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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 

яшьләр сәясәте муниципаль оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турында" 2018 елның 31 августында кабул ителгән 283 нче 

карары белән расланган Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 

районы яшьләр сәясәте муниципаль оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт 

өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елгы 21 июнь, 505 

нче номерлы карары «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының» 

яшьләр сәясәте дәүләт оешмалары һәм Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

министрлыгы ведомство буйсынуындагы аерым типлаштырылмаган оешмалар 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында" утәлү нигезеннән Татарстан Республикасының Балтач 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы яшьләр 

сәясәте муниципаль оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары 

турында" 2018 елның 31 августында кабул ителгән 283 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы яшьләр сәясәте 

муниципаль оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары 

турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында:  

V булекнең 2.4 пунктның алтынчы абзацында «26,5» саннарын “41,0” 

санына алмаштырырга; 

6 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

6 нчы Таблица 

Хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр күләме 

 

Профессиональ квалификация  

             төркем исеме 

 Квалификация 

дәрәҗәсе 

Өстәмә күләме, 

процентларда 
 

1 2 3 

Беренче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче 

персоналның профессиональ 

_ 41,0 
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1 2 3 

квалификация төркеме 

Икенче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче 

персоналның һөнәри квалификация 

төркеме 

беренче 41,0 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников 

первый – четвертый 41,0 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных подразделений 

первый 46,0 

второй 49,0 

 

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

алмаштырырга; 

        11 нче таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 

    

11 Таблица 
 

Хезмәт интенсивлыгы өчен өстәмә түләүләр күләме 
 

Профессиональ квалификация  

             төркем исеме 

Вазыйфаның исеме Өстәмә 

күләме, 

процентларда 
 

1 2 3 

Профессиональ квалификация 

төркеме «ярдәмче составның 

техник башкаручылары һәм 

артистлары вазифалары» 

барлык вазыйфалар 41,0 

Урта звено мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография хезмәткәрләре 

вазыйфалары «һөнәри 

квалификация төркеме» 

аккомпаниатор, 49,0 

костюмер мөдире 61,0 

Әйдәп баручы звеноның мәдәният, 

сәнгать һәм кинематография 

хезмәткәрләре вазыйфалары 

«һөнәри квалификация төркеме» 

түгәрәк, һәвәскәрләр 

берләшмәсе, кызыксыну 

клубы җитәкчесе, 

49,0 

Һөнәри квалификация төркеме 

«мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография 

учреждениеләренең җитәкче 

составы вазыйфасы» 

культорганизатор 49,0 

 



 

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

санына алмаштырырга» 

2. Балтач муниципаль районы яшьләр сәясәте муниципаль оешмалары 

җитәкчеләренә тиешле профсоюз органы белән килешенеп: 

- Балтач муниципаль районының яшьләр сәясәте муниципаль оешмалары 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартларын билгеләүче күмәк 

шартнамәләргә, килешүләргә, локаль норматив хокукый актларга тиешле 

үзгәрешләр кертергә; 

- Балтач муниципаль районының яшьләр сәясәте муниципаль оешмалары 

хезмәткәрләренә әлеге карар белән билгеләнгән хезмәткә түләү системасын 

кертүгә кадәр ике айдан да соңга калмыйча хезмәт шартларын үзгәртү турында 

хәбәр итәргә. 

3. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла; 

4.   Әлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 

порталы составында Балтач муниципаль районы сайтында baltasi.tatarstan.ru һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Балтач район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасарына йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                           А. Ф. Хәйретдинов 

 

 

 


