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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            КАРАР 
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Педагогик хезмәткәрләргә –  

яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыру  

өстәмә түләвен билгеләү турында  

 

    Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 29 

декабрендәге «Педагогик хезмәткәрләргә –  яшь белгечләргә ай саен 

стимуллаштыру  өстәмә түләвен билгеләү турында»гы 1270 номерлы 

карары нигезендә , Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районында педагогик хезмәткәрләргә – яшь белгечләргә ярдәм итү һәм 

кадрларны беркетү максатларында , Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:  

    1. Ютазы муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмаларында 

эшләүче яшь белгечләргә ай саен укыту йөкләнеше күләменә 

пропорциональ рәвештә 1 111 сум күләмендә өстәмә түләү билгеләргә , 

әмма ул бер педагогик хезмәткәргә  - яшь белгечкә 1 111 сумнан да 

артмаска тиеш.  

    2. Ютазы муниципаль районы муниципаль белем бирү оешмаларында 

эшләүче педагогик хезмәткәрләргә – яшь белгечләргә ай саен 

стимуллаштыручы өстәмә түләү бирү Тәртибен расларга.    

    3. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан 

барлыкка килгән хокукый мөнәсәбәтләргә кагыла дип билгеләргә.  

    4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Ютазы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль -мәдәни мәсьәләләр 

буенча урынбасарына йөкләргә.  

 

Җитәкче                                                                       А. Ә. Шафигуллин  
 

А.В. Сучкова  

2-80-12 
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Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты Карары белән  

расланды 

 .2019елның 7 ноябре №805 

 

 

Муниципаль белем бирү оешмаларында эшләүче педагогик 

хезмәткәрләргә – яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы өстәмә 

түләүләр бирү тәртибе  

 

       1. Әлеге Тәртип муниципаль белем бирү оешмаларында эшләүче 

педагогик хезмәткәрләргә –  яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган 

өстәмә түләү күләмен һәм тәртибен билгели.  

       2. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен 

стимуллаштыручы өстәмә түләү әлеге Тәртипнең 1 пунктында 

күрсәтелгән максатларга тиешле финанс елына Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары исәбеннән түләнә . 

      3. Әлеге Тәртиптә педагогик хезмәткәр - яшь белгеч дип көндезге 

уку формасы буенча беренче тапкыр һөнәри белем бирү оешмасын яки 

югары белем бирү программалары  - бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура программалары буенча дәүләт 

аккредитациясе булган югары белем бирү мәгариф көндезге уку рәвеше 

буенча һөнәри белем бирү оешмасын яисә югары белем бирү ое шмасын 

тәмамлаган һәм хезмәт килешүе буенча эшкә алынган һөнәри белем 

дәрәҗәсе һәм квалификациясе буенча һөнәри белем бирү оешмасы яисә 

югары белем бирү оешмасы тәмамланган елның 1 ноябреннән дә соңга 

калмыйча хезмәт килешүе буенча эшкә алынган затлар таныла.  

     4. Педагогик хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә ай саен 

стимуллаштыручы өстәмә түләү билгеләү хокукы түбәндәге оешмала рга 

бирелә:  

    - мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына;  

    - гомуми белем бирү оешмаларына;  

    - өстәмә белем бирү оешмаларына. 

    5. Педагогик хезмәткәрләргә ай саен стимуллаштыру өстәмә түлә ве  

эшкә урнашу датасыннан башлап педагог вазифасында өзлексез өч ел 

давамында эшләгән  вакытка  билгеләнә.  

    6. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен 

стимуллаштыручы өстәмә түләүне  билгеләү, туктату, озайту турындагы 

карар Оешманың боерыгы белән раслана.  

    7. Әлеге Тәртипнең 3 пунктында билгеләнгән айлык 

стимуллаштыручы өстәмә алу өчен эшкә урнашу вакытын соңга 

калдыруның нигезле сәбәпләренә түбәндәгеләр керә:  

     - документлар белән расланган вакытлыча эшкә сәләтсезлек;  



     - Россия Федерациясе Кораллы көчләрендә призыв буенча ашыгыч 

хезмәт узу яисә альтернатив гражданлык хезмәтен узу;  

   - йөклелек һәм бала табу буенча ял, бала караган өчен өч яшькә 

җиткәнче ял.  

     8. Айлык  кызыксындыру өстәмәсе педагогик хезмәткәр - яшь 

белгечкә  вакытлыча эшкә яраксызлык тәмамланган көннән алып , хезмәт 

мөнәсәбәтләрен рәсмиләштерсә, Россия Федерациясе Кораллы 

көчләрендә призыв буенча ашыгыч хезмәт үткәннән соң,  яисә 

альтернатив гражданлык хезмәте үткәннән соң, йөклелек һәм бала табу 

буенча ял, өч яшькә җиткәнче бала караган өчен ял үткәргәннән соң, 60 

көннән дә соңга калмыйча  хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштерсә,  

билгеләнә.   

     7. Хезмәт шартнамәсе туктатылган очракта, педагогик хезмәткәр  - 

яшь белгеч Россия Федерациясе Кораллы көчләрендә чакырылыш буенча 

вакытлы хезмәт үтү яки альтернатив граждан хезмәте үткәннән соң 60 

көннән дә соңга калмыйча хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштергән 

очракта, хезмәткәрнең альтернатив граждан хезмәтенә алышты ручы 

альтернатив граждан хезмәтенә җибәрелүенә бәйле рәвештә, айлык 

кызыксындыру өстәмәсе кабат билгеләнергә мөмкин.  

    8. Оешма белән хезмәт мөнәсәбәтләрендә торучы педагогик 

хезмәткәрләргә  - яшь белгечләргә ай саен өстәмә түләүләр түбәндәге 

чорларга  туктатыла:  

    - йөклелек һәм бала табу буенча ял, өч яшькә җиткәнче бала караган 

өчен ял вакытында;  

    - аспирантурада көндезге формада укыганда.  

    9. Башка Оешмага педагогик вазифага күчкәндә, эштәге тәнәфес 30 

көннән дә артмаска тиеш . 

    10. Педагогик хезмәткәрне - яшь белгечне сан яки штат киметелүгә 

бәйле рәвештә эштән азат иткәндә, алга таба педагог вазыйфасына эшкә 

урнашкан  арадагы  тәнәфес 60 көннән дә артык булмаска тиеш .  

    11. Педагогик хезмәткәрләргә - белгечләргә ай саен стимуллаштыручы 

өстәмә түләү Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 8 

августындагы карары белән расланган мәгариф эшчәнлеген гамәлгә 

ашыручы оешмаларның педагогик эшчеләре вазыйфаларының 

номенклатурасының 1 бүлегендәге 2 пункты нигезендә педагогик 

хезмәткәрләр вазыйфалары, мәгариф оешмалары җитәкчеләре 

вазифалары  буенча билгеләнә.  

   12. Педагогик хезмәткәрләргә –  яшь белгечләргә  ай саен өстәмә түләү 

педагогик хезмәткәр-яшь белгечнең төп эш урыны буенча гына 

билгеләнә.  

   13. Педагогик хезмәткәрләргә ай саен кызыксындыру бирә торган 

өстәмә түләү төп педагогик вазыйфа һәм педагогик вазифа буенча 

билгеләнә, аның буенча эш шушы педагогик хезмәткәр - яшь белгеч 

тарафыннан эчке өстәмә хезмәт  шартларында гамәлгә ашырыла.  



   14. Хезмәт хакы ставкасы өчен атнага (елга) педагогик эш 

сәгатьләренең нормалары билгеләнгән педагогик хезмәткәрләр-яшь 

белгечләргә айлык стимуллаштыручы өстәмә күләме түбәндәге формула 

буенча исәпләнә:  

 

    D = P x Hf / Hn, 

     биредә: 

 

    D - педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә билгеләнгән хезмәт 

хакы ставкасы өчен атнага (елга) педагогик эш нормалары, әмма ай саен 

стимуллаштыручы өстәмә күләме аена 1  111 сумнан да артмый ; 

   Р - педагогик хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә педагогик эш 

нормасына атнасына (елга) сәгать өчен 1  111 сум күләмендә өстәмә 

түләү;  

    Hf - педагогик эш  алып баруның  фактик сәгать саны;  

    Hn - хезмәт хакының база ставкасы өчен сәгать нормасы.   

   15. Педагогик хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә (әлеге Тәртипнең 12 

пункты белән билгеләнгән ай саен өстәмә алучы яшь белгечләр - 

педагогик хезмәткәрләрдән тыш) айлык кызыксындыру өстәмәсенең 

күләме түбәндәге формула буенча исәпләнә:  

    D = Р х t,  

    биредә:  

   D - педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен 

стимуллаштыручы өстәмә түләү күләме, ләкин аена 1  111 сумнан да 

артмый; 

    Р - педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә хезмәт хакы ставкасы 

өчен 1111 сум күләмендә өстәмә стимуллаштыручы  өстәмә;  

    t - фактта эшләнгән вакыт (ставка).  

   16. Педагогик хезмәткәрләргә ай саен стимуллаштыра торган өстәмә 

түләү Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган субсидияләр 

хисабына түләнә.  

   17. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен 

стимуллаштыручы өстәмә түләүне түләүгә субсидияләр әлеге Тәртипнең 

2 пункты нигезендә оешманың шәхси счетларына күчерелә.  

    18. Оешмалар хисап кварталыннан соң килүче  айның  5 числосына 

кадәр квартал саен Ютазы муниципаль районының Финанс -бюджет 

палатасына педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен 

кызыксындыру өстәмә түләүләре субсидияләреннән  файдалану турында 

хисап тапшыра. 

    19. Агымдагы финанс елында Оешма тарафыннан файдаланылмаган 

субсидияләр калдыклары Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы бюджетына билгеләнгән тәртиптә күчерелергә тиеш.  

   20.  Оешма тарафыннан субсидия бирү шартларын бозганда , 

күрсәтелгән  таләп алынганнан соң 10 эш көне эчендә , Татарстан 



Республикасы Ютазы муниципаль районы бюджетына билгеләнгән 

тәртиптә язма таләп нигезендә кире кайтарылырга тиеш.  

   21. Субсидия бирү шартларын оештыруны контрольдә тоту Ютазы 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы тарафыннан 

башкарыла.  

   22. Оешмалар педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә 

стимуллаштыручы өстәмә түләүне Оешмалар тарафыннан билгеләнгән 

хезмәт хакын түләү вакытында ай саен тәэмин итә.  

 


