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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитетының «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы яшьләр

сәясәте дәүләт оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары
турында " 2018 елның 29 августында чыккан 3070 нче карарына

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»

Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Татарстан
Республикасында  яшьләр сәясәте  дәүләт  оешмалары хезмәткәрләренең  хезмәт
өчен  түләү  шартлары  турында»2018  елның  14  августындагы  665  номерлы
Карарын үтәү йөзеннән карар бирәм: 

1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  яшьләр
сәясәте  дәүләт  оешмалары  хезмәткәрләренең  хезмәт  өчен  түләү  шартлары
турында " 29.08.18 № 3070 карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

2.  Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес
буенча бастырып чыгарырга (халыкка игълан итәргә): http://pravo.tatarstan.ru һәм
Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  Лаеш  муниципаль
районының рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча: http://laishevo.tatarstan.ru.

 3.  Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка
килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.

 4.  Әлеге  карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  җитәкчесенең  беренче
урынбасары А. Г. Карсаловка йөкләргә.

 Җитәкче:                                           М. В. Фадеев

http://laishevo.tatarstan.ru/
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карарына  Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитетының «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы

яшьләр сәясәте дәүләт оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү
шартлары турында " 2018 елның 29 августында чыккан 3070 нче

карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

1."V кисәк кертергә түбәндәге үзгәрешләр: 

1.1. 2.4 пунктның алтынчы абзацында «26,5» саннарын «41,0»санына 
алмаштырырга.

 1.2. 6 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

 Таблица 6 

Хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр күләме

Һөнәри квалификация төркеменең
исеме

Квалификация дәрәҗәсе Өстәмә
күләме,
процент

Беренче дәрәҗәдәге укыту – 
ярдәмче персонал хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри 
квалификация төркеме

-
41,0

Икенче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче
персонал хезмәткәрләре 
вазыйфаларының һөнәри 
квалификация төркеме

Беренче
41,0

Педагогик хезмәткәрләр 
вазыйфаларының һөнәри 
квалификация төркеме

Беренче - Дүртенче 41,0

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре
вазыйфаларының профессиональ 
квалификация төркеме

Беренче 46,0

Икенче 49,0

1.3. 4.4 пунктның алтынчы абзацында «26,5» саннарын " 41,0» санына 
алмаштырырга, 11 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:



Таблица 11

Хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр 

Һөнәри квалификация төркеменең 
исеме

Вазыйфаның исеме Өстәмә күләме,
процент

1 2 3
Һөнәри квалификация төркеме 
«ярдәмче составның технологик 
башкаручылары һәм артистлары 
вазифалары»

Барлык вазыйфалар 41,0

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

Аккомпаниатор,
костюмер мөдире 49,0

Һәвәскәрләр
берләшмәсе түгәрәге

җитәкчесе,
кызыксынулар буенча

клуб,
культорганизаторлар

61,0

Профессиональная 
квалификационная группа 
«должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
ведущего звена" 

Барлык вазыйфалар 49,0

Группа профессиональной 
квалификации " должность 
руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии»

Барлык вазыйфалар 49,0

1.4. VIII бүлекнең 8 пунктындагы бишенче абзацында «10» саннарын 
«20»санына алмаштырырга.
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