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ПОСТАНОВЛЕНИЕ              КАРАР                                                      
 

 « 23 » июль  2019 ел                                                                                           № 210 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының 31.08.2018 ел, 

№191 «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының яшьлҽр сҽясҽте 

муниципаль учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең 

хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары турында»  карары 

белҽн расланган Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының яшьлҽр 

сҽясҽте муниципаль учреждениелҽре 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары 

турындагы нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү 

хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының яшьлҽр сҽясҽте дҽүлҽт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт 

ҿчен түлҽү шартлары турында» 14.08.2018 ел  665 нче карары белҽн расланган, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Яшьлҽр эшлҽре буенча министрлыгына караган дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте 

оешмалары һҽм аерым типка карамаган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен 

түлҽү шартлары турындагы Нигезлҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү хакында» 21.05. 2019 

ел 505 нче карарын үтҽү йҿзеннҽн, карар бирҽ:  

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 31.08.2018 ел, №191 «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының яшьлҽр сҽясҽте муниципаль учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт 

ҿчен түлҽү шартлары турында»  карары белҽн расланган Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының яшьлҽр сҽясҽте муниципаль учреждениелҽре 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары турындагы Нигезлҽмҽсенҽ 

түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

V бүлектҽ: 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru
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2.4 пунктының алтынчы абзацында. «26,5» санын «41,0» санына 

алмаштырырга»; 

6 нчы таблицаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 

 6 таблица  

Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 

 

Квалификацион  тҿркемнең 

Һҿнҽри исеме 

Квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

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 

беренче– дүртенче  

41,0 

Структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

беренче 46,0 

икенче 49,0»; 

 

4.4 пунктының алтынчы абзацында «26.5» санын «41,0» санына 

алмаштырырга»; 

11 нче таблицаны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«11таблица 

Хезмҽт интенсивлыгы ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 

Квалификацион  тҿркемнең 

һҿнҽри исеме 

Вазыйфасы атамасы Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, 

процент 

1 2 3 

«Техник башкаручылар һҽм 

ярдҽмче состав артистлары 

вазыйфалары» һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

барлык вазыйфалар 41,0 

«Урта тҿркем мҽдҽният, 

сҽнгать һҽм кинематография 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары» 

һҿнҽри квалификация тҿркеме 

аккомпаниатор, 

костюмнар мҿдире 

49,0 

түгҽрҽк җитҽкчесе, һҽвҽскҽр 

берлҽшмҽ, мҽнфҽгатьлҽр клубы 

җитҽкчесе, культорганизатор 

61,0 

"Ҽйдҽп баручы тҿрекем 

мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

барлык вазыйфалар 49,0 
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кинематография 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары» 

һҿнҽри квалификация тҿркеме 

«"Мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография 

учреждениелҽренең җитҽкче 

составы вазыйфалары»һҿнҽри 

квалификация тҿркеме 

барлык вазыйфалар 49,0 

 

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

алмаштырырга. 

2. Ҽлеге карарның гамҽлдҽ булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка 

килгҽн хокук мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла дип билгелҽргҽ.  

3. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында»  веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет - телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан кҿненнҽн үз кҿченҽ керҽ. 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Җитҽкче вазыйфаларын башкаручы- 

җитҽкче урынбасары  

икътисад һҽм финанслар буенча җитҽкче                                           Г.Г.Сҿлҽйманова 

http://aznakayevo.tatar.ru/

