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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма 
органнары ведомство буйсынуындагы 
медицина оешмалары һәм Татарстан 
Республикасы Сәламәтлек саклау 
министрлыгы ведомство буйсынуындагы 
аерым типлаштырылмаган учреждениеләр 
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 
шартлары турында» 2012 ел, 25 апрель, 
323 нче карарына үзгәрешләр кертү 
хакында 

 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары ведомство 

буйсынуындагы медицина оешмалары һәм Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгы ведомство буйсынуындагы аерым типлаштырылмаган 

учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2012 ел, 25 

апрель, 323 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 

ел, 18 июль, 611 нче; 2012 ел, 31 декабрь, 1183 нче; 2013 ел, 30 гыйнвар, 48 нче; 

2013 ел, 11 май, 313 нче; 2013 ел, 29 июнь, 455 нче; 2014 ел, 10 гыйнвар, 2 нче; 2014 

ел, 17 гыйнвар, 20 нче; 2014 ел, 28 май, 362 нче; 2014 ел, 27 июнь, 443 нче; 2014 ел, 

25 август, 613 нче; 2014 ел, 6 октябрь, 726 нчы; 2014 ел, 10 октябрь, 752 нче; 2014 

ел, 29 декабрь, 1050 нче; 2015 ел, 4 август, 565 нче; 2015 ел, 30 декабрь, 1025 нче;  

2016 ел, 2 сентябрь, 611 нче; 2016 ел, 23 декабрь, 983 нче; 2017 ел, 18 май, 292 нче; 

2017 ел, 27 сентябрь, 731 нче; 2017 ел, 26 октябрь, 809 нчы; 2017 ел, 31 октябрь,  

827 нче; 2017 ел, 11 ноябрь, 885 нче; 2018 ел, 22 гыйнвар, 27 нче; 2018 ел, 26 апрель, 

293 нче; 2018 ел, 29 октябрь, 953 нче; 2018 ел, 27 декабрь, 1247 нче; 2019 ел, 13 

consultantplus://offline/ref=70866C93C4936329F0C44B285858FBC5CDC4D447F5B82E8B30DB6A705794F4884B989036634B61F925DA31Q7mDI
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июль, 578 нче; 2019 ел, 28 август, 730 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең 

башкарма органнары ведомство буйсынуындагы медицина оешмалары һәм 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы ведомство 

буйсынуындагы аерым типлаштырылмаган учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт 

өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәдә: 

2 бүлектә: 

2.2 пунктны  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«2.2. Татарстан Республикасы дәүләт оешмаларының сәламәтлек саклау һәм социаль хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә 

эшләүче хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге 
күләмнәрдә билгеләнә: 

 
Квалификация дәрәҗәсе Вазыйфа исеме Аена база окладының күләме, сум  

төп гомуми белем, урта 
гомуми белем 

квалификацияле эш-
челәр (хезмәткәрләр) 
әзерләү программа-
лары буенча Урта 

һөнәри белем, урта 
звено белгечләрен 

әзерләү программа-
лары буенча Урта 

һөнәри белем, тулы 
булмаган югары бе-

лем 

аттестацияне 
уңышлы узган затка 

«бакалавр», «ма-
гистр» яки «ди-
пломлы белгеч» 

квалификацияләрен 
бирү раслаган юга-

ры белем 

 

1 2 3 4 5 

 «Социаль хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә ашыручы икенче дәрәҗәдәге белгечләр вазыйфалары» һөнәри квалификация 

төркеме 

Беренче квалификация 

дәрәҗәсе 

Социаль хезмәткәр 11 163 13 396 - 

«Сәламәтлек саклау учреждениеләрендә һәм социаль хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә ашыручы өченче дәрәҗәдәге белгечләр 

вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме 

Беренче квалификация 

дәрәҗәсе 

Социаль эш буенча белгеч 14 736 16 946 18 132 

Дәвалау физкультурасы 

буенча инструктор-

методист 

Икенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Биолог - - 18 495 
Зоолог 
Медицина психологы 
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1 2 3 4 5 
Сәламәтлек саклау оешма-
ларының химик-эксперты 

 «Сәламәтлек саклау учреждениеләрендә һәм социаль хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә ашыручы җитәкчеләр вазыйфалары» 
һөнәри квалификация төркеме 

Беренче квалификация 
дәрәҗәсе 

Бүлек (социаль хезмәт) 
бүлеге 

- 18 680 19 050»; 

 
2.3 пунктны  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.3. Татарстан Республикасы дәүләт оешмаларының фәнни тикшеренүләр өлкәсендә хезмәткәрләр вазыйфаларының 

һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Вазыйфа исеме Аена база окладының күләме, сум 

төп гомуми бе-
лем, урта гомуми 

белем 

квалификацияле эшчеләр 
(хезмәткәрләр) әзерләү про-

граммалары буенча Урта 
һөнәри белем, урта звено бел-
гечләрен әзерләү программа-
лары буенча Урта һөнәри бе-

лем, тулы булмаган югары бе-
лем 

аттестацияне уңышлы узган зат-
ка «бакалавр», «магистр» яки 

«дипломлы белгеч» квалифика-
цияләрен бирү раслаган югары 

белем 

 

1 2 3 4 5 
Структур бүлекчәләрнең фәнни хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре вазыйфалары  

һөнәри квалификация төркеме 
Беренче квалифи-
кация дәрәҗәсе 

Кече фәнни 
хезмәткәр 

- - 16 395 

Фәнни хезмәткәр 
Икенче квалифика-
ция дәрәҗәсе 

Өлкән фәнни 
хезмәткәр 

- - 17 493 

Өченче квалифика-
ция дәрәҗәсе 

Әйдәүче фәнни 
хезмәткәр 

- - 18 775 
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1 2 3 4 5 
Дүртенче квалифи-
кация дәрәҗәсе  

Баш фәнни 
хезмәткәр 

- - 21 830»; 

 
2.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.4. Татарстан Республикасы дәүләт оешмалары мәгариф хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация 

төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Вазыйфа исеме Аена база окладының күләме, сум 
төп гомуми бе-

лем, урта гомуми 
белем 

квалификацияле эшчеләр 
(хезмәткәрләр) әзерләү про-

граммалары буенча Урта 
һөнәри белем, урта звено бел-

гечләрен әзерләү программала-
ры буенча Урта һөнәри белем, 
тулы булмаган югары белем 

аттестацияне уңышлы узган за-
тка «бакалавр», «магистр» яки 
«дипломлы белгеч» квалифи-

кацияләрен бирү раслаган юга-
ры белем 

 

1 2 3 4 5 

Педагогик  хезмәткәрләр вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме  

Беренче квалифи-
кация дәрәҗәсе 

Хезмәт буенча ин-
структор  

- 11 680 14 200 

Музыка җитәкчесе  
Икенче квалифика-
ция дәрәҗәсе 

Инструктор-
методист 

- 11 687 14 220 

Өстәмә белем 
бирү педагогы 

Өченче квалифика-
ция дәрәҗәсе 

Тәрбияче - 11 693 14 232 
Педагог-психолог 

Дүртенче квалифи-
кация дәрәҗәсе 

Өлкән тәрбиясе - 11 695 14 236»; 
Укытучы 
Укытучы-логопед 
(логопед) 
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1 2 3 4 5 
Укытучы-
дефектолог 

 
2.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.5. Татарстан Республикасы дәүләт оешмаларының мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфа-

ларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 
Вазыйфа исеме Аена база окладының күләме, сум 

төп гомуми бе-
лем, урта го-
муми белем 

квалификацияле эшчеләр (хезмәткәрләр) 
әзерләү программалары буенча Урта 

һөнәри белем, урта звено белгечләрен 
әзерләү программалары буенча Урта 

һөнәри белем, тулы булмаган югары бе-
лем 

аттестацияне уңышлы узган затка 
«бакалавр», «магистр» яки «ди-
пломлы белгеч» квалификаци-

яләрен бирү раслаган югары белем 

 

1 2 3 4 
 «Урта буын мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме 

Аккомпаниатор - 10 000 10 300 
Мәдәни оештыручы 
 
 «Мәдәният, сәнгать һәм кинематография өлкәсендә әйдәп баручы буын хезмәткәрләре вазыйфалары» һөнәри квалификация 

төркеме 
 

Китапханәче - 10 500 13 000 

Әйдәп баручы китапханәче 

Баш китапханәче 

Рәссам-декоратор 

Библиограф 

Әйдәп баручы библиограф 

Баш библиограф 
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1 2 3 4 

Администратор (өлкән ад-

министратор) 

Китапханә мөхәррире 

Китапханә методисты  

 «Мәдәният, сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфалары» һөнәри квалификация төрке-

ме 

 

Баш рәссам - 11 700 14 300»; 

Китапханә бүлеге 

(бүлекчәсе) мөдире  
 

2.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.6.  Татарстан Республикасы дәүләт оешмалары авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре 

хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Вазыйфа исеме Аена база окладының күләме, сум 

төп гомуми бе-

лем, урта го-

муми белем 

квалификацияле эшчеләр 

(хезмәткәрләр) әзерләү программала-

ры буенча Урта һөнәри белем, урта 

звено белгечләрен әзерләү програм-

малары буенча Урта һөнәри белем, 

тулы булмаган югары белем 

аттестацияне уңышлы узган 

затка «бакалавр», «магистр» 

яки «дипломлы белгеч» ква-

лификацияләрен бирү расла-

ган югары белем 

 

«Өченче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме  

Беренче квалифи-

кация дәрәҗәсе 

Ветеринария 

табибы 

- - 10 512 

Икенче квалифика-

ция дәрәҗәсе 

II категорияле 

ветеринария 

табибы 

- - 10 567 
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Өченче квалифика-

ция дәрәҗәсе 

I категорияле 

ветеринария 

табибы 

- - 10 622 

Дүртенче квалифи-

кация дәрәҗәсе 

Югары катего-

рияле 

ветеринария 

табибы 

- - 10 677»; 
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4 бүлектә: 

4.3.5 пунктчаның 6 таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«6 таблица  

Размеры надбавок за стаж работы по профилю работникам 

социальной сферы 

 

 Һөнәри квалификация төркеме  

исеме 

Квалификаци

я дәрәҗәсе 

Эш стажы Өстәмә 

күләме, про-

цент  

Социаль хезмәтләр күрсәтүне 

гамәлгә ашыручы һәм медицина 

оешмаларында икенче дәрәҗәдәге 

белгечләр вазыйфалары 

1 2 елдан 3 елга 

кадәр 

1,5 

3 елдан 6 елга 

кадәр 

2,5 

 6 елдан 10 елга 

кадәр 

3,5 

10 елдан артык 5 

Социаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә 

ашыручы һәм медицина оешмала-

рында өченче дәрәҗәдәге белгечләр 

вазыйфалары 

 

1 – 3 2 елдан 3 елга 

кадәр 

1,5 

3 елдан 5 елга 

кадәр 

2,5 

5 елдан 10 елга 

кадәр 

3,5 

10 елдан 15 елга 

кадәр 

5 

15 елдан артык 6 

Һәм социаль хезмәтләр күрсәтүне 

гамәлгә ашыручы медицина 

оешмаларында җитәкчеләр вазый-

фалары 

1 2 елдан 3 елга 

кадәр 

1,5 

3 елдан 5 елга 

кадәр 

2,5 

5 елдан 10 елга 

кадәр 

3,5 

10 елдан 15 елга 

кадәр 

5 

15 елдан артык 6»; 

 

4.4.3 пунктча үз көчен югалткан дип санарга; 

4.5.1 пунктчаның 10 таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«10 таблица 

 

Мәгариф өлкәсе хезмәткәрләренең квалификация категориясенә өстәмә 

түләүләр күләме 
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Квалификация 

дәрәҗәсе 

Квалификация категориясе Өстәмә күләме, 

процент 

Педагогик  хезмәткәрләр вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме  

1 1-квалификация категориясе 3,0 

югары квалификация категориясе 4,0 

2 1-квалификация категориясе 4,0 

югары квалификация категориясе 5,0 

3 1-квалификация категориясе 4,5 

югары квалификация категориясе 6,0 

4 1-квалификация категориясе 5,0 

югары квалификация категориясе 7,5»; 

 

4.5.6 пунктчаның 11 таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11 таблица 

Мәгариф өлкәсе хезмәткәрләренә профиль буенча эш стажына өстәмәләр 

күләме 

Һөнәри квалификация төркеме исеме Эш стажы Өстәмә күләме, про-

цент  

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары  2 елдан 6 елга 

кадәр 

1,5 

 6 елдан 10 елга 

кадәр 

2,0 

 10 елдан 15 елга 

кадәр 

3,0 

15 елдан артык 4,0»; 

 

4.6.1 пунктчаның 13 таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«13 таблица  

Мәдәният өлкәсе хезмәткәрләренә квалификация категориясенә өстәмәләр 

күләме 

 

Квалификация категориясе 

Өстәмә түләү күләме,  

процент  

 «Мәдәният, сәнгать һәм кинематография өлкәсендә әйдәп баручы буын 

хезмәткәрләре вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме 

 

2-квалификация категориясе 2,0 

1-квалификация категориясе 2,0 

Югары квалификация категориясе 6,0»; 

 

әлеге Нигезләмәгә 7 нче кушымтада: 

62 специфика кодының 7 графасында «34» саннарын «10» саннарына 

алмаштырырга; 

63, 64, 107 спецификаларның кодларын төшереп калдырырга; 
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108 специфика кодының 7 графасында «10 000» саннарын «5 000» саннарына 

алмаштырырга; 

әлеге Нигезләмәгә 12 нче кушымтаның 54 өстәмә түләү кодын түбәндәге ре-

дакциядә бәян итәргә: 

 

«54 Суд-медицина 

экспертизасы 

бюросында эшләү 

Беренче дәрәҗәдәге урта  ме-

дицина һәм  фармацевтика 

персоналы  

1 45 

Урта  медицина һәм  фарма-

цевтика персоналы 

1 – 5 45 

Табиблар  һәм провизорлар 1 – 2, 4 45 

Учреждениеләрдәге  структур 

бүлекчәләрнең югары 

медицина һәм фармацевтика 

белеме (табиб-белгеч, 

провизор) булган җитәкче- 

ләре 

1 – 2 45»; 

 

бу Нигезләмәгә 13 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимиятенең башкарма органнары 

ведомство буйсынуындагы 

медицина оешмалары һәм 

Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгы 

ведомство буйсынуындагы аерым 

типлаштырылмаган учреждениеләр 

хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү 

шартлары турындагы нигезләмәгә 

13 нче кушымта 

 

Сәламәтлек саклау һәм социаль хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр 

вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре, мәгариф, мәдәният, сәнгать һәм 

кинематография, зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүдә 

мәшгуль авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфалары хезмәткәрләренә өстәмә 

түләүләрнең тәкъдим ителә торган күләмнәре 

 

 

Өстәмә 

түләү 

коды  

Өстәмә билгеләү өчен нигез Өстәмәләр билгеләнә торган 

вазыйфалар 

Өстәмә 

түләү 

күләме,  

процент 
Һөнәри квалифи-

кация төркеме ис-

еме 

квалифика-

ция 

дәрәҗәсе 
 

1 2 3 4 5 



12 

1 2 3 4 5 
1 Психиатрия (психоневроло-

гия), психиатрия хаста-
ханәләрендә, наркология ме-
дицина оешмаларында һәм 
аларның структур бүлек-
чәләрендә эш 

барлык хезмәткәрләр 5 

2 Үзәк нерв системасы зарар-
ланган балалар өчен 
үзәкләрдә (бүлекләрдә, пала-
таларда) эшләү 

сәламәтлек саклау 
оешмаларында 
һәм социаль хез-
мәтләр күрсәтүне 
гамәлгә ашыручы 
өченче дәрәҗәдәге 
белгечләр вазый-
фалары 

2 5 

9 Түбәндәге бүлекләрдә 

(палаталарда) эшләү: пешкән 

авыруларны дәвалау; көчле 

агуланган авыруларны 

дәвалау; ми кан әйләнеше 

бозылган авырулар өчен 

неврология бүлекләрендә 

(палаталарында); җитлекми 

туган балаларны дәвалау; үзәк 

нерв системасы функциясе 

бозылган пациентларны меди-

цина тернәкләндерүе; перифе-

рия нерв системасы функ-

циясе бозылган пациентларны 

медицина тернәкләндерүе; 

соматик авырулы пациент-

ларны медицина тернәклән-

дерүе; амбулатор шартларда 

медицина ярдәме күрсәтүче 

медицина оешмасы (хәрби 

хәрәкәтләрдә катнашучылар 

өчен) – Чаллы шәһәренең 

«Сугыш ветераннары госпи-

тале» дәүләт автоном сәламәт-

лек саклау учреждениесенең 

медицина тернәкләндерүе 

бүлекләрендә (палатала-

рында) 

сәламәтлек саклау 
оешмаларында 
һәм социаль хез-
мәтләр күрсәтүне 
гамәлгә ашыра 
торган оешма-
ларда турыдан-
туры дәвалау про-
цессында катна-
шучы өченче дәрә-
җәдәге белгечләр 
вазыйфалары 

1 – 2 5 

12 Патологоанатомия бюрола-
рында (бүлекчәләрендә, 
бүлекчәләрендә), мәет тукы-

сәламәтлек саклау 
оешмаларында 
һәм социаль 

2 5 
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1 2 3 4 5 
маларын, органнар һәм кан 
әзерләү (консервацияләү) 
бүлекләрендә 

хезмәтләр күрсә-
түне гамәлгә ашы-
ручы өченче дәрә-
җәдәге белгечләр 
вазыйфалары 

13 Туберкулез шифаханәләрендә 
эшләү 

барлык хезмәткәрләр 5 

15 Йогышлы авырулар хаста-
ханәләрендә (бүлекләрдә, па-
латаларда, кабинетларда 
эшләү) 

барлык хезмәткәрләр 4 

21 Тире-венерология диспансер-
ларында эшләү 

барлык хезмәткәрләр 4 

29 Лабораторияләрдә эшләү сәламәтлек саклау 
оешмаларында 
һәм социаль хез-
мәтләр күрсәтүне 
гамәлгә ашыручы 
өченче дәрәҗәдәге 
белгечләр вазый-
фалары 

2 4 

30 Ишетүне тернәкләндерү 

үзәкләрендә эшләү 

барлык хезмәткәрләр 4 

42 Амбулатор суд-психиатрия 

эксперт комиссияләрендә 

эшләү 

сәламәтлек саклау 

оешмаларында 

һәм социаль хез-

мәтләр күрсәтүне 

гамәлгә ашыручы 

өченче дәрәҗәдәге 

белгечләр 

вазыйфалары 

2 8 

46 СПИД белән авыручыларны 

һәм ВИЧ-йогышлыларны 

дәвалау өчен билгеләнгән ме-

дицина оешмаларында һәм 

медицина оешмаларының 

махсуслаштырылган бүлек-

ләрендә эшләү 

барлык хезмәткәрләр 16 

47 СПИД белән авыручыларны 

һәм ВИЧ-йогышлы авырулар-

ны дәвалауга, диагностика-

лауга һәм турыдан-туры 

хезмәт күрсәтүгә бәйле 46 

кодта санап үтелгән учрежде-

ниеләрдән тыш, медицина 

барлык хезмәткәрләр 16 
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1 2 3 4 5 

оешмаларында һәм аларның 

структур бүлекчәләрендә 

эшләү 

48 Сәламәтлек органнары 

тарафыннан аларга халыкны 

ВИЧ-инфекциягә тик-шерү 

һәм СПИД белән авырган һәм 

ВИЧ-йогышланганнардан 

алган канны һәм биологик 

сыеклыкларны тикшерү йөк-

ләнгән медицина оешмалары 

лабора-торияләрендә һәм 

төркемнәрендә, серология ла-

бораторияләрендә эшләү 

сәламәтлек саклау 

оешмаларында 

һәм социаль хез-

мәтләр күрсәтүне 

гамәлгә ашыручы 

өченче дәрәҗәдәге 

белгечләр 

вазыйфалары 

2 16 

49 Сугыш ветераннары госпи-

тальләрендә эшләү 

барлык хезмәткәрләр 6 

50 Бала йортларында эшләү барлык хезмәткәрләр 4 

51 Туберкулезга каршы диспан-

серларда, туберкулез хаста-

ханәләрендә эшләү 

барлык хезмәткәрләр 10 

54 Суд-медицина экспертизасы 
бюросында эшләү 

сәламәтлек саклау 
оешма-ларында 
һәм социаль хез-
мәтләр күрсәтүне 
гамәлгә ашыра 
торган оешма-
ларда өченче дәрә-
җәдәге белгечләр 
вазыйфалары 

2 13 

55 Һәлакәт медицинасы 
үзәкләрендә (бүлекчәләрендә) 
эшләү 

сәламәтлек саклау 
оешмаларында 
һәм социаль хез-
мәтләр күрсәтүне 
гамәлгә ашыручы 
өченче дәрәҗәдәге 
белгечләр 
вазыйфалары 

2 6»; 

 
бу карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органнары карамагындагы медицина оешмаларының һәм Татарстан 
Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы аерым типик 
булмаган учреждениеләрнең эшче гомумтармак һөнәрләре һәм җитәкчеләр, 
белгечләр һәм хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары буенча һөнәри 
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квалификация төркемнәренә керүче хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү шартлары 
турындагы нигезләмәне яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә). 

2. Әлеге карар нигезендә билгеләнә торган Татарстан Республикасы дәүләт 
учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакы, хезмәткәрләрнең вазыйфаи буры-
члары күләмен саклап калу һәм алар тарафыннан шул ук квалификация эшләрен 
башкару шарты белән, әлеге карар нигезендә хезмәт өчен түләүнең яңа шартларына 
күчкән вакытта гамәлдә булган хезмәт өчен түләү системасы нигезендә түләнә тор-
ган хезмәт хакыннан ким булырга тиеш түгел дип билгеләргә. 

3. Татарстан Республикасы дәүләт оешмалары җитәкчеләренә 
хезмәткәрләрнең тиешле профсоюз органы белән килештерү буенча: 

Татарстан Республикасы дәүләт оешмалары хезмәткәрләренә хезмәт өчен 
түләү шартларын билгеләүче күмәк шартнамәләргә, килешүләргә, локаль норматив 
хокукый актларга тиешле үзгәрешләр кертергә; 

хезмәт өчен түләү системасы кертелгәнче ике айдан да соңга калмыйча хезмәт 
шартларын үзгәртү турында Татарстан Республикасы дәүләт оешмалары 
хезмәткәрләренә хәбәр итәргә. 

4. Бу карарның гамәле 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 
мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.   

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 

  


