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Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Зеленодольск муниципаль 
районының яшьләр сәясәте муниципаль  
оешмалары хезмәткәрләренә хезмәткә түләү 
шартлары  турында" 2018 елның 31 
августындагы 1727 номерлы карарына 
үзгәрешләр кертү турында 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының Татарстан Республикасы яшьләр сәясәте дәүләт 
оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында "2018 ел, 14 
август, 665 нче карары белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр 
эшләре министрлыгы ведомствосындагы яшьләр сәясәте дәүләт оешмалары һәм 
аерым типлаштырылмаган оешмалар хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү 
шартлары турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында" 2010 ел, 21 июнь, 505 
нче карарын үтәү максатыннан  
 
КАРАР БИРӘ: 
 

1.  Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының «Зеленодольск 

муниципаль районы яшьләр сәясәте муниципаль оешмалары хезмәткәрләренең 

хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2018 елның 31 августындагы 1727 номерлы 

карары белән расланган Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының 

яшьләр эшләре һәм спорт идарәсе ведомство буйсынуындагы аерым 

типлаштырылмаган оешмалар хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары 

турындагы нигезләмәгә кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә. 

2. Әлеге карарның 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә тәэсирен җәелдерергә. 

3. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 
 

Җитәкче                Д.А. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

Кушымта 



 

V кисәк: 

2.4 пунктның алтынчы абзацында «26,5» саннарын "41,0" санына 

алмаштырырга»; 

6нчы таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

"6 нчы таблица» 

 

Күләме 

хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр 

 

 

Профессиональ исеме 
квалификация төркеме 

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 

беренчесе-дүртенче 41,0 

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфаларының профессиональ 
квалификация төркеме 

беренче 46,0 

икенче 49,0»; 

 

4.4 пунктның алтынчы абзацында «26,5» саннарын «41,0 " саннары белән 

алмаштырырга»; 

11нче таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 

"11 Таблица» 

 

Күләме 

хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр 

 

Һөнәри квалификация төркеменең исеме Вазыйфаның исеме 
Өстәмә 
күләме, 
процент 

1 2 3 

«Ярдәмче составның техник 
башкаручылары һәм артистлары 
вазифалары» һөнәри квалификация 
төркеме 

барлык вазыйфалар 41,0 

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

аккомпаниатор, 
костюмер мөдире 

49,0 

түгәрәк, һәвәскәрләр 
берләшмәсе, кызыксыну 

клубы җитәкчесе, 

61,0 



культорганизатор 

"Әйдәп баручы звеноның мәдәният, 
сәнгать һәм кинематография 
хезмәткәрләре вазыйфалары" һөнәри 
квалификация төркеме 

барлык вазыйфалар 49,0 

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография 
учреждениеләренең җитәкче составы 
вазыйфасы» һөнәри квалификация 
төркеме 

барлык вазыйфалар 49,0»; 

 

VIII бүлекнең 8 пунктындагы бишенче абзацында «10» санын «20» санына 

алмаштырырга. 

  


