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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  КАРАР                                                      
 

 «11» ноябрь 2019 ел                                                                                               № 313 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының муниципаль белем бирү 

учреждениеләрендә эшләүче педагогик 

хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бирелә торган 

акчалар исәбеннән ай саен стимуллаштыручы 

өстәмә түләү бирү тәртибе турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Педагогик 

хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган өстәмә түләү 

билгеләү турында» 29.12.2018 ел №1270 карарын үтәү йөзеннән, карар чыгара: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль 

белем бирү учреждениеләрендә эшләүче педагогик хезмәткәрләргә - яшь 

белгечләргә Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган акчалар 

исәбеннән ай саен стимуллаштыручы өстәмә түләү бирү тәртибен, №1 кушымта 

нигезендә, расларга.  

2. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан барлыкка 

килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru  һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 

 

Җитәкче                                                                                                                        А.Х.Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына кушымта 

 «_____»  __________2019 № ______ 

 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль 

белем бирү учреждениеләрендә эшләүче педагогик хезмәткәрләргә - яшь 

белгечләргә Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган акчалар 

исәбеннән ай саен стимуллаштыручы өстәмә түләү бирү тәртибе 

 

1. Әлеге тәртип Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба - 

гамәлгә куючы) тарафыннан гамәлгә куелучы Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы мәгариф учреждениеләрендә эшләүче педагогик хезмәткәрләргә – 

яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә түләү күләмен һәм тәртибен билгели. 

2. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» 

муниципаль казна учреждениесен гамәлгә куючы (алга таба – мәгариф идарәсе) 

функцияләрен гамәлгә ашыручы вәкаләтле органнарны билгеләргә. 

3. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә 

түләү әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга тиешле финанс елына 

Татарстан Республикасы бюджетында каралган акчалар хисабына башкарыла. 

4. Әлеге Тәртиптә педагогик хезмәткәр - яшь белгеч дип 30 яшькә кадәрге, югары 

белем бирү программалары - бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура (алга 

таба - һӛнәри белем бирү оешмасы, югары белем бирү мәгариф оешмасы) программалары 

буенча дәүләт аккредитациясе булган һӛнәри белем бирү оешмасын яисә югары белем 

бирү оешмасын (алга таба-һӛнәри белем бирү оешмасы, югары белем бирү мәгариф 

оешмасы) кӛндезге форма буенча тәмамлаган һәм һӛнәри белем дәрәҗәсе һәм 

квалификациясе буенча эшкә кабул ителгән зат таныла. 

5. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә 

түләү билгеләү хокукы түбәндәге учреждениеләрдә бирелә: 

- мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре; 

- гомуми белем бирү учреждениеләре; 

- ӛстәмә белем бирү учреждениеләре. 

6. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган ӛстәмә 

түләү педагогик вазифада ӛзлексез эшләүнең беренче ӛч ел дәвамында эшкә урнашу 

датасыннан ук билгеләнә. 

Педагог - яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган ӛстәмә түләүне билгеләү, 

туктату, озайту турындагы карар мәгариф идарәсе боерыгы белән раслана. 

7. К уважительным причинам пропуска срока трудоустройства для получения 

ежемесячной стимулирующей надбавки, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, 

относятся: 

- документлар белән расланган, вакытлыча эшкә сәләтсез булу; 

- Россия Федерациясе Кораллы кӛчләрендә чакырылыш буенча ашыгыч хезмәт үтү 

яки альтернатив гражданлык хезмәте узу; 

- йӛклелек һәм бала табу буенча ял, ӛч яшь тулганчы бала карау буенча отпуск. 

Ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә түләү түбәндәге шартлар үтәлгәндә 

билгеләнергә мӛмкин, әгәр педагогик хезмәткәр-яшь белгеч вакытлыча эшкә сәләтсез 

булу, Россия Федерациясе Кораллы кӛчләрендә чакырылыш буенча ашыгыч хезмәт үтү 

яисә альтернатив граждан хезмәте үтү, йӛклелек һәм бала табу буенча ял, ӛч яшь 

тулганчы бала карау буенча отпуск беткәнче 60 кӛннән дә соңга калмыйча хезмәт 

мӛнәсәбәтләрен  рәсмиләштерсә. 



   

8. Хезмәткәрне хәрби хезмәткә чакыруга яки хезмәткәрне альтернатив граждан 

хезмәтенә алыштыручы граждан хезмәтенә җибәрүгә бәйле хезмәт килешүе туктатылган 

очракта, ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә айлык ӛстәмә педагогик хезмәткәр - яшь 

белгеч Россия Федерациясе Кораллы кӛчләрендә чакырылыш буенча вакытлы хезмәт үтү 

яисә альтернатив граждан хезмәте үткән кӛннән 60 кӛннән дә соңга калмыйча хезмәт 

мӛнәсәбәтләрен рәсмиләштергән очракта, ӛч еллык эш чоры чикләрендә яңадан 

билгеләнергә мӛмкин. 

9. Учреждение белән хезмәт мӛнәсәбәтләрендә торучы педагогик хезмәткәрләргә - 

яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә түләү вакыт аралыгында туктатыла: 

- йӛклелек һәм бала табу буенча ял, балага ӛч яшь тулганчы бала карау буенча 

отпуск; 

 - кӛндезге формада аспирантурада уку. 

10. Башка учреждениегә педагогик вазыйфага күчкәндә, 30 кӛннән дә артык 

булмаган вакыт белән эштән китү рӛхсәт ителә. 

11. Педагогик хезмәткәр - яшь белгечне эштән чыгарганда, алга таба педагогик 

вазифага эшкә урнашканда, саны яки штат кыскаруга бәйле рәвештә, эштә 60 кӛннән дә 

артык булмаган тәнәфес рӛхсәт ителә. 

12. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимуллаштырыла торган 

түләү, "Белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларның педагогик хезмәткәрләре 

вазыйфаларының номенклатурасын раслау турында" Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 

2013 елның 8 августындагы 678 номерлы карары белән расланган, белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыручы учреждениеләрнең педагогик хезмәткәрләре 

вазыйфаларының, мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре вазыйфаларының 

номенклатурасының 1 бүлегендәге 2 пункты нигезендә педагогик хезмәткәрләр 

вазыйфалары буенча билгеләнә. 

13. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен ӛстәмә түләү бары тик 

педагогик хезмәткәр-яшь белгечнең тӛп эш урыны буенча гына билгеләнә. 

14. Педагогик хезмәткәрләргә – яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган 

ӛстәмә түләү уку йӛкләнеше күләменә, эшләнгән вакытка карап билгеләнә, әмма аена 

1111 сумнан да артмый. 

Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган ӛстәмә 

белем бирү тӛп педагогик вазыйфа һәм педагогик вазыйфа буенча билгеләнә, аның 

буенча эш әлеге педагогик хезмәткәр - яшь белгеч тарафыннан эчке яктан берләшкән 

шартларда башкарыла. 

15. Педагогик хезмәткәрләргә - атнасына (елга) педагогик эш сәгатьләре 

нормалары билгеләнгән яшь белгечләргә хезмәт хакы ставкасы ӛчен ай саен 

стимуллаштыручы ӛстәмә түләү күләме формула буенча исәпләнә: 

 

, 

 

кайда: 

D - педагогик хезмәткәрләргә - атнасына (елга) хезмәт хакы ставкасы ӛчен 

педагогик эш сәгатьләре нормалары билгеләнгән яшь белгечләргә ай саен 

стимуллаштыручы ӛстәмә түләүләр; 

Р - педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә атнасына (елга) педагогик эш 

сәгате нормасы ӛчен 1111 сум күләмендә ӛстәмә түләү; 

 - педагогик эш алып бару сәгатьләренең факттагы саны; 

 - база хезмәт хакы ӛчен сәгать нормасы. 

D=Р×Н f /Нn

Н f

Нn



   

16. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә (педагогик хезмәткәрләрдән - яшь 

белгечләрдән тыш, ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә түләүләр әлеге Тәртипнең 12 

пункты белән билгеләнгән) ай саен ӛстәмә түләү күләме формула буенча исәпләнә: 

 

, 

кайда: 

D - педагогик хезмәткәрләргә-яшь белгечләргә ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә 

түләүләр; 

Р - педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә хезмәт хакы ставкасы ӛчен 1111 

сум күләмендә ӛстәмә түләү каралган; 

t - фактик файдаланылган вакыт (ставкалар). 

17. Педагогик хезмәткәрләргә ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә түләү Татарстан 

Республикасы бюджетыннан бирелә торган субсидияләр исәбеннән түләнә. 

18. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының коррупциягә 

каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар: 

- Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган 

форма буенча ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә түләү ӛчен субсидия бирү турында 

гариза; 

- ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә түләү ӛчен акча бирү турында гаризага кул 

куйган затның вәкаләтләрен раслый торган документ; 

- Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы белән 

расланган форма буенча педагогик хезмәткәрләр-яшь белгечләр реестры. 

19. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы әлеге Тәртипнең 18 

пунктында күрсәтелгән документларны карый. 

Әлеге Тәртипнең 18 пунктында күрсәтелгән документларның яисә әлеге 

Тәртипнең 18 пункты таләпләренә туры килми торган документларның тулы булмаган 

пакеты тапшырылган очракта, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән Министрлыгы, 

кире кайтару сәбәпләрен күрсәтеп, документларны кире кайтара. 

Мәгариф идарәсе, документлар пакетын кире кайтару турында хәбәрнамә алынган 

кӛннән алып, әлеге Тәртипнең 18 пунктында күрсәтелгән документларны, әлеге Тәртиптә 

билгеләнгән таләпләрне үтәү шарты белән, кабат тапшыра. 

20. Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган ӛстәмә 

түләүне түләүгә субсидияләр Татарстан Республикасы бюджетыннан педагогик 

хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган ӛстәмә түләү ӛчен 

субсидияләр бирү турындагы килешү нигезендә бирелә (алга таба-килешү). Килешү 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән Министрлыгы һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты билгеләгән тәртиптә гамәлгә куючы арасында тӛзелә. 

Килешү әлеге Тәртипнең 18 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры килә торган 

документларны тапшырганнан соң 10 кӛн эчендә тӛзелә. 

21. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы педагогик 

хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә әлеге Тәртипнең 2 пункты нигезендә гамәлгә 

куючының шәхси счетына айлык стимуллаштыру өстәмәсен түләүгә субсидияләрне 

квартал саен күчерә. 

22. Мәгариф идарәсе, килешүдә каралган сроклар һәм форма нигезендә, 

педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган өстәмә 

түләүне түләү өчен субсидияләрдән файдалану турындагы хисапны Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына тапшыра. 
23. Агымдагы финанс елында файдаланылмый калган субсидияләр Татарстан 

Республикасы бюджетына билгеләнгән тәртиптә күчерелергә тиеш. 

D=Р× t



   

24. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының язма таләбе 

нигезендә субсидия бирү шартларын бозганда субсидияләр күрсәтелгән таләп 

алынганнан соң 10 эш кӛне эчендә билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы 

бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 

25. Идарә педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә Идарә тарафыннан 

билгеләнгән хезмәт хакын түләү вакытында ай саен стимуллаштыручы ӛстәмә түләүләр 

түләүне тәэмин итә.



Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына 2 нче кушымта 

 «_____»_____________2019 №______ 

 
Форма 

Педагогик хезмәткәрләргә - яшь белгечләргә ай саен стимул бирә торган өстәмә түләүләрне түләү өчен башка бюджетара 

трансфертлардан файдалану турында хисап 

Муниципаль берәмлек _______________________________ 

 
Функциональ 

статьясындагы 

чыгымнар коды 

Педагог

ик 

хезмәтк

әрләр - 

яшь 

белгечлә

р, кеше 

Педагогик хезмәткәрләргә - яшь 

белгечләргә ай саен 

стимуллаштыручы ӛстәмә түләүләр, 

суммалар ӛчен финансланды 

Ӛстәмә түләү ӛчен чыгымнар (ел 

башыннан алып хисап чоры ӛчен 

исәпләнгән акча күрсәтелә), сумнарда 

Файдаланылмаган акчаларның 

калдыгы, сум 

Стимуллаштыр

учы ӛстәмәнең 

уртача күләме 

(иминият 

взносларын 

исәпкә алып) 6/ 

графа 2/ хисап 

чорында айлар 

саны, сум 

всего в том числе на всего в том числе на всего в том числе на 

осуществл

ение 

ежемесячн

ой 

стимулиру

ющей 

надбавки 

уплату 

страховых 

взносов в 

государствен

ные 

внебюджетны

е фонды 

осуществле

ние 

ежемесячно

й 

стимулиру

ющей 

надбавки 

уплату 

страховых 

взносов в 

государствен

ные 

внебюджетны

е фонды 

осуществ

ление 

ежемесяч

ной 

стимулир

ующей 

надбавки 

уплату 

страховых 

взносов в 

государствен

ные 

внебюджетны

е фонды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0701 

мәктәпкәчә белем 

бирү оешмалары 

           

0702 

гомуми белем бирү 

оешмалары 

           

0703 

балаларга ӛстәмә 

белем бирүне 

оештыру 

           

Барлыгы            

 

Җитәкче _______________ 

Баш хисапчы ______________ 

Башкаручы ______________  телефон номеры ______________ 

 


