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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 июль, 

578 нче; 2019 ел, 28 август, 730 нчы, 2019 ел, 18 октябрь, 938 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең 

башкарма органнарына караган медицина оешмалары хезмәткәрләренең һәм 
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Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына караган аерым типка 

карамаган учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы 

Нигезләмәдә: 

4.2.7 пунктының 4 нче таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

 
«4 нче таблица 

 
Эш чоры медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренә профиль буенча эш стажына 

исәпләнгән вазыйфалар исемлеге 
 

Вазыйфа исеме Һөнәри квалификация төркеме исеме 
 

Югары медицина һәм 
фармацевтика белемле 
белгечләр вазыйфалары 

«Табиблар һәм провизорлар», «Югары медицина һәм 
фармацевтика белемле оешмаларның структур 
бүлекчәләре җитәкчеләре (табиб-белгеч, провизор)» 
һөнәри квалификация төркемнәренә кертелгән 
вазыйфалар 

Урта медицина һәм фарма-
цевтика белеме булган 
белгечләр вазыйфалары 

«Урта медицина һәм фармацевтика персоналы»  
һөнәри квалификация төркеменә кертелгән 
вазыйфалар 

Кече медицина һәм фарма-
цевтика персоналы вазый-
фалары 

«Беренче дәрәҗәдәге медицина һәм фармацевтика 
персоналы» һөнәри квалификация төркеменә 
кертелгән вазыйфалар; 

 
күрсәтелгән Нигезләмәгә 14 нче кушымтада: 
13 өстәмә кодлы 3 юл графасын «115,» саннарыннан соң «121,» саннары белән 

тулыландырырга; 
50 өстәмә кодлы 3 юл графасын «115,» саннарыннан соң «117,» саннары белән 

тулыландырырга; 
52 өстәмә кодлы 3 юл графасын  «117»  саннары белән тулыландырырга; 
Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары 

карамагындагы медицина оешмалары җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләренең 
гомумтармак һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең һәм күрсәтелгән 
карар белән расланган Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 
карамагындагы аерым типка карамаган учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт 
өчен түләү шартлары турында нигезләмәнең 3.4 пунктындагы сигезенче абзацында 
«5 мең сум» сүзләрен «8 мең сум» сүзләренә алмаштырырга. 

2. Әлеге карарның 1 пунктындагы ундүртенче абзацның гамәлдә булуы 2019 
елның 1 октябреннән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                     А.В.Песошин  


