нәтиҗә күрсәтмәсә, тренер-укытучыларның (шул исәптә өлкәннәр) хезмәтенә түләү 
нормативы күләме 1нче һәм 4нче таблицаларга ярашлы билгеләнә 

9. Югары квалификацияле спортчыны әзерләү өчен тренер-укытучыларның (шул 
исәптән өлкәннәрнең) хезмәте өчен түләү Норматив һәр дәрәҗәдәге ярышларда 
(спортчының сигез ярышыннан да артык түгел) иң яхшы нәтиҗә өчен, спортчы 
тарафыннан программа рәвешендә индивидуаль зачетта күрсәтелгән, күп төрле 
ярышларда яки команда ярышларында күрсәткән күрсәткеч өчен процент суммасыннан 
билгеләнә. 

10. Спортның аерым төрләре буенча җәлеп ителә торган спортның катнаш төрләре 
буенча (акробатика-хореография һәм башкалар)  тренер-укытучылар өчен югары 
квалификаөияле спортчылар әзерләгәндә,  тренер-укытучыларга (шул исәптән өлкәннәр) 
алган урынына ярашлы югары квалификацияле спортчыәзерләгән өчен тренер-
укытучылар һәм төп тренер-укытучылар (шул исәптән өлкәннәр) хезмәтенә түләү 
нормативы 2нче һәм 5нче таблицаларда билгеләнгән спортчылар укыту-шөгыльләндерү 
атна режимыннан чыгып эшләнгән вакытка пропорциональ күләмдә билгеләнә.   

11. Эш урыны буенча рәсми халыкара, бөтенроссия, округ һәм республика 
ярышларында ирешкән нәтиҗәләре өчен спортчылар-инструкторларның һәм 
спортчыларның хезмәт өчен түләү нормативының күләме спортчылар-инструкторлар, 
спортчылар күрсәткән нәтиҗәдән бер календарь ел эчендә ярышлар беркетмәсеннән 
өземтә нигезендә билгеләнә. 

12. Рәсми халыкара, бөтенроссия, округ һәм республика ярышларында ирешкән 
нәтиҗәләре өчен спортчылар-инструкторларның һәм спортчыларның хезмәт өчен түләү 
нормативы эш урыны буенча бер календарь елга билгеләнә. 

13. Эш урыны буенча рәсми халыкара, бөтенроссия, округ һәм республика 
ярышларында ирешкән нәтиҗәләре өчен спортчылар һәм спортчыларның хезмәт өчен 
түләү нормативы һәр дәрәҗәдәге ярышларда (спортчы-инструктор, спортчының сигез 
ярышыннан артык түгел) иң яхшы нәтиҗә өчен процент суммасыннан билгеләнә. 

14. Россия Федерациясе Спорт Министрлыгының бердәм календарь планына 
кертелгән Бөтенроссия ярышлары исемлеге Татарстан Республикасы спорт министрлыгы 
тарафыннан билгеләнә. 

 
V. Өстәмә белем бирү оешмаларында 

хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладларын формалаштыру тәртибе 
  

1. Өстәмә белем бирү оешмаларында (тренер-укытучылардан (шул исәптән 
өлкәннәрдән) педагогик хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары түбәндәге формула 
буенча исәпләнә:: 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓

𝐻𝑁
+ 𝑃, 

монда: 
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𝑂𝑑 - педагогик хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
Оb  – әлеге Нигезләмәнең II бүлегенә ярашлы кабул ителгән педагогия 

хезмәткәрләренең база оклады күләме; 
Hf  – өстәмә белем бирү оешмаларында педагогия хезмәткәрләренең факттагы 

эшләгән сәгатҗләре күләме; 
HN – әлеге Нигезләмәнең V бүлегендә билгеләнгән Iөстәмә белем бирү 

оешмаларында педагогия хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү база ставкасы өчен 
сәгатьләр нормасы; 

P –100 сум күләмендә китап басма продукциясе һәм даими басм V еша белән 
тәэмин итүгә компенсация уку киеренкелегенә пропорцональ билгеләнә, әмма төп эш 
урыны буенча бер ставкадан артмаска тиеш.  

2. Физик культура һәм спорт өлкәсендәге программаларны тормышка ашыручы 
өстәмә белем бирү оешмаларының тренер-укытучыларның (шул исәптән өлкән) 
вазыйфаи окладлары (хезмәт хакы ставкасы өчен атнасына педагогик эш сәгатьләре 
нормалары билгеләнгән) түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝑂𝑑 = (𝑂𝑏 × ∑ 𝑁𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑃) × 𝐾, 

 
монда: 

 

𝑂𝑑 -физик культура һәм спорт өлкәсендә белем бирү программаларын гамәлгә 
ашыручы өстәмә белем бирү оешмаларында тренер-укытучыларның (шул исәптән 
өлкәннәрнең) окладлары; 

Оb – әлеге Нигезләмәнең II бүлегенә ярашлы кабул ителгән мәгариф 
хезмәткәрләренең база оклады күләме  

𝑁𝑖 - спорт төрләре буенча спорт әзерлеге этапларында шөгыльләнүче физик 
культура һәм спорт өлкәсендә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы өстәмә 
белем бирү оешмаларында тренер-укытучыларның (шул исәптән өлкәннәрнең) хезмәт 
өчен түләү нормативлары; 

𝑃 - 100 сум күләмендә китап чыгару продукциясе һәм вакытлы басмалар белән 
тәэмин итүгә компенсация уку йөкләнешенә пропорциональ рәвештә билгеләнә, ләкин 
төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаска тиеш; 

𝐾 -спорт-сәламәтләндерү этабында һәм башлангыч әзерлек этабында күрсәтелә 
торган хезмәтләрнең факттагы санын норматив билгеләнешкә җиткерүне тәэмин итә 
торган күчеш чорына компенсация коэффициенты; 

n – укучылар күләме. 
3. Физик культура һәм спорт өлкәсендә белем бирү программаларын гамәлгә 

ашыручы өстәмә белем бирү оешмаларында эшләүче урын нигезендә югары 
квалификацияле спортчылар әзерләгән өчен тренер-укытучыларның (шул исәптән 
өлкәннәрнең) окладлары формула буенча исәпләнә: 

 

𝑂𝑣 = 𝑂𝑏 × ∑ 𝑁𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

 
монда: 

 

𝑂𝑣 -физик культура һәм спорт өлкәсендә белем бирү программаларын гамәлгә 
ашыручы өстәмә белем бирү оешмаларында эшләүче урыннар буенча югары 
квалификацияле спортчылар әзерләгән өчен тренер-укытучыларның (шул исәптән 
өлкәннәрнең) окладлары; 
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Оb – әлеге Нигезләмәнең II бүлегенә ярашлы кабул ителгән мәгариф 
хезмәткәрләренең база оклады күләме;  

𝑁𝑣𝑖
 -физик культура һәм спорт өлкәсендә белем бирү программаларын гамәлгә 

ашыручы өстәмә белем бирү оешмаларында эшләүче тренерлар-укытучыларның (шул 
исәптән өлкәннәрнең) хезмәт өчен түләү нормативлары; 

n – укучылар күләме. 
4. Мәгариф хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары (әлеге Нигезләмәнең V 

бүлегендәге 1-3 пунктлары белән билгеләнгән педагогик хезмәткәрләрдән тыш), 
мәдәният хезмәткәрләренең, физик культура хезмәткәрләренең, медицина 
хезмәткәрләренең, өстәмә белем бирү оешмаларында авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең 
вазыйфаи окладлары түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 × 𝑆, 
 
монда: 

 
Od – өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазифаи оклады; 
Оb – әлеге Нигезләмәнең II бүлегенә ярашлы кабул ителгән мәгариф 

хезмәткәрләренең база оклады күләме;  
S – факттагы эшләнән вакыт (ставка). 

VI. Кызыксындыру характерындагы түләү 
 

1. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә хезмәткәрләрне сыйфатлы хезмәт 
нәтиҗәләренә стимуллаштыруга юнәлдерелгән түләүләр, шулай ук башкарылган эш өчен 
бүләкләү керә. 

1.1. Түләү кызыксындыру характерындагы үз эченә ала: 
эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләү; 
мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр; 
спорт исемнәре, спорт разрядлары өчен түләүләр; 
югары сыйфатлы укыту-күнегүләр процессын тәэмин иткән өчен түләү; 
хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр; 
югары эш нәтиҗәләре өчен түләүләр; 
югары сыйфатлы укыту-күнегүләр процессын тәэмин иткән өчен түләү; 
профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
квалификация категориясе өчен түләүләр; 
премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре;  
башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр. 
2. Өстәмә белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренә кызыксындыру 

характерындагы түләүләр билгеләү күләмнәре һәм тәртибе. 
2.1. Квалификация категориясе өчен түләүләр педагогик хезмәткәрләр һәм 

структур бүлекчәләр җитәкчеләренең һөнәри-квалификация вазыйфаи төркемнәре 
хезмәткәрләренә бирелә, аларда гамәлдәге квалификация категориясе гамәлдә булу 
срогы чикләрендә булганда һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑘𝑘 - 8 нче таблицада китерелгән квалификация категориясе өчен өстәмә түләү 

күләме. 
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8нче таблица 

 
Мәгариф хезмәткәрләренә квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Квалификация категориясе Өстәмә түләү 
күләме,  
процент 

 

Вазыйфаларның һөнәри-квалификация төркеме  
педагогик хезмәткәрләр 

Беренче беренче квалификация категориясе 11,0 

югары квалификация категориясе 13,0 

Икенче беренче квалификация категориясе 11,0 

югары квалификация категориясе 13,0 

Өченче беренче квалификация категориясе 12,0 

югары квалификация категориясе 15,5 

Дүртенче беренче квалификация категориясе 13,0 

югары квалификация категориясе 18,0 

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Беренче беренче квалификация категориясе 13,0 

югары квалификация категориясе 18,0 

Икенче беренче квалификация категориясе 13,0 

югары квалификация категориясе 18,0 

 
Квалификация категориясе өчен түләүләрне билгеләү (үзгәртү) тиешле аттестация 

комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгән көннән алып башкарыла. 
2.2. Өстәмә белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренә белем бирү 

программасы үзенчәлекләре өчен түләү түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 
 

𝐵𝑠𝑜𝑝 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑜𝑝, 

 
монда: 

 
𝐵𝑠𝑜𝑝 - белем бирү программасы спецификасы өчен түләүләр; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑠𝑜𝑝 - олимпия резервының махсуслаштырылган бүлекләрендә белем бирү 

программасы үзенчәлекләре өчен өстәмә түләү күләме 7 процентка тигез. 
2.3. Олимпия резервының махсуслаштырылган бүлеге статусы билгеләнә торган 

спорт төрләре буенча бүлекләрнең исемлеге Россия Федерациясе Спорт министрлыгы 
боерыгы белән билгеләнә. 
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2.4. Әлеге оешмада, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын исәпкә 
алып, белем бирү программасы спецификасы өчен өстәмә түләүләр билгеләнә торган 
хезмәткәрләр вазыйфаларының Исемлеге сайлау профсоюз органы яки хезмәткәрләр 
мәнфәгатьләрен яклау вәкаләтле башка орган белән килешү буенча һәр оешмада 
раслана. 

2.5. Россия Федерациясе дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалары 
Берлеге, Союз һәм автономияле республикалар булган өчен түләүләр Совет 
Социалистик Республикалар һәм Татарстан Республикасы берлеге составында беренче 
һәм икенче дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал, структур бүлекчәләрнең педагогик 
хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә 
керүче мәгариф хезмәткәрләре вазыйфалары буенча бирелә һәм формула буенча 
исәпләнә: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑  × 𝐷𝑝𝑧, 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясе 
дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Берлеге булган өчен өстәмә түләү 
күләме 7 процент тәшкил итә. 

Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре (Татарстан Автономияле Совет 
Социалистик Республикасы) булу өчен өстәмә түләү күләме 6 процент тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясенең, 
Россия Совет Федератив Социалистик Республикасының, Татарстан Республикасының, 
Совет Социалистик Республикалар Берлегенең тармак бүләкләре булу өчен өстәмә түләү 
күләме 4 процент тәшкил итә. 

Россия Федерациясенең Мактау грамотасы булу өчен өстәмә түләү күләме 2 
процент тәшкил итә. Надбавка за наличие Почетной грамоты Российской Федерации 
устанавливается работникам образования, награждаемым приказом Министра 
просвещения Российской Федерации (Министра образования и науки Российской 
Федерации, Министра образования Российской Федерации) в соответствии с Порядком 
награждения ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 
Федерации (Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования Российской Федерации). 

 
Татарстан Республикасының «Мәгарифтәге казанышлары өчен» күкрәк билгесе 

булу өчен өстәмә түләү күләме 2 процент тәшкил итә. «Мәгарифтәге казанышлары өчен» 
Татарстан Республикасы күкрәк билгесе булу өчен өстәмә түләү Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән министры (Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры) 
боерыгы нигезендә билгеләнә. 

Дәүләт бүләкләре булу өчен ярашлы түләүләр билгеләнгән мәгариф 
хезмәткәрләренә бирелгән Дәүләт һәм ведомство бүләкләре исемлеге  әлеге 
Нигезләмәнең 1нче таблицасында  бирелгән. 

2.6. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган мәгариф 
хезмәткәрләренә аларның булу өчен түләү мәгариф хезмәткәрен сайлау буенча дәүләт 
бүләкләренең берсе буенча билгеләнә. 

2.7. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри-квалификация төркемнәре 
һәм квалификация дәрәҗәләре киселешендә, профиль буенча эшнең дәвамлылыгына 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6E7274609C1CF942F5081B9D1A2F5507C9030336CD94A66577DC429657AF87BgBG
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карап, стажировка буенча төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 
 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠, 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑠   – размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в 

таблице 9. 
 

9нчы таблица 
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һөнәри-квалификация 
төркеменең исеме 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Төркем 
стажы буенча 

Өстәмә күләме, 
процент 

 

1 2 3 4 

Икенче дәрәҗәдәге укыту-
ярдәмче персонал вазыйфасы 

беренчесе-
икенчесе 

4тән алып  10 
яшькә кадәр 

2,0 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

3,0 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

4,0 

Педагогик хезмәткәрләр 
вазыйфасы 

беренчесе-
дүртенче 

2 яшьтән алып 
6 яшькә кадәр 

3,0 

6дан алып 10 
яшькә кадәр 

4,5 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

5,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

6,5 

Структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфалары 

беренчесе-
икенчесе 

2 яшьтән алып 
6 яшькә кадәр 

3,0 

6дан алып 10 
яшькә кадәр 

4,5 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

5,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

6,5 
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2.8. Эш стажын үзгәрткәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен 
билгеләү (үзгәртү) эш стажы үзгәргәндә, стажны раслаучы документлар оешмада булса 
яки стажны раслаучы кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, эш стажы өчен 
түләү күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешкәннән соң башкарыла. 

2.9. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и 
методическая работа в образовательных и других организациях согласно  
таблице 10. 

 
10нчы таблица 

 
Мәгариф хезмәткәрләренең педагогик стажына исәпләнгән  тота эш вакыты булган 

учреждениеләр, оешмалар һәм вазыйфалар исемлеге  
 
 

Учреждение һәм оешманың 
исеме 

Вазыйфаның исеме 

 

1 2 

Белем бирү оешмалары (шул 
исәптән югары һөнәри белем 
бирү оешмалары, югары урта 
хәрби белем бирү оешмалары, 
өстәмә һөнәри белем бирү 
(квалификация күтәрү) 
оешмалары); 

Укытучылар, укытучылар, дефектологлар, укытучы-
логопеды (логопеды), педагог-оештыручылар (тормыш 
иминлеге нигезләре, армиягә кадәр әзерлек), физик 
тәрбия җитәкчеләре, өлкән мастерлар, производствога 
өйрәтү мастерлары (шул исәптән транспорт чаралары 
йөртүгә өйрәтү, авыл хуҗалыгы машиналарында эшләү, 
язу машиналарында һәм башка оештыру техникасында 
эшләү), өлкән методистлар, өлкән инструкторлар, 
инструкторлар-методистлар (шул исәптән физик 
культура һәм спорт буенча, туризм буенча), концерт 
тәрбиячеләре, өлкән тәрбиячеләр, тәрбиячеләр, 
балалар бакчалары тәрбиячеләре, тәрбиячеләр, 
тәрбиячеләр, тәрбиячеләр, өлкән методистлар, 
сыйныф тәрбиячеләре, социаль педагоглар, педагог-
психологлар, педагог-оештыручылар, өстәмә белем 
бирү педагоглары, өлкән тренерлар, тренерлар-
укытучылар, өлкән әйдаманнар (пионервожатыйлар), 
физкультура буенча инструкторлар, хезмәт буенча 
инструкторлар, директор (җитәкчеләр, мөдирләр), 
укыту, укыту-тәрбия эшләре буенча директор 
урынбасарлары (җитәкчеләр, мөдирләр), укыту-тәрбия 
эшләре буенча, укыту-тәрбия эшләре буенча, укыту-
тәрбия эшләре буенча, укыту-тәрбия эшләре буенча, 
укыту-тәрбия эшләре буенча, укыту-тәрбия эшләре 
буенча, укыту-укыту уку бүлеге мөдирләре, мөдирләре 
(җитәкчеләр): практика, укыту-консультацион 
пунктлары, логопед пунктлары, интернатлар, бүлекләр, 
бүлекләр, лабораторияләр, кабинетлар, секцияләр, 
филиаллар, курслар һәм эшчәнлекләре  белем бирү 
(тәрбия) эшчәнлегенә, методик тәэмин итүгә бәйле 
башка структур бүлекчәләр белән; режим буенча өлкән 
дежурныйлар, режим буенча дежурныйлар, 

социаль хезмәт күрсәтүне 
гамәлгә ашыручы медицина 
оешмалары һәм оешмалары: 
балалар йортлары: өлкәннәр 
өчен оешмаларда 
шифаханәләр, клиникалар, 
сырхауханәләр, хастаханәләр һ. 
б., шулай ук бүлекләр, балалар 
өчен палаталар 
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1 2 

аккомпаниаторлар,  
культорганизаторлар, экскурсоводлар; профессор-
укытучылар составы 

Барлык атамаларның методик 
(укыту-методик) оешмалары 
(ведомство буйсынуында 
булуына бәйсез рәвештә) 

Җитәкчеләр, аларның урынбасарлары, мөдирләр: 
секторлар, кабинетлар, лабораторияләр, бүлекләр; 
эшчәнлекләре методик тәэмин итүгә бәйле фәнни 
хезмәткәрләр; өлкән методистлар, методистлар 

Мәгариф идарәсе органнары 
һәм мәгариф оешмалары белән 
җитәкчелек итүче органнар 
(структур бүлекчәләр) 

Җитәкче, инспекторлык, методик вазыйфалар, 
инструктор, шулай ук белгечләрнең башка вазифалары 
(икътисадый, финанс, хуҗалык эшчәнлеге, төзелеш, 
тәэмин итү, эш башкару белән бәйле вазифалардан 
тыш)) 

Производствода кадрлар 
әзерләү һәм 
квалификацияләрен күтәрү 
мәсьәләләре белән 
шөгыльләнүче оешмаларның, 
министрлыклар (ведомстволар) 
бүлекчәләренең кадрлар 
бүлекләре( бүлекләре)  
 

Производствода эшчеләрне производствога өйрәтү 
буенча штатлы укытучылар, җитәкче, инспектор, 
инженер, методик вазыйфалар, аларның эшчәнлеге 
квалификация күтәрү һәм әзерләү мәсьәләләре белән 
бәйле 

РОСТО (ДОСААФ) һәм 
гражданлык авиациясе мәгариф 
оешмалары 

Җитәкчелек, команда-очучы, команда-инструктор, 
инженер-инструктор, инструктор һәм укытучылар 
составы, производствога өйрәтү осталары, инженер-
инструктор-методистлар, инженер-очучы-методистлар 

Учреждениеләр, 
предприятиеләр һәм оешмалар 
тулай тораклары, торак-
эксплуатация оешмалары, 
яшьләр торак комплекслары, 
балалар кинотеатрлары, яшь 
тамашачы театрлары, курчак 
театрлары, балалар һәм 
яшүсмерләр белән эшләү 
предприятиеләре һәм 
оешмалары бүлекчәләре 

Тәрбиячеләр, педагоглар-оештыручылар, педагог-
психологлар (психологлар), укытучылар, өстәмә белем 
бирү педагоглары (түгәрәкләр җитәкчеләре), балалар 
һәм яшүсмерләр өчен инструкторлар һәм 
инструкторлар-методистлар, тренерлар-укытучылар 
һәм башкалар белән эшләү буенча белгечләр, балалар 
бүлекләре, сектор мөдирләре 

Төзәтү колонияләре, тәрбия 
колонияләре, тикшерү 
изоляторлары һәм төрмәләр, 
дәвалау-төзәтү оешмалары 

Вазифаларда педагогик белем булганда эш (хезмәт) : 
тәрбия эшләре буенча җитәкче урынбасары, отряд 
начальнигы, өлкән инспектор, гомуми белем бирү 
(укыту) буенча инспектор, өлкән инспектор-методист 
һәм инспектор-методист, производство-техник белем 
бирү буенча өлкән инженер һәм инженер, җитештерү 
буенча укыту буенча өлкән мастер һәм мастер, өлкән 
инспектор һәм режим буенча инспектор, укыту-техник 
кабинеты мөдире, психолог 
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1 2 

 
Искәрмә.  
Педагогик эш стажына кертелә: 
өлкәннәр өчен социаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы медицина оешмаларында 

һәм оешмаларында укытучылар-дефектологлар, логопедлар, тәрбиячеләр сыйфатында 
эш вакыты; 

СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә хезмәт итү, башка 
учреждениеләрдә һәм оешмаларда эшләү вакыты, югары белем бирү оешмаларында һәм 
һөнәри белем бирү оешмаларында киләсе тәртиптә: 

педагогик хезмәткәрләр стажына педагогик эш засчитывается башка төрле шартлар 
һәм чикләүләр: 

вакыт табылу хәрби хезмәткә контракт буенча бер көн исәбеннән хәрби хезмәт бер 
көндә эш, ә вакытта булу хәрби хезмәткә чакыру буенча - бер көн хәрби хезмәт өчен ике 
көн эш; 

фильмотеки мөдире һәм методист булып Эшләү вакыты; 
педагогик эш стажына педагогик хезмәткәрләргә аерым вакыт та, бергә алынган бу 

чорларга кадәр булган һәм алар артыннан турыдан-туры педагогик эшчәнлек алып барган 
очракта түбәндәге вакыт исәпләнә: 

СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә офицер, сержант, югары 
составлар, прапорщиклар һәм мичманов вазыйфаларында (шул исәптән ЭЭМ 
гаскәрләрендә, гаскәрләрдә һәм куркынычсызлык органнарында) хезмәт итү вакыты, 
контракт буенча һәм чакырылыш буенча хәрби хезмәттә булу вакытыннан тыш; 

Россия Федерациясе халык мәгарифе һәм фән хезмәткәрләре һөнәр берлегенең 
территориаль оешмалары аппаратларында (комитетларында, советларында) җитәкче, 
инспекторлык, инструкторлык һәм башка вазыйфаларында (мәгариф, югары мәктәп һәм 
фәнни оешмалар) эш вакыты; профсоюз органнарында сайлау вазыйфаларында; 
балалар фондының педагогик җәмгыятьләрендә һәм идарәләрендә инструкторлык һәм 
методик вазыйфаларда; укытучы йорты директоры (мөдире) вазыйфасында (халык 
мәгарифе, һөнәри белем бирү хезмәткәрләре); балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау комиссияләрендә яисә балигъ булмаганнарның социаль-хокукый Эчке 
эшләр органнарының балигъ булмаганнар эшләре буенча инспекцияләрдә, балалар 
милициясе бүлмәләрендә хокук бозуларны кисәтү буенча бүлекчәләрдә (балигъ 
булмаганнар эшләре буенча инспекцияләрдә). 

 
2.10. Педагогик хезмәткәрләрнең аерым категорияләре педагогик эш стажына 

СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә хезмәт итү вакыты һәм 
оешмаларында (һөнәре) белем бирү оешмасында яисә укытыла торган предмет 
профилендә (курс, дисциплина, түгәрәк) тиешле эш вакыты исәпкә алына): 

укытучылар-оештыручыларга (тормыш иминлеге нигезләре, армиягә кадәр 
әзерлек); 

укытучыларга һәм укытучыларга, физик тәрбия җитәкчеләренә, физкультура 
инструкторлары, инструктор-методистларга (өлкән инструктор-методистларга), тренер-
укытучыларга (өлкән тренер-укытучылар); 

укытучылар, хезмәт (һөнәри) укыту, технологияләр, сызлау, рәсем сәнгате, 
информатика, махсус дисциплиналар, шул исәптән аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүле 
гомуми белем бирү оешмаларының (сыйныфларның) махсус дисциплиналары 
укытучылары; 

производствога өйрәтү мастерларына; 
өстәмә белем бирү педагогларына; 
эксперименталь белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләренә; 
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педагог-психологларга; 
методистларга; 
Урта һөнәри белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләренә урта звено 

(бүлек) мәдәният һәм сәнгать, музыкаль-педагогик, сәнгать-график, музыка 
белгечлекләрен әзерләү программалары буенча укулар; 

 
 
балаларга өстәмә белем бирү оешмалары (мәдәният һәм сәнгать, шул исәптән 

музыкаль һәм сәнгать) мөгаллимнәренә, Музыка һәм сәнгать оешмаларының махсус 
дисциплиналары укытучыларына, педагогика училищелары (педагогика колледжлары) 
музыка укытучыларына, музыка укытучыларына, музыка җитәкчеләренә, 
концертмейстерларга. 

2.11. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары, бала йортлары тәрбиячеләренә (өлкән 
тәрбиячеләренә) педагогик стажга мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының ясле төркеме 
шәфкать туташы, бала йортларының пост шәфкать туташы, ясле төркем тәрбиячеләренә 
– медицина вазыйфаларында эшләү вакыты кертелә. 

2.12. Тәрбияче ярдәмчесе һәм кече тәрбияче вазыйфаларында эшләү вакыты 
әлеге вазыйфаларда эшләгән чорда хезмәткәр педагогик белем алса яки югары белем 
бирү оешмасында яки һөнәри белем бирү оешмасында укыса, педагогик эш стажына 
исәпләнә. 

2.13. Учреждение һәм оешма хезмәткәрләренә сәгатьләп түләү шартларында төп 
эштән тыш башкарыла торган мәгариф оешмаларында педагогик эш вакыты, әгәр аның 
күләме (бер яки берничә белем бирү оешмаларында) уку елында 180 сәгатьтән дә ким 
булмаган булса, педагогик стажга кертелә. 

Шул ук вакытта педагогик стажга педагогик эш башкарган айлар гына исәпкә алына. 
2.14. СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендәге учреждениеләрдә, 

оешмаларда һәм хезмәт итү учреждениеләрендә укытыла торган эш профиленә (курс, 
дисциплина, түгәрәк) туры килү турында конкрет мәсьәләләрне хәл итү хокукы мәгариф 
оешмасы җитәкчесенә профсоюз органы белән килешү буенча бирелә. 

2.15. Югары сыйфатлы укыту-тренировка процессын тәэмин иткән өчен түләү 
педагог хезмәткәрләренә (тренер-укытучылардан (шул исәптән өлкәннәрдән тыш) 
уңышлы чыгышлары һәм спортчылар тарафыннан рәсми халыкара, бөтенроссия, округ 
һәм республика ярышларында ирешкән нәтиҗәләре өчен, хезмәткәр эшчәнлегенең 
нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторларын үтәүне исәпкә алып, бирелә һәм формула буенча 
исәпләнә: 

 
𝐵𝑣𝑦𝑡𝑝 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑣𝑦𝑡𝑝, 

 
монда: 

 
𝐵𝑣𝑦𝑡𝑝 – югары сыйфатлы укыту-күнегүләр процессын тәэмин иткән өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑣𝑦𝑡𝑝 -педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары өчен югары сыйфатлы укыту-

тренировка процессын тәэмин итү өчен өстәмә түләү күләме, ул 11 нче таблицада 
китерелгән. 

 
2.16. Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары өчен югары сыйфатлы укыту-

тренировка процессын тәэмин итү өчен түләүләр ярышлар беркетмәсеннән бер 
календарь ел дәвамында спортчы күрсәткән нәтиҗәдән өземтә нигезендә билгеләнә. 

2.17. Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары өчен югары сыйфатлы укыту-
тренировка процессын тәэмин иткән өчен түләүнең гамәлдә булу срогы бер календарь 
елга билгеләнә. 
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2.18. Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары өчен югары сыйфатлы укыту-
тренировка процессын тәэмин итү өчен өстәмә сумма һәр дәрәҗәдәге ярышларда 
(спортчының сигез ярышыннан да артык түгел) иң яхшы нәтиҗә өчен, спортчы, спортчы-
инструктор тарафыннан программа рәвешендәге индивидуаль зачетта күрсәткән, күп 
төрле ярышларда яки команда ярышларында күрсәткән нәтиҗә өчен процент 
суммасыннан формалаша. 

 
 

11 нче таблица 
 

 
  

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары өчен югары сыйфатлы укыту-тренировка 
процессы белән тәэмин итү өчен өстәмә күләме 

                                                                                                                                                                                          
(процент) 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Ярышлар дәрәҗәсе Занятое 
урын 

Өстәмә түләү күләме 

олимпия спорт 
төрләре, 
Олимпия 

дисциплинала
ры 

Олимпия 
уеннарына 

кермәгән спорт 
төрләре, 

Олимпиада 
булмаган 

дисциплиналар 

 

1 2 3 4 5 

Беренче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Олимпия уеннары 1-6 3,5 0 

дөнья чемпионаты 1-6 3,5 3,0 

Дөнья Кубогы, Европа 
чемпионаты 

1-6 3,0 2,5 

Европа Кубогы 1-4 3,0 2,5 

Россия чемпионаты 1-4 2,5 1,5 

Россия Кубогы 1-4 2,5 1,5 

Европа, дөнья 
беренчелеге 

1-6 2,5 2,5 

Россия беренчелеге 1-4 2,5 2,0 

яшьләр, укучылар 
Спартакиадасы, спорт 
мәктәпләре арасында 
Бөтенроссия ярышлары 
финалы 

1-3 2,0 2,0 

Икенче Олимпия уеннары 1-6 4,0 0 
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1 2 3 4 5 

квалификация 
дәрәҗәсе 

дөнья чемпионаты 1-6 4,0 3,5 

Дөнья Кубогы, Европа 
чемпионаты 

1-6 3,5 3,0 

Европа Кубогы 1-4 3,5 3,0 

Россия чемпионаты 1-4 3,0 2,5 

Россия Кубогы 1-4 3,0 2,5 

Европа, дөнья 
беренчелеге 

1-6 3,5 3,5 

Россия беренчелеге 1-4 2,5 2,5 

яшьләр, укучылар 
Спартакиадасы, спорт 
мәктәпләре арасында 
Бөтенроссия ярышлары 
финалы 

1-3 2,0 2,0 

Өченче 
квалификация 

дәрәҗәсе 

Олимпия уеннары 1-6 5,0  

дөнья чемпионаты 1-6 5,0 4,0 

Дөнья Кубогы, Европа 
чемпионаты 

1-6 4,0 3,5 

Европа Кубогы 1-4 4,0 3,5 

Россия чемпионаты 1-4 3,5 3,0 

Россия Кубогы 1-4 3,5 3,0 

Европа, дөнья 
беренчелеге 

1-6 3,5 3,5 

Россия беренчелеге 1-4 3,0 3,0 

яшьләр, укучылар 
Спартакиадасы, спорт 
мәктәпләре арасында 
Бөтенроссия ярышлары 
финалы 

1-3 2,5 2,5 

 
3. Өстәмә белем бирү оешмаларында мәдәният хезмәткәрләренә кызыксындыру 

характерындагы түләүләр билгеләү күләмнәре һәм тәртибе. 
3.1. Квалификация категориясенә түләүләр тариф-квалификация 

характеристикалары нигезендә һөнәри-квалификация төркемнәре киселешендә 
аттестация йомгаклары буенча квалификация категорияләре бирүне күздә тоткан 
белгечлекләр буенча эшләүче хезмәткәрләргә бирелә. Квалификация категориясе өчен 
түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 
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𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме, ул 12 нче таблицада 

китерелгән. 

Квалификация категориясе өчен түләүләрне үзгәртү (билгеләү) аттестация 
комиссиясе төзелгән орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 

 
11 нче таблица 

 
 

Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, процент 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре 
вазыйфалары «һөнәри квалификация төркеме» 

Беренче квалификация категориясе 5,0 

Югары квалификация категориясе 8,0 

 
3.2. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү мәдәният, сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган 
хезмәткәрләргә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧  - мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан Республикасы 
дәүләт бүләкләре, автоном республикалар булу өчен өстәмә түләү күләме 6 процент 
тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясе 
дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Берлеге булган өчен өстәмә түләү 
күләме 7 процент тәшкил итә. 

Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренә булганы өчен 

ярашлы түләүләр бирелгән Дәүләт бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 2нче 

кушымтасында бирелгән. 

3.3. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү аларны бирелгән көннән 
алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган хезмәткәрләргә 
аларның булу өчен түләү Хезмәткәр сайлау буенча дәүләт бүләкләренең берсе буенча 
билгеләнә. 

3.4. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри-квалификация төркемнәре 
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киселешендә, хезмәткәрләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторларының 
үтәлешен исәпкә алып, профиль буенча эшнең дәвамлылыгына карап, стажировка 
буенча төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләп чыгарыла: 

 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑠  – 13нче таблицада бирелгән профиль буенча эш стажы өчен өчен өстәмә 
күләме. 

 
 

13 нче таблица 
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һөнәри-квалификация төркеменең исеме Стажлы төркем Өстәмә түләү күләме,  
процент 

1 2 3 

 

Урта звено мәдәният, сәнгать һәм 
кинематография хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

3 яшьтән алып 6 
яшькә кадәр 

1,0 

6дан алып 10 
яшькә кадәр 

1,5 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

2,0 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

 

2,5 

1 2 3 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, сәнгать 
һәм кинематография хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

3 яшьтән алып 6 
яшькә кадәр 

1,0 

6дан алып 10 
яшькә кадәр 

2,5 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

3,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

4,0 

 
3.5. Эш стажы үзгәргәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен билгеләү 

(үзгәртү) стажын раслаучы документлар учреждениедә булса яки стажны раслаучы 
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кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, профиль буенча эш стажы өчен түләү 
күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешүдән соң башкарыла. 

4. Өстәмә белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләренә кызыксындыру 
характерындагы түләүләр билгеләү күләмнәре һәм тәртибе. 

4.1. Квалификация категориясенә түләүләр тариф-квалификация 
характеристикалары нигезендә һөнәри-квалификация төркемнәре киселешендә 
аттестация йомгаклары буенча квалификация категорияләре бирүне күздә тоткан 
белгечлекләр буенча эшләүче хезмәткәрләргә бирелә. Квалификация категориясе өчен 
түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑘𝑘   - квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме, ул 14 нче таблицада 

китерелгән. 
Квалификация категориясе өчен түләүләрне үзгәртү (билгеләү) аттестация 

комиссиясе төзелгән орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 
 

14 нче таблица 
 

Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, процент 

1 2 

 

Урта медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

Икенче квалификация категориясе 3,0 

1 2 

Беренче квалификация категориясе 6,0 

Югары квалификация категориясе 10,0 

Табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

Икенче квалификация категориясе 6,0 

Беренче квалификация категориясе 10,0 

Югары квалификация категориясе 20,0 

 
4.2. Эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләүләр аерым учреждениеләрдә медицина һәм 

фармацевтика хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑑 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑑 , 
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монда: 

 

𝐵𝑠𝑑 - эшчәнлек үзенчәлекләре өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑠𝑑 - эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмә түләү күләме, ул 16,2 процентка тигез кабул 

ителә. 
4.3. Әлеге оешмада, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын исәпкә 

алып эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмәләр билгеләнә торган хезмәткәрләр 
вазыйфаларының Исемлеге сайлау профсоюз органы яки хезмәткәрләр мәнфәгатьләрен 
яклау вәкаләтле башка орган белән килешү буенча һәр учреждение тарафыннан 
раслана. 

4.4. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү медицина һәм фармацевтика 
хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган 
хезмәткәрләргә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан Республикасы 
дәүләт бүләкләре, автоном республикалар булу өчен өстәмә түләү күләме 6 процент 
тәшкил итә. 

 
Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясе 

дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Берлеге булган өчен өстәмә түләү 
күләме 7 процент тәшкил итә. 

Дәүләт бүләкләре булу өчен медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренә 

ярашлы түләүләр бирелгән Дәүләт бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 3нче 

кушымтасында бирелгән. 

4.5. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган 
хезмәткәрләргә аларның булу өчен түләү Хезмәткәр сайлау буенча дәүләт бүләкләренең 
берсе буенча билгеләнә. 

4.6. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри-квалификация төркемнәре 
киселешендә, профиль буенча эшнең дәвамлылыгына карап, стажировка буенча 
төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑟 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑠𝑟 – 15нче таблицада бирелгән  профиль буенча өстәмә түләүләр  күләме. 
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15 нче таблица 
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һөнәри-квалификация төркеменең исеме Стажлы төркем Өстәмә күләме, 
процент 

 

Урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы 

3 яшьтән алып 5 
яшькә кадәр 

2,5 

5тән алып 10 яшькә 
кадәр 

3,5 

10 яшьтән алып 15 
яшькә кадәр 

4,5 

15 яшьтән өлкәнрәк 5,5 

Табиблар һәм провизорлар 3 яшьтән алып 5 
яшькә кадәр 

5,0 

5тән алып 10 яшькә 
кадәр 

7,5 

10 яшьтән алып 15 
яшькә кадәр 

9,0 

15 яшьтән өлкәнрәк 10,0 

4.7. Эш стажы үзгәргәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен билгеләү 
(үзгәртү) стажын раслаучы документлар оешмада яисә стажны раслаучы кирәкле 
документ тәкъдим ителгән көннән алып, профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен 
арттыру хокукын бирә торган стажга ирешүдән соң башкарыла. 

4.8. Хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы, табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑠𝑟 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑟 , 
 

 
монда: 

 

𝐵𝑠𝑟 - хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑠𝑟 - хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләү күләме, ул 16 нчы таблицада 
китерелгән. 

 
 

16нчы таблица 
 

Хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Һөнәри квалификация төркеменең исеме Квалификация Өстәмәләр 
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дәрәҗәсе диапазоны, 
процент 

 

Урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы 

икенче 1,5 

өченче 3,0 

дүртенче 4,5 

бишенче 10,0 

Табиблар һәм провизорлар беренчесе-икенчесе  3,0 

 
5. Өстәмә белем бирү оешмаларында физик культура хезмәткәрләренә 

кызыксындыру характерындагы түләүләр билгеләү күләмнәре һәм тәртибе. 
5.1. Квалификация категориясе өчен түләүләр икенче дәрәҗәдәге физик культура 

хезмәткәрләренә бирелә алар гамәлдәге квалификация категориясе гамәлдә булу срогы 
чикләрендә булганда һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 
 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме, ул 17 нче таблицада 

китерелгән. 
17 нче таблица 

 
 

Физик культура хезмәткәрләренә 
квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, 
процент 

 

Икенче дәрәҗәдәге физик культура хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркеме 

Беренче беренче квалификация категориясе 5,0 

югары квалификация категориясе 6,0 

Икенче беренче квалификация категориясе 6,0 

югары квалификация категориясе 8,5 

Өченче беренче квалификация категориясе 7,5 

югары квалификация категориясе 10,0 
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Квалификация категориясе өчен түләүләрне билгеләү (үзгәртү) тиешле аттестация 
комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгән көннән алып башкарыла. 

5.2. Эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләүләр беренче һәм икенче дәрәҗәдәге физик 
культура хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

вазыйфаи оклад буенча тарификацияләнүче хезмәткәрләр өчен: 
 

𝐵𝑠𝑑 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑑 × 
𝐻𝑓𝑠𝑑

𝐻𝑁
, 

 
оклад буенча тарификацияләнүче хезмәткәрләр өчен (хезмәт хакы ставкасы): 
 

𝐵𝑠𝑑 = 𝑂𝑏 × 𝐷𝑠𝑑 ×  ∑ 𝑁𝑖

𝑚

𝑖=1

, 

 
 
монда: 

 

𝐵𝑠𝑑 - эшчәнлек үзенчәлекләре өчен түләү; 

𝐷𝑠𝑑  – 7 процентка тигезләштерелгән олимпия резервы  махсуслаштырылган 
оешмаларында (бүлекләрендә) эшчәнлек спецификасы өчен өстәмә түләү күләме; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝑂𝑏 - әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәгариф 

хезмәткәрләренең база оклады күләме; 
𝐻𝑓𝑠𝑑

 - кулланучылар категориясе белән өстәмә белем бирү оешмаларында физик 

культура хезмәткәрләренең эш сәгатьләренең факттагы саны; 

𝐻𝑁 - өстәмә белем бирү оешмаларында педагогик хезмәткәрләрнең хезмәт хакын 
база ставкасы өчен сәгать нормасы әлеге Нигезләмәнең IV бүлеге тарафыннан 
билгеләнгән; 

𝑁𝑖 -спорт төрләре буенча әзерлек этапларында шөгыльләнүче физик культура 
өлкәсендә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы өстәмә белем бирү 
оешмаларында тренер-укытучыларның (шул исәптән өлкәннәрнең) хезмәт өчен түләү 
нормативлары; 

m – эшчәнлек спецификасы өчен билгеләнгән түләүләр каралган эш өчен 
кулланучылар күләме. 

5.3. Әлеге оешмада, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын исәпкә 
алып, эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмә түләүләр билгеләнә торган физик культура 
хезмәткәрләре вазыйфалары исемлеге сайлау профсоюз органы яки башка орган белән 
килешү буенча һәр оешма тарафыннан раслана. 

5.4. Ярышларда алган урын буенча югары эш нәтиҗәләре өчен түләү 
спортчыларга-инструкторларга һәм спортчыларга уңышлы чыгышлары һәм рәсми 
халыкара, бөтенроссия, округ һәм республика ярышларында ирешкән нәтиҗәләре өчен 
бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑣𝑟𝑟 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑣𝑟𝑟 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑣𝑟𝑟 - югары эш нәтиҗәләре өчен түләүләр; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑣𝑟𝑟 - эшнең югары нәтиҗәләре өчен өстәмә түләү күләме, ул 18 нче таблицада 

китерелгән. 
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5.5. Ярышларда алган урын буенча югары эш нәтиҗәләре өчен түләүләр ярышлар 
беркетмәсеннән бер календарь ел дәвамында спортчы күрсәткән нәтиҗәдән өземтә 
нигезендә билгеләнә. 

5.6. Ярышларда алган урын буенча югары эш нәтиҗәләре өчен түләүнең гамәлдә 
булу срогы бер календарь елга билгеләнә. 

 
 
5.7. Ярышларда алган урын буенча югары эш нәтиҗәләре өчен өстәмә түләү 

күләме һәр дәрәҗәдәге ярышларда (спортчының сигез ярышыннан артык түгел), спортчы, 
спортчы-инструктор тарафыннан программа рәвешендәге индивидуаль зачетта, күп төрле 
ярышларда яки команда ярышларында күрсәтелгән иң яхшы нәтиҗә өчен процент 
суммасыннан формалаша. 

 
18 нче таблица 

 
 

Югары эш нәтиҗәләре өчен өстәмә түләү күләме 
                                                                                                                                                                               

(процент) 

Ярышлар дәрәҗәсе Эшле  
урын 

Өстәмә түләү күләме 

олимпия спорт төрләре, 
Олимпия 

дисциплиналары 

Олимпия уеннарына 
кермәгән спорт 

төрләре, Олимпиада 
булмаган 

дисциплиналар 

 

1 2 3 4 

Олимпия уеннары 1 500,0 - 

2 375,0 - 

3 250,0 - 

4 200,0 - 

5 187,5 - 

6 125,0 - 

катнаш 62,5 - 

Дөнья чемпионаты 1 150,0 105,0 

2 140,0 100,0 

3 130,0 95,0 

4 120,0 90,0 

5 110,0 85,0 

6 100,0 70,0 
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1 2 3 4 

Дөнья Кубогы, Европа 
чемпионаты 

1 140,0 100,0 

2 130,0 90,0 

3 120,0 85,0 

4 110,0 75,0 

5 100,0 70,0 

6 90,0 65,0 

Европа Кубогы, Дөнья 
беренчелеге 

1 120,0 85,0 

2 110,0 75,0 

3 100,0 70,0 

4 90,0 65,0 

Бөтендөнья 
Универсиадасы 

1 120,0 85,0 

2 110,0 75,0 

3 100,0 70,0 

4 90,0 65,0 

Россия чемпионаты, 
Европа беренчелеге 

1 100,0 70,0 

2 90,0 65,0 

3 80,0 55,0 

4 70,0 50,0 

Россия Кубогы, Россия 
беренчелеге 

1 80,0 55,0 

2 70,0 45,0 

3 60,0 40,0 

4 50,0 35,0 

Бөтенроссия 
Универсиадасы 

1 35,0 17,5 

2 30,0 15,0 

3 25,0 12,5 

4 20,0 10,0 

 
 
 
5.8. Югары сыйфатлы укыту-тренировка процессын тәэмин итү өчен түләүләр 

беренче дәрәҗәдәге физик культура хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри 
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квалификация төркеме хезмәткәрләренә һәм икенче дәрәҗәдәге физик культура 
хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация дәрәҗәсе хезмәткәрләренә 
бирелә (спорт-инструкторлардан, спортсменнардан тыш) уңышлы чыгышлары һәм 
спортчылар тарафыннан рәсми халыкара, бөтенроссия, округ һәм республика 
ярышларында ирешелгән нәтиҗәләргә ирешкәннәре өчен, хезмәткәр эшчәнлегенең 
нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары үтәлешен исәпкә алып,: 

𝐵𝑣𝑦𝑡𝑝 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑣𝑦𝑡𝑝, 

 
монда: 

 
𝐵𝑣𝑦𝑡𝑝 – югары сыйфатлы укыту-күнегүләр процессын тәэмин иткән өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑣𝑦𝑡𝑝 – югары сыйфатлы укыту-тренировка процессын тәэмин итү өчен өстәмә 

түләү күләме, ул 11 нче таблицада китерелгән. 
5.9. Югары сыйфатлы укыту-тренировка процессын тәэмин итү өчен түләүләр 

ярышлар беркетмәсеннән бер календарь ел дәвамында спортчы күрсәткән нәтиҗәдән 
өземтә нигезендә билгеләнә. 

5.10. Югары сыйфатлы укыту-тренировка процессын тәэмин иткән өчен түләүнең 
гамәлдә булу срогы бер календарь елга билгеләнә. 

5.11. Югары сыйфатлы укыту-тренировка процессын тәэмин итү өчен өстәмә сумма 
һәр дәрәҗәдәге ярышларда (спортчының сигез ярышыннан да артык түгел) иң яхшы 
нәтиҗә өчен, спортчы, спортчы-инструктор тарафыннан программа рәвешендәге 
индивидуаль зачетта, күп төрле ярышларда күрсәтелгән, яки команда ярышларында 
медальләр комплекты уйнатылган нәтиҗә өчен процент суммасыннан формалаша. 

5.12. Спорт исемнәре, спорт разрядлары өчен түләү спортчыларга-инструкторларга 
һәм спортчыларга тиешле спорт исемнәрен һәм спорт разрядларын бирү өчен кирәкле 
нормаларны һәм таләпләрне үтәгән өчен бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 

 
 

𝐵𝑠𝑧𝑠𝑟 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑧𝑠𝑟 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑠𝑧𝑠𝑟 - спорт исемнәре өчен түләүләр, спорт разрядлары; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑠𝑧𝑠𝑟 – спорт исемнәре, спорт разрядлары өчен өстәмә түләү күләме, ул 19 нчы 

таблицада китерелгән. 
 
5.13. Спорт исемнәре, спорт разрядлары өчен түләүләр боерык яки исем бирү 

турындагы карар датасыннан билгеләнә. 
 

19 нчы таблица 
 

 
Спорт исемнәре өчен өстәмә түләү күләме, спорт разрядлары 

 

№ 
п/п 

Спорт исеме 
(спорт разрядлы өлкән белгече) 

Өстәмә күләме, 
процент 

 

1.  Россиянең халыкара класслы спорт мастеры 27,0 
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2. Россиянең спорт мастеры 20,0 

3. Россия Гроссмейстеры 20,0 

4. Спорт мастерлыгына Кандидат 9,0 

 
5.14. Дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре булган өчен түләү физик культура 

хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 
 

𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧, 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре булу өчен өстәмә түләүләр күләме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан Республикасы 
дәүләт бүләкләре, автоном республикалар булу өчен өстәмә түләү күләме 6 процент 
тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Дәүләт бүләкләре, Россия 
Федерациясенең спорт исемнәре, Совет Социалистик Республикалар Берлегенең дәүләт 
бүләкләре, союздаш республикаларның дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме 
7 процент тәшкил итә. 

Дәүләт бүләкләре булган өчен физик культура хезмәткәрләренә түләүләр 

бирелгән Дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре исемлеге әлеге Нигезләмәгә 

кушымтаның 4нче таблицасында бирелгән. 

5.15. Дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт 
бүләге, спорт исеме бирелгән көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт 
бүләкләре, ике һәм аннан да күбрәк спорт исемнәре булган хезмәткәрләргә аларның булу 
өчен түләү Хезмәткәр сайлау буенча нигезләрнең берсе буенча билгеләнә. 

5.16. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри-квалификация төркемнәре 
һәм квалификация дәрәҗәләре киселешендә, профиль буенча эшнең дәвамлылыгына 
карап, стажировка буенча төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠, 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑠   – 20нче таблицада бирелгән профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү 

күләме. 
20нче таблица 

 
Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Һөнәри-квалификация төркеменең 
исеме 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Төркем 
стажы буенча 

Өстәмә 
күләме, 
процент 

Беренче дәрәҗәдәге физик культура 
хезмәткәрләре вазифлары (1нче 

беренчесе-
икенчесе  

3 яшьтән алып 7 
яшькә кадәр 

2,5 
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Һөнәри-квалификация төркеменең 
исеме 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Төркем 
стажы буенча 

Өстәмә 
күләме, 
процент 

төркем)  

5тән алып 10 
яшькә кадәр 

3,5 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

4,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

5,5 

Икенче дәрәҗәдәге физик культура 
хезмәткәрләре вазифалары (2 нче 
төркем) 

беренчесе-
өченче 

3 яшьтән алып 7 
яшькә кадәр 

 

2,5 

5тән алып 10 
яшькә кадәр 

3,5 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

4,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

5,5 

 
5.17. Эш стажы үзгәргәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен билгеләү 

(үзгәртү) стажын раслаучы документлар оешмада яисә стажны раслаучы кирәкле 
документ тәкъдим ителгән көннән алып, профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен 
арттыру хокукын бирә торган стажга ирешүдән соң башкарыла. 

6. Өстәмә белем бирү оешмаларында авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә 
кызыксындыру характерындагы түләүләр билгеләү күләмнәре һәм тәртибе. 

6.1. Квалификация категориясенә түләүләр тариф-квалификация 
характеристикалары нигезендә һөнәри-квалификация төркемнәре киселешендә 
аттестация йомгаклары буенча квалификация категорияләре бирүне күздә тоткан 
белгечлекләр буенча эшләүче хезмәткәрләргә бирелә. Квалификация категориясе өчен 
түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘𝑘, 

 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑘 - квалификация категориясе өчен түләү; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑘𝑘 - 21 нче таблицада китерелгән квалификация категориясе өчен өстәмә түләү 
күләме. 

Квалификация категориясе өчен түләүләрне үзгәртү (билгеләү) аттестация 
комиссиясе төзелгән орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 

21 нче таблица 
 

Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 
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Квалификация категориясе Өстәмә күләме, процент 

Һөнәри квалификация төркеме «өченче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре 
вазыйфалары» 

Беренче квалификация категориясе 5,0 

Югары квалификация категориясе 8,0 

 
6.2. Дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеменә керүче авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

 
монда: 

 
𝐵𝑝𝑧 – дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑝𝑧  – дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан Республикасы 
дәүләт бүләкләре, автоном республикалар булу өчен өстәмә түләү күләме 6 процент 
тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясе 
дәүләт бүләкләре, Совет Социалистик Республикалар Берлеге булган өчен өстәмә түләү 
күләме 7 процент тәшкил итә. 

Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә ярашлы түләүләр бирелә торган Дәүләт 

бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмә кушымтасының 5нче таблицасында бирелгән. 

6.3. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган 
хезмәткәрләргә аларның булу өчен түләү Хезмәткәр сайлау буенча дәүләт бүләкләренең 
берсе буенча билгеләнә. 

6.4. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр авыл хуҗалыгының һөнәри-
квалификация төркемнәре киселешендә, хезмәткәрләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 
бәяләү индикаторларының үтәлешен исәпкә алып, профиль буенча эшнең 
дәвамлылыгына карап, стажировка буенча төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула 
буенча исәпләп чыгарыла: 

 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 
𝐷𝑠  – 22нче таблицада бирелгән профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү 

күләме. 
 

22 нче таблица 
 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
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Һөнәри-квалификация төркеменең исеме Стажлы төркем Өстәмә күләме, 
процент 

Икенче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркеме 

3 яшьтән алып 5 
яшькә кадәр 

2,5 

5тән алып 10 
яшькә кадәр 

3,5 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

4,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

5,5 

Өченче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркеме 

3 яшьтән алып 5 
яшькә кадәр 

3,0 

5тән алып 10 
яшькә кадәр 

4,5 

10 яшьтән алып 
15 яшькә кадәр 

5,5 

15 яшьтән 
өлкәнрәк 

6,5 

 
6.5. Эш стажы үзгәргәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен билгеләү 

(үзгәртү) стажын раслаучы документлар учреждениедә булса яки стажны раслаучы 
кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, профиль буенча эш стажы өчен түләү 
күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешүдән соң башкарыла. 

7. Премиаль һәм башка бүләкләүләр өстәмә белем бирү оешмалары 
хезмәткәрләренә төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча (укытучы вазифасыннан тыш) 
юбилей даталарына, Мактау билгесе, Рәхмәт хатлары, грамоталар, Дәүләт билгеләре 
алуга бәйле һәм оешманың локаль актларында һәм коллектив килешүләрендә 
билгеләнгән шартларда аерым вакыт өчен (ай, квартал, ел) бер вакытта гына бирелә. 

7.1. Эш йомгаклары буенча премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләрен 
гамәлгә ашыру күләме, тәртибе һәм шартлары оешманың локаль актлары һәм күмәк 
шартнамәләр белән билгеләнә. 

7.2. Өстәмә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренә премиаль түләүгә каралган 
хезмәт хакы фонды күләме окладлар (хезмәт хакы ставкалары, вазыйфаи окладлар) 
түләүгә, төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча хезмәткәрләргә кызыксындыру 
характерындагы түләүләр (укытучылар вазыйфасын биләүче хезмәткәрләрдән тыш) 
түләүгә каралган хезмәт өчен түләү фондының кимендә 2 процентын тәшкил итә. 

3.3. Премияләр һәм башка бүләкләү түләүләре Зеленодольск муниципаль районы 
муниципаль оешмалары хезмәткәрләренә Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 
30 апрелендәге 722-р күрсәтмәсе, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
2014 елның 21 маенда 939-р күрсәтмәсе белән расланган  “2013-2018 елларда Татарстан 
Республикасында мәгариф һәм фән нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлтелгән социаль өлкә 
өлкәләрендә үзгәрешләр”  чаралар планын (“юл картасы”)   үтәгәндә бервакытлы 
билгеләнә.  

8. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр мәгариф хезмәткәрләренә, 
мәдәният хезмәткәрләренә, физик культура хезмәткәрләренә, медицина 
хезмәткәрләренә, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә төп эш урыны һәм төп вазыйфасы 
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буенча өстәмә белем бирү оешмаларында (укытучылар һәм укытучылар вазыйфаларын 
башкаручы хезмәткәрләрдән тыш) билгеләнгән вакыт эчендә билгеләнә. Башкарылган 
эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр күләменә йогынты ясый торган төп критерий булып 
оешмалар хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийларының иң чик 
күрсәткечләренә ирешү тора. 

8.1. Өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләр эшчәнлегенең 
нәтиҗәлелеген бәяләү критерийлары оешма белән идарә итүнең дәүләт-иҗтимагый 
характерын тәэмин итүче орган белән килешү буенча оешма җитәкчесе тарафыннан 
раслана. Өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 
бәяләү критерийларының әһәмияте һәм түләүләрне гамәлгә ашыру шартлары ел саен 
оешма алдында куелган бурычлар нигезендә билгеләнә. 

8.2. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү күләме, тәртибе һәм шартлары 
оешманың локаль норматив актлары һәм күмәк шартнамәләр белән билгеләнә. 

8.3. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 
 

𝐵𝑘𝑗
=

𝐹𝑂𝑇𝑘

∑ ∑ (𝐼𝑖𝑗 × 𝐾𝑖)
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

× ∑(𝐼𝑖𝑗 × 𝐾𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 

 
 
монда: 

 

𝐵𝑘𝑗
 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү; 

𝐹𝑂𝑇𝑘 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүгә каралган хезмәт өчен түләү 
фонды; 

𝐼𝑖𝑗 – отнормированный i-й критерий оценки эффективности деятельности по  

j-хезмәткәр буенча эшчәнлек нәтиҗәлелеген бәяләү нормалаштырылган  i-й критерий; 

𝐾𝑖 - эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-чагыштырма авырлык 
коэффициенты; 

n – количество критериев оценки эффективности деятельности; 
m – численность работников в организациях дополнительного образования. 
8.4. Эшчәнлек нәтиҗәлелеге критерийларын нормалаштыру төрле күләмлелек 

критерийларының чагыштыруын тәэмин итә. Нормалаштыру эшчәнлек нәтиҗәлелегенең 
критериясе (иң яхшысы һәм иң начары) диапазонын сайлап алудан гыйбарәт, аларның 
берсе кертелгән критериянең нульгә туры килә, икенчесе – бердәм. Факттагы әһәмияттәге 
эшчәнлек нәтиҗәлелек критериясе диапазоны чикләрендә нәтиҗәлелек критерие 
мөнәсәбәтләнгән эшчәнлек нәтиҗәлелегенең критерие нульдән берәмлеккә кадәр 
әһәмияткә ия. Нәтиҗәлелек критериясе иң югары күрсәткечтән түбән булган очракта, 
относимацияләнгән критериянең әһәмияте нульгә тигез кабул ителә. 

8.5. Эшчәнлек нәтиҗәлелегенең критериясе әһәмиятенә турыдан-туры бәйлелек 
(уңай динамика критерия әһәмиятен арттыру белән билгеләнә) һәм кире динамика (уңай 
динамика критерия әһәмиятен киметү белән билгеләнә) булырга мөмкин. 

8.6. Критерий аның әһәмиятенә туры карап билгеләнә критерий формула буенча 
исәпләнә: 

 

𝐼𝑖 =
𝐹𝐼𝑖 − 𝐿𝑖

𝑀𝑖 − 𝐿𝑖
, 

 
монда: 

 

𝐹𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең факттагы әһәмияте; 
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𝑀𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң яхшы әһәмияте; 

𝐿𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң начар әһәмияте. 
8.7. Аның әһәмиятенә кире карап эшчәнлек нәтиҗәлелегенең кертелгән критерие 

критерий формула буенча исәпләнә: 
 

𝐼𝑖 =
𝐹𝐼𝑖 − 𝐿𝑖

𝐿𝑖 − 𝑀𝑖
, 

 
монда: 

 

𝐹𝐼𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең факттагы әһәмияте; 
𝑀𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң яхшы әһәмияте; 
𝐿𝑖 - эшчәнлек нәтиҗәлелеге критериенең иң начар әһәмияте. 
8.8. Үлчәү коэффициентлары белән эшчәнлек нәтиҗәлелегенең өстенлекле 

критерие билгеләнә. Иң өстенлекле критерийга аеруча зур коэффициент бирелә. 
Чагыштырма авырлык коэффициенты формула буенча исәпләнә: 

 

𝐾𝑖 =
𝑉𝐾𝑖

∑ 𝑉𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1

 , 

 
монда: 

 

𝐾𝑖 - эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-чагыштырма авырлык 
коэффициенты; 

𝑉𝐾𝑖 - эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген бәяләү критерие i-үлчәү коэффициенты. 
8.9. Хезмәткәрләр эшчәнлеге нәтиҗәлелеге критерийлары буенча авырлык 

коэффициентлары бердәм чик күләме 23 – 27нче таблицаларда бирелгән. 
 

Таблица 23 
 

Мәгариф хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары буенч иң чик күләме 
үлчәү коэффициенты  

а 
 

№ 
п/п 

Вазыйфаның исеме Квалификация 
дәрәҗәсе 

Иң чик күләме үлчәү 
коэффициенты 

 

1 2 3 4 

1. Беренче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме 

1.1. Укыту бүлеге секретаре беренче 5 

2. Вазыйфаларның һөнәри-квалификация төркеме  
педагогик хезмәткәрләр 

2.1. Хезмәт буенча Инструктор беренче 45 

2.2. Физик культура буенча инструктор беренче 45 

2.3. Музыкаль җитәкче беренче 45 
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1 2 3 4 

2.4. Баш әйдаман беренче 45 

2.5. Инструктор-методист икенче 50 

2.6. Концертмейстер икенче 50 

2.7. Өстәмә белем бирү педагогы икенче 50 

2.8. Педагог-оештыручы икенче 50 

2.9. Социаль педагог икенче 50 

2.10. Тренер-укытучы икенче 50 

2.11. Тәрбияче өченче 55 

2.12. Методист өченче 55 

2.13. Педагог-психолог өченче 55 

2.14. Өлкән инструктор-методист өченче 55 

2.15. Өстәмә белем бирү буенча өлкән 
педагог 

өченче 55 

2.16. Өлкән тренер-укытучы өченче 55 

2.17. Укытучы (профессор-укытучылар 
составына караган укытучылар 
вазифаларыннан тыш) 

дүртенче 60 

2.18. Физик тәрбия җитәкчесе дүртенче 60 

2.19. Өлкән тәрбияче дүртенче 60 

2.20. Өлкән методисты дүртенче 60 

2.21. Тьютор (югары һәм өстәмә һөнәри 
белем бирү өлкәсендә мәшгуль 
тьюторлардан тыш) 

дүртенче 60 

3. Җитәкчеләр вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме  
структур бүлекчәләр 

3.1. Структура бүлеге мөдире 
(җитәкчесе) : балаларга өстәмә 
белем бирү программасын гамәлгә 
ашыручы структур бүлекчәләр 
(икенче квалификация дәрәҗәсенә 
кертелгән структур бүлекчәләр 
җитәкчеләре вазыйфаларыннан 
тыш), бүлек, бүлекчә, бүлекчә, 
сектор, укыту-консультация пункты, 
укыту (укыту-җитештерү) остаханәсе 

беренче 65 
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1 2 3 4 

һәм башка структур бүлекчәләр) 

3.2. Белем бирү программасын һәм 
балаларга өстәмә белем бирү 
программасын гамәлгә ашыручы 
структур бүлекчәләр мөдире 
(җитәкчесе)  

икенче 70 

 
24 нче таблица 

 
 

Мәдәният хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары буенча иң чик 
гомуми күләме үлчәү коэффициенты 

 

№ 
п/п 

Вазыйфаның исеме Иң чик күләме 
үлчәү 

коэффициенты 

 

1 2 3 

1. Урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфаларының 
һөнәри-квалификация төркеме 

1.1. Костюмер мөдире 35 

1.2. Аккомпаниатор 35 

1.3. Культорганизатор 35 

2. Әйдәп баручы звено мәдәният хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркеме 

2.1. Китапханәче 40 

2.2. Әйдәп баручы китапханәче 42 

2.3. Баш китапханәче 45 

2.4. Аккомпаниатор-концертмейстер 40 

2.5. Тавыш операторы 40 

2.6. Рәссам-декоратор 45 

3. Мәдәният учреждениеләренең җитәкче составының профессиональ квалификация 
төркеме 

3.1. Музейның бүлек (секторы) мөдире 50 

3.2. Китапханәнең бүлек (секторы) мөдире 50 

3.3. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 55 
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1 2 3 

3.4. Балетмейстер-куючы 55 

3.5. Сәнгать җитәкчесе 55 

 
 

25 нче таблица 
 

 
 

Медицина хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары буенча иң чик 
күләме үлчәү коэффициенты 

 
 

№ 
п/п 

Вазыйфаның исеме Иң чик күләме 
үлчәү 

коэффициенты 

 

1 2 3 

1. Урта медицина һәм фармацевтика персоналы вазыйфаларының һөнәри-квалификация 
төркеме 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 

1.1. Шәфкать туташы 40 

1.2. Массаж буенча шәфкать туташы 40 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 

1.3. Фельдшер 
 

45 

Бишенче квалификация дәрәҗәсе 

1.4. Өлкән шәфкать туташы 50 

2. Табиблар һәм провизорлар вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме 

2.1. Табиблар-белгечләр (өченче һәм дүртенче квалификация 
дәрәҗәләренә кертелгән табиб-белгечләрдән тыш) 

60 

 
26 нчы таблица 

 
Физик культура хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары буенча иң чик 

күләме үлчәү коэффициенты  
  

 

№ 
п/п 

Вазыйфаның исеме Квалификация 
дәрәҗәсе 

Иң чик күләме үлчәү 
коэффициенты 
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1 2 3 4 

1. Беренче дәрәҗәдәге физик культура хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркеме (төркем 1) 

1.1. Спорт залы буенча дежур беренче 5 

1.2. Озата баручы спортчы-беренче 
группа инвалид 

беренче 5 

1.3. Спортчы икенче 15 

1.4. Спортчы-әйдәп баручы спортчы икенче 15 

2. Икенче дәрәҗәдәге физик культура хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри-
квалификация төркеме (2 нче төркем)) 

2.1. Спорт буенча Инструктор беренче 45 

2.2. Адаптив физик культура буенча 
Инструктор 

беренче 45 

2.3. Спортчы-инструктор беренче 45 

2.4. Тренер-атлар җайдагы беренче 45 

2.5. Спорт техникасын 
эксплуатацияләү һәм ремонтлау 
буенча Техник 

беренче 45 

2.6. Адаптив физик культура буенча 
Инструктор-методист 

икенче 45 

2.7. Адаптив физик культура буенча 
Инструктор-методист 

икенче 50 

2.8. Адаптив физик культура һәм спорт 
буенча Тренер-укытучы 

икенче 50 

2.9. Хореограф икенче 50 

2.10. Адаптив физик культура буенча 
өлкән инструктор-методист 

өченче 55 

2.11. Адаптив физик культура буенча 
өлкән тренер-укытучы 

өченче 55 

 
27 нче таблица 

 
 

Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары буенча иң чик 
күләме үлчәү коэффициенты 
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№ 
п/п 

Вазыйфаның исеме Чик гомуми күләме  
үлчәү коэффициентлары 

 

1 2 3 

1. Һөнәри квалификация төркеме «икенче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләре вазыйфалары» 

1.1. Ветеринария фельдшеры 45 

1.2. Үсемлекләрне яклау буенча Агроном) 45 

2. Һөнәри квалификация төркеме «өченче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләре вазыйфалары» 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 

2.1. Агроном 55 

2.2. Ветеринария табибы 55 

2.3. Зоотехник 55 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 

2.4. Икенче категорияле Агроном 60 

2.5. Икенче категорияле ветеринария 
табибы 

60 

2.6. Икенче категорияле Зоотехник 
 

60 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 

2.7. Беренче категорияле Агроном 63 

2.8. Беренче категорияле ветеринария 
табибы 

63 

2.9. Беренче категорияле Зоотехник 63 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 

2.10. Әйдәп баручы агроном 65 

2.11. Әйдәп баручы ветеринария табибы 65 

2.12. Әйдәп баручы зоотехник 65 

3. Һөнәри квалификация төркеме «дүртенче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләре вазыйфалары» 

3.1. Баш агроном 70 

 
8.10. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының дәүләт граждан 
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хезмәткәрләре тарафыннан эш вакытында үз-үзен тоту кагыйдәләренең үтәлүе һәм 
бәхәсле очракларны җайга салу буенча комиссиясе 

8.11. Өстәмә белем бирү оешмаларында башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен 
кызыксындыру характерындагы түләүләр фонды төзелә, аның күләме формула буенча 
исәпләнә: 

 

𝐹𝑂𝑇𝑘 = 𝐹𝑂𝑇𝑑𝑜 × 𝐷𝑘, 
 

монда: 

  

𝐹𝑂𝑇𝑘  - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүгә каралган хезмәт өчен түләү 
фонды; 

𝐹𝑂𝑇𝑑𝑜 – төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча (укытучылар һәм укытучылар 
вазыйфаларын биләүче хезмәткәрләрдән тыш) хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары 
(окладлары, хезмәт хакы ставкалары) буенча өстәмә белем бирү оешмалары 
хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү фонды); 

𝐷𝑘 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү 
фонды өлеше. 

Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү 
фондының тәкъдим ителә торган күләме төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча 
хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары (окладлары, хезмәт хакы ставкалары) буенча 
өстәмә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү фондының 15 
проценты күләмендә кабул ителә (укытучылар һәм укытучылар вазыйфаларын биләүче 
хезмәткәрләрдән тыш). 

 
VII. Компенсация характерындагы түләүләр 

 
1. Оешмаларда компенсация характерындагы түләүләргә түбәндәгеләр керә: 
белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләүләр; 
физик яки акыл үсешендә кимчелекләре булган инвалидлар һәм физик затлар 

белән эшләү өчен түләү; 
зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләргә 

түләү; 
нормаль квалификациядән, һөнәрләрнең (вазыйфаларның) бергә кушылуы, югары 

дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм нормаль эштән читкә авышкан башка 
шартларда эшләү шартларында эшләгән өчен түләү). 

2. Компенсация характерындагы түләүләр, аларны гамәлгә ашыру күләмнәре һәм 
шартлары хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган күмәк шартнамәләр, локаль 
норматив актлар, хезмәт шартнамәсе һәм башка норматив хокукый актлар нигезендә 
билгеләнә. 

3. Белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү мәдәният, сәнгать һәм 
кинематография хезмәткәрләренең һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган 
структур бүлекчәләр җитәкчеләре һәм педагогик хезмәткәрләр, мәдәният 
хезмәткәрләренә, урта, әйдәп баручы звенога һәм җитәкчелек составына керүче 
мәдәният хезмәткәрләренә, икенче дәрәҗәдәге физик культура хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган физик культура 
хезмәткәрләренә, урта медицина һәм фармацевтика персоналы һәм провизорларының 
һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган медицина хезмәткәрләренә, икенче һәм 
өченче дәрәҗә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация 
төркемнәренә керә торган һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠𝑚 = 𝐷𝑠𝑚 × 𝑆, 
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монда: 

 

𝐵𝑠𝑚 – авыл җирендә эшләгән өчен түләү; 

𝐷𝑠𝑚– авыл җирендә эшләгән өчен түләү күләме 1 388 сум тәшкил итә; 
𝑆 - асылда эшләнгән вакыт (ставка).  
Белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү шулай ук шәһәр тибындагы 

бистәләр нигезендә төзелгән түбәндәге шәһәр җирлекләрендә урнашкан оешмалар 
хезмәткәрләренә дә бирелә: 

Апас; 
Балтач; 
Байлар Сабасы; 
Балык Бистәсе  
4. Компенсация характерындагы түләүләр физик һәм акыл үсешендә 

җитешсезлекләре булган затлар һәм инвалидлар белән эшләгән өчен акчалата түләүләр 
структур бүлекчәләрнең педагогик хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре вазыйфаларының 
һөнәри квалификация төркемнәренә керүче мәгариф хезмәткәрләренә, икенче 
дәрәҗәдәге физик культура хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация 
төркемнәренә керә торган физик культура хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге 
формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑜𝑣𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑜𝑣𝑧 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑜𝑣𝑧 - белем бирү программасы спецификасы өчен түләүләр; 
𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑜𝑣𝑧 - физик яки акыл үсешендә кимчелекләр булган инвалидлар һәм затлар белән 
эшләү өчен өстәмә түләү күләме 3,5 процентка тигез. 

5. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләрдә эшләүче 
хезмәткәрләргә компенсация характерындагы түләүләр һәм нормаль (төрле 
квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрне (вазыйфаларны) бергә алып баруда, 
югары дәрестән тыш эштә, төнге вакытта эшләгәндә һәм нормаль эштән читкә авышкан 
башка шартларда эшләрне башкарганда) эштән читкә киткән шартларда эшләгән өчен 
түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘ℎ = 𝑂𝑏 × 𝐷𝑘ℎ ×
𝐻𝑓𝑘

𝐻𝑁
, 

 
монда: 

 

𝐵𝑘ℎ - компенсация характерындагы түләүләр; 
𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган өстәмә белем 

бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең база оклады күләме; 

𝐷𝑘ℎ - Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә кабул ителә торган 
компенсация характерындагы түләүгә өстәмәләр күләме; 

𝐻𝑓𝑘 - закон буенча компенсация характерындагы түләүләр каралган фактта 

файдаланылган вакыт (ставка); 

𝐻𝑁 – норма часов за базовую ставку заработной платы работников в организациях 
дополнительного образования, установленная разделом III настоящего Положения. 

6. Нормаль (төрле квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрнең 
(вазыйфаларның) бергә кушылуы, югары дәрестән тыш эшләү, төнге вакытта эшләү һәм 
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нормаль шартлардан читкә авышкан башка шартларда эшләрне башкарганда) нормаль 
шартларда эшләгән өчен түләүнең һәр сәгате өчен билгеләнә, әмма ул законнар һәм 
башка норматив хокукый актлар белән билгеләнгән күләмнән ким түгел. 

Хезмәткәрне үзенә билгеләнгән ял көне яки эшләми торган бәйрәм көне графигы 
белән эшкә җәлеп иткән очракта, эш вазыйфаи оклад алучы хезмәткәрләргә икеләтә 
күләмдә түләнә, шул ук вакытта ял һәм эшләми торган бәйрәм көне эш бер айлык 
нормадан артык көнлек яки сәгать база ставкасы күләмендә, әгәр дә эш бер айлык 
нормадан артык булса, бер көнлек яки бер сәгатьлек база ставкасы күләмендә түләнә. 

7. Ял яки эшләми торган бәйрәм көнендә эшләгән хезмәткәрнең теләге буенча аңа 
башка ял көне тәкъдим ителергә мөмкин. Бу очракта эш эшләми торган бәйрәм көне өчен 
бер тапкыр түләнә, ә ял көне өчен түләү алынырга тиеш түгел. 

8. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләрнең 
хезмәт хакы окладлары (вазыйфаи окладлары) белән чагыштырганда, хезмәт шартларын 
махсус бәяләү нигезендә база окладының 4 проценты күләмендә билгеләнә. 

 
VIII. Хезмәт хакын билгеләү тәртибе 

оешма җитәкчесе, оешма җитәкчесе урынбасары,  
баш хисапчы 

 
1. Оешма җитәкчеләренең, аларның урынбасарларының һәм баш 

бухгалтерларының хезмәт хакы вазыйфаи окладлардан, компенсация һәм кызыксындыру 
характерындагы түләүләрдән тора. 

2. Өстәмә белем бирү оешмасы җитәкчесенең вазыйфаи окладын гамәлгә куючы 
тарафыннан уку елы башына бер тапкыр хезмәт өчен түләү группасына карап билгеләнә 
һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 × 𝑆, 

монда: 
 

𝑂𝑑 - өстәмә белем бирү оешмасы җитәкчесенең вазыйфаи оклады; 

𝑂𝑏 - җитәкченең база оклады күләме; 
S – фактически отработанное время (ставка). 
Өстәмә белем бирү оешмаларында җитәкче хезмәтенә түләү Төркеме укучылар 

санына карап билгеләнә. 
3. Өстәмә белем бирү оешмаларында җитәкчеләр урынбасарларының һәм баш 

бухгалтерларның вазыйфаи окладлары әлеге оешма җитәкчеләренең вазыйфаи 
окладларыннан 20-30 процентка кимрәк билгеләнә. 

4. Җитәкчеләр хезмәтенә түләү Төркеме, җитәкчеләрнең база һәм вазыйфаи 
окладлары күләме 28 нче таблицада тәкъдим ителгән. 

5. Өстәмә белем бирүне оештыруны гамәлгә куючы, эшчәнлек нәтиҗәлелеге 
критерийлары нигезендә билгеләнгән эшчәнлек нәтиҗәләрен исәпкә алып, башкарылган 
эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүләр өстәмә белем бирү 
оешмаларында җитәкчесенә билгеләнә ала.  

Өстәмә белем бирү оешмаларында җитәкче тарафыннан башкарыла торган 
эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүләр 28 нче таблицада 
күрсәтелгән. 

Өстәмә белем бирү оешмасы җитәкчесенә башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен 
кызыксындыру характерындагы түләүләр ай саен, ел нәтиҗәләре буенча, мөһим һәм 
аеруча мөһим бурычларны үтәү өчен башкарыла ала.  

6. Өстәмә белем бирүне оештыру җитәкчесе җитәкче урынбасарларына, өстәмә 
белем бирү оешмаларында баш бухгалтерга, аларның эшчәнлеге нәтиҗәлелеге 
критерийлары нигезендә билгеләнгән эш нәтиҗәләрен исәпкә алып, башкарыла торган 
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эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү билгели ала. 
Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүләр җитәкче 
урынбасарларына, баш бухгалтерга ай саен, квартал саен, еллык эш нәтиҗәләре буенча, 
мөһим һәм аеруча мөһим бурычларны үтәгән өчен хәл ителә ала. Башкарылган 
эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүләрнең иң чик дәрәҗәсе 
өстәмә белем бирү оешмасы җитәкчесенең кызыксындыру характерындагы 
түләүләреннән 70 процентка кадәр билгеләнә. 

28 нче таблица 

өстәмә белем бирү оешмалары җитәкчеләре кызыксындыру характерындагы база 
окладлары һәм түләүләр күләме  

 
 

Җитәкченең 
хезмәт өчен 

түләү Төркеме 

Күләме күрсәткеченең әһәмияте 
(дәүләт биреме нигезендә уку 
елы башына укучылар саны), 

кеше* 

Төп оклад, сум Башкарылган 
эшләрнең сыйфаты 
өчен кызыксындыру 

характерындагы 
түләүләр, сум 

1 0-200 18 000 Бер мең 

2 201-400 20 000 2000 

3 401-700 24000 2000 

4 701-1 200 25 000 3 000 

5 1 201 – 1 800 28 000 4 000 

6 1 801 һәм югарырак 30 000 5000 

* Адаптив физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек алып баручы өстәмә белем 
бирү оешмалары укучылары контингенты (балалар-яшүсмерләр спорт-адаптив мәктәбе) 
3 коэффициенты белән исәпкә алына. 

 
7. Өстәмә белем бирүне оештыру буенча җитәкчеләр, җитәкчеләр урынбасарлары, 

баш бухгалтерлар эшчәнлеге нәтиҗәлелегенең типик критерийлары һәм аларның үлчәү 
коэффициентлары Татарстан Республикасы тармак министрлыклары тарафыннан 
раслана, алар карамагында өстәмә белем бирү оешмалары бар. 

8. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен стимуллаштыра торган түләүләр 
түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘 = 𝐵𝐶 × 𝐾𝑉𝐾, 
 
монда: 

 

𝐵𝑘 - башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен аларның эшчәнлеге нәтиҗәләрен 
исәпкә алып кызыксындыру характерындагы түләү; 

𝐵𝐶 – 28нче таблицада күрсәтелгән башкарылган эшләр сыйфаты өчен 
кызыксындыру характерындагы түләүләр күләме; 

𝐾𝑉𝐾 – сыйфат критерийларын үтәү коэффициенты. 
9. Физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек алып баручы өстәмә белем бирүне 

оештыруны гамәлгә куючы әлеге оешма җитәкчесенә ярышларда спортчылар һәм 
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спортчылар-инструкторлар тарафыннан алынган нәтиҗәләр өчен югары квалификацияле 
спортчылар әзерләгән өчен кызыксындыру характерындагы түләүне билгели ала. 

Физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек алып баручы өстәмә белем бирүне 
оештыру җитәкчесе югары квалификацияле спортчылар әзерләгән тренерлар-
укытучылар әзерләгән һәм ярышларда спортчылар һәм спортчылар-инструкторлар алган 
нәтиҗәләр өчен кызыксындыру характерындагы түләү җитәкчесе урынбасарларына 
билгеләргә мөмкин.  

Физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек башкаручы физик культура һәм спорт 
оешмасы җитәкчесе, Өстәмә белем бирү оешмасы җитәкчесе урынбасарларына, спорт 
резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы һөнәри белем бирү оешмасы җитәкчесенә, югары 
квалификацияле спортчылар һәм спортчылар-инструкторлар тарафыннан ярышларда 
алынган нәтиҗәләр өчен кызыксындыру характерындагы түләүләрне гамәлгә ашыру 
чыгымнары Чираттагы финанс елына түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝑉𝑉𝐾𝑆𝑟𝑢𝑘𝑖
=

∑ 𝑉𝑉𝐾𝑆𝑟𝑢𝑘𝑠𝑣𝑜𝑑

∑ 𝑉𝑉𝐾𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠𝑣𝑜𝑑

× ∑ 𝑉𝑉𝐾𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖
, 

монда: 
 

𝑉𝑉𝐾𝑆𝑟𝑢𝑘𝑖
 – физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек башкаручы, физик культура 

һәм спорт оешмасы җитәкчесе, җитәкчесе урынбасарларына кызыксындыру 
характерындагы түләүләрне гамәлгә ашыруга, югары квалификацияле спортчылар 
әзерләгән тренерлар-укытучылар әзерләгән һәм ярышларда спортчылар һәм 
спортчылар-инструкторлар алган нәтиҗәләр өчен чираттагы финанс елына чыгымнар 
күләме; 

𝑉𝑉𝐾𝑆𝑟𝑢𝑘𝑠𝑣𝑜𝑑
 -физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек башкаручы, спорт 

резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы физик культура һәм спорт оешмасы җитәкчесе, 
Өстәмә белем бирү оешмалары җитәкчесе урынбасарларына кызыксындыру 
характерындагы түләүләрне гамәлгә ашыруга, югары квалификацияле спортчылар 
әзерләгән тренерлар-укытучылар әзерләгән һәм ярышларда спортчылар һәм 
спортчылар-инструкторлар алган нәтиҗәләр өчен, агымдагы финанс елына кадәр бер ел 
эчендә акчалата түләүләрне гамәлгә ашыру чыгымнарының гомуми күләме; 

𝑉𝑉𝐾𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠𝑣𝑜𝑑
 – физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек алып баручы өстәмә 

белем бирү оешмалары, спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы һөнәри белем бирү 
оешмасы тренерларына айлык акчалата түләү чыгымнарының гомуми күләме, югары 
квалификацияле спортчылар һәм спортчылар-инструкторлар тарафыннан ярышларда 
алынган нәтиҗәләр өчен һәм агымдагы финанс елында алынган нәтиҗәләр өчен; 

𝑉𝑉𝐾𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛−𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖
 – i-өстәмә белем бирү оешмасы тренерларына-укытучыларга, физик 

культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек алып баручы һөнәри белем бирү оешмасы һәм 
спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы физкультура-спорт оешмасы 
хезмәткәрләренә айлык акчалата түләү чыгымнары күләме, югары квалификацияле 
спортчылар һәм спортчылар-инструкторлар тарафыннан ярышларда алынган нәтиҗәләр 
өчен һәм агымдагы финанс елына кадәр алынган нәтиҗәләр өчен. 

Физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек башкаручы җитәкчеләр, i өстәмә 
белем бирү оешмасы җитәкчесе урынбасарларына кызыксындыру характерындагы 
түләүләрне гамәлгә ашыру өчен, югары квалификацияле спортчылар әзерләгән 
тренерлар-укытучылар әзерләгән һәм ярышларда спортчылар һәм спортчылар-
инструкторлар алган нәтиҗәләр өчен 50 процент күләмендә акча оешма җитәкчесен 
кызыксындыру өчен һәм оешма җитәкчесе урынбасарларын кызыксындыру өчен 50 
процент күләмендә бүленә. 

Физик культура һәм спорт өлкәсендә эшчәнлек алып баручы оешма җитәкчесе, 
Өстәмә белем бирү оешмасы җитәкчесе урынбасарларына ярышларда югары 
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квалификацияле спортчылар-укытучылар әзерләгән өчен кызыксындыру характерындагы 
түләүләр ай саен гамәлгә ашырыла. 

10. Учреждение җитәкчесе, аның урынбасары,  өстәмә белем бирү оешмасы баш 
хисапчысы өчен компенсация характерындагы түләүләр Россия Федераөиясе Хезмәт 
килешүенә ярашлы билгеләнә.  

 
IX. Оешмаларда хезмәт өчен түләү фондын формалаштыру тәртибе  

өстәмә белем бирү 
 

1. Өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткә түләү фондын формалаштыру 
финанс чыгымнары нормативы, кулланучылар һәм хезмәтләр саны нигезендә 
билгеләнгән агымдагы финанс елына өстәмә белем бирүне оештыру чаралары күләме 
чикләрендә гамәлгә ашырыла һәм өстәмә белем бирү оешмаларында финанс-хуҗалык 
эшчәнлеге планында чагылдырыла. 



 

кушымта 
  
Зеленодольск муниципаль районының 
өстәмә белем бирү оешмалары 
хезмәткәрләренең хезмәт хакы түләү 
шартлары турындагы нигезләмәгә 
карата 

 
1нче таблица 

 
 

Мәгариф хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә торган дәүләт һәм ведомство 
бүләкләре исемлеге 

 

№ т/с 
 

Дәүләт бүләге исеме 

 

1 2 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалары Берлеге, 
Союз һәм автоном республикалар дәүләт бүләкләре 

Совет Социалистик Республикалары берлеге составында 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең халык укытучысы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган укытучысы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган фән эшлеклесе 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган югары мәктәбе хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган производствога өйрәтү мастеры 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмәткәре 

1.7. Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре 

1.8. Россия Федерациясенең атказанган рәссамы 

1.9. Россия Федерациясенең Атказанган икътисадчысы 

1.10. Россиянең атказанган спорт мастеры 

1.11. Россиянең атказанган тренеры 

1.12. Россиянең халыкара класслы атказанган спорт мастеры 

1.13. Россиянең халыкара класслы спорт мастеры 

1.14. Россиянең спорт мастеры 

1.15. Россия Гроссмейстеры 
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1.16. Россиянең Мактаулы спорт судьясы 

2. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

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 

3. Союз республикалары мактаулы исемнәре составында 
Совет Социалистик Республикалары Берлеге 

3.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

3.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

3.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

3.4. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

3.5. РСФСРның атказанган тренеры 

3.6. РСФСРның Атказанган мәктәбе укытучысы 

3.7. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 

3.8. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

3.9. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

3.10. Атказанган укытучы 

3.11. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

3.12. Атказанган халык мәгарифе хезмәткәре 

3.13. Югары мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

3.14. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

3.15. Атказанган фән эшлеклесе 

4. Автоном республикаларның мактаулы исемнәре  
Совет Социалистик Республикалары берлеге составында 

4.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 
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4.2. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

4.3. Мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

4.4. Мәктәпнең атказанган укытучысы 

4.5. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 

4.6. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

4.7. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

4.8. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

4.9. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

4.10. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

4.11. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

4.12. Атказанган фән эшлеклесе 

4.13. Атказанган тренер 

5. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

5.1. «Татарстан Республикасының Халык укытучысы»; 
 

5.2. «Татарстан Республикасының Атказанган укытучысы»; 
 

5.3. «Татарстан Республикасының Атказанган укытучысы»; 
 

5.4. «Татарстан Республикасының Атказанган фән эшле-клесе»; 
 

5.5. «Татарстан Республикасының Атказанган югары 
мәктәп хезмәткәре»; 
 

5.6. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмәткәре 

5.7. «Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре»; 
 

5.8. «Татарстан Республикасының Атказанган икътисадчысы»; 
 

5.9. Татарстан Республикасының атказанган тренеры 

Россия Федерациясе, республиканың ведомство (тармак) бүләкләре  
Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалары Берлеге, Россия Совет Федератив 

Социалистик Республикасы  



123 

1 2 

1. Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгы (Министрлык)  
Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы, Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән 

Министрлыгы) 

1.1. Россия Федерациясе гомуми белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.2. Россия Федерациясе башлангыч һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.3. Россия Федерациясе Урта һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.4. Россия Федерациясе Югары һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясе Фән һәм техника мактаулы хезмәткәре 

1.6. Россия Федерациясе яшьләр сәясәте өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 

1.7. Студентларның фәнни-тикшеренү эшен үстерү өчен 

1.8. Россия Федерациясе Физик культура һәм спорт мактаулы хезмәткәре 

1.9. Россия Федерациясе мәгариф өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 

1.10. Россия Федерациясе балалар һәм яшьләрне тәрбияләү өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 

2. Халык мәгарифе министрлыгы, 
СССР Мәгариф министрлыгы (РСФСР) 

2.1. “СССР мәгариф отличнигы” билгесе 

2.2. «Халык мәгарифе отличнигы " билгесе 

2.3. “СССР һөнәри техник белем отличнигы» билгесе 

2.4. “РСФСР һөнәри техник белем отличнигы” билгесе 

2.5. «Физик культура һәм спорт отличнигы " билгесе» 

2.6.  «Россия Федерациясенең һөнәри-техник белем отличнигы» билгесе 

2нче таблица 
 

 
 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар 
Берлеге, Союз һәм автоном республикалар  

Берлеге Совет Социалистических Республикалар Берлеге составында союздаш һәм 
автоном республикалар, дәүләт бүләге булган өчен мәдшният хезмәткәрләренә 
кызыксындыру характерындагы түләүләр бирелгән Дәүләт бүләкләре исемлеге 

 
 
   

мәдәният 
хезмәткәрләренә 

кызыксындыру 

Дәүләт бүләге исеме 
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характерындагы  
бирелә торагн  

п/п 

 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең халык артисты 

1.2. Россия Федерациясенең халык рәссамы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган артисты 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган рәссамы 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

2.1. «Татарстан Республикасының Халык артисты»; 
 

2.2. «Татарстан Республикасының Халык язучысы»; 
 

2.3. «Татарстан Республикасының Халык шагыйре»; 
 

2.4. «Татарстан Республикасының Халык рәссамы»; 
 

2.5. «Татарстан Республикасының Атказанган артисты»; 
 

2.6. «Татарстан Республикасының Атказанган сәнгать эшлеклесе»; 
 

2.7. «Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре»; 
 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның халык артисты 

3.2. СССРның халык рәссамы 

4. Советлар Союзы составында союздаш республикаларның мактаулы исемнәре  
Социалистик Республикалар 

4.1. Атказанган пропагандачы 

4.2. Халык артисты 

4.3. Атказанган артист 
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4.4. Атказанган сәнгать эшлеклесе 

4.5. Халык рәссамы 

4.6. Атказанган рәссам 

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 мәдәният эшлеклесе 

4.14. Атказанган мәдәни-агарту эшләре хезмәткәре 

4.15. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

4.16. Атказанган китапханәче 

4.17. Гамәли сәнгать остасы 

4.18. Атказанган халык иҗаты мастеры 

4.19. Атказанган фән эшлеклесе 

5. Совет Социалистик Республикалар Союзы составында автоном республикаларның мактаулы 
исемнәре  

 

5.1. Атказанган төзүче 

5.2. Халык артисты 

5.3. Атказанган артист 

5.4. Атказанган сәнгать эшлеклесе 

5.5. Халык рәссамы 

5.6. Атказанган рәссам 

5.7. Халык язучысы 

5.8. Атказанган язучы 

5.9. Халык шагыйре 

5.10. Атказанган журналист 



126 

1 2 

5.11. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

5.12. Атказанган китапханәче 

5.13. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

5.14. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

5.15. Атказанган фән эшлеклесе 

 
3нче таблица 

 
  

Медицина хезмәткәрләренә алар булган өчен тиешле түләүләр бирелә  
Дәүләт бүләкләре исемлеге 

 

№  
п/п 

Дәүләт бүләге исеме 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган табибы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

1.3. Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау отличнигы 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

2.1. «Татарстан Республикасының Атказанган табибы»; 
 

2.2. «Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре»; 
 

 
 
 
 
 

4 нче таблица 
 

 
Физик культура хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре булган өчен кызыксындыру 

характерында түләүләр  бирелгән  Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет  
Социалистик Республикалары берлеге, Совет  Социалистик Республикалары берлеге 
составында автономияле республикалар дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре исемлеге 

 

№  
п/п 

Мактаулы исем, спорт Исеме, дәүләт бүләкләре 
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1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре, спорт исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмәткәре 

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 исемнәре 

2.1. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмәткәре 

2.2. Татарстан Республикасының атказанган тренеры 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

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 Республикалар Союзы составында союздаш республикаларның мактаулы 
исемнәре 

 

4.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

4.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

4.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

4.4. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

4.5. Атказанган тренер 

5. Совет Социалистик Республикалар Союзы составында автоном республикаларның мактаулы 
исемнәре  

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABEDFA9A30B23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E07FgFG
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Социалистик Республикалар 

5.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

5.2. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

 
5нче таблица 

Дәүләт программалары исемлеге 
  

Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә кызыксындыру характерында бирелгән түләүләрнең 
Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы,   

Совет Социалистик Республикалары Союзы, Совет Социалистик Республикалары Союзы 
составында союздаш  һәм автономияле республикалар Дәүдәт бүләкләре исемлеге 

 

№  
п/п 

Мактаулы исем, дәүләт бүләкләре 

 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган агрономы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган ветеринария табибы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган зоотехнигы 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган мелиораторы 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

2.1. Татарстан Республикасының Атказанган агрономы 
 

2.2. Татарстан Республикасының Атказанган ветеринария табибы 
 

2.3. Татарстан Республикасының Атказанган терлекчесе 
 

2.4. Татарстан Республикасының Атказанган зоотехнигы 
 

2.5. Татарстан Республикасының Атказанган мелиораторы 
 

2.6. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 
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2.7. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

4. Советлар Союзы составында союздаш республикаларның мактаулы исемнәре  
Социалистик Республикалар 

4.1. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

4.2. Атказанган агроном 

4.3. Атказанган авыл хуҗалыгы инженеры 

4.4. Атказанган зоотехник 

4.5. Атказанган терлекчелек хезмәткәре 

4.6. Атказанган терлекче 

4.7. Атказанган терлекчелек мастеры 

4.8. Терлекчелек остасы 

4.9. Атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

4.10. Атказанган механизатор 

4.11. Атказанган мелиоратор 

4.12. Атказанган ветеринария табибы 
 

5. Совет  Социалистик Республикалар Союзы составында автоном республикаларның 
мактаулы исемнәре  

 

5.1. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

5.2. Атказанган агроном 

5.3. Атказанган зоотехник 

5.4. Атказанган терлекче 

5.5. Атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

5.6. Атказанган механизатор 

5.7. Атказанган ветеринария табибы 

 
_________________________________ 
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Кушымта 
 
Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты 
карарына 

                                                                                14.02.2019 №355 
 

НИГЕЗЛӘМӘ 
Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләре, белгечләре 
һәм хезмәткәрләренең гомумтармак вазыйфалары, сәнгать һәм кинематорграфия,   

эшче, эшче  һөнәрләренең гомумтармак һөнәрләре һөнәри квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында  

 
I.  Гомуми нигезләмәләр  

 
1. Әлеге Нигезләмә Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары 

җитәкчеләренең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләренең гомумтармактагы һөнәри 
квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары, компенсация 
һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр шартлары һәм күләмнәрен, шулай ук 
аларны билгеләү критерийларын билгели. 

2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төшенчәләр һәм билгеләмәләр кулланыла: 
хезмәт өчен түләү системасы-оешмалар хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартларын һәм күләмен билгеләүче нормалар җыелмасы, база окладлары, хезмәт 
хакының база ставкалары, вазыйфаи окладлары күләмен, шулай ук федераль законнар 
һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 
актлары нигезендә билгеләнгән компенсация һәм кызыксындыру характерындагы 
түләүләрне дә кертеп; 

төп оклад (вазыйфаи оклад, хезмәт хакы ставкасы) - тиешле һөнәри квалификация 
төркеменә керүче җитәкче, белгеч, техник башкаручы һөнәре буенча һөнәри эшчәнлек 
алып баручы Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары хезмәткәренең 
компенсация һәм стимуллаштыручы түләүләрне исәпкә алмыйча минималь оклад 
(вазыйфаи оклад, хезмәт хакы ставкасы) ; 

хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен хезмәткәрләрнең хезмәт (вазыйфаи) 
бурычларын фактта файдаланылган вакыт өчен компенсация һәм стимуллаштыручы 
түләүләрне исәпкә алмыйча, календарь ае өчен түләүнең билгеләнгән күләме; 

хезмәт хакы (хезмәткәр хезмәтенә түләү) - хезмәткәрнең квалификациясенә, 
катлаулылыгына, санына, сыйфатына һәм эш шартларына бәйле рәвештә хезмәт өчен 
түләү, шулай ук компенсация һәм стимуллаштыручы түләүләр; 

компенсация характерындагы түләүләр – компенсация характерындагы өстәмә 
түләүләр һәм өстәмәләр, шул исәптән Нормадан читкә тайпылучы шартларда эшләгән 
өчен һәм компенсация характерындагы башка түләүләр; 

кызыксындыру характерындагы түләүләр – кызыксындыру характерындагы өстәмә 
һәм өстәмә түләүләр, премияләр һәм башка кызыксындыру түләүләре; 

3. Хезмәткәрнең хезмәт хакы (хезмәт хакы) чыгып билгеләнә: 
вазыйфаи окладлар; 
компенсация характерындагы түләүләр; 
кызыксындыру характерындагы түләүләр. 

 
II.  

Хезмәт өчен түләүнең база окладларын билгеләү  
эшче, мәдәният, сәнгать һәм кинематография гомумтармак һөнәрләре, гомумтармак 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре  
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мәгариф оешмалары җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре  
муниципаль район (шәһәр округы) исеме  

 
1. Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмаларының эшче, эшче, 

мәдәният, сәнгать һәм кинематография гомумтармак һөнәрләре һөнәри квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә:: 

 

Квалификация дәрәҗәсе База оклады күләме аена, сум 

Гомумтармаклы һөнәрләр «һөнәри квалификация төркеме  
беренче дәрәҗәдәге эшчеләрнең» 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 8 380 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 8 578 

Гомумтармаклы һөнәрләр «һөнәри квалификация төркеме  
икенче дәрәҗәдәге эшче көчләр» 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 8 719 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 8 893 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 9 071 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 9 602 

 
2. Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләре, 

белгечләре һәм хезмәткәрләренең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 

 

Квалификация дәрәҗәсе База оклады күләме аена, сум 

 

1 2 

Гомумтармаклы вазыйфалар «һөнәри квалификация төркеме  
беренче дәрәҗәдәге хезмәткәрләр» 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 8 380 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 8 578 

Гомумтармаклы вазыйфалар «һөнәри квалификация төркеме  
икенче дәрәҗәдәге хезмәткәрләр» 

 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 8 719 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 8 893 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 9 071 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 9 298 

Бишенче квалификация дәрәҗәсе 9 484 

Гомумтармаклы вазыйфалар «һөнәри квалификация төркеме  
өченче дәрәҗәдәге хезмәткәрләр» 
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1 2 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 9 674 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 9 867 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 10 064 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 10 265 

Бишенче квалификация дәрәҗәсе 10 491 

Гомумтармаклы вазыйфалар «һөнәри квалификация төркеме  
дүртенче дәрәҗәдәге хезмәткәрләр» 

 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 11 403 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 11 603 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 11 803 

 
3. Эшче, эшче, мәдәният, сәнгать һәм кинематография гомумтармак һөнәрләре 

һөнәри квалификация төркемнәренең квалификация дәрәҗәләренә, җитәкчеләр, 
белгечләр һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфаларына туры килү Россия 
Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының норматив хокукый актлары нигезендә 
кабул ителә. 

4. Уртак эшкә урнашучы, шулай ук тулы булмаган эш вакыты шартларында 
эшләүче хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү эшләнгән вакытка пропорциональ рәвештә 
яисә башкарылган эш күләменә бәйле рәвештә башкарыла. Төп вазыйфалар буенча, 
шулай ук уртак эшчәнлек тәртибендә биләгән вазыйфалар буенча хезмәт хакы күләмен 
билгеләү һәр вазыйфада аерым башкарыла. 

 
 
 
 

III. Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмаларында җитәкчеләрнең, 
белгечләрнеңгомумтармак вазифалары, сәнгать һәм кинематорграфия, мәдәният эшчесе 

һәм эшче һөнәрләренең гомумтармак һөнәрләре һөнәри квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләре вазыйфаи окладларын формалаштыру тәртибе 

 
  

 
1. Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләре, 

белгечләре һәм хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары түбәндәге формула буенча 
исәпләнә:: 

 

𝑂𝑑 = 𝑂 ×
𝐻𝑓

𝐻𝑁
, 

монда: 
 

𝑂𝑑 - Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләренең, 
белгечләренең һәм хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация 
төркемнәре, хезмәт хакы; 

𝐻𝑓 - Зеленодольск муниципаль районының мәгариф оешмалары хезмәткәрләренең 

эш вакыты дәвамлылыгы чикләрендә эш сәгатьләренең факттагы саны; 



133 

𝐻𝑁 - Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары хезмәткәрләренең 
хезмәт хакының (база окладлары) база ставкасы өчен сәгать нормасы (хезмәткәр өчен 
билгеләнгән эш вакыты дәвамлылыгы) ; 

𝑂 - әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган Зеленодольск 
муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләре, белгечләре һәм 
хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

 
IV.  Кызыксындыру характерындагы түләү 

 
1. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә хезмәткәрләрне сыйфатлы хезмәт 

нәтиҗәләренә стимуллаштыруга юнәлдерелгән түләүләр, шулай ук башкарылган эш өчен 
бүләкләү керә. 

2. Түләү кызыксындыру характерындагы үз эченә ала: 
хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр; 
дәүләт бүләкләре булу өчен түләүләр; 
вазыйфасы буенча эш стажы өчен түләү; 
премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре. 
3. Хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр эшче, эшче, мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган 
хезмәткәрләргә, Яшел Үзән муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләренең, 
белгечләренең һәм хезмәткәрләренең гомумтармак вазыйфаларына керә торган, хезмәт 
алучыларның билгеле категорияләре белән эшләгән өчен бирелә һәм формула буенча 
исәпләнә: 

 

𝐵𝑠𝑑 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑑 , 
 
монда: 

 

𝐵𝑠𝑑 - хезмәт интенсивлыгы өчен түләүләр; 
𝑂𝑑 - Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләренең, 

белгечләренең һәм хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация 
төркемнәре, хезмәт хакы; 

𝐷𝑠𝑑 - хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләү күләме. 
«Пешекче» вазыйфасы һәм җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең 

«җитештерү мөдире (шеф-пешекче)», «ашханә мөдире» вазыйфалары буенча 
гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәренә керүче хезмәткәрләргә 
хезмәт интенсивлыгы өчен түләү 13 процент күләмендә бирелә. 

4. Дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр эшче, эшче мәдәният, сәнгать һәм 
кинематография гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәренә керә 
торган хезмәткәрләргә бирелә, җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең 
гомумтармак вазыйфаларына исәпләнә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 
𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

монда: 
 

𝐵𝑝𝑧 - мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 - Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләренең, 
белгечләренең һәм хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация 
төркемнәре, хезмәт хакы; 

𝐷𝑝𝑧 - мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләүләр күләме 3 

процент тәшкил итә. 
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4.1. Дәүләт бүләкләре булган өчен хезмәткәрләргә ярашлы түләүләр бирелгән 
Дәүләт бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәгә кушымтада бирелгән. 

4.2. Дәүләт бүләкләре булу өчен түләү күләмен билгеләү мактаулы исем, Дәүләт 
бүләге бирелгән көннән алып башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре 
булган хезмәткәрләргә аларның булу өчен түләү Хезмәткәр сайлау буенча дәүләт 
бүләкләренең берсе буенча билгеләнә. 

5. Вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри квалификация 
төркеме җитәкчеләре, белгечләр һәм хезмәткәрләр вазыйфасы (белгечлеге) буенча 
эшнең дәвамлылыгына бәйле рәвештә һөнәри-квалификация төркемнәре һәм 
квалификация дәрәҗәләре киселешендә стаж буенча төркем хезмәткәрләренә билгеләнә 
һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠, 
 
монда: 

 

𝐵𝑠 - вазыйфасы буенча эш стажы өчен түләү (белгечлеге); 
𝑂𝑑 - Зеленодолҗск муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләре, 

белгечләре һәм хезмәткәрләренең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑠 - вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме. 
5.1. Вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләмен 

тәшкил итә: 
вазыйфасы (белгечлеге) буенча ике елдан 5 елга кадәр эш стажы булганда-2,5 

процент; 
вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшләү стажы 5 елдан 10 елга кадәр-4 процент; 
вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшләгән очракта-10 яшьтән 15 яшькә кадәр – 5 

процент; 
вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшләү стажы 15 елдан артык булганда-6 процент. 
5.2. Эш стажы үзгәргәндә вазыйфасы (белгечлек) буенча эш стажы өчен түләү 

күләмен билгеләү (үзгәртү) эш стажы үзгәргәндә, стажны раслаучы документлар оешмада 
булса яки стажны раслаучы кирәкле документ тәкъдим ителгән көннән башлап, эш стажы 
өчен түләү күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешкәннән соң башкарыла. 

5.3. Вазифа буенча (белгечлек) эш стажына вазифасы буенча (һөнәре)  эш вакыты 
исәпләнә. 
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                                                                                                                                                                              Таблица 
Вазыйфалар (һөнәрләр) исемлеге, эш вакыты эш стажына исәпләнә  

вазыйфасы буенча (белгечлеге) 
 

№ 
п/п 

Җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең 
гомумтармак вазыйфаларының һөнәри квалификация 

төркемнәре хезмәткәрләре вазыйфаларының исемнәре 
(«баш», «өлкән " вазифа исемнәре дә кертеп)») 

Вазыйфалар исемнәре (һөнәрләр),  
эш стажына кертелгән чорлар  

белгечлеге буенча билгеләү өчен  
кызыксындыру түләү 

 

1 2 3 

1.  Финанс бүлеге башлыгы, план-икътисад бүлеге башлыгы, 
баш бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
икътисадчы, хуҗалык эшчәнлеген анализлау һәм 
бухгалтерлык исәбе буенча икътисадчы, исәпләү 
(мәгълүмати-исәпләү) үзәге икътисадчысы, килешү һәм 
претензия эше буенча икътисадчы, финанс эше буенча 
икътисадчы, планлаштыру буенча техник, счетовод, 
калькулятор, кассир, таксир, статистик, учетчик 

финанс бүлеге башлыгы, план-икътисад бүлеге башлыгы, баш 
бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, икътисадчы, 
хуҗалык эшчәнлеген бухгалтерлык исәбе һәм анализлау 
буенча икътисадчы, исәпләү (мәгълүмати-исәпләү) үзәге 
икътисадчысы, килешү һәм претензия эше буенча 
икътисадчы, матди-техник тәэминат икътисадчысы, 
планлаштыру буенча икътисадчы, сату буенча икътисадчы, 
хезмәт буенча икътисадчы, финанс эше буенча икътисадчы, 
планлаштыру, счетчы, калькулятор, кассир, таксир, салымнар 
һәм җыемнар буенча аудитор 

2. Матди-техник тәэмин итү буенча икътисадчы матди-техник тәэмин итү буенча икътисадчы, матди-техник 
тәэминат бүлеге башлыгы, склад мөдире, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, икътисадчы, хуҗалык эшчәнлеген 
бухгалтерлык исәбе һәм анализлау буенча икътисадчы, 
исәпләү (мәгълүмати-исәпләү) үзәге икътисадчысы, килешү 
һәм претензия эше буенча икътисадчы, планлаштыру буенча 
икътисадчы, сату буенча икътисадчы, финанс эше буенча 
икътисадчы, товарчы, планлаштыру, счетчы, таксировщик, 
хисапчы, хисапчы 

3. Хезмәт хакын оештыру һәм түләү бүлеге начальнигы хезмәтне оештыру һәм җитештерү белән идарә итү буенча 
лаборатория (бюро) башлыгы, хезмәт буенча норматив-
тикшеренү лабораториясе башлыгы, хезмәт социологиясе 
лабораториясе (бюросы) башлыгы, социаль үсеш бүлеге 
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1 2 3 

башлыгы, хезмәт буенча икътисадчы, хезмәтне 
нормалаштыру буенча инженер, хезмәтне оештыру һәм 
нормалаштыру буенча инженер, хезмәтне оештыру буенча 
инженер, хезмәтне оештыру буенча инженер, инструктор-
дактилолог, хезмәт буенча техник, социолог, нарядчик, 
хронометражчы 

4. Хезмәтне саклау бүлеге начальнигы, хезмәтне саклау һәм 
техника куркынычсызлыгы буенча инженер 

хезмәтне саклау бүлеге башлыгы, хезмәтне оештыру һәм 
түләү бүлеге башлыгы, хезмәтне оештыру һәм җитештерү 
белән идарә итү буенча лаборатория (бюро) башлыгы, хезмәт 
буенча норматив-тикшеренү лабораториясе башлыгы, 
хезмәтне саклау һәм куркынычсызлык техникасы буенча 
инженер, инженер 

5.  Кадрлар бүлеге башлыгы (махсус бүлек һ. б.), кадрлар 
әзерләү бүлеге башлыгы, персонал буенча менеджер, 
кадрлар буенча белгеч, кадрлар буенча инспектор, 
кадрлар әзерләү буенча инженер 

кадрлар бүлеге башлыгы (махсус бүлек һәм башкалар), 
кадрлар әзерләү бүлеге башлыгы, персонал буенча 
менеджер, кадрлар буенча белгеч, кадрлар буенча инспектор, 
кадрлар әзерләү буенча инженер, инструктор-дактилолог, 
профконсультант, юрисконсульт, тәмәке тартучы 

6. Социаль үсеш бүлеге башлыгы социаль үсеш бүлеге башлыгы, кадрлар әзерләү бүлеге 
башлыгы, хезмәтне оештыру һәм түләү бүлеге башлыгы, 
хезмәтне оештыру һәм җитештерү белән идарә итү буенча 
лаборатория (бюро) башлыгы, хезмәт социологиясе 
лабораториясе (бюросы) башлыгы, хезмәтне саклау бүлеге 
башлыгы, персонал буенча менеджер, кадрлар әзерләү 
буенча инженер, кадрлар буенча белгеч, инструктор-
дактилолог, кадрлар буенча инспектор, хезмәтне саклау һәм 
куркынычсызлык техникасы буенча инженер, хезмәтне 
нормалаштыру буенча инженер, хезмәтне оештыру һәм 
нормалаштыру буенча инженер, хезмәтне оештыру буенча 
техник, хезмәт 

7. Профконсультант профконсультант, кадрлар бүлеге башлыгы, кадрлар буенча 
белгеч, кадрлар буенча инспектор, персонал буенча 
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менеджер, психолог, социолог, халыкны эш белән тәэмин итү 
үзәге инспекторы, инструктор-дактилолог 

8. Юридик бүлек начальнигы, юрисконсульт юридик бүлек начальнигы, юрисконсульт 

9. Архив мөдире, канцелярия мөдире, Документлар белгече, 
архивариус, эш башкаручысы, йөкләмәләр үтәлешен 
тикшереп тору буенча инспектор, сәркатип, машинистка 
секретаре, сәркатип-стенографистка, күренми торган 
белгеч секретаре, җитәкче секретаре, экспедитор 

архив мөдире, канцелярия мөдире, Документлар белгече, 
архивариус, эш башкаручысы, йөкләмәләр үтәлешен 
тикшереп тору буенча инспектор, сәркатип, машинистка 
секретаре, сәркатип-стенографистка, стенографистка, 
машинистка, эшсез белгеч секретаре, җитәкче сәркатибе, 
паспортчы, кодификатор, экспедитор 

10. Машина язу бюросы мөдире, күчермә-күбәйтү бюросы 
мөдире, машинистка 

машина язу бюросы мөдире, күчермә-күбәйтү бюросы мөдире, 
машинистка, секретарь-машинистка, күчерүче 

11. Матди-техник тәэминат бүлеге начальнигы, хуҗалык 
бүлеге начальнигы, склад мөдире, хуҗалык мөдире 

матди-техник тәэминат бүлеге начальнигы, хуҗалык бүлеге 
начальнигы, склад мөдире, хуҗалык мөдире, товар белгече, 
агент, сатып алулар агенты, тәэмин итү буенча агент, 
товарлар белән тәэмин итү буенча икътисадчы, товар 
белгече, йөк ташу буенча экспедитор 

12. Тулай торак мөдире, пропускларның дежур бюросы, 
комендант, администратор 

пансионат (кунакханәләр) торак корпусы мөдире, тулай торак 
мөдире, үткәрү пунктлары мөдире, ял итү бүлмәсе мөдире, 
хуҗалык мөдире, пропусклар дежур бюросы, дежур 
(белешмәләр бирү буенча, зал, кунакханә катлары, 
автомобиль йөртүчеләрнең ял итү бүлмәсе, тулай торак һ. б.), 
комендант, администратор, саклау камерасы мөдире 

13. Баш белгеч гараж начальнигы, автоколонна начальнигы, пассажир 
транспорты контролеры, Диспетчер хәрәкәте һәм йөк ташу-
бушату эшләре операторы, автотехника экспертизасы буенча 
белгеч (эксперт-автотехника), юл хуҗалыгы эксперты, 
автотранспорт йөртүче 

14. Җитештерү мөдире (шеф-пешекче), ашханә мөдире җитештерү мөдире (шеф-пешекче), ашханә мөдире, пешекче 



10 

1 2 3 

15. Диспетчер, диспетчерлык хезмәте операторы диспетчер, диспетчер хезмәте операторы, Диспетчер хәрәкәте 
операторы һәм йөк төяү-бушату эшләре операторы 

16. Фотолаборатория мөдире фотолаборатория мөдире, фотограф, рәссам-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 белән идарә итүнең автоматлаштырылган 
системасы бүлеге башлыгы, җитештерү процессларын 
автоматлаштыру һәм механикалаштыру бүлеге башлыгы, 
инженер-программист (программист), җитештерү 
процессларын автоматлаштыру һәм механикалаштыру буенча 
инженер, җитештерү белән идарә итүнең 
автоматлаштырылган системалары буенча инженер, инженер, 
математик, техник-программист, техник, фонд инспекторы, 
фонд инспекторы ассистенты 

19. Фәнни-техник китапханә мөдире, мәгълүмат бүлеге 
башлыгы, мәгълүматны саклау буенча бүлек 
(лаборатория, сектор) башлыгы, фәнни-техник мәгълүмат 
буенча инженер, мәгълүматны саклау буенча инженер, 
мәгълүматны саклау буенча белгеч, мәгълүматны саклау 
техникасы 

фәнни-техник китапханә мөдире, мәгълүмат бүлеге башлыгы, 
фәнни-техник мәгълүмат бүлеге башлыгы, мәгълүматны 
саклау бүлеге (лаборатория, сектор) башлыгы, фәнни-техник 
мәгълүмат буенча инженер, мәгълүматны яклау буенча 
инженер, патентлар һәм уйлап табу эше буенча инженер, 
инженер, мәгълүматны саклау буенча белгеч, мәгълүматны 
саклау техникы, техник 

20. Техник-икътисадый тикшеренүләр лабораториясе 
(бюросы) башлыгы, тикшеренү лабораториясе башлыгы, 
мәгълүмат бүлеге башлыгы, аналитик 

техник-икътисадый тикшеренүләр лабораториясе (бюросы) 
башлыгы, тикшеренү лабораториясе башлыгы, мәгълүмат 
бүлеге башлыгы, фәнни-техник мәгълүмат бүлеге башлыгы, 
аналитик 

21. Инженер-лаборант, техник-лаборант, лаборант үзәк завод лабораториясе начальнигы, җитештерү 
лабораториясе начальнигы (җитештерүне контрольдә тоту 
буенча), инженер-лаборант, инженер, техник-лаборант, 
техник-лаборант, техник, лаборант 
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22. Техник буенча инструмент, техник-технолог җитештерү бүлеге башлыгы, техник бүлек башлыгы, тәҗрибә 
җитештерү цехы башлыгы, инструменталь бүлек башлыгы, 
җитештерү процессларын автоматлаштыру һәм 
механикалаштыру бүлеге башлыгы, җиһазларны 
комплектацияләү бүлеге башлыгы, цех (участок) башлыгы, 
мастер контроль (участок, цех), участок мастеры, инженер, 
производство әзерләү инженеры, инженер-технолог, 
җитештерү процессларын автоматлаштыру һәм 
механикалаштыру буенча инженер, җиһазларны 
комплектацияләү буенча инженер, инженер-конструктор 
(конструктор), җитештерү белән идарә итүне оештыру буенча 
инженер, патентлар һәм уйлап табу эше буенча инженер, 
производство фәнни-техник мәгълүмат буенча инженер, 
механик, техник, техник-конструктор, инструмент буенча 
техник-технолог 

23. Инженер барлык төр инженер, җитештерү бүлеге башлыгы, техник 
бүлек башлыгы, тәҗрибә җитештерү цехы башлыгы, 
җитештерү процессларын автоматлаштыру һәм 
механикалаштыру бүлеге башлыгы, цех (участок) башлыгы, 
Капиталь төзелеш бүлеге башлыгы, участок мастеры, 
механик, техник-конструкторы, инструмент буенча техник-
технолог, техник-технолог 

24. Инженер-электроника (электроника), исәпләү 
(мәгълүмати-исәпләү) үзәге техникасы 

инженер-электроника (электроника), исәпләү (мәгълүмати-
исәпләү) үзәге техникнигы, инженер, инженер-программист 
(программист), техник-программист, техник-программист 

25. Күчерүче сызымчы, сызымчы-конструктор, күчерүче, рәссам 

26. Психолог психолог, медицина психологы, педагог-психолог, 
профконсультант 

27. Физиолог физиолог, биолог 
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28. Социолог социолог, хезмәт социологиясе лабораториясе (бюросы) 
башлыгы 

29. Рәссам барлык төр рәссамнар, архитектор, сызымчы 

30. Архитектор рәссам-конструктор (дизайнер), сызымчы-конструктор, 
сызымчы 

31. Тәрҗемәче-дактилолог, сурдопереводчик тәрҗемәче-дактилолог, сурдопереводчик 

32. Бүлек идарәчесе (ферма, авыл хуҗалыгы участогы) бүлек идарәчесе (ферма, авыл хуҗалыгы участогы), агроном, 
зоотехник 

33. Филиал директоры (Җитәкчесе, мөдире), башка 
аерымланган структур бүлекчәсе директоры (җитәкчесе) 

икътисадый эшчәнлекнең тиешле төре хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә 
кертелгән вазыйфалар 
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6. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләре билгеле бер вакыт (бер ай, квартал, 
ел) өчен, шулай ук юбилей даталары, локаль актлар һәм оешманың коллектив 
килешүләре белән билгеләнгән башка нигезләр буенча аерым хөрмәтләү билгеләре, 
Рәхмәт Хатлары, Грамота, бүләкләр алу белән бәйле рәвештә хезмәткәрләргә 
билгеләнә. 

6.1. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләрен гамәлгә ашыру күләме, тәртибе 
һәм шартлары Зеленодольск муниципаль районы мәгариф оешмаларының локаль 
актлары һәм күмәк шартнамәләр белән билгеләнә. 

6.2. Эшче, эшче, мәдәният, сәнгать һәм кинематография гомумтармак 
һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре, җитәкчеләр, белгечләр һәм 
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары хезмәткәрләренә акчалата түләү фондының 
тәкъдим ителә торган күләме окладлар (хезмәт хакы ставкалары, вазыйфаи окладлар) 
һәм төп эш урыны буенча хезмәткәрләргә кызыксындыру характерындагы башка 
түләүләрне түләүгә каралган хезмәт өчен түләү фондының 2 проценттан да ким булмаган 
өлешен тәшкил итә. 

 
V.  Компенсация характерындагы түләүләр 

 
1. Зеленодольск муниципаль районының мәгариф оешмаларында компенсация 

характерындагы түләүләргә түбәндәгеләр керә:: 
зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләргә 

түләү; 
нормаль квалификациядән, һөнәрләрнең (вазыйфаларның) бергә кушылуы, югары 

дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм нормаль эштән читкә авышкан башка 
шартларда эшләү шартларында эшләгән өчен түләү). 

2. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләрдә мәшгуль 
хезмәткәрләргә һәм нормаль (вазыйфаларны) бергә алып бару, дәрестән тыш эш, төнге 
вакытта эшләү, хезмәт күрсәтү зоналарын киңәйтү, хезмәт күрсәтү күләмен арттыру яки 
эш урыныннан азат ителмичә вакытлыча булмаган хезмәткәрнең бурычларын үтәве 
турындагы законнар нигезендә һәм тиешле финанс елына Зеленодольск муниципаль 
районы мәгариф оешмаларының хезмәт өчен түләү фонды чикләрендә билгеләнә. 

Компенсация характерындагы түләүләр, аларны гамәлгә ашыру күләмнәре һәм 
шартлары хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка 
норматив хокукый актлар нигезендә коллектив шартнамәләр, килешүләр, локаль 
норматив актлар белән билгеләнә. 

2.1. Компенсация характерындагы түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 
 

𝐵𝑘ℎ = 𝑂 × 𝐷𝑘ℎ ×
𝐻𝑓𝑘

𝐻𝑁
, 

монда: 
 

𝐵𝑘ℎ - компенсация характерындагы түләү; 

𝑂  - әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган Зеленодольск 
муниципаль районы мәгариф оешмалары җитәкчеләре, белгечләре һәм 
хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝐷𝑘ℎ –Россия  Федерациясе Хезмәт кодексы белән ярашлы кабул ителгән 
компенсация характерындагы өстәмә түләү күләме; 

𝐻𝑓𝑘 - закон нигезендә компенсация характерындагы түләүләр каралган фактта 

эшләнгән вакыт; 

𝐻𝑁  – Россия Федерациясе Хезмәт кодексы белән ярашлы кабул ителгән белгечләр 
һәм хезмәткәрләр, җитәкчеләр гомумтармак вазифалары, сәнгать һәм кинематография, 
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мәдәният эшчесе, эшче гомумтармак һөнәрләре хезмәтенә түләү (база оклады) база 
ставкасы өчен сәгатьләр нормасы. 

3. Нормадан читкә тайпылучы шартларда эш өчен түләүләр түбәндәге күләмнәрдә 
билгеләнә: 

төнге вакытта һәр эш сәгате нормаль шартларда эшләү белән чагыштырганда, 
югары күләмдә түләнә, әмма хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә 
алган башка норматив хокукый актлар белән билгеләнгән күләмнән ким түгел; 

җәлеп ителгән очракта хезмәткәр эшкә үзенә билгеләнгән график буенча ял көне 
яки эшләми торган бәйрәм көне өчен эш икеләтә күләмдә түләнә; 

хезмәт окладын алучы хезмәткәрләргә, ял һәм эшләми торган бәйрәм көне эш 
вакытының айлык нормасы чикләрендә башкарылса, бер айга яки бер сәгатьлек база 
окладыннан тыш бер көнлек яки сәгать база ставкасы күләмендә, әгәр дә эш бер айлык 
нормадан артык булса, бер сәгатьлек яки бер сәгатьлек база окладыннан артык хезмәт 
хакы алучы хезмәткәрләргә; 

ял яки эшләми торган бәйрәм көнендә эшләгән хезмәткәрнең теләге буенча аңа 
башка ял көне тәкъдим ителергә мөмкин. Бу очракта эш эшләми торган бәйрәм көне өчен 
бер генә күләмдә түләнә, ә ял көне өчен түләү мәҗбүри түгел; 

зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләрнең 
хезмәт хакы окладлары (вазыйфаи окладлары) белән чагыштырганда, хезмәт шартларын 
махсус бәяләү нигезендә төрле эш төрләре өчен билгеләнгән хезмәт хакы ставкалары 
белән чагыштырганда арттырылган күләмдә билгеләнә; 

һөнәрләрне (вазыйфаларны) бергә кушып, хезмәт күрсәтү зоналарын киңәйткәндә, 
хезмәт шартнамәсе белән билгеләнгән эштән азат ителмичә, вакытлыча эшләми торган 
хезмәткәрнең эш күләмен арттырганда яисә бурычларын үтәгәндә хезмәткәргә өстәмә эш 
күләмен һәм (яисә) хезмәт килешүе якларның килешүе буенча билгеләнә торган өстәмә 
эш күләмен исәпкә алып, өстәмә түләү бирелә.
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кушымта 
 
Зеленодольск муниципаль районы 
мәгариф оешмалары 
җитәкчеләренең, белгечләрнең һәм 
хезмәткәрләренең гомумтармак 
һөнәрләренең эшче, эшче, мәдәният, 
сәнгать һәм кинематография 
гомумтармак һөнәрләре һөнәри 
квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 
шартлары турындагы Нигезләмәгә  
 

Кызыксындыру характерында бирелә торган түләүләрнең Россия Федерациясе, 
Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалары Берлеге, Совет 
Социалистик Республикалар Берлеге составында союздаш һәм  автономияле 

республикалар Дәүләт бүләкләре исемлеге 
 

№ 
п/п 

Дәүләт бүләге исеме 

 

1 2 

1.  Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең халык артисты 

1.2. Россия Федерациясенең халык рәссамы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган агрономы 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган артисты 

1.5. Россия Федерациясенең Атказанган архитекторы 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган ветеринария табибы 

1.7. Россия Федерациясенең атказанган табибы 

1.8. Россия Федерациясенең атказанган геологы 

1.9. Россия Федерациясенең атказанган сәнгать эшлеклесе 

1.10. Россия Федерациясенең атказанган фән эшлеклесе 

1.11. Россия Федерациясенең атказанган җир төзүчесе 

1.12. Россия Федерациясенең атказанган зоотехнигы 

1.13. Россия Федерациясенең атказанган уйлап табучысы 

1.14. Россия Федерациясенең атказанган конструкторы 

1.15. Россия Федерациясенең атказанган урманчысы 
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1.16. Россия Федерациясенең атказанган производствога өйрәтү мастеры 

1.17. Россия Федерациясенең атказанган машина төзүчесе 

1.18. Россия Федерациясенең атказанган мелиораторы 

1.19. Россия Федерациясенең атказанган металлургы 

1.20. Россия Федерациясенең атказанган метеорологы 

1.21. Россия Федерациясенең атказанган метрологы 

1.22. Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

1.23. Россия Федерациясенең атказанган пилоты 

1.24. Россия Федерациясенең атказанган халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү 
хезмәткәре 

1.25. Россия Федерациясенең атказанган югары мәктәбе хезмәткәре 

1.26. Россия Федерациясенең атказанган геодезия һәм картография хезмәткәре 

1.27. Россия Федерациясенең дипломатия хезмәтенең атказанган хезмәткәре 

1.28. Россия Федерациясенең Атказанган торак-коммуналь хуҗалыгы хезмәткәре 

1.29. Россия Федерациясенең атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

1.30. Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре 

1.31. Россия Федерациясенең атказанган урман сәнәгате хезмәткәре 

1.32. Россия Федерациясенең атказанган нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәре 

1.33. Россия Федерациясенең атказанган азык-төлек индустриясе хезмәткәре 

1.34. Россия Федерациясенең атказанган балык хуҗалыгы хезмәткәре 

1.35. Россия Федерациясенең атказанган элемтә хезмәткәре 

1.36. Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

1.37. Россия Федерациясенең атказанган халыкны социаль яклау хезмәткәре 

1.38. Россия Федерациясенең атказанган текстиль һәм җиңел сәнәгать хезмәткәре 

1.39. Россия Федерациясенең атказанган сәүдә хезмәткәре 

1.40. Россия Федерациясенең атказанган транспорт хезмәткәре 

1.41. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмәткәре 

1.42. Россия Федерациясенең атказанган рационализаторы 

1.43. Россия Федерациясе Эчке эшләр органнарының атказанган хезмәткәре 
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1.44. Россия Федерациясенең атказанган коткаручысы 

1.45. Россия Федерациясенең атказанган төзүчесе 

1.46. Россия Федерациясенең атказанган укытучысы 

1.47. Россия Федерациясенең атказанган химигы 

1.48. Россия Федерациясенең атказанган рәссамы 

1.49. Россия Федерациясенең атказанган шахтеры 

1.50. Россия Федерациясенең атказанган штурманы 

1.51. Россия Федерациясенең атказанган штурман-сынаучы 

1.52. Россия Федерациясенең атказанган экологы 

1.53. Россия Федерациясенең Атказанган икътисадчысы 

1.54. Россия Федерациясенең атказанган энергетигы 

1.55. Россия Федерациясенең атказанган юристы 

2. Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре 
 

2.1. Татарстан Республикасы Мактау грамотасы 

2.2. Татарстан Республикасының Халык артисты 
 

2.3. Татарстан Республикасының Халык язучысы 
 

2.4. Татарстан Республикасының Халык шагыйре 
 

2.5. Татарстан Республикасының Халык укытучысы 
 

2.6. Татарстан Республикасының Халык рәссамы 
 

2.7. Татарстан Республикасының Атказанган агрономы 
 

2.8. Татарстан Республикасының Атказанган артисты 
 

2.9. Татарстан Республикасының Атказанган архитекторы 
 

2.10. Татарстан Республикасының Атказанган ветеринария табибы 
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2.11. Татарстан Республикасының Атказанган табибы 
 

2.12. Татарстан Республикасының Атказанган геологы 
 

2.13. Татарстан Республикасының Атказанган сәнгать эшлеклесе 
 

2.14. Татарстан Республикасының Атказанган фән эшлеклесе 
 

2.15. Татарстан Республикасының Атказанган терлекчесе 
 

2.16. Татарстан Республикасының атказанган җир төзүчесе 

2.17. Татарстан Республикасының Атказанган зоотехнигы 
 

2.18. Татарстан Республикасының Атказанган уйлап табу¬чысы 
 

2.19. Татарстан Республикасының Атказанган урманчысы 
 

2.20. Татарстан Республикасының Атказанган машина төзүчесе 
 

2.21. «Татарстан Республикасының Атказанган мелиораторы»; 
 

2.22. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

2.23. Татарстан Республикасының Атказанган нефтьчесе 
 

1.24. Татарстан Республикасының Атказанган югары 
мәктәп хезмәткәре 
 

2.25. Татарстан Республикасының Атказанган торак-ком-муналь хуҗалыгы 
хезмәткәре 
 

2.26. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
 

2.27. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
 

2.28. Татарстан Республикасының Атказанган азык-төлек сәнәгате хезмәткәре 
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2.29. Татарстан Республикасының Атказанган азык-төлек сәнәгате хезмәткәре 

2.30. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
 

2.31. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

2.32. Татарстан Республикасының Атказанган халыкны со¬циаль яклау хезмәткәре 
 

2.33. Татарстан Республикасының Атказанган халыкка 
хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәре 
 

2.34. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 
 

2.35. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмәткәре 

2.36. Татарстан Республикасының атказанган рационализаторы 

2.37. Татарстан Республикасының Атказанган эчке эшләр органнары хезмәткәре 
 

2.38. Татарстан Республикасының Атказанган коткаручысы 
 

2.39. Татарстан Республикасының Атказанган төзүчесе 
 

2.40. Татарстан Республикасының Атказанган укытучысы 
 

2.41. Татарстан Республикасының Атказанган химигы 
 

2.42. Татарстан Республикасының Атказанган экологы 
 

2.43. Татарстан Республикасының Атказанган икътисадчысы 
 

2.44. Татарстан Республикасының Атказанган энергетигы 
 

2.45. Татарстан Республикасының Атказанган юристы 
 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның халык артисты 

3.2. СССРның халык рәссамы 
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3.3. СССРның халык архитекторы 

3.4. СССРның атказанган очучы-сынаучы 

3.5. СССРның атказанган штурман-сынаучы 

3.6. СССРның халык табибы 

3.7. СССРның халык укытучысы 

3.8. СССРның атказанган спорт мастеры 

3.9. СССРның атказанган тренеры 

3.10. СССРның атказанган уйлап табучысы 

3.11. СССРның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

3.12. СССРның атказанган сәнәгать хезмәткәре 

3.13. СССРның атказанган төзүчесе 

3.14. СССРның атказанган транспорт хезмәткәре 

3.15. СССРның атказанган элемтә хезмәткәре 

3.16. СССР Кораллы көчләренең атказанган белгече 

4. Совет Социалистик Республикалары берлеге составында союздаш 
республикалар мактаулы исемнәре 

4.1. Атказанган сәнәгать хезмәткәре 

4.2. Атказанган энергетигы 

4.3. Атказанган нефтьче 

4.4. Нефть остасы 

4.5. Атказанган газ сәнәгате хезмәткәре 

4.6. Нефть һәм газ сәнәгатенең атказанган хезмәткәре 

4.7. Атказанган шахтер 

4.8. Атказанган химик 

4.9. Атказанган машина төзүчесе 

4.10. Атказанган урман сәнәгате хезмәткәре 

4.11. Атказанган азык-төлек индустриясе хезмәткәре 

4.12. Атказанган балык хуҗалыгы хезмәткәре 

4.13. Атказанган балыкчы 
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4.14. Атказанган балыкчы 

4.15. Атказанган полиграфист 

4.16. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

4.17. Атказанган игенчелек мастеры 

4.18. Атказанган агроном 

4.19. Атказанган авыл хуҗалыгы инженеры 

4.20. Атказанган зоотехник 

4.21. Атказанган терлекчелек хезмәткәре 

4.22. Атказанган терлекче 

4.23. Атказанган терлекчелек мастеры 

4.24. Терлекчелек остасы 

4.25. Атказанган җир төзүче 

4.26. Атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

4.27. Атказанган механизатор 

4.28. Икмәк җыю остасы 

4.29. Атказанган ирригатор 

4.30. Атказанган мелиоратор 

4.31. Атказанган гидротехника 

4.32. Атказанган ветеринария табибы 

4.33. Атказанган урманчы 

4.34. Атказанган табигатьне саклау хезмәткәре 

4.35. Атказанган транспорт хезмәткәре 

4.36. Атказанган автотранспорт хезмәткәре 

4.37. Атказанган элемтәче 

4.38. Атказанган элемтә хезмәткәре 

4.39. Атказанган төзүче 

4.40. Атказанган сәүдә һәм җәмәгать туклануы хезмәткәре 

4.41. Атказанган сәүдә хезмәткәре 
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4.42. Атказанган сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәткәре 

4.43. Атказанган халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәткәре 

4.44. Атказанган көнкүреш хезмәте хезмәткәре 

4.45. Атказанган коммуналь хуҗалыгы хезмәткәре 

4.46. Торак-коммуналь хуҗалыгының атказанган хезмәткәре 

4.47. Атказанган халыкка коммуналь һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәткәре 

4.48. Коммуналь-көнкүреш хезмәтенең атказанган хезмәткәре 

4.49. Халык табибы 

4.50. Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

4.51. Атказанган табиб 

4.52. Атказанган провизор 

4.53. Атказанган фармацевт 

4.54. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

4.55. Атказанган спорт эшлеклесе 

4.56. Атказанган физик культура эшлеклесе 

4.57. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

4.58. Атказанган тренер 

4.59. Атказанган социаль тәэмин итү хезмәткәре 

4.60. Мәктәпнең атказанган укытучысы 

4.61. Атказанган укытучы 

4.62. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 

4.63. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

4.64. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

4.65. Атказанган укытучы 

4.66. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

4.67. Атказанган халык мәгарифе хезмәткәре 

4.68. Югары мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

4.69. Атказанган пропагандачы 
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4.70. Халык артисты 

4.71. Атказанган артист 

4.72. Атказанган сәнгать эшлеклесе 

4.73. Халык рәссамы 

4.74. Атказанган рәссам 

4.75. Халык язучысы 

4.76. Атказанган язучы 

4.77. Халык шагыйре 

4.78. Халык җырчысы 

4.79. Халык Акынты 

4.80. Атказанган журналист 

4.81. Атказанган мәдәният эшлеклесе 

4.82. Атказанган мәдәни-агарту эшләре хезмәткәре 

4.83. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

4.84. Атказанган архитектор 

4.85. Атказанган китапханәче 

4.86. Атказанган келәмче 

4.87. Гамәли сәнгать остасы 

4.88. Атказанган халык иҗаты мастеры 

4.89. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

4.90. Атказанган фән эшлеклесе 

4.91. Атказанган геолог 

4.92. Атказанган геолог-разведчик 

4.93. Атказанган геология хезмәткәре 

4.94. Геологик хезмәтнең атказанган хезмәткәре 

4.95. Геодезия һәм картография атказанган хезмәткәре 

4.96. Атказанган юрист 

4.97. Атказанган инженер 
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4.98. Атказанган уйлап табучы 

4.99. Атказанган рационализатор 

4.100. Атказанган мастер 

4.101. Атказанган икътисадчы 

3.1.2. Атказанган хисапчы 

3.1.2. Эшче яшьләрнең атказанган остазы 

5.  Автоном республикаларның мактаулы исемнәре  
Совет Социалистик Республикалары берлеге составында 

5.1. Атказанган сәнәгать хезмәткәре 

5.2. Атказанган химик 

5.3. Атказанган машина төзүчесе 

5.4. Атказанган хезмәткәре целлюлозно-кәгазь һәм агач эшкәртү сәнәгате 

5.5. Атказанган урман сәнәгате хезмәткәре 

5.6. Атказанган медицина сәнәгате хезмәткәре 

5.7. Атказанган медицина хезмәткәре 

5.8. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

5.9. Атказанган агроном 

5.10. Атказанган полевод 

5.11. Атказанган зоотехник 

5.12. Атказанган терлекче 

5.13. Атказанган җир төзүче 

5.14. Атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

5.15. Атказанган механизатор 

5.16. Икмәк җыю остасы 

5.17. Атказанган мелиоратор 

5.18. Атказанган ветеринария табибы 

5.19. Атказанган урманчы 

5.20. Атказанган транспорт хезмәткәре 

5.21. Атказанган шофер 
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5.22. Атказанган машина йөртүче 

5.23. Атказанган элемтәче 

5.24. Атказанган элемтә хезмәткәре 

5.25. Атказанган төзүче 

5.26. Атказанган сәүдә һәм җәмәгать туклануы хезмәткәре 

5.27. Атказанган сәүдә хезмәткәре 

5.28. Атказанган халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәткәре 

5.29. Атказанган көнкүреш хезмәте хезмәткәре 

5.30. Торак-коммуналь хуҗалыгының атказанган хезмәткәре 

5.31. Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

5.32. Атказанган табиб 

5.33. Атказанган провизор 

5.34. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

5.35. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

5.36. Мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

5.37. Мәктәпнең атказанган укытучысы 

5.38. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 

5.39. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

5.40. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

5.41. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

5.42. Халык артисты 

5.43. Атказанган артист 

5.44. Атказанган сәнгать эшлеклесе 

5.45. Халык рәссамы 

5.46. Атказанган рәссам 

5.47. Халык язучысы 

5.48. Атказанган язучы 

5.49. Халык шагыйре 
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5.50. Атказанган журналист 

5.51. Атказанган мәдәният хезмәткәре 

5.52. Атказанган китапханәче 

5.53. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

5.54. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

5.55. Атказанган фән эшлеклесе 

5.56. Атказанган геолог 

5.57. Атказанган юрист 

5.58. Атказанган милиция хезмәткәре 

5.59. Атказанган техник 

5.60. Атказанган инженер 

5.61. Атказанган уйлап табучы 

5.62. Атказанган рационализатор 

5.63. Атказанган икътисадчы 

5.64. Атказанган хисапчы 

5.65. Атказанган халык хуҗалыгы хезмәткәре 

5.66. Атказанган рационализатор һәм уйлап табучы 

 
_____________________________________ 

 


