






Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитетының       

2019елның  «26» июнендҽге  

288 номерлы карарына  

Кушымта    

 

 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы башкарма 

комитеты  ведомствосындагы яшьлҽр сҽясҽте муниципаль оешмалары  

һҽм типлаштырылмаган аерым оешма  хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт хакы 

түлҽү шартлары шартлары турында 

Нигезлҽмҽ 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

Ҽлеге Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы башкарма 

комитеты  ведомствосындагы яшьлҽр сҽясҽте муниципаль оешмалары  

һҽм типлаштырылмаган аерым оешма  хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт хакы 

түлҽү шартлары шартлары турында Нигезлҽмҽ   (алга таба  — яшьлҽр 

сҽясҽте оешмалары),  хезмҽткҽрлҽр окладын формалаштыру тҽртибен, 

компенсацион һҽм  стимуллаштыру характерындагы түлҽү шартлары 

һҽм күлҽмен , шулай ук аларны билгелҽү критериелҽрен билгели. 

 Ҽлеге Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы башкарма 

комитеты  ведомствосындагы яшьлҽр сҽясҽте муниципаль оешмалары  һҽм 

типлаштырылмаган аерым оешма  хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт хакы түлҽү 

шартлары шартлары турында Нигезлҽмҽ   түбҽндҽге тҿшенчҽ һҽм 

билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

Хезмҽткҽ түлҽү системасы—    база  (вазыйфаи окладлар) түлҽвен дҽ, 

шулай ук федераль  канунчылык һҽм Россия  Федерациясе  һҽм Татарстан 

Республикасының башка    норматив  хокукый  актлары нигезендҽ 

билгелҽнгҽн компенсацион һҽм  стимуллаштыру характерындагы 

түлҽүлҽрне дҽ  кертеп    хезмҽткҽрлҽргҽ түлҽү шартлары һҽм күлҽмен  

билгелҽүче нормалар күплеге; 

база оклады — хезмҽткҽрнең компенсацион , стимуллаштыру социаль 

түлҽүлҽрдҽн тыш хезмҽте ҿчен оклад; 

вазыйфаи оклад — хезмҽткҽрнең компенсацион , стимуллаштыру 

социаль түлҽүлҽрдҽн тыш , календарь ай ҿчен    фактта эшлҽнгҽн вакытына 

билгеле бер авырлыктагы  хезмҽт вазыйфаларын башкару ҿчен билгелҽнгҽн 

түлҽү күлҽме ;  

хезмҽт хакы (хезмҽткҽрнең хезмҽте ҿчен түлҽү) — хезмҽткҽрнең   

квалификациясе, башкарган эше авырлыгы, күлҽме, сыйфаты һҽм эш 



шартларына карап, хезмҽте ҿчен компенсацион , стимуллаштыру социаль 

түлҽүлҽрдҽн тыш түлҽү; 

  компенсацион   характерындагы түлҽүлҽр — компенсацион  

характердагы ҿстҽп түлҽүлҽр, шул исҽптҽн   нормадан кайтыш шартларда 

эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр; 

стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽр — ҿстҽп түлҽүлҽр, премия-

лҽр һҽм башка бүлҽклҽү түлҽүлҽре. 

3. Татарстан Республикасы яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының физик   

культура һҽм  спорт хезмҽте вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме, 

мҽгариф хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме,  

медицина һҽм   фармацевтика хезмҽте вазыйфалары һҿнҽри квалификацион 

тҿркеме, мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽте вазыйфалары 

һҿнҽри квалификацион тҿркеме   (алга таба  — физик   культура 

хезмҽткҽрлҽре, мҽгариф хезмҽткҽрлҽре,  медицина  хезмҽткҽрлҽре, мҽдҽният  

хезмҽткҽрлҽре) хезмҽт хакы  (хезмҽткҽрнең хезмҽте ҿчен түлҽү)  

түбҽндҽгелҽрдҽн чыгып билгелҽнҽ: 

Вазыйфаи  оклад; 

стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽр; 

компенсацион   характерындагы түлҽүлҽр. 

4.  Эш стажы арту, белем алу, квалификацион категориягҽ ия булу, 

мактаулы исем бирелү, ведомство мактау билгелҽре белҽн бүлҽклҽнү белҽн 

бҽйле   хезмҽткҽрнең хезмҽт хакын арттыру хокукы еллык яки башка ял 

вакытына, вакытлыча эшкҽ ярамау чорына туры килгҽндҽ,яки башка хезмҽт 

хакы саклана торган чорларга туры килгҽндҽ,  хезмҽт хакын үзгҽртү ҽлеге 

күрсҽтелгҽн чор үткҽннҽн соң тормышка ашырыла.      

II. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында  хезмҽткҽрнең хезмҽт хакының база 

ҿлешен билгелҽү  

1. Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының физик   культура 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеменең база  

окладлары  түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 

Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

Вазыйфа 

атамасы 

Айга   база   оклады күлҽме, сум 

Гомуми 

тҿп белем , 

гомуми 

урта белем 

Урта һҿнҽри 

белем, тулы 

булмаган югары 

белем      

Югары һҿнҽри 
белем,   
«бакалавр», 

«магистр» яки 

«дипломлы  бел-

геч» квалифика-

циясе буенча 

аттестацияне 

уңышлы үткҽн 

затка бирелгҽн 

Икенче дҽрҽҗҽ физик   культура хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары һҿнҽри квалификацион 



тҿркеме 

Икенче 

квалификацион 

дҽрҽҗҽ  

Хореограф - 11687 14620 

 

2.  Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽгариф  хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеменең база  окладлары  түбҽндҽге 

күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:     

 

 Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

 Вазыйфа 

атамасы 

Айга   база   оклады күлҽме, сум 

 Гомуми тҿп 

белем , 

гомуми урта 

белем 

 Урта һҿнҽри 

белем, тулы 

булмаган югары 

белем      

 Югары һҿнҽри 

белем,   

«бакалавр», 

«магистр» яки 

«дипломлы  бел-

геч» квалифика-

циясе буенча 

аттестацияне 

уңышлы үткҽн 

затка бирелгҽн 

1 2 З 4 5 

 Беренче дҽрҽҗҽ укыту –ярдҽмче  персонал  һҿнҽри квалификацион  

тҿркеме   

Беренче  
Укыту бүлеге 

сҽркатибе  
9 489 9 868 - 

 Икенче дҽрҽҗҽ укыту –ярдҽмче  персонал  һҿнҽри квалификацион  

тҿркеме   

Беренче  

квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

  Режим 

буенча дежур 
- 10 015 10 020 

Кече тҽрбияче  9 550 10 015 - 

  педагогик хезмҽткҽрлҽр  вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме 

Беренче  

квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

Хезмҽт буенча 

инструктор 

  

- 11 680 14 200 

физик  

культура 

буенча 

инструктор 

- 11 680 14 200 

Музыкаль  

җитҽкче 
- 11 680 14 200 

икенче  

квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

Концертмейст

ер 
- 11 687 14 220 

 
Ҿстҽмҽ белем 

педагогы   
- 11 687 14 220 



Педагог-

оештыручы  
- 11 687 14 220 

Социаль 

педагог 
- 11 687 14 220 

Тренер-

укытучы 
- 11 687 14 220 

Инструктор-

методист 
- 11 687 14 220 

ҿченче  

квалификацион 

дҽрҽҗҽ  

Методист - - 14 232 

Ҿлкҽн 

инструктор-

методист 

- - 14 232 

Тҽрбияче  - 11 693 14 232 

Ҿлкҽн тренер-

укытучы 
- - 14 232 

Педагог-

психолог 
- 11 693 14 232 

дүртенче  

квалификацион 

дҽрҽҗҽ  

ҿлкҽнметодист - - 14 236 

Укытучы-

логопед 

(логопед) 

- - 14 236 

Ҿлкҽн 

тҽрбияче  
- - 14 236 

Структур подразделениелҽр җитҽкчелҽре профессиональ  квалификацион 

тҿркеме вазыйфалары 



Беренче  

квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

структур 

подразделение 

мҿдире 

(башлык): 

кабинет , 

лаборатория, 

бүлек, 

бүлекчҽ, 

сектор , 

укыту-кон-

сультацион  

пункт, укыту 

(укыту-

битештерү) 

остаханҽсе  

һ.б.  ҿстҽмҽ 

белем бирү 

программалар

ын гамҽлгҽ 

куючы 

структур  

подразделение 

- - 14 301 

икенче   

квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

ҿстҽмҽ белем 

бирү 

программалар

ын гамҽлгҽ 

куючы 

аерымланган 

структур 

подразделение 

мҿдире 

(башлык) 

- - 14 364 

«яшьлҽр белҽн эшлҽү белгече» һҽм «яшьлҽр белҽн социальэшлҽү 

белгече» вазыйфаларын үтҽүче хезмҽткҽрлҽрнеңб   оклады   : 

квалифицияле хезмҽткҽрлҽр (эшчелҽр) ҽзерлҽү программалары буенча 

Урта һҿнҽри белем , урта  звено хезмҽткҽрлҽр (эшчелҽр) ҽзерлҽү 

программалары буенча урта һҿнҽри белем, тулы булмаган югары белем-  



11 687 сум; бакалавр»,«магистр» яки «дипломлы  белгеч» квалификациясе 

буенча аттестацияне уңышлы үткҽн затка бирелгҽн югары һҿнҽри белем  ,   

— 14220 сум. 

З. Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының  медицина    хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеменең база  окладлары  түбҽндҽге 

күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:    

Квалификацион  

дҽрҽҗҽ 

Вазыйфа атамасы Айга   база   оклады 

күлҽме, сум 

Урта  медицина  һҽм   фармацевтик   персонал хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары һҿнҽри 

квалификацион тҿркеме   

икенче   квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

диета буенча  медицина шҽфкать 

туташы  

10 500 

ҿченче   квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

медицина шҽфкать туташы 11 000 

  Массаж буенча медицина шҽфкать 

туташы 

Табиблар һҽм  провизорлар һҿнҽри квалификацион тҿркеме   

икенче   квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

Табиб-белгечлҽр  (ҿченче һҽм 

дүртенче    квалификацион дҽрҽҗҽгҽ 

караган табиб-белгечлҽрдҽн кала)  

14 200 

Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының  медицина    хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеменең база  окладларына     

приоритет коэффициенты кулланыла. Ҿлкҽнең  приоритет  коэффициенты   

1,1гҽ тигез. 

Ҽлеге приоритет  коэффициентны   куллану    компенсацион һҽм  

стимуллаштыру   характерындагы түлҽүлҽр вакытында да исҽпкҽ алына. 

4. Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының  мҽдҽният    хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеменең база  окладлары  түбҽндҽге 

күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ:   : 

Вазыйфа атамасы Айга   база   оклады күлҽме, сум 

 Гомуми тҿп белем , 

гомуми урта белем 

Урта һҿнҽри белем, 

тулы булмаган 

югары белем        

 

  «бакалавр», 

«магистр» яки 

«дипломлы  белгеч» 

квалифика-циясе 

буенча аттестацияне 

уңышлы үткҽн затка 

бирелгҽн югары 

һҿнҽри белем 

 «ярдҽмче состав    техник башкаручылар һҽм    артистлар вазыйфалары» квалификацион  

тҿркеме һҿнҽри 

билет контролеры  9 489   

Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽте  вазыйфалары һҿнҽри 



квалификацион тҿркеме     

Аккомпаниатор  10 000 10 300 

Мҿдир-костюмер   10 000 10 300 

Культорганизатор  10 000 10 300 

Түгҽрҽк, 

кызыксынулар 

буенча  оешма, 

клуб җитҽкчесе   

 10 000 10 300 

Ҽйдҽп баручы звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽте  вазыйфалары һҿнҽри 

квалификацион тҿркеме     

Аккомпаниатор-

концертмеистер 

 10 500 13 000 

 Тавыш операторы  10 500 13 000 

Кинооператор  10 500 13 000 

Китапханҽ, музей 

һ.б. аналогик   

учреждение  һҽм 

оешма мҿхҽррире 

 10 500 13 000 

 клуб эше методи-

касы буенча белгеч  

 10 500 13 000 

Ут буенча рҽссам  10 500 13 000 

рҽссам-декоратор  10 500 13 000 

Рҽссам-бизҽүче  10 500 13 000 

рҽссам- фотограф  10 500 13 000 

«мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография учреждениелҽре  җитҽкчелҽре» хезмҽте  

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме 

мҽдҽният йорты 

(сарае),мҽдҽният 

һҽм ял паркы, 

халык иҗаты 

фҽнни-  методик 

үзҽге,  халык иҗаты 

йорты һ.б. аналогик   

учреждение  һҽм 

оешманың бүлек 

(сектор) мҿдире     

 11 700 14 300 

Тавыш режиссеры  11 700 14 зоо 

Режиссер-куючы    11 700 14 300 

Режиссер (дирижер, 

балетмейстер, 

хормейстер) 

 11 700 14 300 



массакүлҽм тама-

шалар режиссеры   

 11 700 14 300 

Художество 

җитҽкчесе 

 11 700 14 300 

Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының  мҽдҽният    хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеменең база  окладларына     

приоритет коэффициенты кулланыла. Ҿлкҽнең  приоритет  коэффициенты   : 

«ярдҽмче состав    техник башкаручылар һҽм    артистлар вазыйфалары» 

квалификацион  һҿнҽри тҿркеме ҿчен — 1,05; Урта звено мҽдҽният, 

сҽнгать һҽм кинематография хезмҽте  вазыйфалары һҿнҽри квалификацион 

тҿркеме, ҽйдҽп баручы  звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография 

хезмҽте  вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме  ҿчен        — 1,12; 

«мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография учреждениелҽре  җитҽкчелҽре» 

хезмҽте  вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме ҿчен— 1 ,25. 

Ҽлеге приоритет  коэффициентны   куллану  яңа база оклады 

формалаштыра һҽм   компенсацион һҽм  стимуллаштыру   характерындагы 

түлҽүлҽр вакытында да исҽпкҽ алына.. 

III. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының       хезмҽткҽрлҽре ҿчен часов   

база  окладына  (ставкага)  сҽгатьлҽр  нормасы 

Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларының       хезмҽткҽрлҽренең эш вакыты 

дҽвамлылыгы Россия  Федерациясе  Хезмҽт  кодексы һҽм Россия  

Федерациясенең  башка    норматив  хокукый  актлары белҽн билгелҽнҽ. 

IV Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары     хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 

окладларын     формалаштыру  тҽртибе 

Хезмҽткҽрлҽргҽ вазыйфаи оклад түбҽндҽге  формула буенча исшплҽнҽ: 

Od = Ob * S,  

монда: 

Od — Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары     хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи оклады; 

Ob — ҽлеге нигезлҽмҽнең П бүлеге нигезендҽ Яшьлҽр сҽясҽте 

оешмалары     хезмҽткҽрлҽренең   база  оклады күлҽме  ; 

S — Яшьлҽр сҽясҽте оешмалары     хезмҽткҽрлҽре алып торган 

ставкаларның фактик саны   

V.   Стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽр 



1. Стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽргҽ хезмҽткҽрне 

хезмҽтнең сыйфатлы нҽтиҗҽсенҽ   стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр 

керҽ.   

1.1. 1. Стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽр үз эченҽ ала: 

  квалификацион  категория ҿчен түлҽүлҽр; 

профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр; 

дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ мактаулы  исемнҽре ҿчен түлҽүлҽр; 

хезмҽт  интенсивлыгы  ҿчен түлҽүлҽр; 

премия һҽм башка бүлҽклҽү  түлҽүлҽре; 

башкара торган эшнең сыйфаты ҿчен түлҽүлҽр; 

авыл җирендҽ эшлҽү ҿчен   түлҽүлҽр. 

2. Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының физик   культура 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме ҿчен 

стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽр  . 

2.1. Квалификацион   категория ҿчен түлҽүлҽр  физик культура 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽлдҽге  квалификацион  категориясе    срогы 

чиклҽрендҽ  түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bkk = Od * Dkk ,  

монда: 

Bkk —   квалификацион   категория ҿчен түлҽүлҽр; 

Od — Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының физик   культура 

хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи  оклады; 

Dkk 1 таблицада  китерелгҽн —   квалификацион   категориягҽ ҿстҽмҽ 

түлҽү күлҽме. 

Таблица 1 

Квалификацион   категориягҽ ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 
Квалификацион   категория 

Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, 

процентов 

Икенче дҽрҽҗҽ  

икенче 

беренче квалификацион   категория 6,0 

Югары  квалификацион   категория 8,5 

Квалификацион   категория ҿчен түлҽү билгелҽү  (үзгҽртү) тиешле 

аттестацион   комиссиянең уңай карары чыккан кҿннҽн башкарыла. 

2.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр  профиль буенча эш 

дҽвамлылыгына бҽйлҽнгҽн һҽм  түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

 



монда: 

Bs — профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

Оd — Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының физик   культура 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаи оклады; 

Ds — 2 таблицада  китерелгҽн —   профиль буенча эш стажына  ҿстҽмҽ 

түлҽү күлҽме.  

Таблица 2 

Профиль буенча эш стажына  ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

  профессиональ  квалификацион  

тҿркем атамасы 

Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

  Стаж буенча 

тҿркем 

Ҿстҽмҽ 

түлҽү 

күлҽме, 

процентов 

Икенче дҽрҽҗҽ   физик   культура 

хезмҽткҽрлҽре (  2тҿркем) 

икенче   2 - 5 ел  2,5 

  5 -10 ел  3,5 

 10 - 15 ел  4,5 

  15 елдан артык 5,5 

  Профиль буенча эш стажына  ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽү  (үзгҽртү)  ҽгҽр 

моны дҽлиллҽүче  документлар оешмада булса, стаж үзгҽргҽн кҿннҽн, 

булмаса,  тиешле документ китерелгҽн кҿннҽн башкарыла.   

2.3. Дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ мактаулы  исемнҽре ҿчен 

түлҽүлҽр түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bpz = Od * Dpz , 

монда: 

Bpz — дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ мактаулы  исемнҽре ҿчен 

түлҽү; 

Od — Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының физик   культура 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаи оклады; 

Dpz — дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ мактаулы  исемнҽре ҿчен 

ҿстҽмҽ түлҽү. 

  Татарстан Республикасы,  Социалистик Советлар Союзы  

составындагы автоном  республикалары  дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме     6 процент . 

  Россия  Федерациясе, Совет  Социалистик   Республикалар Союзы, 

аның составындагы  республикалар дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ 

мактаулы  исемнҽре ҿчен түлҽү 7 процент. 

Ҽлеге дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ мактаулы  исемнҽр исемлеге  

Нигезлҽмҽнең 1 Кушымтасында китерелҽ.  



Дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ мактаулы  исемнҽре ҿчен түлҽүлҽр 

күлҽме билгелҽү  ике һҽм күбрҽк дҽүлҽт бҽлҽге иясе ҿчен хезмҽткҽр сайлавы 

буенча берсе ҿчен генҽ билгелҽнҽ.    

2.4. Хезмҽт  интенсивлыгы ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге  формула буенча 

исҽплҽнҽ:   

Bit = Od * Dit , 

монда: 

Bit — хезмҽт  интенсивлыгы ҿчен түлҽү; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының физик   культура 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаи оклады; 

Dit — хезмҽт  интенсивлыгы ҿчен түлҽү  күлҽме -41,0 процент . 

3. Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽгариф хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме ҿчен стимуллаштыру 

характерындагы түлҽүлҽр  күлҽме. 

3.1. Квалификацион   категория ҿчен түлҽүлҽр  мҽгариф 

хезмҽткҽрлҽренең гамҽлдҽге  квалификацион  категориясе    срогы 

чиклҽрендҽ  түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bkk = Od * Dkk , 

монда: 

Bkk — квалификацион   категория ҿчен түлҽүлҽр; 

Od — Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи  оклады;   

Dkk — 3 таблицада  китерелгҽн —   квалификацион   категориягҽ ҿстҽмҽ 

түлҽү күлҽме. 

Таблица 3 

 

 Мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ квалификацион  категория ҿчен  

ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме    

Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 
Квалификацион   категория 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, процентов 

педагогик хезмҽткҽрлҽр квалификацион  һҿнҽри тҿркеме   

беренче беренче квалификацион  категория  

югары квалификацион  категория 7,5 

икенче беренче квалификацион категория 7,5 

югары квалификацион  категория 10,0 

ҿченче беренче квалификацион  категория  

югары квалификацион  категория 12,5 



дүртенче беренче квалификацион  категория 10,0 

югары квалификацион  категория 15,0 

    структур подразделене җитҽкчелҽре квалификацион  һҿнҽри тҿркеме   

беренче беренче квалификацион категория 10,0 

югары квалификацион  категория 15,0 

икенче беренче квалификацион категория 10,0 

югары квалификацион  категория 15,0 

Квалификацион   категория ҿчен түлҽү билгелҽү  (үзгҽртү) тиешле 

аттестацион   комиссиянең уңай карары чыккан кҿннҽн башкарыла. 

3.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр  профиль буенча эш 

дҽвамлылыгына бҽйлҽнгҽн һҽм  түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

 Bkk = Od * Dkk , 

монда: 

Bs — профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

Оd — Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽгариф хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Ds — 4 таблицада  китерелгҽн —   профиль буенча эш стажына  ҿстҽмҽ 

түлҽү күлҽме.  

Таблица 4 

 

Профиль буенча эш стажына  ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 

  профессиональ –квалификацион 

тҿркем атамасы   

Квалификацион 

дҽрҽҗҽ 

  Стаж буенча 

тҿркем 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, процентов 

  педагогик хезмҽткҽрлҽр 

вазыйфасы   

беренче — 

дүртенче 

 2 - 6 ел  

  6 - 10 ел 4,5 

  10 -15 ел 5,5 

  15 ел 6,5 

структур подразделене 

җитҽкчелҽре вазыйфалары 

Беренче  — 

икенче  

  2 - 6 ел  

  6 - 10 ел 4,5 

  10 - 15 ел 5,5 

  15 ел 6,5 

Профиль буенча эш стажына  ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽү  (үзгҽртү)  ҽгҽр 

моны дҽлиллҽүче  документлар оешмада булса, стаж үзгҽргҽн кҿннҽн, 

булмаса,  тиешле документ китерелгҽн кҿннҽн башкарыла. Педагогик  стажга    

таблица 5 нигезендҽ белем бирү һ.б. оешмаларда педагогик, җитҽкче һҽм 

методик эш еллары керҽ.   

Таблица 5 



Мҽгариф  хезмҽткҽрлҽре педагогик   стажына керҽ торган оешма һҽм 

вазыйфалар исемлеге   

 

Оешма атамасы Вазыйфа атамасы 

Белем бирү оешмалары (шул 

исҽптҽн югары һҿнҽри Белем бирү 

оешмалары, югары урта  хҽрби 

белем бирү оешмалары  ҿстҽмҽ 

һҿнҽри  белем бирү оешмалары 

укытучы, укытучы-дефектолог, укытучы –логопед  

(логопед ), укытучы-оештыручы , физик тҽрбия 

җитҽкчелҽре, ҿлкҽн мастер , җитештерүгҽ укыту мастеры   

(шул исҽптҽн  транспорт чарасы йҿртүгҽ,   авыл хуҗалыгы  

машиналары һ.б. оештыру   техникасында эшлҽүгҽ ҿйрҽтү 

(белем күтҽрү) специалистов); 

медицина оешмалары һ.   

Социаль  хезмҽт күрсҽтү 

оешмалары: бала йорты, детские: 

санаториялҽр, клиника, 

поликлиника, больница һ.б., 

шулай ук  ҿлкҽнннҽр 

оешмаларында балалар    

палаталары   

ҿлкҽн методист , методист , ҿлкҽн инструктор -методисты, 

инструкторы-методист  (шул исҽптҽн физик   культура 

һҽм   спорт ,   туризм буенча), концертмейстер , музыкаль  

җитҽкче, ҿлкҽн тҽрбияче, тҽрбияче , клас  тҽрбиячесе, 

социаль  педагог , педагог –психолог , педагог-

организатор , ҿстҽмҽ белем педагогы  , ҿлкҽн  тренер -

укытучы, тренер -укытучы, ҿлкҽн вожатый 

(пионервожатый), физкультура инструкторы , хезмҽт 

инструкторы , директор  (начальники , мҿдир),   директор 

(начальник , мҿдир) урынбасары  , укыту бүлеге мҿдире, 

практика буенча мҿдир , укыту-консультацион  пункт 

мҿдире, логопедик   пункт мҿдире, интернат мҿдире,   

лаборатория , кабинет , секция , филиал , курс җитҽкчесе , 

эше укыту белҽн бҽйле башка мҿдирлек вазыйфалары; 

режим буенча ҿлкҽн  дежур , режим буенча дежур, 

аккомпаниатор , культорганизатор , экскурсовод ; 

профессор –укытучылык  составы 

Методик   (укыту-методик) 

оешмалары    

сектор, кабинет , лаборатория , бүлек җитҽкчелҽре, 

урынбасарлары, мҿдирлҽре  фҽнни хезмҽткҽрлҽр, ҿлкҽн  

методистлар , методистлар  

Мҽгариф идарҽсе Оешмалары   

һҽм мҽгариф решмалары белҽн 

җитҽкчелек итүче оешмалар  

(структур  подразделениелҽр)    

җитҽкче, инспектор , методик   вазыйфалар, инструктор   

  техник   укыту бүлеклҽре(бюро),   

кадрлар квалификациясен күтҽрү 

эше белҽн шҿгыльлҽнүче, 

министрлык    кадрлар бүлеге   

Штаттагы укытучылар, җитештерү мастеры, 

квалификация күтҽрү белҽн бҽйле җитҽкче, инспектор , 

инженер , методик вазыйфалар    

РОСТО (ДОСААФ) һҽм граж- 

данлык  авиациясе белем бирү 

оешмалары 

җитҽкче, команда-очу, команда-инструкторлык, инженер -

инструктор, инструктор  һҽм укытучылык  составы, 

җитештерү мастеры, инженер –инструктор –методист , 

инженер –очучы -методист  



  учреждение, предприятие һҽм 

оешма тулай тораклары , торак-

эксплуатацион  оешмалар, яшьлҽр 

торак   комплекслары, балалар 

кинотеатрлары, яшьтамашачы 

театры, курчак театры, курчак  - 

агарту   оешмалары    

тҽрбияче, педагог - тҽрбияче , педагог –психолог  

(психолог) , укытучы, ҿстҽмҽ белем педагогы , инструктор  

,  инструктор –методист , тренер -укытучы һ.б. 

яшүсмерлҽр һҽм балалар белҽн эшлҽү белгечлҽре , 

заведущие балалар бүлеге, секторы белҽн җитҽкчелек 

итүчелҽр 

тҿзҽтү колониялҽре, тҽрбия 

колониялҽре, тикшерү  

изоляторлары һҽм тҿрмҽлҽр, 

дҽвалау –тҿзҽтү оешмалары   

  педагогик белем булганда түбҽндҽге белгечлеклҽр буенча 

эшлҽү: тҽрбия эшлҽре буенча   начальник урынбасары, 

отряд начальнигы , ҿлкҽн инспектор, гомуми белем 

(укыту)инспекторы, ҿлкҽн  инспектор-методист , 

инспектор-методист, ҿлкҽн  инженер ,  җитештерү-техник   

укыту буенча инжене, ҿлкҽн  мастер, җитештерү укытуы  

мастеры  , ҿлкҽн  инспектор,  сак һҽм режим инспекторы, з 

укыту-техник  кабинет җитҽкчесе, психолог 

Искҽрмҽ: 

  педагогик стажга   керҽ: 

  укытучы-дефектолог , логопед , тҽрбияче булып   медицина оешмаларынды һҽм   

ҿлкҽннҽргҽ    социаль хезмҽт күрсҽтү оешмаларында эшлҽгҽн чор,   Татарстан Республикасы 

сҽламҽтлек саклау оешмалары оештыру-методик   бүлеге  методистлары; башка  учреждение 

һҽм  оешмаларда эшлҽгҽн,  СССР һҽм  Россия   Федерациясендҽ хҽрби хезмҽт үткҽн чор, югары 

белем бирү оешмаларында һҽм  һҿнҽри  белем оешмаларында түбҽндҽге тҽртиптҽ укыган 

вакыт. 

Педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ    педагогик эш стажы  чиклҽүлҽрсез һҽм шартларсыз санала: 

Хҽрби хезмҽттҽ   контракт буенча булган  бер кҿн бер кҿнгҽ,    чакырылыш буенча 

хҽрби хезмҽт    бер кҿн хезмҽт ике кҿн эшкҽ;  фильмотека мҿдире һҽм  фильмотека 

методисты вазыйфасында эшлҽгҽн чор; педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ  педагогик эш стажы  

түбҽндҽге вакыт  периодлары ҽгҽр аның алдыннан һҽм артыннан ,  педагогик эшчҽнлек 

башкарылса санала: 

  СССР һҽм Россия  Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ офицер, сержант, старшиа   

составы, прапорщик ,  мичман вазыйфаларында хезмҽт итү ,  контракт һҽм чакырылыш 

буенча хезмҽттҽн тыш; җитҽкче, инспектор , инструктор һ.б. вазыйфаларда  территориаль  

оешма (комитет , совет ) аппаратларында эшлҽү,  профсоюз  хезмҽткҽре,  профсоюз  

органнарында сайлап куела торган вазыйфаларда ;  педагогик   җҽмгыятьлҽрдҽ  инструктор 

һҽм   методик вазыйфаларда, Балалар  фонды идарҽсендҽ;  Укытучы йорты  директоры 

(мҿдире),   балигъ булмаганнар эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау комиссиялҽрендҽ, 

хокук бозуларны кисҽтү    подразделениелҽондҽ    (балигъ булмаганнар эшлҽре 

инспекциялҽрендҽ, эчке эшлҽр  органнар полиция бүлеге балалар бүлмҽсе.   

 Аерым категория педагогик  хезмҽткҽрлҽрнең педагогик эш  стажына 

СССР һҽм Россия  Федерациясе Кораллы Кҿчлҽр оешмаларында укыту 

оешмаларындагы профильгҽ туры килҽ торган вазыйфа буенча эшлҽгҽн еллар 

керҽ   (курс , дисциплина , түгҽрҽк): 

укытучы-оештыручы (ОБЖ, чакырылышка кадҽрге ҽзерлек); 

  физик тҽрбия укытучылары, физик тҽрбия җитҽкчелҽре,   физкультура 

буенча инструкторлар, инструктор –методист (ҿлкҽн инструктор –методист), 

тренер -укытучы (ҿлкҽн тренер -укытучы); 



хезмҽт (һҿнҽри) укыту, технология, сызым, сынлы сҽнгать, 

информатика, махсус дисциплиналар укытучылары; 

җитештерүгҽ ҿйрҽтү мастерлары; ҿстҽмҽ белем педагоглары; 

укыту оешмалары педагогик   хезмҽткҽрлҽре; 

педагог –психолог; 

методист; 

мҽдҽният һҽм сҽнгать, музыкаль –педагогик, нҽфис-график , музыкаль 

программалары буенча эшлҽүче урта звено белгечлҽрен ҽзерлҽү урта һҿнҽри 

белем бирү оешмалары педагогик хезмҽткҽрлҽре; 

Тҽрбияче ярдҽмчесе яки кече тҽрбияче вазыйфасында эшлҽгҽн чор 

хезмҽткҽрнең   педагогик  белеме булса яки   шуңа укыса педагогик стажга 

керҽ.  

  Учреждение һҽм оешма хезмҽткҽрлҽренҽ  мҽгариф оешмаларында тҿп 

эш урыныннан кала сҽгатьлҽп эшлҽгҽн вакытлары ҽгҽр аның гомуми күлҽме 

уку елына 180сҽг тҽн дҽ ким булмаса, педагогик стажга керҽ.   

Шу лук вакытта   педагогик   стажга  педагогик эш башкарылган айлар 

гына керҽ. 

   СССР һҽм Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽр хезмҽтендҽ һҽм  

учреждение, оешмаларында профиль буенча эшлҽү турында карар хокукы 

профсоюз  органы белҽн килештереп, яшьлҽр сҽясҽте оешмасы җитҽкчесенҽ  

бирелҽ.  

3.4.   Россия  Федерациясе, СССР, СССР составындагы союз  һҽм  

автоном  республикалар,   Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен 

түлҽүлҽр түбҽндҽге   формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bpz = Od * Dpz , 

монда: 

Bpz — дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ мактаулы исемнҽр ҿчен 

түлҽүлҽр  ; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының физик   культура 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаи оклады; 

  Dpz — дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт ҿлкҽсендҽ мактаулы исемнҽр ҿчен түлҽү  

күлҽме.   

Россия  Федерациясе, СССР, СССР составындагы союз  һҽм  автоном  

республикалар дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме - 7 процент. 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 

(Татар  Автоном  Совет  Социалистик   Республикасы) - 6 процент. 

Россия  Федерациясе, СССР, СССР составындагы союз  һҽм  автоном  

республикалар,   Татарстан Республикасы аерым ҿлкҽ буенча дҽүлҽт 

бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 4 процент. 



Россия  Федерациясе Мактау  грамотасы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 2 

процент.   

Татарстан Республикасы   «Мҽгариф ҿлкҽсендҽге казанышлары ҿчен»  

күкрҽк билгесе ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 2 процент. Ҽлеге ҿстҽмҽ түлҽү 

Татарстан Республикасы   фҽн һҽм мҽгариф министры приказы нигезендҽ 

билгелҽнҽ. 

   Ҽлеге түлҽүлҽр билгелҽнҽ торган бүлҽклҽр исемлеге Нигезлҽмҽнең 2 

Кушымтасында китерелҽ.  Дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү дҽүлҽт бүлҽге 

бирелгҽн кҿннҽн башкарыла. Ике һҽм аннан күбрҽк дҽүлҽт бүлҽге булган 

мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ ҿстҽмҽ түлҽү мҽгариф хезмҽткҽре сайлавы буенча 

берсе ҿчен генҽ башкарыла. 

   3.5. Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен  ҿстҽмҽ түлҽү мҽгариф 

хезмҽткҽрлҽренҽ түбҽндҽге   формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bit = Od * Dit , 

монда: 

Bit — хезмҽт интенсивлыгы ҿчен  түлҽү ; 

Od яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽгариф хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Dit — таблице 6 да китерелгҽн хезмҽт интенсивлыгы ҿчен  түлҽү күлҽме.   

Таблица 6 

Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен  түлҽү күлҽме   

 Һҿнҽри квалификацион тҿркем атамасы Квалификацион дҽрҽҗҽ 
Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, процент  

1 2 З 

Беренче дҽрҽҗҽ укыту-ярдҽмче персонал  

һҿнҽри  квалификацион тҿркеме 
- 41,0 

Икенче  дҽрҽҗҽ укыту-ярдҽмче персонал  

һҿнҽри  квалификацион тҿркеме 
Беренче  41,0 

  Педагогик  хезмҽткҽрлҽр  һҿнҽри  

квалификацион тҿркеме 
Беренче — дүртенче 41,0 

Структур  подразделене җитҽкчелҽре 

вазыйфалары 

Беренче 46,0 

Икенче  49,0 

 

Яшьлҽр сҽясҽтенең  девиант   тотышлы балалар белҽн эшлҽү 

оешмаларында хезмҽт ҿчен түлҽү түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bdp = Od * Ddp , 



монда: 

Bdp — яшьлҽр сҽясҽтенең  девиант   тотышлы балалар белҽн эшлҽү 

оешмаларында хезмҽт ҿчен түлҽү; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽгариф хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Ddp — яшьлҽр сҽясҽтенең  девиант   тотышлы балалар белҽн эшлҽү 

оешмаларында хезмҽт ҿчен түлҽү -4,5 процент. 

4. Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме ҿчен стимуллаштыру 

характерындагы түлҽүлҽр  күлҽме.   

4.1. Квалификацион   категория ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽрлҽре буенча 

шҿгыльлҽнгҽн   хезмҽткҽрлҽрнең гамҽлдҽге  квалификацион  категориясе    

срогы чиклҽрендҽ  түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ:   

Bkk = Od * Dkk , 

монда: 

Bkk —квалификацион  категория ҿчен түлҽү; 

Od – яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Dkk — квалификацион  категория ҿчен түлҽү күлҽме-  7таблицада 

китерелҽ. 

Квалификацион   категория ҿчен түлҽү билгелҽү  (үзгҽртү) тиешле 

аттестацион   комиссия оештырылган орган  (учреждение) приказы   чыккан 

кҿннҽн башкарыла. 

  Таблица 7 

Квалификацион  категория ҿчен түлҽү күлҽме 

Квалификацион  категория Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, процент  

Урта  медицина  һҽм   фармацевтик   персонал хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары һҿнҽри 

квалификацион тҿркеме   

икенче квалификацион категория 3,0 

Беренче квалификацион  категория 6,0 

Югары  квалификацион категория 10,0 

Табиблар һҽм  провизорлар һҿнҽри квалификацион тҿркеме   

икенче квалификацион категория 6,0 

Беренче квалификацион  категория 10,0 

 Югары  квалификацион категория 20,0 

 



4.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр  профиль буенча эш 

дҽвамлылыгына бҽйлҽнгҽн һҽм  түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ 

Bs = Od * Dsr , 

монда: 

Bs — профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Dsr — 8таблицада китерелгҽн профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү 

күлҽме. 

Таблица 8 

Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽме. 

Һҿнҽри квалификацион тҿркем атамасы 
   стаж буенча 

тҿркем 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, процент 

Урта  медицина  һҽм   фармацевтик   персонал 

3- 5 елет 2,5 

5 - 10 елет 3,5 

10 -15 ел 4,5 

 15 елдан артык  5,5 

Табиблар һҽм  провизорлар 

 3 -5 ел  5,0 

  5 - 10 ел  7,5 

 10 - 15 ел  9,0 

  15 елдан артык  10,0 

Профиль буенча эш стажына  ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽү  (үзгҽртү)  ҽгҽр 

моны дҽлиллҽүче  документлар оешмада булса, стаж үзгҽргҽн кҿннҽн, 

булмаса,  тиешле документ китерелгҽн кҿннҽн башкарыла  

4.3. Дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен  медицина  хезмҽткҽрлҽренҽ түлҽү түбҽндҽге  

формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bpz = Od * Dpz , 

монда: 

Bpz — дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен  түлҽү; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Dpz — дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен  түлҽү күлҽме. 

Россия  Федерациясе, СССР, СССР составындагы союз  һҽм  автоном  

республикалар,   Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ 

түлҽү күлҽме – 6 процент. 

Россия  Федерациясе, СССР, СССР составындагы союз  һҽм  автоном  

республикалар дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме - 7 процент. 



Медицина хезмҽткҽрлҽре ҿчен ҽлеге түлҽүлҽр билгелҽнҽ торган 

бүлҽклҽр исемлеге Нигезлҽмҽнең 3Кушымтасында китерелҽ. 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү дҽүлҽт бүлҽге бирелгҽн кҿннҽн 

башкарыла. Ике һҽм аннан күбрҽк дҽүлҽт бүлҽге булган хезмҽткҽрлҽргҽ 

ҿстҽмҽ түлҽү   хезмҽткҽр сайлавы буенча берсе ҿчен генҽ башкарыла.  

4.4. Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен  ҿстҽмҽ түлҽү медицина 

хезмҽткҽрлҽренҽ түбҽндҽге   формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bit = Od * Dit, 

монда: 

Bit — хезмҽт интенсивлыгы ҿчен  түлҽү; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының медицина хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Dit — хезмҽт интенсивлыгы ҿчен  түлҽү күлҽме- 41,0 процент. 

5. Яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме ҿчен стимуллаштыру 

характерындагы түлҽүлҽр  күлҽме.   

5.1. Квалификацион   категория ҿчен түлҽүлҽр һҿнҽрлҽре буенча 

шҿгыльлҽнгҽн  мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең гамҽлдҽге  квалификацион  

категориясе    срогы чиклҽрендҽ  түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ:   

 

монда: 

Bkk —квалификацион  категория ҿчен түлҽү; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады;  

 Dkk — 9 таблицада китерелгҽн квалификацион  категория ҿчен түлҽү 

күлҽме. 

Квалификацион   категория ҿчен түлҽү билгелҽү  (үзгҽртү) тиешле 

аттестацион   комиссия оештырылган орган  (учреждение) приказы   чыккан 

кҿннҽн башкарыла. 

Таблица 9 

Квалификацион   категория ҿчен түлҽү күлҽме 

Квалификацион  категория Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, процент 

Ҽйдҽп баручы звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽте  вазыйфалары һҿнҽри 

квалификацион тҿркеме     

Беренче  квалификацион  категория 7,5 

Югары  квалификацион  категория 12,5 

5.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр  профиль буенча эш 

дҽвамлылыгына бҽйлҽнгҽн һҽм  түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ 

 



монда: 

Bs — профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

 Ds —10 таблицада китерелгҽн профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү 

күлҽме. 

 

Таблица 10 

Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽме. 

Һҿнҽри квалификацион тҿркем атамасы Группа по стажу 
Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, 

процент 

Урта  звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽте  вазыйфалары 

һҿнҽри квалификацион тҿркеме     

3- 5ел     1,5 

 5 - 10 ел  2,0 

10 -15 ел  2,5 

 15 елдан артык 3,5 

Ҽйдҽп баручы звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽте  вазыйфалары 

һҿнҽри квалификацион тҿркеме     

 3 -5 ел 1,5 

5 - 10 ел  3,5 

10 - 15 ел  5,0 

 15 елдан артык 6,5 

Профиль буенча эш стажына  ҿстҽмҽ түлҽү билгелҽү  (үзгҽртү)  ҽгҽр 

моны дҽлиллҽүче  документлар оешмада булса, стаж үзгҽргҽн кҿннҽн, 

булмаса,  тиешле документ китерелгҽн кҿннҽн башкарыла. 

5.3. Дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен  мҽдҽният  хезмҽткҽрлҽренҽ түлҽү түбҽндҽге  

формула буенча исҽплҽнҽ: 

Bpz = Od * Dpz, 

монда: 

Bpz — дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен  түлҽү; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Dpz — дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен  түлҽү күлҽме. 

СССР составындагы автоном  республикалар,   Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме – 6 процент. 

Россия  Федерациясе, СССР, СССР составындагы союз  һҽм  автоном  

республикалар дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме - 7 процент. 

Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре ҿчен ҽлеге түлҽүлҽр билгелҽнҽ торган бүлҽклҽр 

исемлеге Нигезлҽмҽнең 4 Кушымтасында китерелҽ. 



Дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү дҽүлҽт бүлҽге бирелгҽн кҿннҽн 

башкарыла. Ике һҽм аннан күбрҽк дҽүлҽт бүлҽге булган хезмҽткҽрлҽргҽ 

ҿстҽмҽ түлҽү   хезмҽткҽр сайлавы буенча берсе ҿчен генҽ башкарыла  

5.4. Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен  ҿстҽмҽ түлҽү мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ 

түбҽндҽге   формула буенча исҽплҽнҽ:: 

Bit = Od * Dit, 

монда: 

Bit  — хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽү ; 

Od — яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмаларының мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаи оклады; 

Dit  —   11таблицада китерелгҽн  хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽү 

күлҽме. 

Таблица 11 

Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен түлҽү күлҽме. 

Һҿнҽри квалификацион тҿркем 

атамасы 
Вазыйфа атамасы 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, процент 

1 2 З 

«Ярдҽмче состав    техник 

башкаручылар һҽм    артистлар 

вазыйфалары» квалификацион  

тҿркеме һҿнҽри 

Барлык вазыйфалар 

 
41,0 

Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽте  вазыйфалары 

һҿнҽри квалификацион тҿркеме 

аккомпаниатор,  костюмер  49,0 

Түгҽрҽк,  клуба җитҽкчесе, 

культорганизатор 
61,0 

Ҽйдҽп баручы звено мҽдҽният, сҽнгать 

һҽм кинематография хезмҽте  

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион 

тҿркеме     

Барлык вазыйфалар 49,0 

«Мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография учреждениелҽре  

җитҽкчелҽре» хезмҽте  вазыйфалары 

һҿнҽри квалификацион тҿркеме 

Барлык вазыйфалар 49,0 

6. Премиаль һҽм башка бүлҽклҽү түлҽүлҽре   тҿп эш урыны буенча 

билгеле бер вакыт аралыгы ҿчен (ай, квартал, ел) бер тапкыр билгелҽнҽ  в   

юбилей  даталар уңаеннан, мактау билгелҽре, рүхмҽт хатлары,грамоталар,  

дҽүлҽт бүлҽклҽре алу ҿчен,   оешманың  локаль актлары һҽм   коллектив  

килешүе нигезендҽ  билгелҽнҽ. 



6.1. Эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиаль һҽм башка бүлҽклҽү 

түлҽүлҽре   күлҽме, тҽртибе һҽм шартлары оешманың  локаль актлары 

һҽм   коллектив  килешүе белҽн  билгелҽнҽ.   

6.2. Премиаль түлҽүлҽргҽ каралган фонд күлҽме    окладлар түлҽүгҽ 

каралган фондның   2 процентыннан да ким була алмый.   

7. Башкарылган эш сыйфаты буенча   физик  культура, мҽгариф, 

медицина, мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында түлҽү 

тҿп эш урыны буенча билгеле вакыт аралыгы ҿчен эшнең сыйфатына карап 

билгелҽнҽ. Башкарылган эш сыйфаты ҿчен түлҽүне билгелҽүче тҿп   

критерий-  яшьлҽр сҽясҽте оешмаларындагы хезмҽткҽрлҽрнең эшчҽнлегенең 

нҽтиҗҽлелеге чиген үтү.    

Башкарылган эш сыйфаты ҿчен түлҽүне билгелҽүче     критерий оешма 

җитҽкчесе тарафыннан оешма  идарҽсен дҽүлҽти-җҽмгыяти  характерын 

тҽэмин итүче орган белҽн килешеп башкарыла.    Критерий күрсҽткечлҽре  ел 

саен оешма алдына куелган бурычлардан чыгып билгелҽнҽ.  

7.1. Эш нҽтиҗҽлҽре буенча премиаль һҽм башка бүлҽклҽү түлҽүлҽре   

күлҽме, тҽртибе һҽм шартлары оешманың  локаль актлары һҽм   коллектив  

килешүе белҽн  билгелҽнҽ.   

7.1. Эш нҽтиҗҽлҽре буенча түлҽү түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 

    
    

∑ ∑          
 
   

 
   

  ∑          
 
    , 

монда: 

Bkj  —   Эш нҽтиҗҽлҽре буенча түлҽүлҽр; 

FOTk — Эш нҽтиҗҽлҽре буенча түлҽүгҽ каралган фонд; 

Iij —  ј  хезмҽткҽргҽ эш нҽтиҗҽлелеге ҿчен   нормалаштырылган   i   

критерий; 

Ki — нормалаштырылган   i   критерийның чагыштырма    

коэффициенты; 

n — эш нҽтиҗҽлелегенең бҽялҽү  критериелҽре саны; 

m — яшьлҽр сҽясҽте оешмасындагы хезмҽткҽрлҽр саны. 

7.4. Нҽтиҗҽлелек критериелҽрен нормалаштыру       тҿрле  күлҽмдҽге   

критерийлҽрне чагыштыру мҿмкинлеге бирҽ.    

7.5. Эш нҽтиҗҽлелегенең нормалаштырылган   критериелҽренең   эш 

нҽтиҗҽлелеге   критериесе күрсҽткеченҽ бҽйлелеге  туры   (уңай динамика) 

һҽм кире  була ала.   

7.6. Эш нҽтиҗҽлелегенең нормалаштырылган   туры бҽйлҽнеше 

түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 



    
       

      
 

монда: 

FIi — эш нҽтиҗҽлелегенең критериесенең фактик   күрсҽткече; 

Mi — эш нҽтиҗҽлелегенең критериесенең иң яхшы күрсҽткече; 

Li — эш нҽтиҗҽлелегенең критериесенең иң начар күрсҽткече. 

7.7. Эш нҽтиҗҽлелегенең нормалаштырылган   кире бҽйлҽнеше 

түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

      
       

      
 

 

монда: 

FIi — эш нҽтиҗҽлелегенең критериесенең фактик   күрсҽткече 

Mi — эш нҽтиҗҽлелегенең критериесенең иң яхшы күрсҽткече; 

Li — эш нҽтиҗҽлелегенең критериесенең иң начар күрсҽткече. 

 

7.8. Авырлык  коэффициентлары белҽн  эш нҽтиҗҽлелегенең 

критериесенең     приоритет дҽрҽҗҽсе билгелҽнҽ.   Иң югары    приоритет  

критерийга иң зур  коэффициент куела. Чагыштырма авырлык  

коэффициенты түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

монда: 

Ki — эш нҽтиҗҽлелегенең Ь критериесенең чагыштырма авырлык  

коэффициенты; 

VKi — эш нҽтиҗҽлелегенең К критериесенең чагыштырма авырлык  

коэффициенты. 

7.9. Авырлык  коэффициентларының чагыштырма күлҽме    12 — 15 

таблицаларда китерелҽ. 

Таблица 12 

  Физик  культура хезмҽткҽрлҽренең авырлык  коэффициентларының 

чагыштырма күлҽме     

 

Вазыйфа атамасы Квалификацион  дҽрҽҗҽ 
авырлык  коэффициентларының 

чагыштырма күлҽме     

Икенче дҽрҽҗҽ физик   культура хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары һҿнҽри квалификацион 

тҿркеме (2тҿркем ) 

Хореограф икенче 50 



 

Таблица 13 

Мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең авырлык  коэффициентларының 

чагыштырма күлҽме     

п/п Вазыйфа атамасы Квалификацион дҽрҽҗҽ 

авырлык  

коэффициентларының 

чагыштырма күлҽме     

 1. Беренче дҽрҽҗҽ укыту –ярдҽмче  персонал  һҿнҽри квалификацион  тҿркеме   

1.1. Укыту бүлеге сҽркатибе беренче 5 

 2. Икенче дҽрҽҗҽ укыту –ярдҽмче  персонал  һҿнҽри квалификацион  тҿркеме   

2.1. режим буенча дежур     беренче 35 

2.2. Кече тҽрбияче икенче 35 

 З.       педагогик хезмҽткҽрлҽр      вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме 

3.1. Хезмҽт буенча инструктор   беренче 45 

3.2. 

 физик  культура буенча 

инструктор 

 

беренче 45 

3.3.   Музыкаль  җитҽкче - беренче 45 

3.4.  Концертмейстер  икенче 50 

3.5. 
 
 Ҿстҽмҽ белем педагогы   икенче 50 

3.6.   Педагог-оештыручы  икенче 50 

3.7.  Социаль  педагог икенче 50 

3.8.   Тренер-укытучы икенче 50 

3.9.  Инструктор -методист икенче 50 

3.10. 
 
Яшьлҽр белҽн эшлҽү белгече   икенче 50 

3.11. 
 Яшьлҽр социаль белҽн эшлҽү 

белгече  
икенче 50 

3. 12.  Методист ҿченче 55 

3. 13.  ҿлкҽн инструктор -методист ҿченче 55 

3.14.  тҽрбияче ҿченче 55 

3.15.  Ҿлкҽн тренер - укытучы ҿченче 55 



3. 16.  Педагог-психолог ҿченче 55 

3. 17.  ҿлкҽн методист дүртенче 60 

3.18.  Укытучы-логопед (логопед) дүртенче 60 

З.19.  Ҿлкҽн тҽрбияче дүртенче 60 

 4. Структур подразделениелҽр җитҽкчелҽре профессиональ  

квалификацион тҿркеме вазыйфалары 

4.1. 

 икенче дҽрҽҗҽ  структур 

подразделение мҿдире 

(башлык): кабинет , лаборатория, 

бүлек, бүлекчҽ, сектор , укыту-кон-

сультацион  пункт, укыту (укыту-

битештерү) остаханҽсе  һ.б.   

 

беренче 65 

4.2. 

  Ҿченче дҽрҽҗҽ ҿстҽмҽ белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ куючы 

структур  подразделение 

ҿстҽмҽ белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ куючы 

аерымланган структур 

подразделение мҿдире 

(башлык) 

икенче 70 

 

Таблица 14 

Медицина хезмҽткҽрлҽренең авырлык  коэффициентларының 

чагыштырма күлҽме     

 

п/п  Вазыйфа атамасы Квалификацион  дҽрҽҗҽ 

авырлык  

коэффициентларының 

чагыштырма күлҽме     

  Урта  медицина  һҽм   фармацевтик   персонал хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары 

һҿнҽри квалификацион тҿркеме   

1.1. 
 
  Диета буенча шҽфкать туташы  икенче 37 

1.2.  шҽфкать туташы  ҿченче 40 

1.3. 
   Массаж буенча шҽфкать 

туташы 
ҿченче 40 

 2. Табиблар һҽм  провизорлар һҿнҽри квалификацион тҿркеме   



2.1. 

 Табиб-белгечлҽр   (ҿченче һҽм 

дүртенче    квалификацион 

дҽрҽҗҽгҽ караган табиб-

белгечлҽрдҽн кала) 

икенче 60 

 

Таблица 15 

Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең авырлык  коэффициентларының 

чагыштырма күлҽме  

п/п Вазыйфа атамасы 

авырлык  

коэффициентларының 

чагыштырма күлҽме     

1 2 3 

 1.  Ярдҽмче состав    техник башкаручылар һҽм    артистлар вазыйфалары 

квалификацион  тҿркеме һҿнҽри 

1.1. Билет  контролеры  5 

 2. Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽте  вазыйфалары һҿнҽри 

квалификацион тҿркеме     

2.1. Аккомпаниатор  35 

2.2.   костюмер  35 

2.3. Культорганизатор  35 

2.4. Түгҽрҽк, кызыксынулар буенча  оешма, клуб җитҽкчесе   35 

 3. Ҽйдҽп баручы звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽте  вазыйфалары 

һҿнҽри квалификацион тҿркеме     

3.1. Аккомпаниато -концертмейстер  40 

3.2. 
Тавыш 

операторы  
 40 

3.3. Кинооператор  40 

3.4. 
Китапханҽ, музей һ.б. аналогик   учреждение  һҽм оешма 

мҿхҽррире 
40 

3.5.  клуб эше методикасы буенча белгеч  40 

3.6.  Ут буенча рҽссам 45 

3.7.  рҽссам-декоратор  45 

3.8.  Рҽссам-бизҽүче 45 

3.9.  рҽссам- фотограф 45 

 4. «Мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография учреждениелҽре  җитҽкчелҽре» хезмҽте  

вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме 



4.1. 

мҽдҽният йорты (сарае),мҽдҽният һҽм ял паркы, халык иҗаты 

фҽнни-  методик үзҽге,  халык иҗаты йорты һ.б. аналогик   

учреждение  һҽм оешманың бүлек (сектор) мҿдире   

50 

4.2. 
 Тавыш 

режиссеры 
 50 

4.3.  Режиссер-куючы  55 

4.4. Режиссер (дирижер, балетмейстер , хормейстер) 55 

4.5.  массакүлҽм тамашалар режиссеры   55 

4.6. 
 Художество 

җитҽкчесе 
  55 

7.10. Оешмалар эшчҽнлеге нҽтиҗҽлелегенең типик  критерийлары 

яшьлҽр сҽясҽте оешмаларын оештыручы тарафыннан раслана. 

7.11. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында   эш нҽтиҗҽлелеге ҿчен 

стимуллаштыру   характерындагы түлҽүлҽр ҿчен  фонд формалаштырыла, ул 

түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

FOTk = FOTdo * Dk , 

монда: 

FOTk — эш нҽтиҗҽлелеге ҿчен хезмҽткҽ түлҽү фонды; 

FOTdo — яшьлҽр сҽясҽте оешмаларын хезмҽткҽрлҽренең тҿп эш урыны 

буенча  вазыйфаи окладына түлҽү фонды; 

Dk — хезмҽткҽ түлҽү фондының эш нҽтиҗҽлелеге ҿчен хезмҽткҽ түлҽү 

фонды  ҿлеше. 

Хезмҽткҽ түлҽү фондының эш нҽтиҗҽлелеге ҿчен хезмҽткҽ түлҽү 

фондының тҽкъдим ителгҽн күлҽме  10 процент.   

7.12. Белгечлҽргҽ авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр икенче 

дҽрҽҗҽ һҿнҽри квалификацион тҿркемгҽ караган   физик  культура 

хезмҽткҽрлҽренҽ,  педагогик хезмҽткҽрлҽр һҽм структур  подразделениелҽр 

җитҽкчелҽре һҿнҽри квалификацион тҿркеменҽ керүче     мҽгариф 

хезмҽткҽрлҽренҽ,   урта  медицина  һҽм   фармацевтик   персонал 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеменҽ һҽм   табиблар 

һҽм  провизорлар һҿнҽри квалификацион тҿркеме  медицина 

хезмҽткҽрлҽренҽ,  урта, ҽйдҽп баручы һҽм җитҽкче  звено мҽдҽният, сҽнгать 

һҽм кинематография хезмҽте  вазыйфалары һҿнҽри квалификацион тҿркеме    

мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

монда: 

Bsm — авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр; 

Dsm — авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр күлҽме  -1388,5 сум; 



S — яшьлҽр сҽясҽте оешмалары хезмҽткҽрлҽренең фактик   ставкалар 

саны.   

Авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге шҽһҽр тибындагы 

поселоклардан оештырылган шҽһҽр җирлеклҽрендҽ дҽ түлҽнҽ: 

Апас ; 

Балтач; 

Байлар Сабасы; 

Балык Бистҽсе. 

 

VI.   Компенсацион  характердагы түлҽүлҽр 

1.  Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында   компенсацион  характердагы 

түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

зыянлы һҽм (яки) куркыныч эш шартлары башкаручы хезмҽткҽрлҽргҽ; 

нормадан кайтыш шартларда  (тҿрле  квалификацияле эш башкарганда, 

һҿнҽр (вазыйфаларны) берничҽне берьюлы башкарганда, эш сҽгатеннҽн тыш 

эшлҽгҽндҽ, тҿнге вакытта эшлҽгҽндҽ һ.б.). 

2. Компенсацион  характердагы түлҽүлҽр, күлҽме һҽм түлҽү 

шартлары    хезмҽт канунчылыгы һҽм башка норматив хокукый актлар 

нигезендҽ коллектив  шартнамҽлҽре, локаль  норматив  актлар, хезмҽт 

килешүе белҽн билгелҽнҽ.    

З. Зыянлы һҽм (яки) куркыныч эш шартлары башкаручы һҽм нормадан 

кайтыш шартларда  эшлҽгҽн ҿчен   компенсацион  характердагы түлҽүлҽр 

түбҽндҽге  формула буенча исҽплҽнҽ: 

              
   

  
 

монда: 

Bkh — компенсацион  характердагы түлҽүлҽр; 

Ob — ҽлеге Нигезлҽмҽнең П бүлеге  нигезендҽ билгелҽнҽ торган яшьлҽр 

сҽясҽте оешмалары  хезмҽткҽрлҽренең    вазыйфаи оклады; 

Dkh —Россия  Федерациясе Хезмҽт  кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ торган 

компенсацион  характердагы түлҽүлҽр күлҽме; 

Hfk — канунчылык нигезендҽ компенсацион  характердагы түлҽүлҽр 

каралаган фактик эшлҽнгҽн вакыт  (ставка); 

Hn —  ҽлеге Нигезлҽмҽнең   III бүлеге  нигезендҽ билгелҽнҽ торган 

яшьлҽр сҽясҽте оешмалары  хезмҽткҽрлҽренең    база оклады ҿчен сҽгатьлҽр 

нормасы (хезмҽт хакы ставкасы). 

4. Нормадан кайтыш шартларда  (тҿрле  квалификацияле эш 

башкарганда, һҿнҽр (вазыйфаларны) берничҽне берьюлы башкарганда, эш 



сҽгатеннҽн тыш эшлҽгҽндҽ, тҿнге вакытта эшлҽгҽн ҿчен түлҽүлҽр  тҿнге 

вакытта эшлҽгҽн ҿчен һҽр сҽгатькҽ түлҽнҽ. Бу нормаль шартларда эшлҽгҽнгҽ 

караганда артыграк һҽм канунчылык һҽм башка норматив хокукый актлар 

белҽн билгелҽнгҽн күлҽмнҽн азрак түгел.   

Хезмҽткҽрне график нигезендҽ туры килгҽн ялында яисҽ эш кҿне 

булмаган бҽйрҽм кҿнендҽ эшкҽ тарткан очракта эш ҿчен кимендҽ ике тапкыр 

артык күлҽмдҽ түлҽнҽ.   

5. Хезмҽткҽр телҽге буенча график нигезендҽ туры килгҽн ялында 

яисҽ эш кҿне булмаган бҽйрҽм кҿнендҽ  эшлҽгҽн ҿчен аңа башка ял кҿне 

бирелҽ. Мондый очракта эшлҽгҽн ҿчен гадҽти кҿндҽгечҽ түлҽнҽ, ҽ ял кҿне 

түлҽнми. 

6. Зыянлы һҽм (яки) куркыныч эш шартларында эшлҽгҽн 

хезмҽткҽрлҽрнең эше ҿчен түлҽү     окладлар(вазыйфаи оклад), хезмҽт хакы 

ставкалары   белҽн чагыштырганда база окладының 4 процентыннан да ким 

булмаган  күлҽмдҽ артыграк түлҽнҽ.     

VIII. Оешма җитҽкчесе, җитҽкче урынбасары, баш бухгалтерның хезмҽт 

хакын билгелҽү тҽртибе   

 

1. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  җитҽкчесе, җитҽкче урынбасары, баш 

бухгалтерның хезмҽт хакы вазыйфаи  оклад ,  һҽм  стимуллаштыру  

характерындагы түлҽүлҽрдҽн тора. 

2. Оешма җитҽкчесенең  вазыйфаи  оклады оештыручы тарафыннан 

елга бер тапкыр агымдагы елның 1гыйнварында яисҽ оешма барлыкка килгҽн 

кҿнне билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге    формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

Od = Ob * S, 

монда: 

Od —   яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  җитҽкчесе вазыйфаи оклады; 

Ob — җитҽкченең  база оклады күлҽме; 

S — фактик эшлҽнгҽн вакыт (ставка). 

Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  җитҽкчесенең хезмҽт хакы тҿркеме  яшьлҽр 

сҽясҽте оешмасы  хезмҽткҽрлҽренең   штат саныннан чыгып билгелҽнҽ.   

3.Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы җитҽкче урынбасарлары, баш 

бухгалтерларының вазыйфаи оклады җитҽкченекеннҽн   20 — 30 процентка 

кимрҽк итеп билгелҽнҽ.    

4. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  җитҽкчесенең хезмҽт хакы тҿркеме, 

размеры база һҽм  вазыйфаи  окладлар күлҽме 16 таблицада китерелҽ.  

 

 



Таблица 16 

Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  җитҽкчелҽренең   база  окладлары күлҽмнҽре   

п/п 
Оешма тибы атамасы/оешманың штат  

саны, берҽмлек 

хезмҽт хакы 

тҿркеме 
Җитҽкче оклады, сум 

1. Яшьлҽр үзҽклҽре 

 10 га кадҽр 1 20 000 

  10 нан артык 30 га кадҽр 2 23 700 

  30 дан артык 50 гҽ кадҽр 3 28 200 

  50 дҽн артык  70 кҽ кадҽр 4 30 900 

  70 тҽн артык 150 гҽ кадҽр 5 32 700 

  150дҽн артык 6 38 200 

2.   лагерь савыктыру –ял оешмалары 

 10 га кадҽр  22 000 

 10нан артык 2 24 500 

3. Яшҽү урыны буенча яшүсмерлҽр (яшьлҽр) клублары   

  12 гҽ кадҽр 1 20 000 

 12 дҽн 25 кҽ кадҽр 2 24 500 

 25 тҽн 40 ка кадҽр 3 29 100 

50 дҽн артык  70 кҽ кадҽр 4 30 900 

70 тҽн артык 140 гҽ кадҽр 5 33 700 

  140тан артык 6 54 500 

4.   хҽрби – патриотик эш һҽм чакырылышка кадҽр ҽзерлек үзҽклҽре  

10 га кадҽр 1 15 000 

10 нан артык 20 гҽ кадҽр 2 23 400 

  20дҽн артык  3 31 800 

5. җҽмҽгать тҽртибе саклау буенча  яшьлҽр (студентлар)   формированиелҽре  үзҽклҽре 

10 га кадҽр 1 21 500 

10 нан артык 30 га кадҽр   2 26 400 

 30 дан артык 50 гҽ кадҽр 3 27 400 

 50 дҽн артык  70 кҽ кадҽр 4 28 400 

 70тҽн артык  90 га кадҽр 5 29 400 

  90нан артык 6 30 400 

6. Балалар һҽм яшүсмерлҽрне савыктыру, ял һҽм мҽшгульлеген оештыру   

  45 кҽ кадҽр 1 29 000 

  45 тҽн 90 га кадҽр 2 33 000 

90нан артык 3 37 000 

7.   яшьлҽр  мҽшгульлеген оештыру үзҽклҽре 

(студентлар хезмҽт    отрядлары үзҽге)  



10 га кадҽр 1 27 200 

10 нан артык 30 га кадҽр   2 28 200 

  30дан артык 3 29 200 

8. Балалар һҽм яшьлҽргҽ   психолого  - педагогик ярдҽм үзҽклҽре 

  10 га кадҽр 1 28 100 

10 нан артык 25 кҽ кадҽр   2 31 100 

  25тҽн артык 3 34 100 

9.   Телефон буенча балалар һҽм яшүсмерлҽргҽ ашыгыч ярдҽм күрсҽтү үзҽклҽре   

(ышаныч телефоны) 

  10 га кадҽр 1 27 000 

10 нан артык 30 га кадҽр   2 31 000 

  30 дан артык 50 гҽ кадҽр    3 35 000 

 50 дҽн артык  70 кҽ кадҽр 4 39 000 

 70 тҽн артык 5 44 000 

10. девиант  тотышлы балалар ҿчен социаль –реабилитацион үзҽк     

  20гҽ кадҽр 1 34 000 

  20 дҽн артык 40 ка кадҽр 2 36 000 

  40 тан  60 ка кадҽр З 38 000 

  60тан артык 4 40 000 

  

5. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  оештыручысы оешма җитҽкчесенҽ      

эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге  критериелҽре нигезендҽ эшнең нҽтиҗҽсе ҿчен 

стимуллаштыру    характерындагы түлҽүлҽр билгелҽргҽ мҿмкин.    

Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы җитҽкчесенҽ стимуллаштыру    

характерындагы түлҽүлҽр ай саен мҿһим эшлҽр башкарган ҿчен һҽм аеруча 

саен мҿһим эшлҽр башкарган ҿчен бирелергҽ мҿмкин.   

6. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  җитҽкчесе  урынбасарларына , баш 

бухгалтерга эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге  критериелҽре нигезендҽ эшнең 

нҽтиҗҽсе ҿчен стимуллаштыру    характерындагы түлҽүлҽр билгелҽргҽ 

мҿмкин. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы җитҽкчесе урынбасарына һҽм баш 

бухгалтерга  стимуллаштыру    характерындагы түлҽүлҽр ай саен мҿһим 

эшлҽр башкарган ҿчен һҽм аеруча саен мҿһим эшлҽр башкарган ҿчен 

бирелергҽ мҿмкин.  . 

7. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  җитҽкчесе, җитҽкче   урынбасарлары , 

баш бухгалтер эшчҽнлеге нҽтиҗҽлелеген билгелҽүнең  типик критериелҽре  

һҽм аларның  авырлык коэффициентлары   Татарстан Республикасы яшьлҽр 

эшлҽре Министрлыгы тарафыннан раслана.   

8. Башкарган эшлҽр сыйфаты ҿчен түлҽү түбҽндҽге   формула 

буенча исҽплҽнҽ: 



Bk = BC * KVK, 

монда: 

Bk —    башкарган эшлҽр сыйфаты ҿчен эш нҽтиҗҽсенҽ карап 

стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽр; 

BC — стимуллаштыру характерындагы түлҽүлҽр күлҽме җитҽкченең 

(җитҽкче   урынбасарлары , баш бухгалтер) вазыйфаи окладының 20 

проценты; 

KVK —выполнения сыйфат критериелҽре үтҽлү  коэффициенты. 

9. Яшьлҽр сҽясҽте оешмасы  җитҽкчесенҽ, җитҽкче   урынбасарла-

рына, баш бухгалтерга   компенсацион  характердагы түлҽүлҽр  Россия 

Федерациясе Хезмҽт  кодексы нигезендҽ билгелҽнҽ. 

IX. Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында хезмҽт ҿчен тҽүлҽү  фонды  

формалаштыру тҽртибе   

Яшьлҽр сҽясҽте оешмаларында хезмҽт ҿчен тҽүлҽү  фонды  формалаш-

тыру яшьлҽр сҽясҽте оешмасының норматив  финанс  чыгымнары,  кулла-

нучылар һҽм хезмҽт күрсҽтүлҽр саныннан чыгып билгелҽнгҽн  агымдагы елга 

чаралар күлҽменнҽн тора,   һҽм яшьлҽр сҽясҽте оешмасының    финанс –

хуҗалык эшчҽнлеге планында чагыла.   

 


