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Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районында  

спорт чараларын, укыту-тренировка җыеннарын  

һәм физик культура һәм спорт буенча  

башка чараларны үткәрүгә чыгым нормаларын раслау турында 

 

Менделеевск муниципаль районында физкультура һәм спорт-массакүләм 

чараларын уздыруга бюджет акчаларын рациональ һәм нәтиҗәле файдалану, 

республика, бөтенроссия һәм халыкара ярышларда район спортчыларын һәм 

җыелма командаларын уңышлы әзерләү һәм чыгышлары, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2019 елның 21 сентябрендәге 868 номерлы «Татарстан 

Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгының физкультура-

сәламәтләндерү һәм спорт чаралары календарь планына кертелгән физкультура-

савыктыру, спорт һәм тренеровка үткәрү чыгымнары нормаларын раслау турында» 

2015 елның 18 мартындагы 160 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 21 сентябрендәге 

868 номерлы карарына таянып, Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

1. Расларга: 

- 1 нче кушымта нигезендә физкультура-сәламәтләндерү, спорт һәм 

тренировка чараларын үткәргәндә спортчыларны, тренерларны һәм белгечләрне 

тукландыруны тәэмин итү чыгымнары нормалары; 

- 2 нче кушымта нигезендә спортчыларны, тренерларны һәм физкультура-

сәламәтләндерү, спорт һәм тренеровка чараларында катнашучыларны яшәү урыны 

белән тәэмин итү чыгымнары нормалары; 

- 3 нче кушымта нигезендә спорт чараларына хезмәт күрсәткән өчен спорт 

судьяларына түләү чыгымнары нормалары; 

- 4 нче кушымта нигезендә фармакология, торгызу чаралары, витаминлы һәм 

аксым-глюкозлы препаратлар, гомуми дәвалау билгеләнешендәге медикаментлар 



һәм спорт чараларында катнашучылар өчен бәйләү материаллары белән тәэмин 

итүгә чыгымнар нормалары; 

- 5 нче кушымта нигезендә спорт чараларын үткәргәндә истәлекле бүләкләр 

алуга чыгымнар нормасы; 

- 6 нчы кушымта нигезендә төрле дәрәҗәдәге спорт чараларында 

катнашучыларны автотранспорт белән тәэмин итү чыгымнары нормалары; 

- 7 нче кушымта нигезендә спорт һәм тренеровка чараларын үткәргәндә 

спорт корылмаларыннан файдаланган өчен аренда түләве чыгымнарын каплау 

нормалары; 

- 8 нче кушымта нигезендә электрон-техник җиһазлар, контроль-үлчәү 

приборлары белән тәэмин итү хезмәте күрсәтү бәясе; 

- 9 нчы кушымта нигезендә физик культура һәм спорт-массакүләм чараларга 

хезмәт күрсәткән өчен административ-хуҗалык һәм хезмәт күрсәтүче персоналга 

түләү чыгымнары нормалары; 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                          Хамматов А.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

1 нче кушымта 

 

 
 

 

Физкультура-сәламәтләндерү, спорт һәм тренировка чараларын үткәргәндә 

спортчыларны, тренерларны һәм белгечләрне тукландыруны тәэмин итү чыгымнары 

нормалары 

 

Спорт чаралары аталышы Көненә бер кешегә 

чыгымнар нормасы, 

сум 

1. Массакүләм физкультура-спорт ярышлары һәм чаралар 365 кадәр 

2. Татарстан Республикасы чемпионатлары, 

беренчелекләре, кубоклары һәм аларга тренеровка чаралары 

(спартакиадалар, универсиадалар) 

425 кадәр 

3. Бөтенроссия ярышлары һәм аларга тренеровка чаралары 730 кадәр 

4. Олимпия булмаган һәм паралимпия булмаган спорт 

төрләре буенча халыкара ярышлар һәм аларга күнегүләр 

үткәрү чаралары 

785 кадәр 

5. Олимпия һәм паралимпия спорт төрләре буенча халыкара 

ярышлар һәм аларга күнегүләр үткәрү чаралары 

850 кадәр 

  

Искәрмә: 

1. 90 кг нан артык авырлыктагы һәм (яисә) буе 190 см дан югарырак булган 

спортчыларга әлеге кушымтада билгеләнгән нормаларның аерым очракларында 

каралган бюджет ассигнованиеләре чикләрендә 50 процентка кадәр күтәрелергә 

мөмкин. 

2. Спорт чараларында катнашучыларга акчасыз исәп-хисап ясау буенча спорт 

чараларын уздыру урыннарында оештырылган туклануны тәэмин итү мөмкинлеге 

булмаганда, әлеге кушымтада китерелгән чыгымнар нормалары чикләрендә кулга 

акча бирү рөхсәт ителә. 

3. Спорт чараларын уздырганда спорт судьяларының барлык категорияләре 

туклану белән тәэмин ителми, аларның хезмәте өчен түләү әлеге карар белән 

расланган спорт чараларына хезмәт күрсәткән өчен спорт судьяларына түләү 

чыгымнары нормалары нигезендә башкарыла. 

4. Чаралар уздыручы оешмалар бюджеттан тыш, спонсорлык акчалары, шулай 

ук гаризалар кертемнәре исәбеннән барлык категориядәге судьяларга туклануга 

компенсация түләүләре ясарга хокуклы. 



5. Спортчыларны, тренерларны һәм белгечләрне ашату белән тәэмин иткәндә, 

спорт чаралары уздырганда тәүлеклек түләүләр түләнми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

2 нче кушымта 

 

 

 

 

Спортчыларны, тренерларны һәм физкультура-сәламәтләндерү, спорт һәм 

тренеровка чараларында катнашучыларны яшәү урыны белән тәэмин итү 

чыгымнары нормалары 

 

Яшәү өчен торак пунктлар категорияләре исеме Бер кешенең бәясе, 

сум 

1. Мәскәү ш., Санкт-Петербург, Сочи 1120 кадәр 

2. Россия Федерациясе субъектларының административ 

үзәкләре; Ерак Төньяк территориясенә кертелгән шәһәрләр, 

торак пунктлар 

910-1120 

3. Россия Федерациясе территориясендә башка шәһәрләр 

һәм торак пунктлар 

670-850 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

3 нче кушымта 

 

 

 

Спорт чараларына хезмәт күрсәткән өчен  

спорт судьяларына түләү чыгымнары нормалары 

 

№ 

п/п 

Судья 

вазыйфаларының 

аталышы 

Суд категорияләрен исәпкә алып түләүләр күләме, сум 

МК, ВК 1К 2К 3К/Ю/С  категориясез 

1 Баш судья 745 630 - - - 

2 Баш судья-секретарь 745 630 - - - 

3 Баш судья 

урынбасары, баш 

секретарь 

урынбасары 

685 570 455 - - 

4 Судьялар 640 510 435 400 340 

 Командалы уен спорт төрләре 

5 Уенның баш судьясы 435 400 - - - 

6 Уенның баш судьясы 

ярдәмчесе 

365 340 - - - 

7 Инспектор (техник 

делегат, комиссар) 

435 - - - - 

8 Судьялар (бригада 

составында) 

330 310 285 260 230 

  

Шартлы тамгалар: 

МК - халыкара категорияле спорт судьясы; 

ВК - бөтенроссия категориясендәге спорт судьясы; 

1К - беренче категорияле спорт судьясы; 

2К - икенче категорияле спорт судьясы; 

3К - икенче категорияле спорт судьясы; 

Ю/С - яшь спорт судьясы. 

 

Искәрмә: 

1. Түләү күләме ярышларның бер көненә хезмәт күрсәтү өчен каралган, анда 

командалы уен спорт төрләреннән тыш түләүләр бер уенга хезмәт күрсәтә (футбол, 



шайбалы хоккей, баскетбол, волейбол, су полосы, гандбол, туплы хоккей, чирәмдәге 

хоккей, бейсбол, регби һ.б.).  

2. Ярышларның әзерлек һәм йомгаклау этапларында яшәүгә, баш судья, баш 

судья-секретарьга, баш судья урынбасарына һәм баш судья-секретарь урынбасарына 

хезмәт өчен түләүгә өстәмә рәвештә 2 көнгә арттырыла.  

3. Суд коллегияләренең (бригадаларның) саны спорт төрләре буенча ярышлар 

уздыру турында расланган кагыйдәләр нигезендә билгеләнә. 

4. Халыкара, бөтенроссия ярышларын, Татарстан Республикасы 

чемпионатларын һәм кубокларын оештыру һәм үткәрү буенча контрольне гамәлгә 

ашыру өчен уеннарның баш судьялары өчен каралган күләмнәрдә түләүле 

инспекторлар яисә техник делегатлар билгеләнергә мөмкин.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

4 нче кушымта 

 

 

Фармакология, торгызу чаралары,  

витаминлы һәм аксым-глюкозлы препаратлар,  

гомуми дәвалау билгеләнешендәге медикаментлар  

һәм спорт чараларында катнашучылар өчен бәйләү материаллары  

белән тәэмин итүгә чыгымнар нормалары 

 

Спорт чаралары аталышы Көненә бер кешегә чыгымнар 

нормасы, сум 

Россия 

шәһәрләрендә һәм 

чит илләрдә 

Татарстан 

Республикасында 

1. Бөтенроссия һәм халыкара ярышлар:     

Россия Федерациясе җыелма командасы 

төп составының (әгъзаларының) җәйге һәм 

кышкы Олимпия спорт төрләре буенча; 

 150 кадәр 120 кадәр 

Паралимпия һәм Сурдлимпия уеннары 

программасына керә торган спорт төрләре, 

Россия Федерациясе җыелма командасы 

резерв составының олимпиянеке булмаган 

спорт төрләре буенча 

120 кадәр 90 кадәр 

2. Тренировка чаралары: Россия 

Федерациясе җыелма командасының төп 

составындагы (әгъзалары) җәйге һәм 

кышкы олимпия спорт төрләре буенча; 

500 кадәр 380 кадәр 

Россия Федерациясе җыелма 

командасының резерв составының җәйге 

һәм кышкы олимпия спорт төрләре буенча 

һәм паралимпия һәм сурдлимпия уеннары 

программасына керә торган спорт төрләре 

буенча; 

 400 кадәр 300 кадәр 

олимпия булмаган спорт төрләре буенча 

һәм паралимпия һәм сурдлимпия уеннары 

программасына кермәгән спорт төрләре 

300 кадәр 200 кадәр 

  



Искәрмә: 

Россия Федерациясе спорт җыелма командасының төп составын (әгъзаларын) 

рәсми халыкара ярышларга әзерләгәндә медикаментлар белән тәэмин итү «Спорт 

әзерлеге үзәге» ДАУ боерыклары буенча фармакологик тәэмин итүнең индивидуаль 

планнары-графиклары нигезендә, спорт табиблары яисә белгечләр белән 

килештереп гамәлгә ашырыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

5 нче кушымта 

 

 

Спорт чараларын үткәргәндә истәлекле бүләкләр алуга  

чыгымнар нормасы 

 

Спорт чаралары аталышы Стоимость памятных призов, рублей 

команда ярышлары шәхси ярышлар 

1. Татарстан Республикасы 

территориясендә уздырыла торган 

халыкара ярышлар 

    

I урын 2000 кадәр  1500 кадәр 

II урын 1800 кадәр 1300 кадәр 

III урын 1600 кадәр 1100 кадәр 

2. Россия, Татарстан Республикасы 

чемпионатлары, беренчелекләре һәм 

кубоклары финаллары, шулай ук 

физкультура-массакүләм спорт чаралары: 

    

I урын 1500 кадәр 1200 кадәр 

II урын 1300 кадәр 1000 кадәр 

III урын 1100 кадәр 800 кадәр 

  

Искәрмә: 

1. Акчалата бүләк, истәлекле бүләкләрнең эквивалент хакын бирү тыела.  

2. Призлы урыннарны алган командаларның уен спорт төрләрендә һәм 

команда дисциплиналарында кубоклар белән бүләкләнәләр, ә командаларда 

катнашучылар - Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы медальләре һәм 

дипломнары белән бүләкләнәләр.  

3. Чыгыш йомгаклары буенча I урынны алган катнашучыларга яисә 

командаларга кубок, медаль һәм диплом тапшырыла, ә II һәм III урыннар 

призерларына - медальләр һәм дипломнар бирелә.  

4. Җиңүче спортчыларның һәм призерларның (командаларның) тренерлары 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы дипломнары белән бүләкләнә. 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

6 нчы кушымта 

 

 

Төрле дәрәҗәдәге спорт чараларында катнашучыларны  

автотранспорт белән тәэмин итү  

чыгымнары нормалары 

 

N 

п/п 

Автотранспорт төре Сәгатенә аренда 

бәясе, сум 

1. Автобус 1050 кадәр 

1.1 Югары комфортлы автобус 1250 кадәр 

2. Микроавтобус (9 урыннан да артык түгел) 600 кадәр 

2.1 Югары комфортлы микроавтобус (халыкара ярышлар 

үткәргәндә) 

700 кадәр 

3. Җиңел автомобиль 600 кадәр 

3.1 “Люкс” класслы җиңел автомобиль 800 кадәр 

4. Йөк күтәрүчәнлеге 3,5 тоннага кадәр булган йөк 

автотранспорты 

650 кадәр 

4.1 Йөк күтәрүчәнлеге 3,5 тоннадан артык булган йөк 

автотранспорты 

900 кадәр 

5. “Ашыгыч ярдәм” машинасы  2500 кадәр 

  

Искәрмә: 

1. Спорт көймәләре, яхталар, атлар ташу буенча махсус автоконструкцияләр өчен 

түләү оешмалар белән килешүләр буенча законнарда билгеләнгән тәртиптә 

башкарыла. 

2. Автотранспортны арендалау гадәти ярышлар буенча көнгә 10 сәгатьтән һәм 

халыкара ярышлар буенча көнгә 12 сәгатьтән артмаска тиеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

7 нче кушымта 

 

 

Спорт һәм тренеровка чараларын үткәргәндә  

спорт корылмаларыннан файдаланган өчен  

аренда түләве чыгымнарын каплау нормалары 

 

Спорт корылмасының төре Сәгатенә аренда бәясе, сум 

бөтенроссия һәм 

халыкара 

ярышлар 

Татарстан 

Республикасы 

чемпионатлары, 

беренчелекләре, 

кубоклары, 

универсиадалары, 

спартакиадалары 

1 2 3 

1. Бөтенроссия ярышларын һәм физкультура-

массакүләм спорт чараларын уздыру өчен 

кулланыла торган спорт корылмалары: 

    

а) ачык яссы спорт корылмалары:     

уен мәйданчыклары, кырлар    750 кадәр    400 кадәр 

теннис кортлары    1400 кадәр    1000 кадәр 

стадионнар    4500 кадәр    3800 кадәр 

табигый бозлы тимераякта шуу юллары    3000 кадәр    2300 кадәр 

ясалма бозлы тимераякта шуу юллары    7500 кадәр    6400 кадәр 

б) ябык спорт корылмалары:     

спорт төрләре өчен спорт заллары    2200 кадәр    1300 кадәр 

универсаль спорт заллары, спорт сарайлары    6600 кадәр    5100 кадәр 

(җәйге спорт төрләре өчен кулланыла торган), 

манежлар, теннис кортлары 

    

Боз сарайлары һәм боз стадионнары, ясалма 

бозлы тимераякта шуу юллары 

   9500 кадәр    8300 кадәр 

2. Бассейннар:     

ябык 50 м    7000 кадәр    6000 кадәр 

ябык 25 м    6000 кадәр    4600 кадәр 

ачык 50 м    4200 кадәр    3000 кадәр 

ачык 25 м    3600 кадәр    2300 кадәр 



3. Ату спорт төрләре өчен спорт корылмалары, 

өстәмә бүлмәләрне дә кертеп: 

    

ядрә белән ату, стендка ату    4700 кадәр    3500 кадәр 

җәядән ату    2800 кадәр    1900 кадәр 

4. Ат спорты өчен спорт корылмалары:     

ябык ат-спорт манежлары    5500 кадәр    5100 кадәр 

ачык спорт корылмалары:     

йөрү өчен кырлар, конкурс кырлары, манежда 

йөрү өчен кырлар, стипльчез түгәрәге; 

   3700 кадәр    3200 кадәр 

Разминка кыры    1900 кадәр    1300 кадәр 

денник    650 кадәр    300 кадәр 

5. Ишкәкле спорт төрләре өчен спорт 

корылмалары (академик ишү, байдаркаларда һәм 

каноэларда ишү): 

    

ишү каналлары    1800 кадәр    1200 кадәр 

катерны арендалау хезмәтләре күрсәтү    800 кадәр    600 кадәр 

6. җилкәнле спорт корылмалары:     

яхт-клублар    1800 кадәр    1200 кадәр 

катерны арендалау хезмәтләре күрсәтү    800 кадәр    600 кадәр 

7. Чаңгы спорт төрләре өчен, ярдәмче 

бүлмәләрне дә кертеп, спорт корылмалары: 

    

стационар чаңгы трассалары (шул исәптән старт 

һәм финиш йортлары, чаңгы әзерләү һәм саклау 

урыннары һ.б.) 

   2700 кадәр    2000 кадәр 

"Ретрак" снегоходы арендасы    470 кадәр    450 кадәр 

стационар булмаган трассалар әзерләү    2000 кадәр    1400 кадәр 

чаңгы-роллер трассалары    650 кадәр    500 кадәр 

биатлон өчен стационар трассалар, ату урыны 

һәм ярдәмче бүлмәләрне дә кертеп 

   3500 кадәр    2600 кадәр 

чаңгыда сикерү өчен трамплиннар    3500 кадәр    2300 кадәр 

тау чаңгысы комплекслары (фристайл, тау 

чаңгысы, сноуборд һ.б.), трасса арендасы 

   2600 кадәр    2000 кадәр 

күтәртү җайланмалары (көненә 1 кешегә)    350 кадәр    250 кадәр 

8. Велоспорт өчен спорт корылмалары:     

маунтинбайк өчен трасса әзерләү    2000 кадәр    1000 кадәр 

9. Башка спорт корылмалары һәм эш төрләре: 

ясалма скалодром 

    

спорт ориентлашуы буенча ярышлар уздыру 

урыннарын әзерләү (бер көндә) 

   2200 кадәр    1500 кадәр 

җәйге чор    2800 кадәр    1650 кадәр 



кышкы чор    5500 кадәр    5000 кадәр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

8 нче кушымта 

 

 

Электрон-техник җиһазлар,  

контроль-үлчәү приборлары белән тәэмин итү  

хезмәте күрсәтү бәясе 

 

Вид аппаратуры (оборувания) Бәясе көнгә, сум   

бөтенроссия, 

халыкара 

ярышлар 

чемпионатлар, 

беренчелекләр, 

кубоклар, 

спартакиадалар 

1. Фотофиниш (1 комплект)    3970    3000 

2. Таймрекордер (электрон хронометр) (1 

данә) 

   3970    3000 

3. Компьютер белән тәэмин итү (1 комплект, 

басма җайланманы да кертеп - принтер) 

   2300    1800 

4. Электрон судья-мәгълүмат аппаратурасы:     

берьяклы    3000    2000 

ике яклы    5000    4000 

 

 Искәрмә: 

1. Спорт корылмаларының хезмәт күрсәтү бәясе буенча исәп-хисаплар 

Татарстан Республикасы спорт министрлыгы тарафыннан, оештыру-хокукый 

формасына, милек рәвешләренә һәм ведомство карамагына бәйсез рәвештә, барлык 

спорт чараларына расланган форма буенча тапшырыла торган техник задание 

булган очракта сметалар төзү өчен бирелгән заявкаларны тикшергән вакытта карала. 

2. Спорт корылмалары, электрон-техник җиһазлар һәм контроль-үлчәү 

приборлары белән тәэмин итү буенча хезмәтләр күрсәтү бәясе әлеге таблицага 

кертелмәгән мәгълүмат бирү яки күрсәтелә торган хезмәтләрне җентекле 

расшифровкалау белән бәяләр буенча исәпләнә. 

3. Ат спорты буенча ярышлар үткәргәндә бер атны арендалау бәясе көнгә 1200 

сум тәшкил итә. 

4. Спорт корылмалары хезмәтләре өчен түләү Республика һәм бөтенроссия 

ярышларында көненә 10 сәгатьтән һәм Татарстан Республикасы территориясендә 

уздырыла торган халыкара ярышларда көненә 12 сәгатьтән артмаска тиеш. 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

2019 елның 8 ноябреннән 

616 нчы номерлы карарына 

9 нчы кушымта 

 

 

 

Физик культура һәм спорт-массакүләм чараларга хезмәт күрсәткән өчен 

административ-хуҗалык һәм хезмәт күрсәтүче персоналга түләү чыгымнары 

нормалары 

 

N 

п/п 

Вазыйфаларның исеме Бер көнгә түләү 

күләме, сум 

1. Җыю башлыгы (администратор) 217 

2. Комендант 193 

3. Дистанциянең һәм трассаларның башлыгы 217 

4. Дистанциянең һәм трассаның башлыгы урынбасары 205 

5. Җәйге спорт төрләре буенча контролер 193 

6. Кышкы спорт төрләре буенча контролер 205 

7. Спорт судноларына хезмәт күрсәтү буенча эшче 189 

8. Техник-моторист 217 

9. Техник, моторист-коткаручы 217 

10. ретрак йөртүчесе (снегоход) 193 

11. Водолаз 217 

12. Телефонист 193 

13. Оператор 217 

14. Спорт чараларына хезмәт күрсәтү буенча эшче 189 

15. Ярдәмче эшче 188 

16. Рәссам 256 

17. Видеокатехника буенча инженер 275 

18. Машинист 189 

19. Аккомпаниатор 240 

20. Ветеринар 275 

21. Ат караучы 187 

22. Механик 217 

23. Табиб 312 

24. Шәфкать туташы 241 

25. Күзәтүче, махсус корреспондент, матбугат секретаре 275 

  



Искәрмә: 

Гамәлдәге закон нигезендә, ял һәм бәйрәм көннәрендә эшләгән өчен түләү 

күләме икеләтә арта. 

 


