
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ                           

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 ул. Калинина, д.31,  

пгт. Камское Устье, 422820 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАМА ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Калинин урамы, 31 йорт,                                 

штп. Кама Тамагы, 422820 

 

тел.: (884377) 2-18-85, факс: 2-20-70,  e-mail: Kamuste.Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       27.06.2019                                                                       № 508 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

2018 елның 29 августындагы «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының яшьлҽр сҽясҽте муниципаль 

оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү 

шартлары турында» 751 номерлы карары белҽн 

расланган яшьлҽр сҽясҽте муниципаль 

оешмалары хезмҽткҽрлҽре һҽм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карамагындагы аерым 

типсыз оешмалар хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен 

түлҽү шартлары турындагы нигезлҽмҽгҽ 

үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 14 

августындагы «Татарстан Республикасы яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары турында» 656 номерлы карары 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 29 августындагы «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының яшьлҽр сҽясҽте муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары турында» 751 номерлы карары белҽн расланган 

яшьлҽр сҽясҽте муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽре һҽм Татарстан 



Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

карамагындагы аерым типсыз оешмалар хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү 

шартлары турындагы нигезлҽмҽгҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽр кертергҽ: 

V бүлектҽ: 

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

алмаштырырга; 

6 таблицаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 

«Таблица 6 

 

Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме 

 

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

алмаштырырга; 

11 таблицаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең исеме Квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Ҿстҽмҽ 

күлҽме, 

процент 

Беренче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче персонал 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

- 41,0 

Икенче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче персонал 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

беренче 41,0 

Педагогик хезмҽткҽрлҽр вазыйфаларының 

һҿнҽри квалификация тҿркеме 

беренчесе-дүртенче 41,0 

Структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре 

вазыйфаларының профессиональ 

квалификация тҿркеме 

беренче 46,0 

икенче 49,0»; 



«Таблица 11 

Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр күлҽме 

 

VIII бүлекнең 8 пунктындагы бишенче абзацында «10» саннарын «20» 

саннарына алмаштырырга. 

2. Ҽлеге карарның гамҽле 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгҽн хокук 

мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла дип билгелҽргҽ. 

3. Ҽлеге карарны «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында бастырып 

чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рҽсми сайтында урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз ҿстемҽ алам. 

 

 

Җитҽкче                                                                                     Р.М. Заһидуллин

Һҿнҽри квалификация тҿркеменең 

исеме 

Вазыйфаның исеме Ҿстҽмҽ 

күлҽме, 

процент 

1 2 3 

«Ярдҽмче составның техник 

башкаручылары һҽм артистлары 

вазифалары»һҿнҽри квалификация 

тҿркеме 

барлык вазыйфалар 41,0 

«Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфалары» һҿнҽри квалификация 

тҿркеме 

аккомпаниатор, 

костюмерная мҿдире 

49,0 

түгҽрҽк җитҽкчесе, 

һҽвҽскҽрлҽр берлҽшмҽсе, 

кызыксыну клубы 

җитҽкчесе, 

культорганизатор 

61,0 

«Ҽйдҽп баручы звеноның мҽдҽният, 

сҽнгать һҽм кинематография 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары» һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

барлык вазыйфалар 49,0 

«Мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография учреждениелҽренең 

җитҽкче составы  вазыйфалары » 

һҿнҽри квалификация тҿркеме 

барлык вазыйфалар 49,0 



 


