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КАРАР 

       06.05.2019                                                                       № 370 

 

2018 елның 24 августындагы “Муниципаль 

мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең 

хезмәте өчен түләү шартлары турында”гы 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 738 номерлы Карарына 

үзгәрешләр кертү турында  

 

 Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

 

 1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 24 августындагы “Муниципаль мәдәният учреждениеләре 

хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү шартлары турында”гы 738 номерлы Карарына 

(алга таба – Карар) түбәндәге үзгәрешләр кертергә:  

1.1. Карарның 1 нче кушымтасында:  

1) Карарның 1 номерлы кушымтасының 1.2 пунктындагы өченче, дүртенче 

абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 “хезмәт хакының база оклады (база вазыйфаи оклады), хезмәт хакының база 

ставкасы - минималь оклад (вазыйфаи оклад), эш яки җитәкче һөнәре буенча һөнәри 

эшчәнлек алып баручы дәүләт яки муниципаль учреждение хезмәткәренең хезмәт 

хакы ставкасы, тиешле һөнәри квалификация төркеменә керүче белгеч, техник 

башкаручының хезмәт хакы ставкасы, компенсация, стимуллаштыручы һәм социаль 

түләүләрне исәпкә алмыйча;  

оклад (вазыйфаи оклад) - стимуллаштыручы һәм социаль түләүләрне исәпкә 

алмыйча, календарь аена хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен хезмәткәрнең 

хезмәте өчен түләүнең билгеләнгән күләме;”; 



 2) 6.1 пунктындагы өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүдә мәшгуль 

хезмәткәрләргә түләүләр;”;  

3) 6.4 пунктының беренче абзацында “зарарлы һәм (яки) куркыныч һәм башка 

үзенчәлекле хезмәт шартлары белән авыр эшләрдә” сүзләрен “зарарлы һәм (яки) 

куркыныч хезмәт шартлары белән эшләрдә” сүзләренә алмаштырырга; 

 

1.2. карарның 2 нче кушымтасында:  

1) карарның 1 номерлы кушымтасының 1.2 пунктындагы өченче, дүртенче 

абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 “хезмәт хакының база оклады (база вазыйфаи оклады), хезмәт хакының база 

ставкасы - минималь оклад (вазыйфаи оклад), эш яки җитәкче, белгеч, техник 

башкаручы һөнәре буенча һөнәри эшчәнлек алып баручы муниципаль учреждение 

хезмәткәренең хезмәт хакы ставкасы, тиешле һөнәри квалификация төркеменә 

керүче компенсация,  компенсация, стимуллаштыра торган һәм социаль түләүләрне 

исәпкә алмыйча; оклад (вазыйфаи оклад) - календарь аена хезмәт (вазыйфаи) 

бурычларын үтәгән өчен хезмәткәрнең хезмәте өчен түләүнең билгеләнгән күләме, 

стимуллаштыручы һәм социаль түләүләрне исәпкә алмыйча, теркәлгән;  

  

2) 6.1 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

“зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүдә мәшгуль 

хезмәткәрләргә түләүләр;”;  

3) 6.4 пунктының беренче абзацында “зарарлы һәм (яки) куркыныч һәм башка 

үзенчәлекле хезмәт шартлары белән авыр эшләрдә”  сүзләрен “зарарлы һәм (яки) 

куркыныч хезмәт шартлары белән эшләрдә” сүзләренә алмаштырырга; 

  1.3. карарның 1 номерлы кушымтасының 3 нче кушымтасында 1 нче 

кушымтаның 1.2 пунктындагы өченче, дүртенче абзацларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

“хезмәт хакының база оклады (база вазыйфаи оклад), хезмәт хакының база 

ставкасы - минималь оклад (вазыйфаи оклад), эш яки җитәкче, белгеч, техник 

башкаручы һөнәре буенча һөнәри эшчәнлек алып баручы муниципаль учреждение 

хезмәткәренең хезмәт хакы ставкасы, тиешле һөнәри квалификация төркеменә 

керүче компенсация,   компенсация, стимуллаштыра торган һәм социаль түләүләрне 

исәпкә алмыйча;  

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

өчен хезмәткәрнең хезмәт өчен түләүнең билгеләнгән күләме, стимуллаштыручы 

һәм социаль түләүләрне исәпкә алмыйча, теркәлгән;; 

1.4. карарның 4 номерлы кушымтасының өченче,1 номерлы кушымтаның 1.2 

пунктының дүртенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  



“хезмәт хакының база оклады (база вазыйфаи оклад), хезмәт хакының база 

ставкасы - минималь оклад (вазыйфаи оклад), эш яки җитәкче, белгеч, техник 

башкаручы һөнәре буенча һөнәри эшчәнлек алып баручы муниципаль учреждение 

хезмәткәренең хезмәт хакы ставкасы, тиешле һөнәри квалификация төркеменә 

керүче компенсация,   компенсация, стимуллаштыра торган һәм социаль түләүләрне 

исәпкә алмыйча;  

оклад (вазыйфаи оклад) -  стимуллаштыручы һәм социаль түләүләрне исәпкә 

алмыйча календарь аена хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен хезмәткәрнең 

хезмәте өчен түләүнең билгеләнгән күләме;   

  

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтында һәм “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәренең Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында 

урнаштырырга.  

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.  

 

Җитәкче                                                                                     Р. М. Заһидуллин 

 

  


