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«Татарстан Республикасының Терри-

ториаль мәҗбүри медицина иминияте 

фонды» дәүләт учреждениесе 

хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү 

шартлары турында  

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән «Татарстан Республикасының Территориаль мәҗбүри ме-

дицина иминияте фонды» дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү 

шартлары турында нигезләмәне расларга.  

2. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

«Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды» 

дәүләт учреждениесе директоры урынбасары, идарә башлыгы – баш хисапчы, бел-

гечләре, аның филиалы директоры, директор урынбасары һәм белгечләренең айлык 

вазыйфаи окладларын арттыру Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләренең айлык вазыйфаи окладларын арттыру өчен каралган күләмнәрдә 

һәм вакытларда гамәлгә ашырыла; 

«Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды» 

дәүләт учреждениесе эшчәнлегенә техник хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнүче 

хезмәткәрләргә айлык тариф ставкаларын һәм компенсация түләүләрен күтәрү Татар-

стан Республикасы бюджетыннан финанслана торган Татарстан Республикасы Бюд-

жет өлкәсе оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф 

челтәре кагыла торган шундый ук категорияләрдәге хезмәткәрләрнең айлык тариф 

ставкаларын һәм компенсация түләүләрен арттыру өчен каралган күләмнәрдә һәм 

срокларда гамәлгә ашырыла. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республи-

касы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды» дәүләт учреждениесе ту-

рындагы нигезләмәне раслау турында» 2011 ел, 10 июнь, 472 нче карары белән 
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расланган 2011 елның 10 июнендәге карары белән расланган «Татарстан Республи-

касы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды» дәүләт учреждениесе ту-

рындагы нигезләмәгә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 

09 апрель, 242нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

15 пунктның икенче абзацын үз көчен югалткан дип танырга; 

20.12 пунктны үз көчен югалткан дип танырга. 

4. «Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте 

фонды» дәүләт учреждениесенә «Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри 

медицина иминияте фонды» дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренең хезмәт өчен 

түләү шартларын җайга сала торган локаль актларын әлеге карарга туры китерергә. 

5. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

әлеге карарны бастырып чыгару белән «Татарстан Республикасы Территориаль 

мәҗбүри медицина иминияте фонды» дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренә хезмәт 

өчен түләүнең башка шартлары кулланылмый; 

әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә керә 

һәм 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                     А.В.Песошин 


