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21 декабрендәге 1902 номерлы  

карарына 1 нче кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы муниципаль китапханәләренең, 

музейларның, музей тибындагы башка учреждениеләрнең һәм мәдәни-ял 

учреждениеләренең мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен 

түләү шартлары турында нигезләмә 

 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районының 

муниципаль китапханәләр, музейлар, башка музей тибындагы һәм мәдәни-ял 

учреждениеләре хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары һәм күләме,шулай ук аларны 

билгеләү критерийлары билгели. 

1.2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төшенчәләр һәм билгеләмәләр кулланыла: 

хезмәткә түләү системасы-учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт өчен 

түләү шартларын һәм күләмен билгели торган нормалар җыелмасы, база окладлары, 

тиешле-ност окладлары күләмен, шулай ук федераль законнар һәм Россия 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасы хокукый актлары нигезендә билгеләнгән 

компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр; 

хезмәт хакының база ставкасы-эш яки җитәкче, белгеч, техник башкаручы 

һөнәре буенча һөнәри эшчәнлек алып баручы учреждение хезмәткәренең 

компенсация һәм стимуллаштыручы түләүләрне исәпкә алмыйча оклад, хезмәт хакы 

ставкасы; 

вазыйфаи оклад-хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен, ставкаларны 

исәпкә алып, компенсация һәм кызыксындыру түләүләрен исәпкә алмыйча, 

календарь ае өчен хезмәткәрнең хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен 

түләүнең билгеләнгән күләме; 

хезмәткәрнең хезмәт хакы (хезмәт хакы) - 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. 

1.3. Китапханәләренең,музейларның,музей тибындагы башка 

учреждениеләрнең һәм мәдәни-ял учреждениеләренең (алга таба – мәдәният 
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хезмәткәрләре) мәдәният,сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт хакы 

(хезмәт хакы) Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районының мәдәният һәм 

сәнгать учреждениеләре (алга таба-мәдәният хезмәткәрләре) хезмәт хакыннан 

чыгып билгеләнә: 

окладлар (вазыйфаи окладлар), хезмәт хакы ставкалары; 

компенсация характерындагы түләүләр; 

кызыксындыру характерындагы түләүләр. 

1.4. Хезмәткәрдә профиль буенча эш стажының артуына бәйле рәвештә хезмәт 

өчен түләү күләмен үзгәртүгә хокук туганда, белем алу яисә мәгариф турындагы 

документларны яңадан торгызуга, квалификацияле категория бирүгә,мактаулы исем 

бирүгә, ведомство аерымлык билгеләре белән бүләкләүгә, ел саен яки башка 

отпускта булу чорында, вакытлыча эшкә сәләтсезлек чорында, шулай ук аның өчен 

уртача хезмәт хакы саклана торган башка чорда, шулай ук аның хезмәтенә түләү 

күләмен үзгәртү күрсәтелгән чорлардан соң гамәлгә ашырыла. 
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II. Мәдәният хезмәткәрләре хезмәтенә түләүнең база окладларын билгеләү 

 

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 

Профессиональ квалификация төркеме  
«Ярдәмче составның техник башкаручылары һәм артистлары вазифалары» 

Билет контролеры 9 489   

Музей караучы 9 489 12 146  

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

Кассалар мөдире 9 500 12 350  

Аттракционда контролер-утыртучы  9 500 12 350 14 915 

Экскурсияләр оештыручы 9 500 12 350 14 915 

Костюмер мөдире 9 500 12 350  

Ассистентлар: режиссер, дирижер, 9 500 12 350 14 915 
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1 2 3 4 

балетмейстер, хормейстер 

Оркестр (ансамбль) артисты, кинотеатр, 

рестораннар, кафе һәм бию 

мәйданчыклары 

9 500 12 350 14 915 

Түгәрәк, һәвәскәрләр берләшмәсе, 

кызыксыну клубы җитәкчесе 

9 500 12 350 14 915 

Аккомпаниатор 9 500 12 350 14 915 

Культорганизатор 9 500 12 350 14 915 

Бию кичәсе җитәкчесе 9 500 12 350 14 915 

Дискотекалар әйдәп баручысы  9 500 12 350 14 915 

Режиссер ярдәмчесе 9 500 12 350 14 915 

Фильмофондны ремонтлау һәм 

реставрацияләү участогы мастеры 

9 500 12 350 14 915 

Профессиональ квалификация төркеме  
"Әйдәп баручы звеноның мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфалары» 

 

Китапханәче 9 530 12 484 15 343 

Аккомпаниатор-концертмейстер 9 530 12 484 15 343 

Тавыш операторы 9 530 12 484 15 343 

Лектор (экскурсовод) 9 530 12 484 15 343 

Китапханә, музей һәм башка шундый ук 9 530 12 484 15 343 
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1 2 3 4 

учреждениеләр һәм оешмалар мөхәррире 

Администратор 9 530 12 484 15 343 

Китапханә, музей һәм башка шундый ук 

учреждениеләр һәм оешмалар методисты 

9 530 12 484 15 343 

Библиограф 9 530 12 484 15 343 

Күргәзмә һәм күргәзмә бүлеге белгече 9 530 12 484 15 343 

Рәссам-декоратор 9 530 12 484 15 343 

Рәссам-конструктор 9 530 12 484 15 343 

Рәссам-скульптор 9 530 12 484 15 343 

Рәссам-реставратор 9 530 12 484 15 343 

Рәссам-фотограф 9 530 12 484 15 343 

Рәссам-бизәүче 9 530 12 484 15 343 

Ут буенча рәссам 9 530 12 484 15 343 

Әйдәп баручы китапханәче 9 530 12 484 15 343 

Әйдәп баручы библиограф 9 530 12 484 15 343 

Исәп-хисап документлары буенча белгеч 9 530 12 484 15 343 

Клуб учреждениесе, халык иҗаты фәнни-

методик үзәге, халык иҗаты йорты, халык 

мәдәнияте үзәге (мәдәният һәм ял үзәге) 

9 530 12 484 15 343 
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1 2 3 4 

һәм башка шундый ук учреждениеләр һәм 

оешмалар редакторы 

Клуб эше методикасы буенча белгеч 9 530 12 484 15 343 

Кинопрограммалар төзү буенча методисты 9 530 12 484 15 343 

Администратор (өлкән администратор) 9 530 12 484 15 343 

Клуб учреждениесе, халык иҗаты фәнни-

методик үзәге, халык иҗаты йорты, халык 

мәдәнияте үзәге (мәдәният һәм ял үзәге) 

һәм башка шундый ук учреждениеләр һәм 

оешмалар методисты 

9 530 12 484 15 343 

Кинооператор 9 530 12 484 15 343 

Репертуар буенча Редактор 9 530 12 484 15 343 

Фольклор буенча белгеч 9 530 12 484 15 343 

Аттракцион мөдире 9 530 12 484 15 343 

Артист-вокалист (солист) 9 530 12 484 15 343 

Оркестр артисты 9 530 12 484 15 343 

Редактор (музыкаль редактор) 9 530 12 484 15 343 

Иҗат жанрлары буенча белгеч 9 530 12 484 15 343 

Рәссам-куючы 9 530 12 484 15 343 

Китапханә, музей һәм башка шундый ук 9 530 12 484 15 343 
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1 2 3 4 

учреждение һәм оешмаларның әйдәп 

баручы методисты 

Баш китапханәче 9 530 12 484 15 343 

Төп библиограф 9 530 12 484 15 343 

Фондларны саклаучы 9 530 12 484 15 343 

Профессиональ квалификация төркеме  
«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфасы» 

Музейның бүлек (секторы) мөдире 9 550 12 797 15 662 

Китапханәнең бүлек (секторы) мөдире 9 550 12 797 15 662 

Мәдәният йорты (сараеның), мәдәният һәм 

ял паркы, халык иҗаты фәнни-методик 

үзәге, халык иҗаты йорты, халык 

мәдәнияте үзәге (мәдәният һәм ял үзәге) 

һәм башка шундый учреждениеләр һәм 

оешмалар бүлеге мөдире 

9 550 12 797 15 662 

Музейның күчмә күргәзмәсе мөдире 9 550 12 797 15 662 

Баш фонд саклаучы 9 550 12 797 15 662 

Сәнгать-бизәүче остаханәсе мөдире 9 550 12 797 15 662 

Зоопаркның бүлек (секторы) мөдире 9 550 12 797 15 662 

Зоопаркның ветеринария лабораториясе 

мөдире 

9 550 12 797 15 662 
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1 2 3 4 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер) 

9 550 12 797 15 662 

Балетмейстер-куючы 9 550 12 797 15 662 

Сәнгать җитәкчесе 9 550 12 797 15 662 

Реставрация остаханәсе мөдире 9 550 12 797 15 662 

Тавыш режиссеры 9 550 12 797 15 662 

Кино-һәм видеофильмнар прокаты буенча 

бүлек (пункт) мөдире 

9 550 12 797 15 662 

Клуб формалаштыру, һәвәскәрләр 

берләшмәсе, студия, үзешчән сәнгать 

коллективы, кызыксыну клубы җитәкчесе 

9 550 12 797 15 662 

Режиссер-куючы 9 550 12 797 15 662 

Массакүләм тамашалар режиссеры 9 550 12 797 15 662 

Аттракцион техниканы эксплуатацияләү 

бүлеге мөдире 

9 550 12 797 15 662 

Баш рәссам 9 550 12 797 15 662 

 

Өстәмә рәвештә «Музей бүлеге (секторы) мөдире», «Китапханәнең бүлек (секторы) мөдире», «Мәдәният һәм ял паркы, халык 

иҗаты йортының, халык иҗаты йортының (сараеның) бүлек (секторы) мөдире, халык мәдәнияте (мәдәният һәм ял үзәгенең) 

һәм башка шундый ук учреждениеләр һәм оешмаларның фәнни-методик үзәге мөдире», «Зоопаркның бүлек (секторы) 

мөдире», «Зоопаркның бүлек (пункты) мөдире кино һәм видеофильмнар прокаты буенча» һәм " Сәнгать җитәкчесе» база 

окладына – 1,1 коэффициенты кулланыла. 
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III. Мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладларын формалаштыру тәртибе 

 

3.1. Мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары түбәндәге формула 

буенча исәпләнә: 

 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 × 𝑆, 
монда: 

𝑂𝑑 – мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең 2 бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәдәният 

хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝑆 – мәдәният хезмәткәре биләгән ставкаларның факттагы саны. 

3.2. Әгәр биләгән вазыйфа югары белем таләп итми икән – урта звено 

белгечләрен әзерләү программалары буенча бакалавриат йә специалитет яки 

магистратура, Урта һөнәри белем бирү, югары белемле затлар – бакалавриат яки 

специалитет яки магистратура, урта звено белгечләрен әзерләү программалары 

буенча Урта һөнәри белем бирү, квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр әзерләү 

программалары буенча Урта һөнәри белем бирү программалары буенча Урта һөнәри 

белем бирү программалары буенча Урта һөнәри белем бирү, урта һөнәри белем бирү 

программалары буенча Урта һөнәри белем бирү 

3.3. Вазыйфага квалификация таләпләре белем бирүнең төрле дәрәҗәләрен 

күздә тоткан очракта, фактта булган белем дәрәҗәсенә туры килә торган хезмәт өчен 

түләү тәртибе билгеләнә. 

Вазыйфага квалификация таләпләре белем бирүнең төрле дәрәҗәләрен күздә 

тотса, фактта булган белем дәрәҗәсенә туры килә торган хезмәт өчен түләү разряды 

билгеләнә. 

3.4. Мәгариф дәрәҗәсе үзгәргән очракта, Мәдәният хезмәткәренең оклад 

дәүләт үрнәгендәге белем алу турында документ бирелгәннән соң төзәтмәләр 

кертергә тиеш. 

IV. Кызыксындыру характерындагы түләү 

 

4.1. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә хезмәткәрләрне сыйфатлы 

хезмәт нәтиҗәләренә стимуллаштыруга, шулай ук башкарылган эш өчен бүләкләүгә 

юнәлдерелгән түләүләр керә. 

4.2. Кызыксындыру характерындагы түләү үз эченә ала: 

эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләү; 

мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр; 

квалификация категориясе өчен түләүләр; 

профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

премиаль түләүләр сыйфаты өчен башкарылган эшләр; 

премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре. 

4.3. Эшчәнлек спецификасы өчен түләүләр мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография профессиональ квалификация төркемнәре хезмәткәрләренә урта, 

әйдәп баручы звено һәм аерым учреждениеләрдә җитәкче состав вазыйфаларына 

бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 
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𝐵𝑠𝑑 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠𝑑, 
 

монда: 

𝐵𝑠𝑑 – эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләү; 

𝑂𝑑 – мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑠𝑑 – эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмә түләү күләме. 

Эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмә түләүләр күләме 1нче таблицада 

күрсәтелгән. 

4.4. Әлеге учреждениедә, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын 

исәпкә алып, эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмәләр билгеләнә торган мәдәният 

хезмәткәрләре вазыйфалары исемлеге һәр учреждение тарафыннан сайлап алынган 

профсоюз органы (яки вәкаләтле башка орган) белән килешү буенча раслана. 

Таблица 1 

Эшчәнлекнең үзенчәлеге өчен тәкъдим 

 ителә торган өстәмәләр күләме 
 

№ 

п/п 
Эшчәнлек үзенчәлеге өчен 

өстәмә билгеләү нигезләре 

Һөнәри квалификация төркеменең 

исеме 

Өстәмә 

күләме, 

процент 
 

1. Физик үсеш 

җитешсезлекләре булган 

затларга хезмәт күрсәтү 

(сукырлар, саңгыраулар) 

урта звено мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография хезмәткәрләре 

вазыйфалары 

5 

 

әйдәп баручы звеноның мәдәният, 

сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфалары 

5 

2. Милли статуска ия булган 

мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография 

учреждениеләрендә эш 

әйдәп баручы звеноның мәдәният, 

сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфалары 

30 

мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография 

учреждениеләренең җитәкче 

составы вазыйфасы 

30 

3. Практик эштә чит телне 

куллану 

әйдәп баручы звеноның мәдәният, 

сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфалары 

5 

мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография 

учреждениеләренең җитәкче 

составы вазыйфасы 

5 

4. Милли статуска ия булган 

мәдәният 

учреждениеләрендә гамәли 

әйдәп баручы звеноның мәдәният, 

сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфалары 

10 
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эштә ике дәүләт телен 

куллану * 

мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография 

учреждениеләренең җитәкче 

составы вазыйфасы 

10 

* Милли статуска ия булган учреждениеләргә «Татарстан Республикасы 

Милли китапханәсе» дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе, «Татарстан 

Республикасы Милли музее»дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе керә. 

 

4.5. Мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр 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 – мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑝𝑧 – мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләүләр күләме. 

 

4.6. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан 

Республикасының мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре, автоном 

республикаларның мактаулы исемнәре булу өчен өстәмә түләү күләме 8 процент 

тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия 

Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Берлегенең, Союз 

Республикаларының мактаулы исемнәре булу өчен өстәмә түләү күләме 10 процент 

тәшкил итә. 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, Союз һәм 

автоном республикалар мактаулы исемлекләре, дәүләт бүләкләре исемлеге, 

кызыксындыру характерындагы түләүләр бирелә торган акчалар әлеге кушымтаның 

Нигезләмәсенә китерелгән. 

4.7. Мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен түләүләр күләмен 

билгеләү мактаулы исем, дәүләт бүләкләре бирелгән көннән алып башкарыла. Ике 

һәм аннан да күбрәк мактаулы исемнәре булган затларга ике һәм аннан да күбрәк 

Дәүләт бүләкләре, мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләү мактаулы 

исемнәрнең берсе, эшне сайлау буенча дәүләт бүләкләренең берсе буенча билгеләнә. 

4.8. 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 , 
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монда: 

𝐵𝑘𝑘  – квалификация категориясе өчен түләү; 

𝑂𝑑 – мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑘𝑘 – квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме. 

Күләме өстәмә квалификация категориясенә китерелгән 2 таблицасында. 

Квалификация категориясе өчен түләүләрне үзгәртү (билгеләү) аттестация 

комиссиясе төзелгән орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 

 

2 нче  таблица 

Квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 

Квалификацион категория Өстәмә күләме, процент 

Әйдәп баручы звено мәдәният хезмәткәрләре вазыйфаларының  

һөнәри-квалификация төркеме 

2 квалификация категориясе 2 

1 квалификация категориясе 4 

Иң югары квалификация категориясе,шулай ук 

җитештерүче исемнәр булган вазыйфалар «баш» 

6 

 

4.9. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри квалификация төркемнәре 

буенча профиль буенча эшнең дәвамлылыгына карап билгеләнә һәм формула буенча 

исәпләнә: 

 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠 , 
монда: 

𝐵𝑠 − профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

𝑂𝑑 – мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑠 – профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме. 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә күләме 3 нче  таблицада китерелгән. 

3 нче  таблица 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Һөнәри квалификация төркеменең  

исеме 

Стаж буенча төркем Өстәмә түләү 

күләме,  

процент 
 

1 2 3 

Урта звено мәдәният,сәнгать һәм 

кинематография хезмәткәрләре 

вазыйфалары 

3 елдан 10  елга кадәр 12 

10 елдан 15 елга кадәр 14 

15 елдан 20 елга кадәр 16 

 20 елдан 25 елга кадәр 18 

 25 елдан артык 22 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, 

сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфалары 

 3 елдан 10 елга кадәр 12 

 10 елдан 15 елга кадәр 14 

15 елдан 20 елга кадәр 16 
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1 2 3 

 20 елдан 25 елга кадәр 18 

 25 елдан артык 22 

Мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография учреждениеләренең 

җитәкче составы вазыйфасы 

 3 елдан 10 елга кадәр 12 

 10 елдан 15 елга кадәр 14 

15 елдан 20 елга кадәр 16 

 20 елдан 25 елга кадәр 18 

25 елдан артык 22 

 

4.10. Вазыйфалар (һөнәрләр) исемлеге, вазыйфалар (белгечлек) буенча эш 

стажына исәпкә алына торган эш вакыты, вазыйфалар (һөнәрләр) исемлеге 

Татарстан Республикасы мәдәният министры боерыгы белән раслана. 

4.11. 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. 

4.12. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен премиаль түләүләр билгеле бер 

вакыт (ай, квартал, ел) өчен хезмәт нәтиҗәләре буенча мәдәният хезмәткәрләре 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме хезмәткәрләренә билгеләнә. 

Башкарылган кысаларның сыйфаты өчен премиаль түләүләр күләменә йогынты 

ясаучы төп критерий-Татарстан Республикасы мәдәният министры боерыгы белән 

расланган мәдәният хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү 

критерийларының иң чик дәрәҗәсенә ирешү. 

4.13. Мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 

бәяләү критерийлары аның җитәкчесе тарафыннан раслана. Мәдәният 

хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийларының конкрет 

әһәмияте һәм түләүләрне гамәлгә ашыру шартлары ел саен учреждение алдында 

торган бурычлардан чыгып билгеләнә. 

4.14. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен премия түләүләрен гамәлгә ашыру 

күләме, тәртибе һәм шартлары учреждениенең локаль норматив хокукый актлары 

һәм күмәк шартнамәләр белән билгеләнә. 

4.15. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен премиаль түләүләр һөнәри 

квалификация төркемнәре буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑘 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘, 
 

монда: 

𝐵𝑘 − премиаль түләүләр сыйфаты өчен башкарылган эшләр; 

𝑂𝑑 – мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑠 – башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен өстәмә түләүнең чик күләме. 

Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен өстәмә күләмнәренең 

чик күләме 4 нче таблицада китерелгән. 

4 нче таблица  



 

14 

Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен өстәмә хакларның чик күләме 

 

Һөнәри квалификация төркеменең исеме Өстәмә күләме, 

процент 
 

1 2 

Техник башкаручылар һәм ярдәмче состав артистлары 
вазыйфалары 

14 

Урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография 
хезмәткәрләре вазыйфалары 

28 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, сәнгать һәм кинематография 
хезмәткәрләре вазыйфалары 

38 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфалары 

48 

 

4.16. Премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре билгеләнгән вакыт эчендә 

(бер ай, квартал, ел) хезмәткәрләргә юбилей даталары белән бәйле рәвештә 

билгеләнә, оешманың локаль актлары һәм күмәк шартнамәләр белән билгеләнгән 

башка нигезләр буенча аерым хөрмәтләү билгеләре, рәхмәт хатлары, грамота, дәүләт 

бүләкләре һәм башка нигезләр буенча. 

4.17. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләре «Социаль өлкә 

тармакларында мәдәният өлкәсенең нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән 

үзгәрешләр» чаралар планы («юл картасы») турында Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 елның 4 апрелендәге 227 номерлы карары белән 

расланган чаралар планы («юл картасы») үтәлгәндә Татарстан Республикасы Зәй 

муниципаль районы Муниципаль мәдәният учреждениеләренең мәдәният 

хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру максатларында бер үк вакытта 

билгеләнә ала, шул исәптән «Социаль өлкә тармакларында мәдәният өлкәсенең 

нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән үзгәрешләр " чаралар планын ("юл картасы"), 

мәдәният өлкәсенең нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлдерелгән». 

4.18. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләрен гамәлгә ашыру күләме, 

тәртибе һәм шартлары учреждениенең локаль норматив хокукый актлары һәм күмәк 

шартнамәләр белән билгеләнә. 

 

V. Учреждение җитәкчесенең, учреждение җитәкчесе урынбасары, 

баш бухгалтерның хезмәт хакын билгеләү тәртибе 

 

5.1. Учреждение җитәкчеләренең, учреждение җитәкчеләре 

урынбасарларының һәм баш бухгалтерларның хезмәт хакы вазыйфаи окладлардан 

һәм компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләрдән тора. 

5.2. Мәдәният учреждениесе җитәкчесенең окладлары хезмәткә түләү буенча 

төркемгә карап елга бер тапкыр мәдәният учреждениесен гамәлгә куючысы 

тарафыннан билгеләнә. Мәдәният учреждениесе җитәкчесе хезмәтенә түләү төркеме 

мәдәният учреждениесе хезмәткәрләренең штат санына карап билгеләнә. 

5.3. Учреждениеләр җитәкчеләре урынбасарларының һәм баш 

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

5.4. Җитәкчеләр хезмәтенә түләү Төркеме, җитәкчеләрнең окладлары күләме 5 

нче таблицада күрсәтелгән. 

 

 

 

5 нче таблица  

Мәдәният учреждениеләре җитәкчеләренең окладлары 

 

5.5. Компенсация характерындагы түләүләр Россия Федерациясе Хезмәт 

кодексы нигезендә расланган компенсация характерындагы түләү төрләре исемлеге 

нигезендә учреждениеләр җитәкчеләре, аларның урынбасарлары һәм баш 

бухгалтерлары өчен билгеләнә. 

5.6. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә учреждениенең билгеләнгән 

хезмәт хакы фонды чикләрендә гамәлгә куючы билгеләгән айлык премияләр керә. 
 

 

VI. Компенсация характерындагы түләүләр 
 

6.1. Учреждениеләрдә компенсация характерындагы түләүләргә түбәндәгеләр 

керә: 

белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләүләр; 

авыр эшләрдә, зарарлы һәм (яки) куркыныч һәм башка үзенчәлекле хезмәт 

шартлары белән эшләүдә мәшгуль хезмәткәрләргә түләүләр; 

нормаль квалификациядән читкә киткән шартларда (төрле квалификация 

эшләрен башкарганда, һөнәрләрнең (вазыйфаларның) бергә кушылуы, гадәттән тыш 

эш, төнге вакытта эшләү һәм нормаль эштән читкә киткән башка шартларда эшләү 

Оешманың 

тибы 

Хезмәт 

өчен түләү 

төркеме 

Размер оклада в месяц, тыс.рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хезмәткәр

ләр 

штаты, 

кеше 

 10 

кадәр 

11 – 

30 

31 – 

50 

51 – 

75 

76 – 

150 

151 – 

300 

301 – 

500 

500дән 

артык 

Китапханә   23,0 30,0 33,5 37,0 45,0 50,0  

Клублар  21,0 27,5 30,0 33,5 35,0 40,0 50,0  

Музейлар  22,5 26,5 28,0 35,0 37,0 45,0 50,0  

Мәдәни-ял 

үзәге 

  32,0 33,0 35,0     

Җирле 

радиотапшы

рулар 

 20,0        

Киновидео-

берләшмә 

 18,0 23,0       

Башка  18,0 33,0  34,0 35,0    
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өчен түләүләр) эш өчен түләү. 

6.2. Компенсация характерындагы түләүләр, аларны гамәлгә ашыру күләмнәре 

һәм шартлары хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган 

башка норматив хокукый актлар нигезендә күмәк шартнамәләр, килешүләр, локаль 

норматив актлар белән билгеләнә. 

6.3. Белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү мәдәният хезмәткәрләренә 

бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 

𝐵𝑠𝑚 = 𝐷𝑠𝑚 × 𝑆, 
монда: 

sтВ – белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү; 

sтD –  белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү күләме 1 388,5 сум 

тәшкил итә; 

𝑆 – мәдәният хезмәткәре биләгән ставкаларның факттагы саны. 

6.4. Авыр эшләрдә, зарарлы һәм (яки) куркыныч һәм башка үзенчәлекле 

хезмәт шартлары белән эшләүдә мәшгуль хезмәткәрләргә һәм нормаль эштән (төрле 

квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрнең (вазыйфаларның) бергә 

кушылуы, дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм нормаль эштән читкә 

авышкан башка шартларда эшләр башкарганда) читкә киткән шартларда эшләгән 

өчен компенсация характерындагы түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:: 

 

𝐵𝑘ℎ = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘ℎ ×
𝐻𝑓𝑠𝑑

𝐻𝑛
 , 

монда: 

𝐵𝑘ℎ – компенсация характерындагы түләүләр; 

𝑂𝑑 – мәдәният хезмәткәрләренең вазыйфаи оклады; 

𝐷𝑘ℎ – компенсация характерындагы түләүгә өстәмәләр күләме; 

𝐻𝑓𝑠𝑑 – закон буенча компенсация характерындагы түләүләр каралган фактта 

файдаланылган вакыт; 

𝐻𝑛 – Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә кабул ителә торган 

мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакының база ставкасы (база оклады) өчен сәгать 

нормасы. 

6.5. Нормаль (төрле квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрнең 

(вазыйфаларның) бергә кушылуы, дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм 

нормальләрдән читкә тайпылучы башка шартларда эшләр башкарганда) нормаль эштән 

читкә киткән шартларда эшләү өчен түләүләр түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 

төнлә һәр эш сәгате нормаль шартларда эшләү белән чагыштырганда, 

югарырак күләмдә түләнә, әмма Россия Федерациясенең законнар һәм башка норматив 

хокукый актлары 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 көнлек яки сәгать база 
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окладыннан да ким булмаган күләмдә һәм эш бер айлык нормадан артып китсә, ике 

сәгатьлек яки көндезге ставкадан да ким булмаган күләмдә хезмәт хакы алучы 

хезмәткәрләргә. 

6.6. 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. 

6.7. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче мәдәният 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү окладлар (вазыйфаи окладлар) белән 

чагыштырганда, хезмәт шартларын махсус бәяләү нигезендә, хезмәт шартларын 

вазыйфаи окладның 4 проценттан да ким булмаган күләмдә билгеләү күздә тотыла. 

6.8. Социаль-хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча Россия өчьяклы 

комиссиясе фикерен исәпкә алып, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан зарарлы, 

куркыныч һәм башка үзенчәлекле хезмәт шартлары белән авыр эшләр, эшләр исемлеге 

билгеләнә. 

 

VII. Хезмәт хакы фондын формалаштыру тәртибе  

муниципаль китапханәләр, музейлар, музей тибындагы башка учреждениеләр һәм 

мәдәни-ял итү учреждениеләре 

 

7.1. Муниципаль китапханәләр, музейлар, музей тибындагы башка 

учреждениеләр һәм мәдәни-ял учреждениеләре хезмәте өчен түләү фондын 

формалаштыру агымдагы финанс чыгымнары нормативы нигезендә билгеләнгән 

агымдагы финанс елына мәдәният учреждениесе чаралары күләме чикләрендә 

гамәлгә ашырыла һәм мәдәният учреждениесенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге 

планында чагылдырыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль 

районының мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография хезмәткәрләре, музейлар, 

музей тибындагы башка учреждениеләр 

һәм мәдәни-ял учреждениеләре 

хезмәткәрләренең һөнәри квалификация 

төркемнәре хезмәткәрләренә хезмәт өчен 

түләү шартлары турындагы нигезләмәгә 

кушымта 

 

Мактаулы исемнәр, Россия Федерацияс дәүләт бүләкләре , Татарстан 

Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге 

Составында, Союз һәм автоном республикалар 

Берлеге Совет Социалистик Республикаларга 

кызыксындыру характерындагы түләүләр бирелә торган исемлек 

 

№ 

п/п 

Мактаулы исем, дәүләт бүләкләре исемлеге 

 

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 Республикасы мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре 

2.1. Татарстан Республикасының халык артисты 

2.2. Татарстан Республикасы халык язучысы 

2.3. Татарстан Республикасының халык шагыйре 

2.4. Татарстан Республикасының халык рәссамы 

2.5. Татарстан Республикасының атказанган артисты 
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1 2 

2.6. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе 

2.7. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният 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 

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 
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1 2 

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 

5.11. Атказанган мәдәният хезмәткәре 
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Зәй муниципаль районы Башкарма 

 комитетының 2018 елның 21 нче  

декабрендәге 1902 номерлы карарына 

 2 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль 

 мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре 

гомумтармак һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында 

 нигезләмә 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы 

Муниципаль мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм 

хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең эшче һәм гомумтармак вазыйфалары 

профессия-наль квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турында (алга таба – нигезләмә) хезмәткәрләрнең окладларын 

формалаштыру тәртибен, компенсация һәм кызыксындыру характерындагы 

түләүләр шартларын һәм күләмнәрен, шулай ук аларны билгеләү критерийларын 

билгели. 

1.2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төшенчәләр һәм билгеләмәләр кулланыла: 

хезмәт өчен түләү системасы – Татарстан Республикасы мәгариф оешмалары 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартларын һәм күләмен билгели торган 

нормалар җыелмасы, база окладлары (база вазыйфаи окладлары, хезмәт хакының 

база ставкалары), окладлары (вазыйфаи окладлар, тариф ставкалары) күләмен, 

шулай ук федераль законнар һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан 

Республикасының башка норматив хокукый актлары нигезендә билгеләнгән 

компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр күләмен дә кертеп; 

төп оклад, хезмәт хакының база ставкасы-җитәкче, белгеч, техник башкаручы 

һөнәре буенча һөнәри эшчәнлек алып баручы Татарстан Республикасы мәдәният 

учреждениеләре хезмәткәренең компенсация һәм стимуллаштыручы түләүләрне 

исәпкә алмыйча, оклад, хезмәт хакы ставкасы; 

вазыйфаи оклад-хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен, ставкаларны 

исәпкә алып, компенсация һәм кызыксындыру түләүләрен исәпкә алмыйча, 

календарь ае өчен хезмәткәрнең хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен 

түләүнең билгеләнгән күләме; 

хезмәт хакы-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. 
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1.3. Эшче һәм гомумтармак вазыйфаларының һөнәри квалификация 

төркемнәре хезмәткәрләренең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең хезмәт хакы 

берсе белән билгеләнә.: 

окладлар (вазыйфаи окладлар), хезмәт хакы ставкалары; 

компенсация характерындагы түләүләр; 

кызыксындыру характерындагы түләүләр. 

 

IIТатарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре гомумтармак 

һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен 

түләүнең база окладларын билгеләү 

 

2.1. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләре эшче һөнәрләренең гомумтармак һөнәрләре һөнәри квалификация 

төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 

 

Квалификация дәрәҗәсе Аена база оклады күләме,  

сум 

Профессиональ квалификация төркеме  

«Беренче дәрәҗәдәге гомумтармак эшче һөнәрләре» 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 8 380 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 8 578 

Профессиональ квалификация төркеме 

 «Икенче дәрәҗәдәге гомумтармак эшче һөнәрләре» 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 8 719 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 8 893 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 9 071 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 9 602 

 

2.2. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләренең гомумтармак 

вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары 

түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 

 

Квалификация дәрәҗәсе Аена база оклады күләме,  

сум 
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Профессиональ квалификация төркеме  

«Беренче дәрәҗәдәге җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак 

вазыйфалары» 
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1 2 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 8 380 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 8 578 

Профессиональ квалификация төркеме  

«Икенче дәрәҗәдәге җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак 

вазыйфалары» 

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 

Профессиональ квалификация төркеме  

«Өченче дәрәҗәдәге җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак 

вазыйфалары» 

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 

Профессиональ квалификация төркеме  

"Дүртенче дәрәҗәдәге җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак 

вазыйфалары» 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 11 403 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 11 603 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 11 803 

 

2.3. Эшче һәм җитәкчеләрнең гомумтармак һөнәрләре һәм гомумтармак 

вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең 

тиешле квалификацион дәрәҗәләренә туры килүе Россия Федерациясе Сәламәтлек 

саклау һәм социаль үсеш министрлыгының норматив хокукый актлары нигезендә 

кабул ителә. 

2.4. 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 
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буенча, шулай ук уртак эшчәнлек тәртибендә биләгән вазыйфалар буенча хезмәт 

хакы күләмен билгеләү һәр вазыйфада аерым башкарыла. 

 

III. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре гомумтармак 

һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладларын формалаштыру тәртибен раслау 

 

3.1. Татарстан Республикасы Муниципаль мәдәният учреждениеләре 

җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләре һөнәри 

квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары түбәндәге 

формула буенча исәпләнә: 

𝑂𝑑 = 𝑂𝑏 ×
𝐻𝑓

𝐻𝑁
, 

монда: 

𝑂𝑑 – Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре гомумтармак 

һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝑂𝑏 – әлеге Нигезләмәнең 2 бүлеге нигезендә кабул ителә торган Татарстан 

Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният учреждениеләре 

җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең эшче 

һәм гомумтармак вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

𝐻𝑓 – Татарстан Республикасы Муниципаль мәдәният учреждениеләре 

хезмәткәрләренең эш вакыты дәвамлылыгы чикләрендә эш сәгатьләренең факттагы 

саны; 

𝐻𝑁 – Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакы (база окладлары) база ставкасы өчен 

сәгать нормасы (эш вакыты дәвамлылыгы). 

 

IV. Кызыксындыру характерындагы түләү 

 

4.1. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә хезмәткәрләрне сыйфатлы 

хезмәт нәтиҗәләренә стимуллаштыруга юнәлдерелгән түләүләр, шулай ук 

башкарылган эш өчен бүләкләү керә. 

4.2. Түләү кызыксындыру характерындагы үз эченә ала: 

мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр; 

вазыйфасы буенча эш стажы өчен түләү; 

премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре. 

4.3. Мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр гомумтармак 

һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәренә керә торган хезмәткәрләргә, 

җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфаларына керә һәм 

формула буенча исәпләнә: 
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𝐵𝑝𝑧 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑝𝑧 , 

монда: 

𝐵𝑝𝑧 – мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

𝑂𝑑 – Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре гомумтармак 

һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑝𝑧 – мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләүләр күләме. 

4.4. Мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләү күләме 3 

процент тәшкил итә. 

4.5. Советлар Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, 

Союз һәм автоном республикалар мактаулы исемлекләре, дәүләт бүләкләре 

исемлеге әлеге Нигезләмәнең кушымтасында китерелгән. 

4.6. Мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен түләүләр күләмен 

билгеләү мактаулы исем, дәүләт бүләкләре бирелгән көннән алып башкарыла. Ике 

һәм аннан да күбрәк мактаулы исемнәре, ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре 

булган хезмәткәрләргә мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләү 

мактаулы исемнәрнең берсе, Хезмәткәр сайлау буенча дәүләт бүләкләренең берсе 

буенча билгеләнә. 

4.7. Вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри 

квалификация төркеме хезмәткәрләре,һөнәри-квалификация төркемнәре һәм 

квалификация дәрәҗәсе киселешендә, вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшнең 

дәвамлылыгына бәйле рәвештә, җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр 

гомумтармак вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме хезмәткәрләренә 

билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

𝐵𝑠 = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑠 , 
монда: 

𝐵𝑠 – вазыйфасы буенча эш стажы өчен түләү (белгечлеге); 

𝑂𝑑 – Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы дәүләт мәдәният 

учреждениеләре хезмәткәрләре һәм хезмәткәрләре гомумтармак һөнәрләренең эшче 

һәм гомумтармак вазыйфаларының вазыйфаи окладлары; 

𝐷𝑠 – вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме. 

4.8. 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 эшләү стажы 10 елдан 15 елга кадәр  – 5 

процент; 

вазыйфасы (белгечлеге) буенча эшләү стажы 15 елдан артык булганда-6 

процент. 
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4.9. Эш стажын үзгәрткәндә вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы өчен 

түләү күләмен билгеләү (үзгәртү) стажын раслаучы кирәкле документ тәкъдим 

ителгән көннән алып вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажы өчен түләү күләмен 

арттыру хокукын бирә торган стажга ирешүдән соң башкарыла. 

4.10. Вазыйфасы (белгечлеге) буенча эш стажына 1 нче таблица нигезендә 

вазыйфалар (һөнәрләр) буенча эш вакыты исәпләнә. 

1 нче таблица  

Вазыйфалар (һөнәрләр) исемлеге, эш вакыты вазыйфалар (белгечлек)  

буенча эш стажына исәпләнә) 

 

№ 

п/п 

Җитәкчеләр, белгечләр һәм 

хезмәткәрләр гомумтармак 

вазыйфаларының һөнәри 

квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләре вазыйфаларының 

исеме ((«баш»,«өлкән " 

вазифалы исемнәр дә кертеп, 

эчкевазыйфаи барлык 

категорияләрне дә кертеп») 

 

Кызыксындыру түләүләрен билгеләү өчен 

белгечлек буенча эш стажына кертелгән 

вазыйфаларның( һөнәрләрнең) исеме 

 

1 2 3 

1. Финанс бүлеге башлыгы, план-

икътисад бүлеге башлыгы, баш 

хисапчы, 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, кассир, 

таксировщик 

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, кассир, таксировщик 

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 
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1 2 3 

икътисадчы, сату буенча икътисадчы, 

финанс эше буенча икътисадчы, 

таксировщик, хисапчы 

3. Хезмәтне оештыру һәм 

җитештерү белән идарә итү 

буенча лаборатория (бюро) 

башлыгы, хезмәт буенча 

норматив-тикшеренү 

лабораториясе башлыгы, хезмәт 

социологиясе лабораториясе 

(бюросы) башлыгы, хезмәтне 

нормалаштыру буенча инженер, 

хезмәтне оештыру һәм 

нормалаштыру буенча инженер, 

хезмәт оештыру буенча 

инженер, хезмәт буенча техник, 

нарядчик, хронометражчы 

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 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 һәм башкалар), 

кадрлар әзерләү бүлеге 

башлыгы, персонал буенча 

менеджер, кадрлар буенча 

белгеч, кадрлар буенча 

инспектор, кадрлар әзерләү 

буенча инженер, табельщик 

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, 

табельщик 

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 
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инспектор, хезмәтне саклау һәм 

куркынычсызлык техникасы буенча 

инженер, хезмәтне нормалаштыру буенча 

инженер, хезмәтне оештыру һәм 

нормалаштыру буенча инженер, хезмәтне 

оештыру буенча техник, социолог 

7. Профконсультант Профконсультант, кадрлар бүлеге 

башлыгы, кадрлар буенча белгеч, кадрлар 

буенча инспектор, персонал буенча 

менеджер, психолог, социолог, халыкны 

эш белән тәэмин итү үзәге инспекторы, 

инструктор-дактилолог 

8. Инструктор-дактилолог Инструктор-дактилолог, социаль үсеш 

бүлеге башлыгы, кадрлар бүлеге башлыгы, 

кадрлар әзерләү бүлеге башлыгы, хезмәтне 

оештыру һәм җитештерү белән идарә итү 

буенча лаборатория (бюро) башлыгы, 

персонал буенча менеджер, кадрлар 

әзерләү буенча инженер, кадрлар буенча 

белгеч, кадрлар буенча инспектор, 

хезмәтне оештыру һәм нормалаштыру 

буенча инженер, хезмәтне оештыру буенча 

инженер, профконсультант, хезмәт буенча 

техник 

9. Юридик бүлек начальнигы, 

юрисконсульт 

Юридик бүлек начальнигы, юрисконсульт 

10. Архив мөдире, канцелярия 

мөдире, Документлар белгече, 

архивариус, эш башкаручысы, 

йөкләмәләр үтәлешен 

контрольдә тоту буенча 

инспектор, сәркатип, машинист, 

сәркатип-стенографистка, 

стенографистка, эшсез белгеч 

секретаре, җитәкче секретаре, 

паспортчы, кодификатор, 

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 

11. Машина язу бюросы мөдире, 

күчермә-күбәйтү бюросы 

мөдире, машинистка 

Машина язу бюросы мөдире, күчермә-

күбәйтү бюросы мөдире, машинистка, 

секретарь-машинистка, копировщик 

12. Матди-техник тәэминат бүлеге 

начальнигы, хуҗалык бүлеге 

начальнигы, склад мөдире, 

Матди-техник тәэминат бүлеге 

начальнигы, хуҗалык бүлеге начальнигы, 

склад мөдире, хуҗалык мөдире, товар 
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хуҗалык мөдире, агент, сатып 

алулар агенты, тәэмин итү 

агенты, йөк ташу буенча 

экспедитор 

белгече, агент, сатып алулар агенты, 

тәэмин итү буенча агент, йөк ташу буенча 

икътисадчы, экспедитор 

13. Пансионат (кунакханәләр) торак 

корпусы мөдире, тулай торак 

мөдире, үткәрү бюросы мөдире, 

пропусклар дежур бюросы 

мөдире, дежур (белешмәләр 

бирү буенча, залу, кунакханә 

катлары, автомобиль 

йөртүчеләрнең ял итү бүлмәсе, 

тулай торак һ. б.), комендант, 

администратор, саклау камерасы 

мөдире 

Пансионат торак корпусы мөдире, тулай 

торак мөдире, үткәрү бюросы мөдире, 

хуҗалык мөдире, пропускларның дежур 

бюросы, дежур (белешмәләр бирү буенча, 

зал, кунакханә катлары, автомобиль 

йөртүчеләрнең ял итү бүлмәсе, тулай торак 

һ. б.), комендант, администратор 

14. Гараж начальнигы 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 

15. Җитештерү мөдире (шеф-

пешекче), ашханә мөдире 

Җитештерү мөдире (шеф 

16. Диспетчер, диспетчерлык 

хезмәте операторы 

Диспетчер, диспетчер хезмәте операторы, 

Диспетчер хәрәкәте операторы һәм йөк 

төяү 

17. Фотолаборатория мөдире Фотолаборатория мөдире, фотограф, 

рәссам-фотограф 

18. Ремонт цехы начальнигы, 

мастерской, механик, ремонт 

буенча инженер, инженер-

энергетик (энергетик)) 

Ремонт цехы начальнигы, мастерской, 

механик, ремонт буенча инженер, инженер-

энергетик (энергетик), инженер 

19. 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 
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буенча инженер, инженер, математик, 

техник-программист, техник, фонд 

инспекторы, фонд инспекторы ассистенты 

20. 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 

технигы, техник 

21. 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 

22. Инженер Барлык төр инженерлары, 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 

23. Инженер-электроник 

(электроник), техник 

вычислительного 

(информационно-

вычислительного) центра 

Инженер-электроник (электроник), исәпләү 

(мәгълүмати-исәпләү) үзәге техникнигы, 

инженер, инженер-программист 

(программист), техник-программист, 

техник-программист 

24. Маркетинг бүлеге башлыгы, 

менеджер, коммерция агенты 

Маркетинг бүлеге башлыгы, менеджер, 

реклама буенча менеджер, маркетинг 

буенча белгеч, коммерция агенты, күчемсез 

милек сату агенты, сәүдә агенты, 

аукциончы, бәяләүче 

25. Сызымчы, копировщик Сызымчы, сызымчы-конструктор, 

копировщик, рәссам 

26. Психолог Психолог, медицина психологы, педагог-

психолог, профконсультант 
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27. Физиолог Физиолог, биолог 

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, 

сурдотәрҗемәче 

Тәрҗемәче-дактилолог, сурдотәрҗемәче 

32. Тәрҗемәче, Тәрҗемәче синхрон Тәрҗемәче, Тәрҗемәче синхрон 

33. Виварием мөдире Виварием мөдире, физиолог, биолог, 

ветеринар 

34. Бүлек идарәчесе (ферма, авыл 

хуҗалыгы участогы) 

Бүлек идарәчесе (ферма, авыл хуҗалыгы 

участогы), агроном, зоотехник 

35. Филиал директоры (Җитәкчесе, 

мөдире), башка аерымланган 

структур бүлекчәсе директоры 

(җитәкчесе) 

Икътисадый эшчәнлекнең тиешле төре 

хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри 

квалификация төркемнәренә кертелгән 

вазыйфалар 

 

4.11. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләре юбилей даталары, локаль 

актлар һәм оешманың Кол-латив килешүләре белән билгеләнгән башка нигезләр 

буенча аерым хөрмәтләү билгеләре, Рәхмәт Хатлары, Грамота, бүләкләр алу һәм 

башка нигезләр буенча билгеләнгән вакыт (бер ай, квартал, бер ел) өчен 

хезмәткәрләргә бирелә. 

4.12. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләрен гамәлгә ашыру күләмнәре, 

тәртибе һәм шартлары Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы 

Муниципаль мәдәният учреждениеләренең локаль актлары һәм күмәк шартнамәләр 

белән билгеләнә. 

 

V. Компенсация характерындагы түләүләр 

 

5.1. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районының муниципаль 

мәдәният учреждениеләрендә 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). 
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5.2. 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 эштән азат ителмичә вакытлыча булмаган хезмәткәрнең бурычларын 

үтәү, хезмәт шартнамәсе белән билгеләнгән эштән азат ителмичә, хезмәт күрсәтү 

зоналарын киңәйтү, ял һәм эшләми торган бәйрәм көннәрендә эшләү өчен 

компенсация характерындагы түләүләр), закон нигезендә һәм Татарстан 

Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният учреждениеләренең 

тиешле финанс елына расланган хезмәт хакы 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 күмәк шартнамәләр, килешүләр, локаль 

норматив актлар белән билгеләнә. 

5.3. Компенсация характерындагы түләүләр түбәндәге формула буенча 

исәпләнә: 

𝐵𝑘ℎ = 𝑂𝑑 × 𝐷𝑘ℎ ×
𝐻𝑓𝑘

𝐻𝑁
, 

монда: 

𝐵𝑘ℎ – компенсация характерындагы түләү; 

𝑂𝑑 – Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре гомумтармак 

һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең вазыйфаи 

окладлары; 

𝐷𝑘ℎ –компенсация характерындагы түләү өчен өстәмә түләүләр күләме; 

𝐻𝑓𝑘 – закон буенча компенсация характерындагы түләүләр каралган фактта 

эшләнгән вакыт; 

𝐻𝑁 – Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә кабул ителә торган 

җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр гомумтармак һөнәрләренең хезмәт 

хакының (база оклады) база ставкасы өчен сәгать нормасы. 

5.4. Нормальләрдән 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 тиеш түгел; 
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зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүче хезмәткәрләрнең 

хезмәт өчен түләү окладлар (вазыйфаи окладлар) белән чагыштырганда, хезмәт 

шартларын махсус бәяләү нигезендә, хезмәт шартларын 0,04 база оклады күләмендә, 

Төрле эш төрләре өчен билгеләнгән хезмәт хакы ставкалары белән чагыштырганда 

югарырак күләмдә билгеләнә; 

         сәгатьтән тыш эш өчен югары түләү эшнең беренче ике сәгате өчен сәгать 

ярымнан да ким булмаган күләмдә башкарыла, алдагы сәгатьләр өчен-икеләтә 

күләмдә; 

     һөнәрләрне (вазыйфалар)берләштерүдә, хезмәт күрсәтү зоналарын киңәйтүдә, эш 

күләмен арттырганда яки бурычларын башкаруда вакытлыча булмаган хезмәткәр 

эштән азат ителмичә, билгеләнгән хезмәт шартнамәсе, хезмәткәргә өстәмә 

җитештерелә. Өстәмә түләү күләме өстәмә эш күләмен һәм эчтәлеген исәпкә алып, 

хезмәт килешүе якларның килешүе буенча билгеләнә. 
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Татарстан Республикасы Зәй 

муниципаль районы Муниципаль 

мәдәният учреждениеләре 

җитәкчеләре, белгечләре һәм 

хезмәткәрләре гомумтармак 

һөнәрләренең эшче һәм гомумтармак 

вазыйфаларының һөнәри 

квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турындагы нигезләмәгә 

Кушымта 

 

 

Мактаулы исемнәр, Россия Федерацияс дәүләт бүләкләре ,  

Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге 

Составында, Союз һәм автоном республикалар 

Берлеге Совет Социалистик Республикаларга 

кызыксындыру характерындагы түләүләр бирелә торган исемлек 

 

№ 

п/п 

Мактаулы исем, дәүләт бүләкләре исемлеге 

 

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 
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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 

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 



 

16 

1 2 

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 

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 мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре 

2.1. Татарстан Республикасының халык артисты 

2.2. Татарстан Республикасы халык язучысы 

2.3. Татарстан Республикасының халык шагыйре 

2.4. Татарстан Республикасының халык укытучысы 

2.5. Татарстан Республикасының халык рәссамы 

2.6. Татарстан Республикасының атказанган агрономы 

2.7. Татарстан Республикасының атказанган артисты 
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2.8. Татарстан Республикасының Атказанган архитекторы 

2.9. Татарстан Республикасының атказанган ветеринария табибы 

2.10. Татарстан Республикасының атказанган табибы 

2.11. Татарстан Республикасының атказанган геологы 

2.12. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе 

2.13. Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе 

2.14. Татарстан Республикасының атказанган терлекчесе 

2.15. Татарстан Республикасының атказанган җир төзүчесе 

2.16. Татарстан Республикасының атказанган зоотехнигы 

2.17. Татарстан Республикасының атказанган уйлап табучысы 

2.18. Татарстан Республикасының Атказанган урманчысы 

2.19. Татарстан Республикасының Атказанган машина төзүчесе 

2.20. Татарстан Республикасының атказанган мелиораторы 

2.21. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

2.22. Татарстан Республикасының атказанган нефтьчесе 

2.23. Татарстан Республикасының атказанган югары мәктәбе хезмәткәре 

2.24. Татарстан Республикасының Атказанган торак-коммуналь хуҗалыгы 

хезмәткәре 

2.25. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре 

2.26. Татарстан Республикасының Атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре 

2.27. Татарстан Республикасының атказанган җиңел сәнәгать хезмәткәре 

2.28. Татарстан Республикасының атказанган азык-төлек сәнәгате хезмәткәре 

2.29. Татарстан Республикасының атказанган элемтә хезмәткәре 

2.30. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

2.31. Татарстан Республикасының атказанган халыкны социаль яклау хезмәткәре 

2.32. Татарстан Республикасының атказанган халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсе 

хезмәткәре 

2.33. Татарстан Республикасының атказанган транспорт хезмәткәре 
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2.34. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмәткәре 

2.35. Татарстан Республикасының атказанган рационализаторы 

2.36. Татарстан Республикасының Атказанган Эчке эшләр органнары хезмәткәре 

2.37. Татарстан Республикасының атказанган коткаручысы 

2.38. Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе 

2.39. Татарстан Республикасының атказанган укытучысы 

2.40. Татарстан Республикасының атказанган химигы 

2.41. Татарстан Республикасының атказанган экологы 

2.42. Татарстан Республикасының Атказанган икътисадчысы 

2.43. Татарстан Республикасының Атказанган энергетигы 

2.44. Татарстан Республикасының атказанган юристы 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның халык артисты 

3.2. СССРның халык рәссамы 

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 
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4. Союз республикалары мактаулы исемнәре составында 

 Совет Социалистик Республикалары Берлеге 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

4.98. Атказанган уйлап табучы 

4.99. Атказанган рационализатор 

4.100. Атказанган мастер 

4.101. Атказанган икътисадчы 

4.102. Атказанган хисапчы 

4.103. Эшче яшьләрнең атказанган остазы 

5. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном 

республикаларның мактаулы исемнәре 

5.1. Атказанган сәнәгать хезмәткәре 

5.2. Атказанган химик 

5.3. Атказанган машина төзүчесе 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

 

 

Эшләр идарәчесе вазыйфасын башкаручы                  Т.А. Лоптова 
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Зәй муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2018 елның 21 декабрендәге  

1902 номерлы карарына 

3 нче кушымта 

 

I. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр өлкәсе хезмәткәрләре 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт 

өчен түләү шартлары турында нигезләмә 
 

II. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы 

Муниципаль мәдәният учреждениеләренең фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр 

өлкәсе хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында (алга таба - нигезләмә) 

хезмәткәрләрнең окладларын формалаштыру тәртибен, компенсация һәм 

кызыксындыру характерындагы түләүләр шартларын һәм күләмнәрен, шулай ук 

аларны билгеләү критерийларын билгели. 

1.2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төшенчәләр һәм билгеләмәләр кулланыла: 

хезмәт өчен түләү системасы-учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартларын һәм күләмен билгеләүче нормалар җыелмасы, база окладлары (база 

вазыйфаи окладлары, хезмәт хакының база ставкалары), окладлары (вазыйфаи 

окладлар, тариф ставкалары) күләмен, шулай ук федераль законнар һәм Россия 

Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 

актлары нигезендә билгеләнгән компенсация һәм кызыксындыру характерындагы 

түләүләр дә кертеп; 

хезмәт хакының база ставкасы-эш яки җитәкче, белгеч, техник башкаручы һөнәре 

буенча һөнәри эшчәнлек алып баручы учреждение хезмәткәренең компенсация 

һәм стимуллаштыручы түләүләрне исәпкә алмыйча оклад, хезмәт хакы ставкасы; 

вазыйфаи оклад - календарь аена хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен 

хезмәткәрнең хезмәт (вазыйфаи) бурычларын компенсацион һәм 

стимуллаштыручы түләүләрне исәпкә алмыйча, билгеле бер календарь ай өчен 

түләүнең фиксацияләнгән күләме; 

хезмәткәрнең хезмәт хакы (хезмәт хакы) - 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. 
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1.3. Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Муниципаль мәдәният 

учреждениеләренең фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр өлкәсе хезмәткәрләре 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең (алга таба - 

фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләре) хезмәт хакы (хезмәт хакы) һөнәри 

квалификация төркемнәре хезмәткәрләреннән чыгып билгеләнә: 

окладлар (вазыйфаи окладлар), хезмәт хакы ставкалары; 

компенсация характерындагы түләүләр; 

кызыксындыру характерындагы түләүләр. 

1.4. Фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәренең профиль буенча эш стажының 

артуына яки мәгариф турындагы документларны яңадан торгызуга, 

квалификацияле категория бирелүгә бәйле рәвештә, мактаулы исем бирелүгә, 

ведомство аерымлык билгеләре белән бүләкләнүгә, фән докторы яисә фәннәр 

кандидаты гыйльми дәрәҗәсе бирелүгә, ел саен яки башка отпускта булу 

чорында, вакытлыча эшкә яраксызлыгы чорында, шулай ук хезмәт хакы алган 

башка чорларда хезмәт өчен түләү күләмен үзгәртүгә хокукы сакланып кала, аның 

хезмәтенә түләү күләмен үзгәртү әлеге чорларны тәмамлау буенча гамәлгә 

ашырыла. 

II. Фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләре хезмәтенә  

түләүнең база окладларын билгеләү 

    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 

Фәнни тикшеренүләр өлкәсендә фәнни хезмәткәрләр һәм структур бүлекчәләр 

җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 

Фәнни хезмәткәрләр 

Беренче квалификация дәрәҗәсе 

Кече фәнни 

хезмәткәр 

10 058 14 383 16 395 

Фәнни хезмәткәр 10 058 14 383 16 395 

Икенче квалификация дәрәҗәсе 
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Өлкән фәнни 

хезмәткәр 

 15 347 17 493 

Өченче квалификация дәрәҗәсе 

Әйдәп баручы фәнни 

хезмәткәр 

 15 482 17 648 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 

Структур бүлекчәләр 

җитәкчеләре 

 16 283 18 560 

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре 

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе 

Фәнни сәркатибе  16 283 18 560 

 

III. Фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең  

                              вазыйфаи окладларын формалаштыру тәртибе 

3.1. Фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары түбәндәге 

формула буенча исәпләнә: 

3.2. Оd = Оb x S, 

монда: 

Оd - фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

Оb - фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең әлеге Нигезләмәнең 2 бүлеге 

нигезендә кабул ителә торган база оклады күләме; 

S - фәнни тикшеренүләр өлкәсендә эшләүче белән шөгыльләнүче ставкаларның 

факттагы саны. 

3.2. Әгәр биләгән вазыйфа югары белем таләп итми икән - урта звено белгечләрен 

әзерләү программалары буенча бакалавриат йә специалитет яки магистратура, 

Урта һөнәри белем бирүне, югары белемле затлар - бакалавриат яки специалитет 

яки магистратура, урта звено белгечләрен әзерләү программалары буенча Урта 

һөнәри белемле вазыйфалар буенча Урта һөнәри белем бирү программалары 

буенча Урта һөнәри белем бирүне таләп итә. 

3.3. Вазыйфага квалификация таләпләре белем бирүнең төрле дәрәҗәләрен күздә 

тотса, фактта булган белем дәрәҗәсенә туры килә торган хезмәт өчен түләү 

разряды билгеләнә. 

3.4. Мәгариф дәрәҗәсе үзгәргән очракта фәнни тикшеренүләр өлкәсе 

хезмәткәренең хезмәт өчен түләү тәртибе тиешле дәрәҗәдәге белем алу турында 

дәүләт үрнәгендәге документ биргән вакыттан төзәтмәләр кертергә тиеш. 

 

IV. Кызыксындыру характерындагы түләү 

 

4.1. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә хезмәткәрләрне сыйфатлы хезмәт 

нәтиҗәләренә стимуллаштыруга юнәлдерелгән түләүләр, шулай ук башкарылган 

эш өчен бүләкләү керә. 

4.2. Түләү кызыксындыру характерындагы үз эченә ала: 

эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләү; 
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мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр; 

түләү булу өчен галимнәр дәрәҗәсе һәм исемнәре; 

профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

премиаль түләүләр сыйфаты өчен башкарылган эшләр; 

премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре. 

4.3. Эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләүләр аерым дәүләт учреждениеләрендә фәнни 

тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча 

исәпләнә: 

Вsd = Оd x Dsd, 

 

монда: 

Вsd - эшчәнлек үзенчәлеге өчен түләү; 

Оd - фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары; 

Dsd - эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмә түләү күләме. 

Өстәмә эшчәнлек үзенчәлеге күләме 1 таблицада китерелгән. 

4.4. Әлеге учреждениедә, бүлекчәдә һәм вазыйфада конкрет эш шартларын исәпкә 

алып, эшчәнлек үзенчәлеге өчен өстәмәләр билгеләнә торган фәнни тикшеренүләр 

өлкәсе хезмәткәрләре вазыйфаларының исемлеге һәр учреждение тарафыннан 

сайлау профсоюз органы (яки хезмәткәрләрнең мәнфәгатьләрен яклау вәкаләтле 

башка орган) белән килешү буенча раслана.  

1 нче таблица  

Эшчәнлекнең үзенчәлеге өчен тәкъдим ителә торган өстәмәләр күләме 

 

    N 

п/п 

Эшчәнлек үзенчәлеге өчен 

өстәмә билгеләү нигезләре 

Квалификация 

дәрәҗәсе 

Өстәмә күләме, 

процент 

1. Төбәк әһәмиятендәге 

мәдәният 

учреждениеләрендә эш 

 

1 20 

2 25 

3 30 

4 40 

2. Региональ әһәмияттәге 

мәдәният 

учреждениеләрендә 

гамәли эштә ике дәүләт 

телен куллану 

1 - 4 10 

 

4.5. Мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр фәнни 

тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча 

исәпләнә: 

Вpz = Оd x Dpz, 
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монда: 

Вpz - мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен түләү; 

Оd - фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең вазыйфаи оклады; 

Dpz - мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен өстәмә түләүләр күләме. 

4.6. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Татарстан 

Республикасының мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре, автоном 

республикаларның мактаулы исемнәре булу өчен өстәмә түләү күләме 8 процент 

тәшкил итә.Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия 

Федерациясенең, Совет Социалистик Республикалар Берлегенең, Союз 

Республикаларының мактаулы исемнәре булу өчен өстәмә түләү күләме 10 

процент тәшкил итә.Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет 

Социалистик Республикалары Берлеге, Союз һәм автономияле республикалар 

мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 

кушымтасында китерелгән. 

4.7. Мактаулы исемнәр, дәүләт бүләкләре булу өчен түләүләр күләмен билгеләү 

мактаулы исем, дәүләт бүләкләре бирелгән көннән алып башкарыла. Ике һәм 

аннан да күбрәк мактаулы исемнәре булган фәнни тикшеренүләр өлкәсе 

хезмәткәрләренә ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре, мактаулы исемнәр, 

дәүләт бүләкләре булган өчен түләү фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрен 

сайлау буенча дәүләт бүләкләренең берсе буенча билгеләнә. 

4.8. Галимнәр дәрәҗәсе һәм исемнәре булган өчен түләүләр фәнни тикшеренүләр 

өлкәсе хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

Вusz = Оd x Dusz, 

монда: 

Вusz - галимнәр дәрәҗәсе һәм исемнәре булу өчен түләү; 

Оd - фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең вазыйфаи оклады; 

Dusz - күләме өстәмәләр булу өчен галимнәр дәрәҗәсе һәм исемнәре. 

4.9. Галимнәр дәрәҗәсе һәм исемнәре булу өчен түләү Россия Федерациясе 

Хөкүмәте тарафыннан расланган дәрәҗә галимнәр һәм гыйльми дәрәҗәләр һәм 

исемнәр Бердәм реестрына кертелгән исемнәр өчен бирелә. 

Гыйльми дәрәҗәгә ия булу өчен түләү күләмен билгеләү гыйльми дәрәҗәгә ия 

булу турындагы карар үз көченә кергән көннән алып башкарыла. Фән докторы 

гыйльми дәрәҗә бирү турындагы карар аны Югары аттестация комиссиясе 

Президиумы кабул иткән көннән үз көченә керә. Фән кандидатының гыйльми 

дәрәҗәсен бирү турындагы карар Югары аттестация комиссиясе Президиумы 

тарафыннан фәннәр кандидаты дипломы бирү турында Карар кабул ителгән 

көннән үз көченә керә. 

Галимнәр исемлекләре булу өчен түләү күләмен билгеләү галим исеме бирелгән 

көннән алып башкарыла. 

Гыйльми дәрәҗәсе һәм гыйльми исеме булган фәнни тикшеренүләр өлкәсе 

хезмәткәрләренә гыйльми дәрәҗә һәм гыйльми исем өчен түләү күләме буларак 

исәпләнә. 
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Галимнәр дәрәҗәсе һәм исемнәре булу өчен өстәмәләр күләме 2 таблицада 

китерелгән. 

2 нче таблица  

Галимнәр дәрәҗәсе һәм исемнәре булу өчен өстәмә күләме 

    

Галимнәр дәрәҗәсе һәм исемнәре 

булу өчен өстәмәләр билгеләү 

нигезе 

Өстәмә күләме, процент 

 дәүләт 

учреждениеләрендә 

төбәк 

әһәмиятендәге 

учреждениеләрдә 

Гыйльми дәрәҗәсе фәннәр докторы 

фән тармагы буенча нигезендә 

номенклатуре белгечлекләре фәнни 

хезмәткәрләр 

20 60 

Фәнни дәрәҗәсе фәннәр кандидаты 

буенча фән өлкәсе буенча 

номенклатуре буенча белгечлекләр 

фәнни хезмәткәрләр 

10 30 

Гыйльми исеме профессор 

белгечлеге буенча номенклатуре 

белгечлекләре фәнни хезмәткәрләр 

40 80 

Гыйльми исеме доцент белгечлеге 

буенча номенклатуре 

белгечлекләре фәнни хезмәткәрләр 

20 40 

 

4.10. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр һөнәри квалификация төркемнәре 

буенча профиль буенча эшнең дәвамлылыгына карап билгеләнә һәм формула 

буенча исәпләнә: 

Вs = Оd x Ds, 

монда: 

Вs - профиль буенча эш стажы өчен түләү; 

Оd - фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең вазыйфаи оклады; 

Ds - профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме. 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә күләме 3 таблицада китерелгән. 

 

3 нче таблица  

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләүләр күләме 
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Һөнәри квалификация 

төркеменең исеме 

Квалификация 

дәрәҗәсе 

Стаж буенча 

төркем 

Өстәмә 

күләме, 

процент 

Фәнни тикшеренүләр 

өлкәсе хезмәткәрләре 

вазыйфаларының 

һөнәри квалификация 

төркеме 

1 - 4 3 елдан 10  елга 

кадәр 

12 

 10 елдан 15 елга 

кадәр 

14 

 15 елдан 20 елга 

кадәр 

16 

  20 елдан 25 елга 

кадәр 

18 

  25 елдан артык 22 

 

4.11. 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. 

4.12. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен премиаль түләүләр билгеле бер вакыт 

(ай, квартал, ел) өчен хезмәт нәтиҗәләре буенча фәнни тикшеренүләр өлкәсе 

хезмәткәрләренә билгеләнә. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү 

күләменә йогынты ясый торган төп критерий булып Татарстан Республикасы 

мәдәният министры боерыгы белән расланган фәнни тикшеренүләр өлкәсе 

хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийларының иң чик 

дәрәҗәсенә ирешү тора. 

4.13. Фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 

бәяләү критерийлары аның җитәкчесе тарафыннан раслана. Фәнни тикшеренүләр 

өлкәсе хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийларының 

конкрет әһәмияте һәм түләүләрне гамәлгә ашыру шартлары ел саен учреждение 

алдында торган бурычлардан чыгып билгеләнә. 

4.14. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләү күләме, тәртибе һәм шартлары 

учреждениенең локаль норматив хокукый актлары һәм күмәк шартнамәләр белән 

билгеләнә. 

4.15. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен премиаль түләүләр һөнәри 

квалификация төркемнәре буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

Вk = Оd x Dk, 

монда: 

Вk - премиаль түләүләр сыйфаты өчен башкарылган эшләр; 

Оd - фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең вазыйфаи оклады; 

Dk - иң чик күләме өстәмәләр сыйфаты өчен башкарылган эшләр. 

Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен өстәмә күләмнәренең чик күләме 4 нче 

таблицада китерелгән. 

4 нче таблица  

Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен өстәмә хакларның чик күләме 
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   Һөнәри квалификация төркеменең 

исеме 

Квалификация 

дәрәҗәсе 

Өстәмә күләме, 

процент 

 фәнни тикшеренүләр өлкәсендә 

фәнни хезмәткәрләр һәм структур 

бүлекчәләр җитәкчеләре 

вазыйфаларының һөнәри 

квалификация төркеме 

1 22 

2 22 

3 22 

4 40 

 

4.16. Премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләре фәнни тикшеренүләр өлкәсе 

хезмәткәрләренә юбилей даталары, аерымлык билгеләре, Рәхмәт Хатлары, 

Грамота, дәүләт бүләкләре һәм оешманың локаль актлары һәм күмәк 

шартнамәләр белән билгеләнгән башка нигезләр буенча бер үк вакытта билгеләнә. 

4.17. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләре "Социаль өлкә тармакларында 

мәдәният өлкәсенең нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән үзгәрешләр" чаралар 

планы ("юл картасы") турында "Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2013 елның 4 апрелендәге 227 номерлы карары белән расланган 

чаралар планы ("юл картасы") үтәлгәндә Татарстан Республикасы дәүләт 

мәдәният учреждениеләренең фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләре 

эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру максатларында бер үк вакытта билгеләнә 

ала, шул исәптән "Социаль өлкә тармакларында мәдәният өлкәсенең 

нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән үзгәрешләр" чаралар планын ("юл 

картасы") гамәлгә ашырганда, мәдәният өлкәсенең нәтиҗәлелеген арттыруга 

юнәлдерелгән". 

4.18. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләрен гамәлгә ашыру күләме, 

тәртибе һәм шартлары учреждениенең локаль норматив хокукый актлары һәм 

күмәк шартнамәләр белән билгеләнә. 

 

V. Компенсация характерындагы түләүләр 

 

5.1. Учреждениеләрдә компенсация характерындагы түләүләргә түбәндәгеләр 

керә: 

белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләүләр; 

авыр эшләрдә, зарарлы һәм (яки) куркыныч һәм башка үзенчәлекле хезмәт 

шартлары белән эшләүдә мәшгуль фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренә 

түләү; 

нормаль квалификациядән читкә киткән шартларда (төрле квалификация эшләрен 

башкарганда, һөнәрләрнең (вазыйфаларның) бергә кушылуы, гадәттән тыш эш, 

төнге вакытта эшләү һәм нормаль эштән читкә киткән башка шартларда эшләү 

өчен түләүләр) эш өчен түләү. 

5.2. Компенсация характерындагы түләүләр, аларны гамәлгә ашыру күләмнәре 

һәм шартлары хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган 

башка норматив хокукый актлар нигезендә күмәк шартнамәләр, килешүләр, 

локаль норматив актлар белән билгеләнә. 
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5.3. Белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләүләр түбәндәге формула буенча 

исәпләнә: 

Вsm = Dsm x S, 

монда: 

Вsm - белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү; 

Dsm - белгечләргә авыл җирендә эшләгән өчен түләү күләме 1 388,5 сум тәшкил 

итә; 

S - фәнни тикшеренүләр өлкәсендә эшләүче белән шөгыльләнүче ставкаларның 

факттагы саны. 

5.4. Авыр эшләрдә, зарарлы һәм (яки) куркыныч һәм башка үзенчәлекле хезмәт 

шартлары белән эшләүдә мәшгуль фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренә 

компенсация характерындагы түләүләр һәм нормаль квалификациядән (төрле 

квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрнең (вазыйфаларның) бергә 

кушылуы, дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм нормальләрдән читкә 

тайпылучы башка шартларда эшләр башкарганда) тайпыла торган шартларда 

эшләгән өчен түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 

 
монда: 

Вkh - компенсация характерындагы түләүләр; 

Оd - фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең вазыйфаи оклады; 

Dkh - компенсация характерындагы түләүгә өстәмәләр күләме; 

Hfsd - закон буенча компенсация характерындагы түләүләр каралган фактта 

файдаланылган вакыт; 

Hn - Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә кабул ителә торган фәнни 

тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең хезмәт хакының база ставкасы (база 

оклады) өчен сәгать нормасы. 

5.5. Нормаль (төрле квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрнең 

(вазыйфаларның) бергә кушылуы, дәрестән тыш эш, төнге вакытта эшләү һәм 

нормальләрдән читкә тайпылучы башка шартларда эшләр башкарганда) нормаль 

эштән читкә киткән шартларда эшләү өчен түләүләр түбәндәге күләмнәрдә 

билгеләнә: 

төнлә һәр эш сәгате нормаль шартларда эшләү белән чагыштырганда, югарырак 

күләмдә түләнә, әмма Россия Федерациясенең законнар һәм башка норматив 

хокукый актлары белән билгеләнгән күләмнән ким түгел; 

фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрен үзенә билгеләнгән ял көне графигы яки 

эшләми торган бәйрәм көне эшкә җәлеп иткән очракта эш икеләтә күләмдә 

түләнә; 

хезмәт окладын алучы фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренә, ял һәм 

эшләми торган бәйрәм көне эш вакытының айлык нормасы чикләрендә 

башкарылса, бер айлык нормадан да ким булмаган көндезге яки сәгать база 

ставкасы күләмендә, әгәр дә эш бер айлык нормадан артык булса, бер көнлек яки 

сәгать база окладыннан да ким булмаган күләмдә башкарыла. 
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5.6. Ял яки эшләми торган бәйрәм көнендә эшләгән фәнни тикшеренүләр өлкәсе 

хезмәткәре 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. 

5.7. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүдә мәшгуль фәнни 

тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү окладлар (вазыйфаи 

окладлар), хезмәт шартлары нормаль булган эш төрләре өчен билгеләнгән хезмәт 

хакы ставкалары белән чагыштырганда, хезмәт шартларын махсус бәяләү 

нигезендә вазыйфаи окладның 4 проценттан да ким булмаган күләмдә билгеләнә. 

5.8. Социаль-хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча Россия өчьяклы 

комиссиясе фикерен исәпкә алып, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

зарарлы, куркыныч һәм башка үзенчәлекле хезмәт шартлары белән авыр эшләр, 

эшләр исемлеге билгеләнә. 
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Татарстан Республикасы Зәй муниципаль 

 районы муниципаль мәдәният учреждениеләренең 

 фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр өлкәсе 

 хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация 

 төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү  

шартлары турындагы нигезләмәгә  

Кушымта 

 

 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, 

 Союз һәм автоном республикалар мактаулы исемнәр,  

дәүләт бүләкләре исемлеге 
  N 

п/п 

Мактаулы исем, дәүләт бүләкләре исемлеге 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган сәнгать эшлеклесе 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган фән эшлеклесе 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган югары мәктәбе хезмәткәре 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре 

2. Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, мактаулы исемнәре 

2.1. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе 

2.2. Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе 

2.3. Татарстан Республикасының атказанган югары мәктәбе хезмәткәре 

2.4. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре 

3. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында союздаш 

республикаларның мактаулы исемнәре 

3.1. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

3.2. Атказанган халык мәгарифе хезмәткәре 

3.3. Югары мәктәпнең атказанган эшлеклесе 

4. Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында автоном 

республикаларның мактаулы исемнәре 
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4.1. Югары мәктәпнең атказанган хезмәткәре 

4.2. Атказанган сәнгать эшлеклесе 

4.3. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

4.4. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

4.5. Атказанган фән эшлеклесе 

Эшләр идарәчесе вазыйфасын башкаручы                  Т.А. Лоптова 

 


