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КАРАР

«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты
ведомство буйсынуындагы яшьләр сәясәте муниципаль оешмалары һәм аерым
типлаштырылмаган оешмалар хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары
турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт өчен түлҽү шартлары турында» 2018 ел, 17 август, 665 нче карары
белҽн расланган «Татарстан Республикасы Яшьлҽр эшлҽре министрлыгы ведомствосындагы
яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары һҽм
аерым типлаштырылмаган оешмалар
хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт өчен түлҽү шартлары турындагы нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү
хакында” 2019 елның 21 июнендҽге 505 номерлы карарына таянып Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы Башкарма комитеты карар итте:
1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 2018
елның 24 августындагы 176а номерлы карары белҽн расланган “Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы Башкарма комитеты карамагындагы яшьлҽр сҽясҽте муниципаль
оешмалары һҽм аерым типлаштырылмаган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт өчен түлҽү
шартлары турындагы нигезлҽмҽгҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ:
V кисҽктҽ
2.4 пунктның алтынчы абзацында «26,5» саннарын “41,0” санына алмаштырырга;
6 таблицаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«6нчы таблица
Хезмҽт интенсивлыгы өчен өстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме
Һөнҽри квалификация төркеменең исеме
квалификация дҽрҽҗҽсе
Беренче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче
персоналның профессиональ
квалификация төркеме
Икенчк дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче
персоналның профессиональ
квалификация төркеме
Педагогик хезмҽткҽрлҽр вазыйфаларының
һөнҽри квалификация төркеме
Структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре
вазыйфаларының профессиональ
квалификация төркеме

өстҽмҽлҽр күлҽме, процентларда

беренче

41,0

беренче

41,0

беренче -дүртенче

41,0

беренче
икенче

46,0
49,0»;

4.4 пунктның алтынчы абзацында «26,5» саннарын “41,0” санына алмаштырырга;
11 нче таблицаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«11нче таблица
Хезмҽт интенсивлыгы өчен өстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме

Һөнҽри квалификация төркеменең исеме

Вазыйфаның исеме

"Ярдҽмче
составның
техник
башкаручылары
һҽм
артистлары
вазифалары"
профессиональ
квалификация төркеме
"Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм
кинематография
хезмҽткҽрлҽре
вазыйфалары"
профессиональ
квалификация төркеме

Барлык вазифалар

"Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният,
сҽнгать
һҽм
кинематография
хезмҽткҽрлҽре
вазыйфалары"профессиональ
квалификация төркеме

өстҽмҽлҽр күлҽме,
процентларда
41,0

аккомпаниатор,
костюмер мөдире
түгҽрҽк
җитҽкчесе,
һҽвҽскҽрлҽр берлҽшмҽсе,
кызыксыну
клубы
җитҽкчесе,
культорганизатор
Барлык вазифалар

49,0

Барлык вазифалар

49,0»;

61,0

49,0

"Мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография
учреждениелҽренең җитҽкче составы
вазыйфасы"профессиональ квалификация
төркеме

VIII бүлекнең 8 пунктындагы бишенче абзацында «10» саннарын «20»санына
алмаштырырга.
2. Ҽлеге карарның гамҽлдҽ булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгҽн хокук
мөнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла дип билгелҽргҽ.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге
җитҽкчесе Р.Р. Хабибуллинга йөклҽргҽ.
Руководитель

А.Н. Гыйбадуллин

