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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        03.02.2020                                                                        № 104 

Кама Тамагы муниципаль районы МБУ 

“Спорт мҽктҽбе” хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт 

ҿчен түлҽү шартлары турындагы 

Нигезлҽмҽне раслау хакында  
 

 

 Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты  "Бюджет ҿлкҽсе 

хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт ҿчен түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽре кагылмый торган 

аерым бюджет ҿлкҽсе оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары 

турында"гы 2018 елның 30 ноябрендҽге 195 номерлы карары, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 09.04.2018 

ел, № 238 « Кама Тамагы муниципаль районында бюджет ҿлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ 

хезмҽт ҿчен түлҽү буенча Бердҽм тариф челтҽре кагылмый торган аерым бюджет 

ҿлкҽсе оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары турында" 2018 

елның 4 сентябрендҽге 238 номерлы карары, «Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

хезмҽтенҽ түлҽү шартлары турында»гы 2018 елның 29 августындагы   752 номерлы  

карарлары нигезендҽ  Татарстан Республикасы  Кама Тамагы муниципаль районы         

Башкарма комитеты  КАРАР бирҽ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының  “Спорт 

мҽктҽбе”   муниципаль бюджет учреждениесе хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү 

шартлары турындагы Нигезлҽмҽне расларга (1 нче кушымта)  

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының “Спорт 

мҽктҽбе” муниципаль бюджет учреждениесе хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 

окладларын ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ туры китерергҽ. 

3. Ҽлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгҽн хокук 

мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз ҿстемҽ алам. 

 

Җитҽкче                                                                                            Р. М. Заһидуллин 
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Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының  03.02.2020  

104 номерлы  карары белҽн 

расланган 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Спорт мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет учреждениесе хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү шартлары 

турында Нигезлҽмҽ  

 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының физик 

культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү 

шартлары турындагы ҽлеге Нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының «Спорт мҽктҽбе» муниципаль бюджет учреждениесе 

хезмҽткҽрлҽренең окладларын формалаштыру тҽртибен, компенсация һҽм 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр шартларын һҽм күлҽмен, шулай ук аларны 

билгелҽү критерийларын билгели. 

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽдҽ түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

хезмҽткҽ түлҽү системасы-хезмҽткҽрлҽр ҿчен түлҽү шартларын һҽм 

күлҽмнҽрен, база (вазыйфаи) окладлары күлҽмнҽрен дҽ кертеп, билгели торган 

нормалар җыелмасы, шулай ук федераль законнар һҽм Россия Федерациясенең һҽм 

Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн 

компенсация һҽм кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр җыелмасы ; 

тҿп оклад –Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы физик 

культура һҽм спорт муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең  эшче һҿнҽре яисҽ 

җитҽкче вазыйфасы буенча һҿнҽри эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы, тиешле һҿнҽри 

квалификация тҿркеменҽ керҽ торган белгечнең, техник башкаручының , 

компенсация, стимуллаштыру һҽм социаль түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча,хезмҽт хакы 

ставкасы; 

хезмҽт хакы – компенсация, стимул бирүче һҽм социаль түлҽүлҽрне исҽпкҽ 

алмыйча, фактта эшлҽнгҽн вакыт ҿчен хезмҽт (вазыйфаи) бурычларын үтҽгҽн ҿчен 

хезмҽткҽрнең хезмҽт хакының беркетелгҽн күлҽме; 

хезмҽт хакы (хезмҽт ҿчен түлҽү) – хезмҽткҽрнең квалификациясенҽ, 

катлаулылыгына, санына, сыйфатына һҽм башкарыла торган эшнең шартларына 

бҽйле рҽвештҽ хезмҽт ҿчен түлҽү, шулай ук компенсация һҽм стимуллаштыручы 

түлҽүлҽр; 

компенсация характерындагы түлҽүлҽр-компенсация характерындагы ҿстҽмҽ 

түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, шул исҽптҽн нормаль булмаган шартларда эшлҽгҽн ҿчен 

һҽм компенсация характерындагы башка түлҽүлҽр; 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр-кызыксындыру характерындагы 

ҿстҽмҽ түлҽүлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр, премиялҽр һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре. 

3. Физик культура һҽм спорт хезмҽткҽрлҽре, мҽгариф хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽре, медицина һҽм 

фармацевтика хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре 

хезмҽткҽрлҽре, мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽре, авыл хуҗалыгы 
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вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽре (алга таба – 

физик культура хезмҽткҽрлҽре, мҽгариф хезмҽткҽрлҽре, медицина хезмҽткҽрлҽре, 

мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре, авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽре, физик культура һҽм спорт 

муниципаль оешмалары (алга таба-муниципаль оешмасы) хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт 

хакыннан  чыгып ,түбҽндҽгечҽ билгелҽнҽ:  

вазыйфаи окладлары; 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр; 

компенсация характерындагы түлҽүлҽр. 

4. Профиль буенча эш стажы артуга, белем алу яки белем алу турындагы 

документларны яңадан торгызуга,  

квалификация категориясен бирүгҽ, дҽүлҽт бүлҽге бирелүгҽ, ведомство аерымлык 

билгелҽре белҽн бүлҽклҽүгҽ, аның вакытлыча эшкҽ яраксызлыгы чорында, шулай ук 

аның дҽвамында уртача хезмҽт хакы саклана торган башка чорларда, аның хезмҽт 

хакы күлҽме үзгҽрүгҽ бҽйле рҽвештҽ хезмҽт ҿчен түлҽү күлҽмен үзгҽртүгҽ хокук 

барлыкка килгҽндҽ, күрсҽтелгҽн чорлардан соң гамҽлгҽ ашырыла. 

 
II . Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Спорт мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет учреждениесе хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакының база 

окладларын билгелҽү 

 

1. Физик культура хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация 

тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 

 
Квалификаци

я дҽрҽҗҽсе 

Вазыйфа 

атамасы 

Аена база оклады күлҽме - сум 

тҿп 

гомуми 

белем, 

урта 

гомуми 

белем 

квалификацияле 

эшчелҽр, 

хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү 

программалары 

буенча Урта һҿнҽри 

белем, урта звено 

белгечлҽрен ҽзерлҽү 

программалары 

буенча Урта һҿнҽри 

белем, тулы булмаган 

югары белем 

югары белем, 

подтверждаемое 

бирү зат, уңышлы 

узган аттестация, 

квалификация 

"бакалавр», 

"магистр" яки 

«дипломлы белгеч» 

 

1 2 3 4 5 

Хезмҽткҽрлҽр вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме 

беренче дҽрҽҗҽдҽге физик культура 

Беренче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Спорт залы 

буенча дежур 

9 489 – – 

Хезмҽткҽрлҽр вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме 

икенче дҽрҽҗҽдҽге физик культура 

Беренче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Адаптив физик 

культура буенча 

инструктор 

9 489 11 680 14200 

Спорт буенча 

инструктор 

– 11 680 14200 
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1 2 3 4 5 

Спортсмен-

инструктор 

9 489 – – 

Спорт 

техникасын 

эксплуатациялҽү 

һҽм ремонтлау 

техникасы 

– 11 680 – 

Икенче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Адаптив физик 

культура буенча 

инструктор-

методист 

– 11 687 14 220 

Физкультура-

спорт 

оешмалары 

инструкторы-

методисты 

– 11 687 14 220 

Тренер – 11 687 14 220 

Ҿченче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Физкультура-

спорт 

оешмаларының 

ҿлкҽн 

инструкторы-

методисты 

– 11 693 14 232 

 

2. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмаларының мҽгариф 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт хакының база окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 
 

Квалификаци

я дҽрҽҗҽсе 

Вазыйфа 

атамасы 

Аена база оклады күлҽме - сум 

тҿп 

гомуми 

белем, 

урта 

гомуми 

белем 

квалификацияле 

эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр 

ҽзерлҽү программалары 

буенча Урта һҿнҽри 

белем, урта звено 

белгечлҽрен ҽзерлҽү 

программалары буенча 

Урта һҿнҽри белем, 

тулы булмаган югары 

белем 

югары белем, 

подтверждаемое бирү 

зат, уңышлы узган 

аттестация, 

квалификация 

"бакалавр», "магистр" 

яки «дипломлы 

белгеч» 

 

1 2 3 4 5 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

педагогик хезмҽткҽрлҽр 

Беренче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Физик культура 

буенча 

инструктор 

– 11 680 14200 

Икенче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Инструктор-

методист 

– 11 687 14 220 

Ҿченче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Методист – 11 693 14 232 

Ҿлкҽн 

инструктор-

методист 

– 11 693 14 232 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре 
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1 2 3 4 5 

Беренче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Структур 

бүлекчҽ мҿдире 

(җитҽкчесе): 

укыту (укыту-

җитештерү) 

остаханҽсе һҽм 

башка структур 

бүлекчҽлҽр 

тарафыннан 

балаларга ҿстҽмҽ 

белем бирү 

буенча белем 

бирү 

программасын 

гамҽлгҽ 

ашыручы 

(икенче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсенҽ 

караган структур 

бүлекчҽлҽр 

җитҽкчелҽре 

вазыйфаларынна

н тыш), кабинет, 

лаборатория, 

бүлек, сектор, 

укыту-

консультация 

пункты, укыту-

җитештерү) 

остаханҽсе һҽм 

башка структур 

бүлекчҽлҽр 

тарафыннан 

– – 14 301 

Икенче 

квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Белем бирү 

программасын 

һҽм балаларга 

ҿстҽмҽ белем 

бирү 

программасын 

гамҽлгҽ 

ашыручы аерым 

структур 

бүлекчҽ мҿдире 

(начальнигы)  

– – 14 364 

 

3. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмаларының медицина 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре 

хезмҽткҽрлҽренең база окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 
 

Квалификация  

дҽрҽҗҽ 

Вазыйфа атамасы Аена база оклады 

күлҽме - сум 
 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 
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урта медицина һҽм фармацевтика персоналы 

Ҿченче квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Шҽфкать туташы 11 000 

Массаж буенча шҽфкать туташы  

Бишенче квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

  Ҿлкҽн шҽфкать туташы* 12 700 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

табиблар һҽм провизорлар 

Икенче квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Табиб-белгечлҽр (ҿченче һҽм дүртенче 

квалификация дҽрҽҗҽсенҽ караган табиб-

белгечлҽрдҽн тыш) 

14200 

Профессиональ квалификация тҿркеме 

«Югары медицина белеме булган оешмаларның структур бүлекчҽлҽре җитҽкчелҽре 

фармацевтик белем (табиб-белгеч, провизор)» 

Беренче квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Структур бүлекчҽ мҿдире (бүлек, бүлек, 

лаборатория, кабинет, отряд һ. б.) (хирургия 

профиле бүлеге мҿдиреннҽн тыш, 

стационар) 

17 000 

 

* Вазифа оешмада ҿч һҽм аннан күбрҽк шҽфкать туташы булганда билгелҽнҽ. 
 

4. Муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база 

окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 
 

Вазыйфа атамасы Аена база оклады күлҽме - сум 

тҿп 

гомуми 

белем, 

урта 

гомуми 

белем 

квалификацияле эшчелҽр, 

хезмҽткҽрлҽр ҽзерлҽү 

программалары буенча Урта 

һҿнҽри белем, урта звено 

белгечлҽрен ҽзерлҽү 

программалары буенча Урта 

һҿнҽри белем, тулы булмаган 

югары белем 

югары белем, 

подтверждаемое бирү зат, 

уңышлы узган аттестация, 

квалификация "бакалавр», 

"магистр" яки «дипломлы 

белгеч» 

 

1 2 3 4 

Техник вазыйфалар буенча һҿнҽри квалификация тҿркеме 

ярдҽмче состав башкаручылары һҽм артистлары» 

Билетлар 

контролеры 

9 489 – – 

Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркеме, 

 урта буын кинематография һҽм  сҽнгать  

Билет кассалары 

мҿдире 

9 489 10 000 – 

 

5. Авыл хуҗалыгы һҽм физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре хезмҽткҽрлҽренең база 

окладлары түбҽндҽге күлҽмнҽрдҽ билгелҽнҽ: 

 
Квалификация дҽрҽҗҽсе Атамасы  

Вазыйфа 

Аена база оклады 

күлҽме - сум 

Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе Ветеринария табибы 10 512 
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Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе II категорияле ветеринария табибы 10 567 

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе I категорияле ветеринария табибы 10 622 

Дүртенче квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Ҽйдҽп баручы ветеринария табибы 10 677 

 

 

III. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт 

хакының база ставкасы (база оклады) ҿчен сҽгать нормасы 
 

Муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең эш 

вакыты дҽвамлылыгы Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы һҽм Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 
 

IV. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының «Спорт мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет учреждениесе тренерларының бер шҿгыльлҽнүче ҿчен хезмҽт хакы 

нормативлары 
 

1. Физик культура һҽм спорт муниципаль оешмаларының физкультура-

сҽламҽтлҽндерү тҿркемнҽре һҽм спорт секциялҽре тренерларына хезмҽт хакы 

нормативы бер шҿгыльлҽнүче ҿчен 2 процентка тигез кабул ителҽ. 

2. Физкультура-сҽламҽтлҽндерү тҿркемнҽре һҽм спорт секциялҽре тренерының 

хезмҽт хакы нормативы һҽр ике ел саен бу тҿркемнҽрдҽ (секциялҽрдҽ) бер тренер 

җитҽкчелегендҽ шҿгыльлҽнүче ҿчен тренерның хезмҽт хакы 0,5 процентка арта. 
 

V. Хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладларын формалаштыру тҽртибе  
 

1. Муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары тренерының вазыйфаи 

оклады формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

      
  

  
  

биредҽ: 

     Татарстан-муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары 

тренерының вазыйфаи оклады; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары тренерының эш 

сҽгатьлҽренең факттагы саны; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары тренерының ҽлеге 

Нигезлҽмҽнең III бүлегендҽ билгелҽнгҽн эш вакыты дҽвамлылыгы.  

2. Физик культура хезмҽткҽрлҽренең (вазыйфаи окладлары ҽлеге 

Нигезлҽмҽнең V бүлегендҽге 1 пункты белҽн билгелҽнгҽн тренердан тыш), мҽгариф 

хезмҽткҽрлҽренең, медицина хезмҽткҽрлҽренең, мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең, Авыл 

хуҗалыгы һҽм физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең вазыйфаи 

окладлары түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

         
 

биредҽ: 

consultantplus://offline/ref=6788DAC3CDD88D53F4ADDC5963CA55B7B18D8933558BADA7FDFE296E9BU3C3I
consultantplus://offline/ref=B418A0C438C37C87CF5EFBFAF8C844B4160611C325F8BC748ACFF7C0C4160AC642EDB87F26D272F1E49497EEQB0DO
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   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

   – ҽлеге Нигезлҽмҽнең II бүлеге нигезендҽ кабул ителҽ торган физик 

культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең база оклады күлҽме; 

  - физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽре 

шҿгыльлҽнҽ торган ставкаларның факттагы саны. 
 

VI. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр 
 

1. Кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽргҽ хезмҽткҽрне сыйфатлы хезмҽт 

нҽтиҗҽсенҽ стимуллаштыруга юнҽлдерелгҽн түлҽүлҽр, шулай ук башкарылган эш 

ҿчен бүлҽклҽүлҽр керҽ. 

1.1. Түлҽү кызыксындыру характерындагы үз эченҽ ала: 

квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр; 

дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт исемнҽре булган ҿчен түлҽү; 

профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр; 

премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре;  

башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүлҽр; 

авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү. 

2. Физик культура, спорт һҽм физик культура оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне билгелҽү күлҽмнҽре һҽм тҽртибе. 

2.1. Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр икенче дҽрҽҗҽдҽге физик 

культура хезмҽткҽрлҽренҽ, аларда гамҽлдҽге квалификация категориясе булган 

очракта, квалификация категориясе гамҽлдҽ булу срогы чиклҽрендҽ бирелҽ һҽм 

формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

            
биредҽ: 

    – квалификация категориясе ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – 1 таблицада китерелгҽн квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме. 
 

1 нче таблица  
 

Физик культура хезмҽткҽрлҽренең квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽлҽр 

күлҽме 
 

Квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Квалификация категориясе Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, процент 
 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

икенче дҽрҽҗҽдҽге физик культура хезмҽткҽрлҽре 

Беренче беренче квалификация категориясе 2,5 

югары квалификация категориясе 3,0 

Икенче беренче квалификация категориясе 3,0 

югары квалификация категориясе 4,3 

Ҿченче беренче квалификация категориясе 3,8 

югары квалификация категориясе 5,0 
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Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне билгелҽү (үзгҽртү) тиешле 

аттестация комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгҽн кҿннҽн башкарыла. 

2.2. Дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт исемнҽре булган ҿчен түлҽүлҽр физик культура 

хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

          , 
 

биредҽ: 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт исемнҽре булган ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт исемнҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре, Совет Социалистик Республикалар 

Берлеге составында автоном республикалар булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 6 

процент тҽшкил итҽ. 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре, Россия Федерациясенең спорт исемнҽре, Совет 

Социалистик Республикалары берлегенең дҽүлҽт бүлҽклҽре, союздаш 

республикаларның Совет Социалистик Республикалары Союзы составындагы 

дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

Физик культура хезмҽткҽрлҽренҽ түлҽүлҽр бирелҽ торган дҽүлҽт бүлҽклҽре, 

спорт исемнҽре исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең 4 нче таблицасында китерелгҽн. 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт исемнҽре булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү дҽүлҽт 

бүлҽге, спорт исеме бирелгҽн кҿннҽн башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт 

бүлҽклҽре, ике һҽм аннан да күбрҽк спорт исеме булган хезмҽткҽрлҽргҽ түлҽү 

хезмҽткҽрнең телҽге буенча бер нигез буенча билгелҽнҽ. 

2.3. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр профиль буенча эш 

дҽвамлылыгына бҽйле рҽвештҽ һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре һҽм квалификация 

дҽрҽҗҽлҽре киселешендҽ тҿркемнҽр буенча билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула 

буенча исҽплҽнҽ: 
 

        , 
 

биредҽ: 

   - профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

   - профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме, ул 2 нче таблицада 

китерелгҽн. 
 

 

 

 

2 нче таблица  
 

Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 
 

Профессиональ атамасы 

квалификация тҿркеме 

Квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Тҿркем 

буенча стажына 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, 

процент 
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Профессиональ атамасы 

квалификация тҿркеме 

Квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Тҿркем 

буенча стажына 

Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, 

процент 

Беренче дҽрҽҗҽдҽге физик культура 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары  

 

беренче-икенче  2 елдан 5 елга кадҽр 1,25 

5-10 яшь 1,75 

10 яшьтҽн 15 яшькҽ 

кадҽр 

2,25 

15 елдан артык 2,75 

Икенче дҽрҽҗҽдҽге физик культура 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары  

беренче – ҿченче 2 елдан 5 елга кадҽр 1,25 

5-10 яшь 1,75 

10 яшьтҽн 15 яшькҽ 

кадҽр 

2,25 

15 елдан артык 2,75 

 

Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен билгелҽү (үзгҽртү) эш 

стажын үзгҽрткҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын 

бирҽ торган стажга ирешкҽннҽн соң, стажны раслаучы документлар оешмада булса, 

яисҽ стажны раслый торган кирҽкле документ бирелгҽн кҿннҽн башкарыла. 

3. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмаларының мҽгариф 

хезмҽткҽрлҽренҽ кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне билгелҽү күлҽмнҽре 

һҽм тҽртибе. 

3.1. Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр педагогик хезмҽткҽрлҽрнең һҽм 

структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре 

хезмҽткҽрлҽренҽ һҽм аларның гамҽлдҽге квалификация категориясе кысаларында 

булганда бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

            
 

биредҽ: 

    – квалификация категориясе ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме, ул 3 таблицада 

китерелгҽн. 

 

3 нче таблица  

 

Мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ түлҽүлҽр 

күлҽме 

 
Квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Квалификация категориясе Ҿстҽмҽ күлҽме,  

процент 
 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

педагогик хезмҽткҽрлҽр 

Беренче беренче квалификация категориясе 5,0 

югары квалификация категориясе 7,5 

Икенче беренче квалификация категориясе 7,5 

югары квалификация категориясе 10,0 

Ҿченче беренче квалификация категориясе 8,5 

югары квалификация категориясе 12,5 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 
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структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре 

Беренче беренче квалификация категориясе 10,0 

югары квалификация категориясе 15,0 

Икенче беренче квалификация категориясе 10,0 

югары квалификация категориясе 15,0 

 

Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне билгелҽү (үзгҽртү) тиешле 

аттестация комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгҽн кҿннҽн башкарыла. 

3.2. Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Союзы, Союз һҽм 

автоном республикалар Союзы составында Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы һҽм Совет Социалистик Республикалары Союзы составында Россия 

Федерациясе дҽүлҽт бүлҽклҽре, беренче һҽм икенче дҽрҽҗҽдҽге укыту-ярдҽмче 

персонал, педагогик хезмҽткҽрлҽр һҽм структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керүче мҽгариф 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары буенча түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

             
 

биредҽ: 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, союз 

республикалары составында Советлар Социалистик Республикалары берлегенең 

дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре (Татарстан Автономияле Совет 

Социалистик Республикасы) ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме 6 процент тҽшкил итҽ. 

Россия Федерациясе, Россия федератив Социалистик Республикасы, Татарстан 

Республикасы, Совет Социалистик Республикалары берлеге, союз республикалары 

составында тармак бүлҽклҽре булган ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме 4 процент тҽшкил итҽ. 

Россия Федерациясенең Мактау грамотасына ия булган ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме 2 

процент тҽшкил итҽ. Россия Федерациясе Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының 

Мактау грамотасына ия булган ҿчен ҿстҽмҽ Россия Федерациясе Мҽгариф һҽм фҽн 

министры (Россия Федерациясе мҽгариф министры) боерыгы нигезендҽ Россия 

Федерациясе Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының (Россия Федерациясе Мҽгариф 

министрлыгының) ведомство бүлҽклҽре белҽн бүлҽклҽү Тҽртибе нигезендҽ 

бүлҽклҽнҽ торган мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнҽ. 

Татарстан Республикасының «Мҽгарифтҽге казанышлары ҿчен» күкрҽк 

билгесе булган ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме 2 процент тҽшкил итҽ. «Мҽгарифтҽге 

казанышлары ҿчен» Татарстан Республикасы күкрҽк билгесе булу ҿчен ҿстҽмҽ 

Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министры (Татарстан Республикасы 

мҽгариф министры) боерыгы нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле түлҽүлҽр бирелҽ торган дҽүлҽт һҽм 

ведомство бүлҽклҽре исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең 1 нче таблицасында китерелгҽн. 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү дҽүлҽт бүлҽге бирелгҽн 

кҿннҽн башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган мҽгариф 

хезмҽткҽрлҽренҽ, алар булган ҿчен түлҽү мҽгариф хезмҽткҽрен сайлау буенча дҽүлҽт 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6E7274609C1CF942F5081B9D1A2F5507C9030336CD94A66577DC429657AF87BgBG
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бүлҽклҽренең берсе буенча билгелҽнҽ. 

3.3. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр профиль буенча эш 

дҽвамлылыгына бҽйле рҽвештҽ һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре һҽм квалификация 

дҽрҽҗҽлҽре киселешендҽ тҿркемнҽр буенча билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула 

буенча исҽплҽнҽ: 
 

          
 

биредҽ: 

   - профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

   - профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме, ул 4 таблицада китерелгҽн. 

 

4 нче таблица  

 

Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 

 
Һҿнҽри квалификация тҿркеменең 

исеме 

Квалификация 

дҽрҽҗҽсе 

Тҿркем 

буенча стажына 

Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, 

процент 
 

Педагогик хезмҽткҽрлҽрнең 

вазыйфалары 

беренче –  

дүртенче 

2-6 яшь 1,5 

6-10 яшь 2,25 

10 яшьтҽн 15 

яшькҽ кадҽр 

2,75 

15 елдан артык 3,25 

Структур бүлекчҽлҽр җитҽкчелҽре 

вазыйфалары 

беренче-икенче 2-6 яшь 1,5 

6-10 яшь 2,25 

10 яшьтҽн 15 

яшькҽ кадҽр 

2,75 

15 елдан артык 3,25 

 

Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен билгелҽү (үзгҽртү) эш 

стажын үзгҽрткҽндҽ стажга, стажны раслаучы документлар оешмада булса, эш 

стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын бирҽ торган стажга ирешкҽннҽн соң 

яисҽ стажны раслый торган кирҽкле документ бирелгҽн кҿннҽн башкарыла. 

3.4. Педагогик эш стажына 5 нче таблица нигезендҽ педагогик, җитҽкче һҽм 

методик эш исҽплҽнҽ. 

 

5 нче таблица  

 

Эш вакыты мҽгариф хезмҽткҽрлҽренең педагогик стажына исҽплҽнгҽн 

учреждениелҽр, оешмалар һҽм вазыйфалар исемлеге 

 
Оешма һҽм учреждение исеме Вазыйфа атамасы 

 

1 2 



13 
1 2 

Белем бирү оешмалары (шул 

исҽптҽн югары белем бирү мҽгариф 

оешмалары, югары һҽм урта хҽрби 

белем бирү оешмалары, ҿстҽмҽ 

һҿнҽри белем бирү (квалификация 

күтҽрү) мҽгариф оешмалары 

Укытучылар, укытучылар, укытучылар, дефектологлар, 

укытучылар-логопедлар (логопедлар), оештыручылар-

укытучылар (тормыш иминлеге нигезлҽре, армиягҽ кадҽрге 

ҽзерлек нигезлҽре), физик тҽрбия җитҽкчелҽре, ҿлкҽн 

мастерлар, производствога ҿйрҽтү мастерлары (шул исҽптҽн 

транспорт чараларын йҿртүгҽ, авыл хуҗалыгы 

машиналарында эшлҽргҽ ҿйрҽтү, язучы машиналарда һҽм 

башка оештыру техникасында эшлҽргҽ ҿйрҽтү), ҿлкҽн 

методистлар, методистлар, ҿлкҽн инструктор-методистлар, 

инструктор-методистлар (шул исҽптҽн физик культура һҽм 

спорт, туризм буенча), концертмейстерлар, музыка 

җитҽкчелҽре, ҿлкҽн тҽрбиячелҽр, классныеф җитҽкчелҽре, 

сыйныф сҽгатьлҽре тҽрбиячелҽр, социаль педагоглар, 

педагог-психологлар, педагог-оештыручылар, ҿстҽмҽ белем 

бирү педагоглары, ҿлкҽн тренер-укытучылар, тренер-

укытучылар, ҿлкҽн ҽйдаманнар, ҿлкҽн ҽйдаманнар 

(пионервожатыйлар), физкультура буенча инструкторлар, 

хезмҽт буенча инструкторлар, директорлар (начальниклар, 

мҿдирлҽр), директор урынбасарлары (җитҽкчелҽр, мҿдирлҽр), 

укыту, укыту-тҽрбия, укыту-тҽрбия, тҽрбия, мҽдҽни-тҽрбия 

эшлҽре, җитештерү буенча укыту (эш), чит тел буенча, 

укыту-очу ҽзерлеге, гомуми белем бирү, режим буенча, уку-

укыту бүлеге мҿдирлҽре, уку-укыту эшчҽнлек белем бирү 

(тҽрбия) процессы, методик тҽэмин ителеш белҽн бҽйле 

булган консультация пунктлары, логопед пунктлары, 

интернатлар, бүлеклҽр, бүлеклҽр, лабораториялҽр, 

кабинетлар, кабинетлар, секциялҽр, филиаллар, курслар һҽм 

башка структур бүлекчҽлҽр; режим буенча ҿлкҽн дежурлар, 

режим буенча дежурлар, аккомпаниаторлар, 

культорганизаторлар, экскурсоводлар; профессорлар-

укытучылар составы; 

Социаль хезмҽт күрсҽтүне гамҽлгҽ 

ашыручы медицина оешмалары һҽм 

оешмалары: балалар йортлары, 

балалар шифаханҽлҽре, 

клиникалар, сырхауханҽлҽр, 

хастаханҽлҽр һ. б., шулай ук 

ҿлкҽннҽр ҿчен оешмаларда балалар 

ҿчен палаталар, бүлеклҽр, 

палаталар 

Барлык атамадагы методик (укыту-

методик) оешмалар (ведомство 

буйсынуына карамастан) 

Җитҽкчелҽр, аларның урынбасарлары, сектор, кабинетлар, 

лабораториялҽр, бүлеклҽр мҿдирлҽре; эшчҽнлеге методик 

тҽэмин ителеш белҽн бҽйле фҽнни хезмҽткҽрлҽр; ҿлкҽн 

методистлар, методистлар 

Мҽгариф белҽн идарҽ итү 

органнары һҽм мҽгариф оешмалары 

белҽн җитҽкчелек итүче органнар 

(структур бүлекчҽлҽр) 

Җитҽкче, инспекторлык, методик вазифалар, инструкторлык, 

шулай ук белгечлҽрнең башка вазыйфалары (икътисад, 

финанс, хуҗалык эшчҽнлеге, тҿзелеш, тҽэмин итү, эш 

башкару белҽн бҽйле вазыйфаларда эшлҽүдҽн тыш) 

Производствода кадрлар ҽзерлҽү 

һҽм аларның квалификациясен 

күтҽрү мҽсьҽлҽлҽре белҽн 

шҿгыльлҽнүче оешмалар, 

министрлыклар (ведомстволар) 

бүлекчҽлҽре, кадрлар бүлеге 

Штаттагы укытучылар, производствода эшчелҽрне 

производствога ҿйрҽтү мастерлары, эшчҽнлеге ҽзерлек һҽм 

квалификация күтҽрү мҽсьҽлҽлҽренҽ бҽйле җитҽкче, 

инспектор, инженер, методик вазыйфалар, методик 

вазифалар 

РОСТО (ДОСААФ) һҽм 

гражданнар авиациясе мҽгариф 

оешмалары 

Җитҽкче, команда-очу, команда-инструктор, инженер-

инструктор, инструктор һҽм укытучылар составлары, 

производствога ҿйрҽтү мастерлары, инженер-инструктор-

методистлар, инженер-очучылар-методистлар 
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Учреждениелҽр, предприятиелҽр 

һҽм оешмаларның тулай тораклары, 

торак-эксплуатация оешмалары, 

яшьлҽр торак комплекслары, 

балалар кинотеатрлары, яшь 

тамашачы театрлары, курчак 

театрлары, мҽдҽни-агарту 

оешмалары һҽм балалар һҽм 

яшүсмерлҽр белҽн эшлҽү буенча 

предприятие һҽм оешмаларның 

бүлекчҽлҽре 

Тҽрбиячелҽр, педагог-оештыручылар, педагог-психологлар 

(психологлар), балалар һҽм яшүсмерлҽр ҿчен ҿстҽмҽ белем 

бирү педагоглары (түгҽрҽк җитҽкчелҽре), инструкторлар һҽм 

инструкторлар-методистлар, тренер-укытучылар һҽм балалар 

һҽм яшүсмерлҽр белҽн эшлҽү буенча башка белгечлҽр, 

балалар бүлеклҽре, секторлар мҿдирлҽре, балалар һҽм 

яшүсмерлҽр белҽн эшлҽү буенча инструкторлар һҽм 

инструктор-методистлар, тренерлар-укытучылар һҽм башка 

белгечлҽр, балалар бүлеклҽре мҿдирлҽре 

Тҿзҽтү колониялҽре, тҽрбия 

колониялҽре, тикшерү 

изоляторлары һҽм тҿрмҽлҽр, 

дҽвалау-тҿзҽтү оешмалары 

Педагогик белем булганда эш (хезмҽт) вазыйфаларда: тҽрбия 

эшлҽре буенча начальник урынбасары, отряд башлыгы, ҿлкҽн 

инспектор, гомуми белем бирү (укыту) буенча инспекторы, 

ҿлкҽн инспектор-методист һҽм инспектор-методист, ҿлкҽн 

инженер-техник белем бирү буенча инженер, производствога 

ҿйрҽтү буенча ҿлкҽн мастер һҽм мастер, хезмҽтне саклау һҽм 

режим буенча ҿлкҽн инспектор, укыту-техник кабинеты 

мҿдире, психолог 

Искҽрмҽ: 

Педагогик эш стажына кертелҽ: 

ҿлкҽннҽр ҿчен социаль хезмҽт күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы медицина оешмаларында һҽм 

оешмаларында укытучы-дефектологлар, логопедлар, тҽрбиячелҽр, Татарстан Республикасы 

Сҽламҽтлек саклау оешмаларының оештыру-методик бүлеге методистлары сыйфатында эшлҽү 

вакыты; 

СССР һҽм Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ хезмҽт итү, югары белем бирү мҽгариф 

оешмаларында һҽм һҿнҽри белем бирү оешмаларында уку вакыты түбҽндҽге тҽртиптҽ: 

педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ педагогик эш стажы бернинди шартлар һҽм чиклҽүлҽрсез 

исҽплҽнҽ: 

контракт буенча хҽрби хезмҽткҽ урнашу вакыты бер кҿн эш кҿненҽ, ҽ призыв буенча хҽрби 

хезмҽттҽ булу вакыты - ике кҿн эчендҽ хҽрби хезмҽт кҿне; 

фильмотека мҿдире һҽм фильмотека методисты вазыйфасында эшлҽү вакыты; 

педагогик хезмҽткҽрлҽргҽ педагогик эш стажына түбҽндҽге чорлар исҽпкҽ алына: аерым 

алганда, аерым алганда, шул чорларга турыдан-туры элек һҽм алар артыннан турыдан-туры 

педагогик эшчҽнлек алып барган очракта: 

СССР һҽм Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ офицер, сержант, ҿлкҽн составлар, 

прапорщиклар һҽм мичман (шул исҽптҽн эчке эшлҽр министрлыгы гаскҽрлҽрендҽ, гаскҽрлҽрдҽ һҽм 

куркынычсызлык органнарында) вазыйфаларында хезмҽт итү вакыты, контракт буенча һҽм 

чакырылыш буенча хҽрби хезмҽттҽ булу вакытыннан тыш; 

Россия Федерациясе халык мҽгарифе һҽм фҽн хезмҽткҽрлҽре профсоюзының (агарту, югары 

мҽктҽп һҽм фҽнни оешмалар) территориаль оешмалары аппаратларында (комитетларда, 

советларда) белгечлҽрнең җитҽкче, инспекторлык, инструкторлык һҽм башка вазыйфаларында; 

һҿнҽр берлеклҽре органнарында сайланулы вазыйфаларда; педагогик җҽмгыятьлҽрдҽ һҽм балалар 

фонды идарҽлҽрендҽ инструкторлык һҽм методик вазыйфаларда; укытучы йорты директоры 

(мҿдире), халык мҽгарифе, һҿнҽри техник белем бирү хезмҽткҽре) вазыйфасында; балигъ 

булмаганнар эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау комиссиялҽрендҽ яки балигъ булмаганнарны 

социаль-хокукый яклау бүлеклҽрендҽ, хокук бозуларны кисҽтү бүлекчҽлҽрендҽ (балигъ 

булмаганнар эшлҽре буенча эчке эшлҽр министрлыгы 

 

3.5. Аерым категория педагогик хезмҽткҽрлҽрнең педагогик эш стажына СССР 

һҽм Россия Федерациясенең Кораллы Кҿчлҽрендҽ белгечлек (һҿнҽр) буенча хезмҽт 

итү вакыты һҽм оешмаларында, белем бирү оешмасында яисҽ укытыла торган 

фҽннең (курс, дисциплинаның, түгҽрҽкнең) профиле буенча эш профиленҽ туры 
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килҽ торган эш вакыты исҽплҽнҽ): 

укытучыларга-оештыручыларга (тормыш эшчҽнлеге иминлеге нигезлҽре, 

армиягҽ кадҽр ҽзерлек нигезлҽре); 

физик тҽрбия укытучылары һҽм укытучылары, физик тҽрбия җитҽкчелҽре, 

физкультура инструкторлары, инструктор-методистлар (ҿлкҽн инструктор-

методистлар), тренер-укытучылар (ҿлкҽн тренер-укытучылар); 

хезмҽт (һҿнҽри) укыту, технология, сызу, сынлы сҽнгать, информатика, махсус 

дисциплиналар, шул исҽптҽн аерым фҽннҽрне тирҽнтен ҿйрҽнүле гомуми белем 

бирү оешмаларының (сыйныфларының) махсус дисциплиналары укытучыларына, 

укытучыларына; 

производствога ҿйрҽтү мастерларына; 

ҿстҽмҽ белем бирү педагогларына; 

эксперименталь белем бирү оешмаларының педагогик хезмҽткҽрлҽренҽ; 

педагог-психологларга; 

методистларга; 

Урта һҿнҽри белем бирү оешмаларының педагогик хезмҽткҽрлҽренҽ урта буын 

(мҽдҽният һҽм сҽнгать бүлеклҽре) белгечлҽрен, музыкаль-педагогик, сҽнгать-график, 

музыка белгечлҽрен ҽзерлҽү программалары буенча; 

балаларга ҿстҽмҽ белем бирү оешмалары (мҽдҽният һҽм сҽнгать, шул исҽптҽн 

Музыка һҽм сҽнгать) укытучылары, махсус дисциплиналар һҽм сҽнгать гомуми 

белем бирү оешмалары укытучылары, музыкаль дисциплиналар укытучылары 

(педагогика колледжлары), музыка укытучылары, музыка җитҽкчелҽре, 

концертмейстерлар. 

3.6. Тҽрбияче ярдҽмчесе һҽм кече тҽрбияче вазыйфаларында эшлҽү вакыты, 

ҽлеге вазыйфаларда эшлҽгҽн чорда хезмҽткҽр педагогик белеме булган яки югары 

белем бирү оешмасында яки һҿнҽри белем бирү оешмасында укыган очракта, 

педагогик эш стажына исҽплҽнҽ. 

3.7. Учреждение һҽм оешма хезмҽткҽрлҽренҽ, белем бирү оешмаларында, 

сҽгатьлек түлҽү шартларында тҿп эштҽн тыш, педагогик эш вакытында, ҽгҽр аның 

күлҽме (бер яки берничҽ белем бирү оешмаларында) уку елында 180 сҽгатьтҽн дҽ 

ким булмаган булса, педагогик стажга кертелҽ. 

Шул ук вакытта педагогик стажга педагогик эш башкарган айлар гына 

исҽплҽнҽ. 

3.8. СССР һҽм Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽге учреждениелҽрдҽ, 

оешмаларда һҽм хезмҽттҽге эш профильлҽренҽ (курс, дисциплинага, түгҽрҽккҽ) туры 

килү-килмҽү турындагы конкрет мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү хокукы белем бирү оешмасы 

җитҽкчесенҽ профсоюз органы белҽн килешенеп бирелҽ. 

4. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмаларының медицина 

хезмҽткҽрлҽренҽ кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне билгелҽү күлҽмнҽре 

һҽм тҽртибе. 

4.1. Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр тариф-квалификация 

характеристикалары нигезендҽ һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре киселешендҽ 

аттестация йомгаклары буенча квалификация категориялҽрен бирүне күздҽ тоткан 

белгечлеклҽр буенча эшлҽүче хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 
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биредҽ: 

    – квалификация категориясе ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме, ул 6 таблицада 

китерелгҽн. 

Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне үзгҽртү (билгелҽү) аттестация 

комиссиясе тҿзелгҽн орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендҽ башкарыла. 

 

 

 

 

6 нче таблица  

Квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 

 
Квалификация категориясе Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, процент 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

урта медицина һҽм фармацевтика персоналы 

Икенче квалификация категориясе 3,0 

Беренче квалификация категориясе 6,0 

Югары квалификация категориясе 10,0 

Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

табиблар һҽм провизорлар 

Икенче квалификация категориясе 6,0 

Беренче квалификация категориясе 10,0 

Югары квалификация категориясе 20,0 

 

4.2. Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр медицина һҽм фармацевтика 

хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керүче 

хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

            
 

биредҽ: 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре, Совет Социалистик Республикалар 

Берлеге составында автоном республикалар булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 6 

процент тҽшкил итҽ. 

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, союз 

республикалары составында Советлар Социалистик Республикалары берлегенең 

дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

Медицина һҽм фармацевтика хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле түлҽүлҽр бирелҽ торган 

дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3 нче таблицасында китерелгҽн. 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү дҽүлҽт бүлҽге бирелгҽн 

кҿннҽн башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган 
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хезмҽткҽрлҽргҽ алар булган ҿчен түлҽү хезмҽткҽрнең телҽге буенча дҽүлҽт 

бүлҽклҽренең берсе буенча билгелҽнҽ. 

4.3. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр профиль буенча эш 

дҽвамлылыгына бҽйле рҽвештҽ һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре киселешендҽ 

тҿркемнҽр буенча билгелҽнҽ һҽм формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

           
 

биредҽ: 

   - профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    - профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме, ул 7 таблицада 

китерелгҽн. 
 

7 нче таблица  
 

Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 
 

Профессиональ атамасы 

квалификация тҿркеме 

Стаж буенча тҿркем Ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме, 

процент 
 

Урта медицина һҽм фармацевтика персоналы 3 елдан 5 елга кадҽр 2,5 

5-10 яшь 3,5 

10 яшьтҽн 15 яшькҽ 

кадҽр 

4,5 

15 елдан артык 5,5 

Табиблар һҽм провизорлар 3 елдан 5 елга кадҽр 5,0 

5-10 яшь 7,5 

10 яшьтҽн 15 яшькҽ 

кадҽр 

9,0 

15 елдан артык 10,0 

 

Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен билгелҽү (үзгҽртү) эш 

стажын үзгҽрткҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын 

бирҽ торган стажга ирешкҽннҽн соң, стажны раслаучы документлар оешмада булса, 

яисҽ стажны раслый торган кирҽкле документ бирелгҽн кҿннҽн башкарыла. 

5. Муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне билгелҽү күлҽме һҽм тҽртибе. 

5.1. Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽткҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керүче 

мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

            
 

биредҽ: 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 
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Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре, Совет Социалистик Республикалар 

Берлеге составында автоном республикалар булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 6 

процент тҽшкил итҽ. 

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, союз 

республикалары составында Советлар Социалистик Республикалары берлегенең 

дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

Мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле түлҽүлҽр 

бирелҽ торган дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең 2 нче таблицасында 

китерелгҽн. 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү алар үзлҽштерелгҽн 

кҿннҽн башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган 

хезмҽткҽрлҽргҽ алар булган ҿчен түлҽү хезмҽткҽрнең телҽге буенча дҽүлҽт 

бүлҽклҽренең берсе буенча билгелҽнҽ. 

5.2. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр профиль буенча эш 

дҽвамлылыгына бҽйле рҽвештҽ һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре киселешендҽ 

тҿркемнҽр буенча билгелҽнҽ һҽм формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

           
 

биредҽ: 

   - профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    - профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме, ул 8 таблицада 

китерелгҽн. 
 

8 нче таблица  
 

Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 
 

Профессиональ атамасы 

квалификация тҿркеме 

Стаж буенча тҿркем Ҿстҽмҽ күлҽме,  

процент 
 

Урта звено мҽдҽният, сҽнгать һҽм 

кинематография хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри-квалификация тҿркеме 

3-6 яшь 0,75 

6-10 яшь 1,0 

10 яшьтҽн 15 яшькҽ 

кадҽр 

1,25 

15 елдан артык 1,75 

 

Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен билгелҽү (үзгҽртү) эш 

стажын үзгҽрткҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын 

бирҽ торган стажга ирешкҽннҽн соң, стажны раслый торган документлар 

учреждениедҽ булса яисҽ стажны раслый торган кирҽкле документ бирелгҽн кҿннҽн 

башкарыла. 

6. Авыл хуҗалыгы һҽм физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне билгелҽү күлҽмнҽре һҽм тҽртибе. 

6.1. Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽр тариф-квалификация 

характеристикалары нигезендҽ һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре киселешендҽ 

аттестация йомгаклары буенча квалификация категориялҽрен бирүне күздҽ тоткан 

белгечлеклҽр буенча эшлҽүче хезмҽткҽрлҽргҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 
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биредҽ: 

    – квалификация категориясе ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – 9 таблицада китерелгҽн квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме. 

Квалификация категориясе ҿчен түлҽүлҽрне үзгҽртү (билгелҽү) аттестация 

комиссиясе тҿзелгҽн орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендҽ башкарыла. 

 

9 нче таблица  

 

Квалификация категориясе ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 

 
Квалификация категориясе Ҿстҽмҽ күлҽме,  

процент 

Профессиональ квалификация тҿркеме 

Ҿченче дҽрҽҗҽдҽге авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы турында» 

Беренче квалификация категориясе 5,0 

Югары квалификация категориясе 8,0 

 

6.2. Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽүлҽр Авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керүче авыл хуҗалыгы 

хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

            
 

биредҽ: 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    – дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме. 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре, Совет Социалистик Республикалар 

Берлеге составында автоном республикалар булган ҿчен ҿстҽмҽ түлҽү күлҽме 6 

процент тҽшкил итҽ. 

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, союз 

республикалары составында Советлар Социалистик Республикалары берлегенең 

дҽүлҽт бүлҽклҽре ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме 7 процент тҽшкил итҽ. 

 

Авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽренҽ тиешле түлҽүлҽр бирелҽ торган дҽүлҽт 

бүлҽклҽре исемлеге ҽлеге Нигезлҽмҽнең 5 нче таблицасында китерелгҽн. 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен түлҽү күлҽмен билгелҽү дҽүлҽт бүлҽге бирелгҽн 

кҿннҽн башкарыла. Ике һҽм аннан да күбрҽк Дҽүлҽт бүлҽклҽре булган 

хезмҽткҽрлҽргҽ алар булган ҿчен түлҽү хезмҽткҽрнең телҽге буенча дҽүлҽт 

бүлҽклҽренең берсе буенча билгелҽнҽ. 

6.3. Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр, хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлегенең 

нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү индикаторларының үтҽлешен исҽпкҽ алып, профиль буенча 
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эшнең дҽвамлылыгына карап, авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽре вазыйфаларының 

һҿнҽри квалификация тҿркемнҽре киселешендҽ, стаж буенча тҿркемнҽр буенча 

билгелҽнҽ һҽм түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

           
 

биредҽ: 

   - профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

вазыйфаи окладлары; 

    - профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽ күлҽме, ул 10 таблицада 

китерелгҽн. 
 

10 нчы таблица  
 

Профиль буенча эш стажы ҿчен ҿстҽмҽлҽр күлҽме 
 

Профессиональ атамасы 

квалификация тҿркеме 

Стаж буенча тҿркем Ҿстҽмҽ түлҽү 

күлҽме, процент 

Ҿченче дҽрҽҗҽдҽге авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме 

3 елдан 5 елга кадҽр 3,0 

5-10 яшь 4,5 

10 яшьтҽн 15 яшькҽ 

кадҽр 

5,5 

15 елдан артык 6,5 
 

Профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽүлҽр күлҽмен билгелҽү (үзгҽртү) эш 

стажын үзгҽрткҽндҽ профиль буенча эш стажы ҿчен түлҽү күлҽмен арттыру хокукын 

бирҽ торган стажга ирешкҽннҽн соң, стажны раслый торган документлар 

учреждениедҽ булса яисҽ стажны раслый торган кирҽкле документ бирелгҽн кҿннҽн 

башкарыла. 

7. Премия һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽре, юбилей даталары, аерымлык 

билгелҽре, Рҽхмҽт хатлары, грамоталар, дҽүлҽт бүлҽклҽре алу һҽм локаль актлар һҽм 

оешманың күмҽк килешүлҽре белҽн билгелҽнгҽн башка нигезлҽр буенча, физик 

культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ билгелҽнҽ. 

7.1. Эш йомгаклары буенча премиаль һҽм башка кызыксындыру түлҽүлҽренең 

күлҽме, тҽртибе һҽм шартлары оешманың локаль актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽре 

белҽн билгелҽнҽ. 

7.2. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ 

каралган хезмҽт ҿчен түлҽү фонды күлҽме тҿп эш урыны һҽм тҿп вазыйфалары 

буенча хезмҽткҽрлҽргҽ кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр (хезмҽт хакы 

ставкалары, вазыйфаи окладлар), хезмҽт хакы (хезмҽт хакы ставкалары, вазыйфаи 

окладлар), хезмҽткҽрлҽргҽ кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр (укытучы 

вазыйфаларын билҽүче хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш) ҿчен каралган хезмҽт хакы фондының 

кимендҽ 2 процентын тҽшкил итҽ. 

8. Башкарыла торган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽү физик культура 

хезмҽткҽрлҽренҽ, мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ, медицина хезмҽткҽрлҽренҽ, мҽдҽният 

хезмҽткҽрлҽренҽ, тҿп эш урыны һҽм тҿп вазифа (укытучы һҽм укытучы 

вазыйфаларын билҽүче хезмҽткҽрлҽрдҽн тыш) буенча билгелҽнгҽн вакыт эчендҽ 

билгелҽнҽ. Башкарыла торган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽү күлҽменҽ йогынты 
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ясый торган тҿп критерий-оешма хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген 

бҽялҽү критерийларының иң чик күрсҽткечлҽренҽ ирешү. 

8.1. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽре 

эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийлары оешма җитҽкчесе тарафыннан 

оешма белҽн идарҽ итүнең дҽүлҽт-иҗтимагый характерын тҽэмин итүче орган белҽн 

килештереп раслана. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары 

хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының ҽһҽмияте һҽм 

түлҽүлҽрне гамҽлгҽ ашыру шартлары оешма алдына куелган бурычлар нигезендҽ ел 

саен билгелҽнҽ. 

8.2. Башкарылган эшлҽрнең күлҽме, тҽртибе һҽм шартлары оешманың локаль 

норматив актлары һҽм күмҽк шартнамҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. 

8.3. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге формула 

буенча исҽплҽнҽ: 
 

   
 

    

∑ ∑         
 
   

 
   

 ∑        

 

   

  

 

биредҽ: 

   
 – башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽү; 

     – башкарыла торган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүгҽ каралган хезмҽт 

ҿчен түлҽү фонды; 

    - j-хезмҽткҽр буенча эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеген бҽялҽүнең I-нче критерие; 

   – эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының i-нче авырлык 

коэффициенты; 

n-эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийлары саны; 

m - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽре саны. 

8.4. Эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критерийларын нормалаштыру тҿрле үлчҽмдҽге 

нҽтиҗҽлелек критерийларының чагыштырмалыгын тҽэмин итҽ. Нормалаштыру 

эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелек критерие (иң яхшысы һҽм начары) күрсҽткечлҽре 

диапазонын сайлап алудан гыйбарҽт, аларның берсе нормалаштырылган 

критерийның нульле күлҽменҽ туры килҽ, икенчесе – бертҿрле. Нҽтиҗҽлелек 

критерийының факттагы күрсҽткече диапазон чиклҽрендҽ булганда эшчҽнлек 

нҽтиҗҽлелегенең нормалаштырылган критерие нульдҽн берҽмлеккҽ кадҽр ҽһҽмияткҽ 

ия. Нҽтиҗҽлелек критерийының фактик мҽгънҽсендҽ иң начар күрсҽткечтҽн 

түбҽнрҽк булган очракта, нормалаштырылган критерийның ҽһҽмияте нульгҽ тигез, 

иң яхшысы – берҽмлеккҽ караганда. 

8.5. Эшчҽнлек нҽтиҗҽлелегенең нормалаштырылган критерие ҽһҽмиятенең 

эшчҽнлек нҽтиҗҽлелеге критерие ҽһҽмиятенҽ бҽйле булуы турыдан-туры (уңай 

динамика критерийның ҽһҽмиятен арттыру белҽн билгелҽнҽ) һҽм кире (уңай 

динамика критерийның ҽһҽмиятен киметү белҽн билгелҽнҽ) булырга мҿмкин. 

8.6. Критерий ҽһҽмиятенҽ турыдан-туры бҽйле булганда, нормалаштырылган 

критерий түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ:: 
 

   
      

     
  

 

биредҽ: 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABDD3ABAA0F23CB6D6465D31D211824866D6879F0B821E57Fg5G
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    – эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге критериясенең факттагы ҽһҽмияте; 

   - эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге критериясенең иң яхшы ҽһҽмияте; 

   - эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге критерийының иң начары ҽһҽмияте. 

8.7. Аның ҽһҽмиятенҽ критерий ҽһҽмиятенҽ кире бҽйле рҽвештҽ эшчҽнлек 

нҽтиҗҽлелегенең нормалаштырылган критерие түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ:: 
 

     
      

     
  

 

биредҽ: 

    – эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге критериясенең факттагы ҽһҽмияте; 

   - эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге критериясенең иң яхшы ҽһҽмияте; 

   - эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге критерийының иң начары ҽһҽмияте. 

8.8. Авырлык коэфффициентлары белҽн эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеге 

критериясенең ҿстенлекле дҽрҽҗҽсе билгелҽнҽ. Иң ҿстенлекле критерийга иң зур 

коэффициент бирелҽ. Чагыштырма авырлык коэффициенты формула буенча 

исҽплҽнҽ: 
 

   
   

∑    
 
   

   

 

биредҽ: 

   – эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының i-нче авырлык 

коэффициенты; 

    – эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларының i нче авырлык 

коэффициенты. 

8.9. Хезмҽткҽрлҽр эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге критерийлары буенча үлчҽү 

коэффициентларының иң чик җыелма күлҽме 11-15 нче таблицаларда күрсҽтелгҽн. 

 

11 нче таблица  

Физик культура хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге критерийлары буенча 

үлчҽү коэффициентларының иң чик җыелма күлҽме  

 
№ 

т/б 

Вазыйфа атамасы Квалификация дҽрҽҗҽсе Авырлык 

коэффициентларының 

иң чик җыелма күлҽме 
 

1. Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

беренче дҽрҽҗҽдҽге физик культура хезмҽткҽрлҽре (тҿркем 1) 

1.1. Спорт залы буенча дежур беренче 5 

2. Вазыйфаларның профессиональ квалификация тҿркеме 

икенче дҽрҽҗҽдҽге физик культура хезмҽткҽрлҽре (тҿркем 2) 

2.1. Спорт буенча инструктор беренче 45 

2.2. Адаптив физик культура буенча 

инструктор 

беренче 45 

2.3. Спортсмен-инструктор беренче 45 

2.4. Спорт техникасын эксплуатациялҽү 

һҽм ремонтлау техникасы 

беренче 45 

2.5. Адаптив физик культура буенча 

инструктор-методист 

икенче 50 

file:///O:/Письма/2018%20год/Окладная%20образование/СПО%20окладная.docx%23P1394


23 
2.6. Физкультура-спорт оешмалары 

инструкторы-методисты 

икенче 50 

2.7. Тренер икенче 50 

2.8. Физкультура-спорт оешмаларының 

ҿлкҽн инструкторы-методисты 

ҿченче 55 

 

12 нче Таблица 

 

Мҽгариф хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге критерийлары буенча авырлык 

коэффициентларының иң чик җыелма күлҽме 

 
№ 

т/б 

Вазыйфа атамасы Квалификация 

дҽрҽҗҽ 

Авырлык 

коэффициентларының 

иң чик җыелма 

күлҽме 
 

1 2 3 4 

1. Педагогик хезмҽткҽрлҽр вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме 

1.1. Физик культура буенча инструктор беренче 45 

1.2. Инструктор-методист икенче 50 

1.3 Методист ҿченче 55 

1.4. ҿлкҽн  инструктор-методист ҿченче 55 

2. Җитҽкчелҽр вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме  

структур бүлекчҽлҽр 

2.1. Структур бүлекчҽ мҿдире (җитҽкчесе): 

укыту (укыту-җитештерү) остаханҽсе 

һҽм башка структур бүлекчҽлҽр 

тарафыннан балаларга ҿстҽмҽ белем 

бирү буенча белем бирү программасын 

гамҽлгҽ ашыручы (икенче квалификация 

дҽрҽҗҽсенҽ караган структур бүлекчҽлҽр 

җитҽкчелҽре вазыйфаларыннан тыш), 

кабинет, лаборатория, бүлек, сектор, 

укыту-консультация пункты, укыту-

җитештерү) остаханҽсе һҽм башка 

структур бүлекчҽлҽр тарафыннан 

беренче 65 

2.2. Белем бирү программасын һҽм 

балаларга ҿстҽмҽ белем бирү 

программасын гамҽлгҽ ашыручы аерым 

структур бүлекчҽ мҿдире (начальнигы)  

икенче 70 

 

13 нче таблица  

 

Медицина хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге критерийлары буенча үлчҽү 

коэффициентларының иң чик җыелма күлҽме 

 
№ 

т/б 

Вазыйфа атамасы Авырлык 

коэффициентларының 

иң чик җыелма 

күлҽме 
 

1. Урта һҿнҽри квалификация тҿркеме 

медицина һҽм фармацевтика персоналы 

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABDD3ABAA0F23CB6D6465D31D211824866D6879F0B821E57Fg4G
consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABED1ADA60E23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E27Fg4G
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1.1. Шҽфкать туташы 40 

1.2. Массаж буенча шҽфкать туташы  40 

Бишенче квалификация дҽрҽҗҽсе 

1.4. Шҽфкать туташы 50 

2. Табиб һҽм провизорлар вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме 

2.1. Табиб-белгечлҽр (ҿченче һҽм дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсенҽ 

караган табиб-белгечлҽрдҽн тыш) 

60 

 

14 нче таблица  

 

Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге критерийлары буенча үлчҽү 

коэффициентларының иң чик җыелма күлҽме 

 
№ 

т/б 

Вазыйфа атамасы Авырлык 

коэффициентларының 

иң чик җыелма 

күлҽме 
 

1. Профессиональ квалификация тҿркеме 

Техник башкаручылар һҽм ярдҽмче состав артистлары вазыйфалары турында» 

1.1. Билетлар контролеры 5 

2. Хезмҽткҽрлҽр вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркеме 

мҽдҽният, сҽнгать һҽм кинематография урта буын 

2.1. Билет кассалары мҿдире 35 

 

15 нче таблица  

 

Авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге критерийлары буенча 

авырлык коэффициентларының иң чик җыелма күлҽме 

 
№ 

т/б 

Вазыйфа атамасы Иң чик җыелма күлҽме  

авырлык коэффициентлары 
 

Профессиональ квалификация тҿркеме 

Ҿченче дҽрҽҗҽдҽге авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽре вазыйфасы турында» 

Беренче квалификация дҽрҽҗҽсе 

1.1. Ветеринария табибы 55 

Икенче квалификация дҽрҽҗҽсе 

1.2. Икенче категорияле ветеринария табибы 60 

Ҿченче квалификация дҽрҽҗҽсе 

1.3. Беренче категорияле ветеринария табибы 63 

Дүртенче квалификация дҽрҽҗҽсе 

1.4. Ҽйдҽп баручы ветеринария табибы 65 

 

8.10. Муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары эшчҽнлеге 

нҽтиҗҽлелегенең типлаштырылган критерийлары һҽм аларның үлчҽү 

коэффициентлары гамҽлгҽ куючы тарафыннан раслана. 

8.11. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары оешмаларында 

башкарыла торган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен кызыксындыру характерындагы 

түлҽүлҽр фонды формалаша, аның күлҽме формула буенча исҽплҽнҽ: 
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биредҽ:  
     – башкарыла торган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүгҽ каралган хезмҽт 

ҿчен түлҽү фонды; 

      – тҿп эш урыны буенча хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладлары 

(окладлары, хезмҽт хакы ставкалары) буенча физик культура һҽм спорт Муниципаль 

оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү фонды; 

   - башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр фонды ҿлеше. 

Башкарыла торган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен стимуллаштыручы характердагы 

түлҽүгҽ хезмҽт ҿчен түлҽү фондының тҽкъдим ителгҽн күлҽме тҿп эш урыны буенча 

хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи окладлары (окладлары, хезмҽт хакы ставкалары) буенча 

физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен 

түлҽү фондының 2 проценты күлҽмендҽ кабул ителҽ. 

8.12. Авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен белгечлҽргҽ түлҽүлҽр педагогик 

хезмҽткҽрлҽрнең һҽм структур бүлекчҽлҽрнең җитҽкчелҽре вазыйфаларының һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽренҽ керүче мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ, мҽдҽният, сҽнгать 

һҽм кинематография хезмҽткҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керүче 

урта, ҽйдҽп баручы звено һҽм җитҽкче состав хезмҽткҽрлҽренҽ, икенче дҽрҽҗҽдҽге 

физик культура хезмҽткҽрлҽренең һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керүче физик 

культура хезмҽткҽрлҽренҽ, урта медицина һҽм фармацевтика персоналының һҿнҽри 

квалификация тҿркемнҽренҽ керүче медицина хезмҽткҽрлҽренҽ, табиб һҽм 

провизорларга, икенче һҽм ҿченче дҽрҽҗҽдҽге авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽре 

вазыйфаларының һҿнҽри квалификация тҿркемнҽренҽ керүче авыл хуҗалыгы 

хезмҽткҽрлҽренҽ : 
 

           
 

биредҽ: 

    – авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү; 

    – авыл җирлегендҽ эшлҽгҽн ҿчен түлҽү күлҽме 1 388,5 сум тҽшкил итҽ; 

  - физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽре 

шҿгыльлҽнҽ торган ставкаларның факттагы саны. 

Авыл җирендҽ эшлҽгҽн ҿчен белгечлҽргҽ шулай ук шҽһҽр тибындагы 

поселоклар нигезендҽ тҿзелгҽн түбҽндҽге шҽһҽр җирлеклҽрендҽ урнашкан оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренҽ дҽ түлҽүлҽр бирелҽ: 

Апас; 

Балтач; 

Байлар Сабасы; 

Балык Бистҽсе. 
 

VII. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр 
 

1. Оешмаларда компенсация характерындагы түлҽүлҽргҽ түбҽндҽгелҽр керҽ: 

зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүдҽ мҽшгуль 

хезмҽткҽрлҽргҽ түлҽү; 

нормаль (тҿрле квалификация эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрне 

(вазыйфаларны) берлҽштергҽндҽ, дҽрестҽн тыш эштҽ, тҿнлҽ һҽм нормаль эштҽн 
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читлҽшкҽн башка шартларда эшлҽр башкарганда эш ҿчен түлҽү. 

2. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр, аларны гамҽлгҽ ашыру күлҽмнҽре 

һҽм шартлары хезмҽт законнары һҽм хезмҽт хокукы нормаларын үз эченҽ алган 

башка норматив хокукый актлар нигезендҽ күмҽк шартнамҽлҽр, локаль норматив 

актлар, хезмҽт шартнамҽсе белҽн билгелҽнҽ. 

3. Зарарлы һҽм (яисҽ) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽрдҽ мҽшгуль 

хезмҽткҽрлҽргҽ компенсация характерындагы түлҽүлҽр нормаль (тҿрле 

квалификация эшлҽрен башкарганда, һҿнҽрлҽрне (вазыйфаларны) берлҽштергҽндҽ, 

дҽрестҽн тыш эштҽ, тҿнлҽ һҽм нормаль эштҽн читлҽшкҽн башка шартларда 

эшлҽгҽндҽ һҽм башка шартларда эшлҽгҽндҽ нормаль (тҿрле квалификациядҽге 

эшлҽрне башкарганда) эштҽн читлҽшкҽн шартларда эш ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге 

формула буенча исҽплҽнҽ: 
 

           
   

  
  

 

биредҽ: 

    – компенсация характерындагы түлҽүлҽр; 

   – ҽлеге Нигезлҽмҽнең II бүлеге нигезендҽ кабул ителҽ торган физик 

культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең база оклады күлҽме; 

    – Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ кабул ителҽ торган 

компенсация характерындагы түлҽүгҽ ҿстҽмҽ күлҽме; 

    - законда компенсация характерындагы түлҽүлҽр каралган фактта 

эшлҽнгҽн вакыт (ставка); 

   – физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары хезмҽткҽрлҽренең 

база оклады (хезмҽт хакы ставкасы) ҿчен сҽгать нормасы, ул ҽлеге Нигезлҽмҽнең III 

бүлеге белҽн билгелҽнгҽн. 

4. Нормаль (тҿрле квалификациядҽге эшлҽр башкарганда, һҿнҽрлҽрне 

(вазыйфаларны) берлҽштергҽндҽ, дҽрестҽн тыш эштҽ, тҿнге вакытта һҽм нормаль 

шартлардан читлҽшкҽн башка шартларда эшлҽр башкарганда эш ҿчен түлҽүлҽр һҽр 

сҽгать ҿчен билгелҽнҽ, ул нормаль шартларда эш белҽн чагыштырганда югарырак 

күлҽмдҽ түлҽнҽ, ҽмма законнарда һҽм башка норматив хокукый актларда 

билгелҽнгҽн күлҽмнҽн дҽ ким түгел. 

Хезмҽткҽрне үзенҽ билгелҽнгҽн ял кҿне яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿненҽ 

эшкҽ җҽлеп иткҽн очракта, эш хезмҽт хакы алучы хезмҽткҽрлҽргҽ икелҽтҽ күлҽмдҽ 

түлҽнҽ, шул ук вакытта ял һҽм эшлҽми торган бҽйрҽм кҿнендҽ эш эш айлык 

нормасы чиклҽрендҽ башкарыла, ҽгҽр эш айлык нормадан артып киткҽн булса, бер 

кҿнлек яки бер сҽгатьтҽн дҽ ким булмаган күлҽмдҽ хезмҽт хакы түлҽнҽ. 

5. Ял яки эшлҽми торган бҽйрҽм кҿнендҽ эшлҽгҽн хезмҽткҽрнең телҽге буенча 

аңа башка ял кҿне тҽкъдим ителергҽ мҿмкин. Бу очракта эш эш кҿне эшлҽми торган 

бҽйрҽм кҿнендҽ оплачивается бу одинарном күлҽмдҽ, ҽ ял кҿне түлҽнергҽ тиеш 

түгел. 

6. Зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартлары белҽн эшлҽүдҽ мҽшгуль 

хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт хакы окладлары (вазыйфаи окладлары), тҿрле хезмҽт 

шартлары белҽн билгелҽнгҽн хезмҽт хакы ставкалары белҽн чагыштырганда, хезмҽт 

шартларын махсус бҽялҽү нигезендҽ база окладының кимендҽ 4 проценты 

күлҽмендҽ билгелҽнҽ. 
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VIII. Оешма җитҽкчесенең хезмҽт хакын билгелҽү тҽртибе,  

оешма җитҽкчесе урынбасарлары, баш бухгалтер 
 

1. Оешма җитҽкчелҽренең, аларның урынбасарларының һҽм баш 

бухгалтерларның хезмҽт хакы вазыйфаи окладлардан, компенсация һҽм 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрдҽн тора. 

2. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмасы җитҽкчесенең вазыйфаи 

оклады агымдагы елның 1 гыйнварына бер тапкыр гамҽлгҽ куючы тарафыннан яисҽ 

оешма тҿзелгҽн кҿнгҽ, хезмҽткҽ түлҽү тҿркеменҽ карап, билгелҽнҽ һҽм формула 

буенча исҽплҽнҽ: 

         
 

биредҽ: 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмасы җитҽкчесе вазыйфаи 

оклады; 

   - җитҽкченең база окладының күлҽме; 

  - фактта эшлҽнгҽн вакыт (ставка). 

Физик культура һҽм спорт дҽүлҽт оешмасы җитҽкчесе хезмҽтенҽ түлҽү 

Тҿркеме оешма хезмҽткҽрлҽренең штат санына карап билгелҽнҽ. 

3. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмалары җитҽкчелҽре 

урынбасарлары һҽм баш бухгалтерларының вазыйфаи окладлары ҽлеге оешма 

җитҽкчелҽренең вазыйфаи окладларыннан 20-30 процентка түбҽнрҽк билгелҽнҽ. 

4. Җитҽкчелҽр хезмҽтенҽ түлҽү тҿркеме һҽм җитҽкчелҽрнең база оклады 

күлҽме 16 нчы таблицада күрсҽтелгҽн. 

 

16 нче таблица  

 

Җитҽкчелҽрнең база окладлары күлҽме  

муниципаль физик культура һҽм спорт оешмалары 

 
Җитҽкченең хезмҽт 

хакы буенча тҿркем 

Күлҽмле күрсҽткечнең ҽһҽмияте  

(хезмҽткҽрлҽр саны),  

кеше 

База оклады,  

. 

1 20 га кадҽр 16 500 

2 21-40 17 500 

3 41 – 60 18 500 

4 61 һҽм аннан да күбрҽк 19 000 

 

5. Муниципаль физик культура һҽм спорт оешмаларын гамҽлгҽ куючы 

муниципаль оешма җитҽкчесенҽ, эшчҽнлекнең нҽтиҗҽлелек критерийлары 

нигезендҽ билгелҽнгҽн эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып, башкарыла торган 

эшлҽрнең сыйфаты ҿчен кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне билгели ала. 

Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмасы җитҽкчесенҽ кызыксындыру 

характерындагы түлҽүлҽр мҿһим һҽм аеруча мҿһим биремнҽрне үтҽү буенча ай саен 

башкарыла ала. 

6. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмасы җитҽкчесе муниципаль 

оешма җитҽкчесе урынбасарларына, физик культура һҽм спорт оешмасы баш 
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хисапчысына, аларның эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеге критерийлары нигезендҽ 

билгелҽнгҽн эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып, башкарыла торган эшлҽрнең 

сыйфаты ҿчен кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽрне билгели ала. Җитҽкче 

урынбасарларына, баш бухгалтерга кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр мҿһим 

һҽм аеруча мҿһим биремнҽрне үтҽгҽн ҿчен ай саен башкарыла ала.  

7. Физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмаларының җитҽкчелҽре, 

җитҽкчелҽре урынбасарлары, баш хисапчылары эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелек 

критерийлары һҽм аларның үлчҽү коэффициентлары физик культура һҽм спорт 

Муниципаль оешмалары карамагында булган Татарстан Республикасы спорт 

министрлыгы тарафыннан раслана. 

8. Башкарылган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен түлҽүлҽр түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 
 

           
 

биредҽ: 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмасы җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасарлары, баш бухгалтер) эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып, башкарыла 

торган эшлҽрнең сыйфаты ҿчен кызыксындыру характерындагы түлҽү; 

   - муниципаль физик культура һҽм спорт оешмасы җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасарлары, баш бухгалтер) вазыйфаи окладының 10 процентына тигез кабул 

ителҽ торган кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр күлҽме; 

    - сыйфат критерийларын үтҽү коэффициенты. 

9. Компенсация характерындагы түлҽүлҽр Россия Федерациясе Хезмҽт 

кодексы нигезендҽ физик культура һҽм спорт Муниципаль оешмасы җитҽкчесе, 

җитҽкчесе урынбасарлары, баш бухгалтеры ҿчен билгелҽнҽ. 

 

IX. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «спорт мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет учреждениесенең хезмҽт ҿчен түлҽү фондын формалаштыру 

тҽртибе 

 

Муниципаль физик культура һҽм спорт оешмаларының хезмҽт ҿчен түлҽү 

фондын формалаштыру финанс чыгымнары нормативы, кулланучылар һҽм 

хезмҽтлҽр саны нигезендҽ билгелҽнгҽн агымдагы финанс елына физик культура һҽм 

спорт Муниципаль оешмаларының акчалары күлҽме чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырыла 

һҽм муниципаль физик культура һҽм спорт оешмаларының финанс-хуҗалык 

эшчҽнлеге планында чагылдырыла. 

 

Тҽртип 

 хезмҽткҽрлҽргҽ айлык стимуллаштыру ҿстҽмҽлҽре бирү –  

дҽүлҽт физкультура-спорт ҿлкҽсендҽ эшлҽүче яшь белгечлҽргҽ 

спорт резервын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыручы спорт оешмалары 

Гамҽлгҽ куючы функциялҽре һҽм вҽкалҽтлҽре аларга карата 

Татарстан Республикасы спорт министрлыгын гамҽлгҽ ашыра 

 

1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы спорт резервын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ 

ашыручы дҽүлҽт физкультура спорт оешмаларында эшлҽүче, аларга карата 

consultantplus://offline/ref=D74B2491A2621EB5208AC563F594009AA0C18C7C7C1C7264A18ABFFDABv0F1M
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Татарстан Республикасы спорт министрлыгы (алга таба – оешмалар) тарафыннан 

гамҽлгҽ куючы функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ куючы хезмҽткҽр – яшь 

белгечлҽргҽ айлык стимуллаштыру ҿстҽмҽлҽре күлҽмен һҽм түлҽү тҽртибен билгели. 

2. Оешма хезмҽткҽрлҽренҽ-яшь белгечлҽргҽ айлык кызыксындыру ҿстҽмҽ 

түлҽү Татарстан Республикасы бюджетында Татарстан Республикасы Спорт 

министрлыгына (алга таба – министрлык) тиешле финанс елына каралган акчалар 

хисабына башкарыла.  

3. Оешманың эшче – яшь белгече дип, кҿндезге формада һҿнҽри белем бирү 

оешмасын, югары белем бирү программалары – бакалавриат, специалитет, 

магистратура (алга таба – һҿнҽри белем бирү оешмасы яки югары белем бирү 

мҽгариф оешмасы) буенча дҽүлҽт аккредитациясе алган югары белем бирү 

оешмасын (алга таба-һҿнҽри белем бирү оешмасы яки югары белем бирү мҽгариф 

оешмасы) һҽм һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсе һҽм квалификациясе нигезендҽ хезмҽт 

шартнамҽсе буенча эшкҽ алынган һҽм һҿнҽри белем бирү оешмасы яисҽ югары 

белем бирү оешмасы (алга таба-һҿнҽри белем бирү): физкультура буенча 

инструктор, педагог-оештыручы, педагог-психолог, адаптив физик культура буенча 

инструктор-методист, адаптив физик культура буенча ҿлкҽн инструктор-методист, 

тренер, адаптив физик культура буенча тренер-укытучы, хореограф, күнегүлҽр 

процессы администраторы, адаптив физик культура буенча ҿлкҽн тренер-укытучы. 

4. Ай саен стимуллаштырыла торган ҿстҽмҽ хезмҽткҽр – яшь белгечлҽргҽ эшкҽ 

урнашуның беренче ҿч ел дҽвамында билҽп торган вазыйфада ҿзлексез эшлҽү 

датасыннан билгелҽнҽ.  

Яшь белгечлҽргҽ ай саен стимул бирҽ торган ҿстҽмҽ түлҽүне билгелҽү, 

туктату, озайту турындагы карар оешма боерыгы белҽн раслана.  

Хезмҽткҽр-яшь белгечлҽргҽ ай саен стимуллаштыручы ҿстҽмҽ түлҽү чоры 

дҽвам итҽ: 

Россия Федерациясе Кораллы кҿчлҽрендҽ чакырылыш буенча хезмҽт итү яки 

альтернатив граждан хезмҽте; 

отпусклар буенча йҿклелек һҽм бала табу, отпуск буенча бала кадҽр җитҽргҽ, 

аларга яше ҿч ел; 

уку буенча кҿндезге формада аспирантурада. 

Ай саен стимуллаштыручы ҿстҽмҽ хезмҽткҽр-яшь белгеч хезмҽт 

мҿнҽсҽбҽтлҽрен Россия Федерациясе Кораллы кҿчлҽрендҽ чакырылыш буенча 

хезмҽт итү тҽмамланганнан яки альтернатив гражданлык хезмҽте, йҿклелек һҽм бала 

табу буенча отпуск, бала карау буенча ҿч яшькҽ җиткҽнче рҽсмилҽштерсҽ, озайтыла. 

5. Ҽлеге Тҽртипнең 3 пунктында билгелҽнгҽн эшкҽ урнашу срокларын 

үткҽрүнең мҿһим сҽбҽплҽренҽ ай саен стимуллаштыручы ҿстҽмҽ алу ҿчен 

документлар белҽн расланган эшкҽ яраксызлык керҽ. Ай саен стимуллаштыручы 

ҿстҽмҽ хезмҽткҽр – яшь белгеч хезмҽт мҿнҽсҽбҽтлҽрен вакытлыча эшкҽ сҽлҽтсезлек 

тҽмамланганнан соң 60 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча рҽсмилҽштергҽн очракта саклана. 

6. Хезмҽткҽр-яшь белгеч башка оешмага күчкҽндҽ, шундый ук вазифага 30 

кҿннҽн дҽ артмыйча эштҽ тҽнҽфес рҿхсҽт ителҽ. 

7. Хезмҽткҽр – яшь белгечне эштҽн азат иткҽндҽ, штат саны кимүгҽ бҽйле 

рҽвештҽ, алга таба башка оешмага эшкҽ урнашканда, шундый ук вазифага 60 кҿннҽн 

дҽ артмыйча тҽнҽфес ясарга рҿхсҽт ителҽ. 

8. Яшь белгечлҽргҽ ай саен стимул бирҽ торган ҿстҽмҽ яшь белгечнең тҿп эш 

урыны буенча гына билгелҽнҽ. 
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9. Эшче-яшь белгечлҽргҽ ай саен стимул бирҽ торган ҿстҽмҽ тҿп вазифа һҽм 

вазифа буенча билгелҽнҽ.  

10. Эшче-яшь белгечлҽргҽ айлык стимуллаштыру ҿстҽмҽсе күлҽме формула 

буенча исҽплҽнҽ: 

 

D = P × T , 

 

биредҽ: 

D – хезмҽткҽрлҽргҽ-яшь белгечлҽргҽ айлык стимуллаштыру ҿстҽмҽ күлҽме, 

сум; 

P – яшь белгечлҽргҽ ҿстҽмҽ 1111 сум күлҽмендҽ стимуллаштыручы ҿстҽмҽ 

эшлҽнгҽн вакытка пропорциональ рҽвештҽ пропорциональ рҽвештҽ каралган, ҽмма 

аена ҿстҽмҽ түлҽүнең база күлҽменнҽн артмаган күлҽмдҽ; 

Т-факттагы отработанное вакытта (ставкалар), сҽгать; 

11. Оешмалар агымдагы елның 1 февраленҽ кадҽр Министрлыкка түбҽндҽге 

документларны тапшыралар: 

Министрлык тарафыннан расланган форма буенча айлык стимуллаштыру 

ҿстҽмҽ түлҽү ҿчен акча бирү турында гариза; 

айлык стимуллаштыручы ҿстҽмҽ түлҽү ҿчен акча бирү турында гариза язган 

затның вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ; 

оешма хезмҽткҽрлҽре-яшь белгечлҽренең реестрлары Министрлык боерыгы 

белҽн расланган форма буенча. 

12. Министрлык ҽлеге Тҽртипнең 11 пунктында күрсҽтелгҽн документларны, 

эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 10 кҿнлек срокта, алар кергҽн кҿннҽн карый. 

Оешма ҽлеге Тҽртипнең 11 пунктында күрсҽтелгҽн документларның тулы 

булмаган пакетын яки ҽлеге Тҽртипнең 11 пункты талҽплҽренҽ туры килми торган 

документларны тапшырган очракта, Министрлык гаризаны кире кайтара һҽм биш 

кҿн эчендҽ оешмага хҽбҽр итҽ. 

Гаризаны кире кайтару турында хҽбҽрнамҽ алган кҿннҽн алып, ҽлеге Тҽртиптҽ 

билгелҽнгҽн талҽплҽрне үтҽү шарты белҽн, ҽлеге Тҽртипнең 11 пунктында 

күрсҽтелгҽн документларны кабат тапшыра. 

13. Хезмҽткҽр – яшь белгечлҽргҽ ай саен симуллаштырыла торган ҿстҽмҽ 

түлҽүне түлҽүгҽ Субсидия министрлык һҽм оешма арасында тҿзелҽ торган 

хезмҽткҽрлҽргҽ – яшь белгечлҽргҽ айлык стимуллаштыру ҿстҽмҽсен түлҽү турында 

типлаштырылган килешү (алга таба – килешү) нигезендҽ бирелҽ.  

Килешү ҽлеге Тҽртипнең 11 пунктында күрсҽтелгҽн документларны 

тапшырганнан соң 10 кҿн эчендҽ тҿзелҽ. 

14. Министрлык һҽр квартал саен оешманың шҽхси счетларына эшлҽүче яшь 

белгечлҽргҽ айлык стимуллаштыручы ҿстҽмҽ түлҽү ҿчен субсидия күчерҽ.  

15. Оешмалар, килешүдҽ каралган сроклар һҽм форма нигезендҽ, яшь 

белгечлҽргҽ ай саен симуллаштырыла торган ҿстҽмҽ түлҽү ҿчен субсидиялҽрдҽн 

файдалану турында Министрлыкка хисап тапшыралар. 

16. Агымдагы финанс елында оешма тарафыннан файдаланылмаган 

субсидиялҽр Татарстан Республикасы бюджетына билгелҽнгҽн тҽртиптҽ күчерелергҽ 

тиеш. 

17. Министрлыкның язма талҽбе нигезендҽ субсидиялҽр бирү шартларын 

бозган очракта, оешма тарафыннан субсидиялҽр тиешле талҽп алынган кҿннҽн соң 
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10 эш кҿне эчендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы бюджетына 

кайтарылырга тиеш. 

18. Субсидиялҽр бирү шартларын, шулай ук тҿзелгҽн килешүлҽрнең үтҽлешен 

оештыруны контрольдҽ тоту тармак министрлыклары һҽм дҽүлҽт финанс 

тикшерүенең вҽкалҽтле органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

19. Оешмалар ай саен оешмалар тарафыннан билгелҽнгҽн хезмҽт хакын түлҽү 

вакытында хезмҽткҽр – яшь белгечлҽргҽ айлык стимуллаштыру ҿстҽмҽлҽрен түлҽүне 

тҽэмин итҽлҽр. 
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы "Спорт мҽктҽбе” 

муниципаль бюджет учреждениесе 

хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен түлҽү 

шартлары турындагы Нигезлҽмҽгҽ 

кушымта 

 

 

1 нче таблица  

 

Дҽүлҽт һҽм ведомство бүлҽклҽре булган очракта мҽгариф хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ 

торган тиешле түлҽүлҽр исемлеге 

 

№  

т/б 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре исеме 

 

1 2 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик 

Республикалары Берлеге, Союз һҽм автоном республикаларның дҽүлҽт бүлҽклҽре 

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең халык укытучысы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган укытучысы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган фҽн эшлеклесе 

1.4. Россия Федерациясе Югары мҽктҽбенең атказанган хезмҽткҽре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган производствога ҿйрҽтү мастеры 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмҽткҽре 

1.7. Россиянең атказанган спорт мастеры 

1.8. Россиянең атказанган тренеры 

1.9. Россиянең халыкара класслы атказанган спорт мастеры 

1.10. Россиянең халыкара класслы спорт мастеры 

1.11. Россиянең спорт мастеры 

1.12. Россия Гроссмейстеры 

1.13. Россиянең Мактаулы спорт судьясы 

2. Совет Социалистик Республикалар (РСФСР) Союзының мактаулы исемнҽре) 

2.1. СССРның халык укытучысы 

2.2. СССРның атказанган спорт мастеры 

2.3. СССРның атказанган тренеры 

2.4. СССР спорт мастеры 

2.5. СССР халыкара класслы спорт мастеры 

2.6. РСФСРның атказанган тренеры 

2.7. СССР гроссмейстеры 
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3. Составындагы Союз Республикаларының мактаулы исемнҽре 

Совет Социалистик Республикалары Союзы 

3.1. Атказанган физкультура һҽм спорт эшлеклесе 

3.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

3.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

3.4. Атказанган физик культура һҽм спорт хезмҽткҽре 

3.5. РСФСРның атказанган тренеры 

3.6. РСФСРның атказанган укытучысы 

3.7. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү укытучысы 

3.8. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү мастеры 

3.9. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү хезмҽткҽре 

3.10. Атказанган укытучы 

3.11. Атказанган югары мҽктҽп хезмҽткҽре 

3.12. Атказанган халык мҽгарифе хезмҽткҽре 

3.13. Югары мҽктҽпнең атказанган эшлеклесе 

3.14. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе 

3.15. Атказанган фҽн эшлеклесе 

4. Автоном республикаларның мактаулы исемнҽре 

Совет Социалистик Республикалары Союзы 

4.1. Атказанган физкультура һҽм спорт эшлеклесе 

4.2. Атказанган физик культура һҽм спорт хезмҽткҽре 

4.3. Атказанган мҽктҽп эшлеклесе 

4.4. Атказанган мҽктҽп укытучысы 

4.5. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү укытучысы 

4.6. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү мастеры 

4.7. Атказанган һҿнҽри-техник белем бирү хезмҽткҽре 

4.8. Атказанган югары мҽктҽп хезмҽткҽре 

4.9. Атказанган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклесе 

4.10. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

4.11. Атказанган фҽн һҽм техника эшлеклесе 

4.12. Атказанган фҽн эшлеклесе 

4.13. Атказанган тренер 

5. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре 

5.1. Татарстан Республикасының халык укытучысы 

5.2. Татарстан Республикасының атказанган укытучысы 

5.3. Татарстан Республикасының атказанган укытучысы 

5.4. Татарстан Республикасының атказанган фҽн эшлеклесе 

5.5. Татарстан Республикасының атказанган югары мҽктҽбе хезмҽткҽре 

5.6. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмҽткҽре 

5.7. Татарстан Республикасының атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 
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5.8. Татарстан Республикасының атказанган тренеры 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы ведомство (тармак) бүлҽклҽре 

Татарстан, Совет Социалистик Республикалары, Россия 

Совет Федератив Социалистик Республикасы 

1. Россия Федерациясе Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы 

Россия Федерациясе Мҽгариф министрлыгы) 

1.1. Россия Федерациясе гомуми белем бирү мактаулы хезмҽткҽре 

1.2. Россия Федерациясе башлангыч һҿнҽри белем бирү мактаулы хезмҽткҽре 

1.3. Россия Федерациясе Урта һҿнҽри белем бирү мактаулы хезмҽткҽре 

1.4. Россия Федерациясе Югары һҿнҽри белем бирү мактаулы хезмҽткҽре 

1.5. Россия Федерациясе Фҽн һҽм техника мактаулы хезмҽткҽре 

1.6. Россия Федерациясе яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсенең мактаулы хезмҽткҽре 

1.7. Россия Федерациясе Физик культура һҽм спорт министрлыгының 

Мактаулы хезмҽткҽре 

2. СССР һҽм РСФСР халык мҽгарифе министрлыгы), 

СССР һҽм РСФСР Мҽгариф министрлыгы) 

2.1. СССР мҽгариф отличнигы " билгесе» 

2.2. "Халык мҽгарифе отличнигы" билгесе 

2.3. "СССР һҿнҽри техник белем бирү отличнигы" билгесе 

2.4. "РСФСР һҿнҽри техник белем бирү отличнигы" билгесе 

2.5. "Физик культура һҽм спорт отличнигы" билгесе 
 

2 нче таблица  
 

Исемлек  

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре,  

Совет Социалистик Республикалары Союзы, Союз һҽм автоном республикалар  

Совет Социалистик Республикалар Берлеге составында республикалар,  

булган ҿчен, алар бирелҽ түлҽүлҽр кызыксындыру чаралары  

мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренҽ характер 
 

№ 

т/б 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре исеме 

 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең халык артисты 

1.2. Россия Федерациясенең халык рҽссамы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган артисты 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган рҽссамы 
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2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре 

2.1. Татарстан Республикасының халык артисты 

2.2. Татарстан Республикасының халык язучысы 

2.3. Татарстан Республикасының халык шагыйре 

2.4. Татарстан Республикасының халык рҽссамы 

2.5. Татарстан Республикасының атказанган артисты 

2.6. Татарстан Республикасының атказанган сҽнгать эшлеклесе 

2.7. Татарстан Республикасының атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнҽре 

3.1. СССРның халык артисты 

3.2. СССРның халык рҽссамы 

4. Составындагы Союз Республикаларының мактаулы исемнҽре 

Совет Социалистик Республикалары Союзы 

4.1. Атказанган пропагандист 

4.2. Халык артисты 

4.3. Атказанган артист 

4.4. Атказанган сҽнгать эшлеклесе 

4.5. Халык рҽссамы 

4.6. Атказанган рҽссам 

4.7. Халык язучысы 

4.8. Атказанган язучы 

4.9. Халык шагыйре 

4.10. Халык җырчысы 

4.11. Халык акыны 

4.12. Атказанган журналист 

4.13. Атказанган мҽдҽният эшлеклесе 

4.14. Атказанган мҽдҽни-агарту эшлҽре хезмҽткҽре 

4.15. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

4.16. Атказанган китапханҽче 

4.17. Гамҽли сҽнгать остасы 

4.18. Атказанган халык иҗаты мастеры 

4.19. Атказанган фҽн эшлеклесе 

5. Автоном республикаларның мактаулы исемнҽре 

Совет Социалистик Республикалары Союзы 

5.1. Халык артисты 

5.2. Атказанган артист 

5.3. Атказанган сҽнгать эшлеклесе 

5.4. Халык рҽссамы 

5.5. Атказанган рҽссам 
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5.6. Халык язучысы 

5.7. Атказанган язучы 

5.8. Халык шагыйре 

5.9. Атказанган журналист 

5.10. Атказанган мҽдҽният хезмҽткҽре 

5.11. Атказанган китапханҽче 

5.12. Атказанган фҽн һҽм мҽдҽният эшлеклесе 
 

3 нче таблица  
 

Медицина хезмҽткҽрлҽренҽ дҽүлҽт бүлҽклҽре булган ҿчен бирелҽ торган 

тиешле түлҽүлҽр исемлеге 
 

№  

т/б 

Дҽүлҽт бүлҽклҽре исеме 

 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган табибы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган сҽламҽтлек саклау хезмҽткҽре 

1.3. Россия Федерациясе Сҽламҽтлек саклау отличнигы 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре 

2.1. Татарстан Республикасының атказанган табибы 

2.2. Татарстан Республикасының Атказанган сҽламҽтлек саклау хезмҽткҽре 

 

4 нче таблица  

 

 

Физик культура хезмҽткҽрлҽренҽ кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр башкару 

ҿчен Россия Федерациясе дҽүлҽт бүлҽклҽре, спорт исемнҽре, 

Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалар Союзы, 

Советлар Союзы составында Союз һҽм автоном республикалар 

Социалистик Республикалар бүлҽклҽр 

исемлеге 
 

№  

т/б 

Спорт мактаулы  исеме, дҽүлҽт бүлҽклҽре исемлеге 

 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре, спорт исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмҽткҽре 

1.2. Россиянең атказанган спорт мастеры 

1.3. Россиянең атказанган тренеры 

1.4. Россиянең Мактаулы спорт судьясы 

1.5. Россиянең халыкара класслы атказанган спорт мастеры 
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1.6. Россиянең халыкара класслы спорт мастеры 

1.7. Россиянең спорт мастеры 

1.8. Россия Гроссмейстеры 

1.9. Россиянең Мактаулы спорт судьясы 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре 

2.1. Татарстан Республикасының Атказанган физик культура хезмҽткҽре 

2.2. Татарстан Республикасының атказанган тренеры 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнҽре 

3.1. СССРның атказанган спорт мастеры 

3.2. СССРның атказанган тренеры 

3.3. СССР спорт мастеры 

3.4. СССР халыкара класслы спорт мастеры 

3.5. СССРның атказанган тренеры 

3.6. СССР гроссмейстеры 

4. Составындагы Союз Республикаларының мактаулы исемнҽре 

Совет Социалистик Республикалары Союзы 

4.1. Атказанган физкультура һҽм спорт эшлеклесе 

4.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

4.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

4.4. Атказанган физик культура һҽм спорт хезмҽткҽре 

4.5. Атказанган тренер 

5. Автоном республикаларның мактаулы исемнҽре 

Совет Социалистик Республикалары Союзы 

5.1. Атказанган физкультура һҽм спорт эшлеклесе 

5.2. Атказанган физик культура һҽм спорт хезмҽткҽре 

 

5 нче таблица  

 

Авыл хуҗалыгы хезмҽткҽрлҽренҽ кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр бирү 

ҿчен  Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дҽүлҽт бүлҽклҽре, 

кызыксындыру характерындагы түлҽүлҽр бирелҽ 

Советлар Социалистик Республикалар Берлеге составында Совет Социалистик 

Республикалары, Союз һҽм автоном республикалар берлеге бүлҽклҽре 

исемлеге 
 

№ т/б Дҽүлҽт бүлҽклҽре исеме 
 

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнҽре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган агрономы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган ветеринария табибы 

consultantplus://offline/ref=AD08324B93225D5AFBB6F92A50659CC09D240D8ABEDFA9A30B23CB6D6465D31D211824866D6879F0B820E07FgFG
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1.3. Россия Федерациясенең атказанган зоотехнигы 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган мелиораторы 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган авыл хуҗалыгы хезмҽткҽре 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнҽре 

2.1. Татарстан Республикасының атказанган агрономы 

2.2. Татарстан Республикасының атказанган ветеринария табибы 

2.3. Татарстан Республикасының атказанган терлекчесе 

2.4. Татарстан Республикасының атказанган зоотехнигы 

2.5. Татарстан Республикасының атказанган мелиораторы 

2.6. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

2.7. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмҽткҽре 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнҽре 

3.1. СССРның атказанган авыл хуҗалыгы хезмҽткҽре 

4. Советлар Союзы составында Союз Республикаларының мактаулы исемнҽре 

Социалистик Республикалар 

4.1. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмҽткҽре 

4.2. Атказанган агроном 

4.3. Атказанган авыл хуҗалыгы инженеры 

4.4. Атказанган зоотехник 

4.5. Атказанган терлекчелек хезмҽткҽре 

4.6. Атказанган терлекче 

4.7. Атказанган терлекчелек мастеры 

4.8. Терлекчелек остасы 

4.9. Атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

4.10. Атказанган механизатор 

4.11. Атказанган мелиоратор 

4.12. Атказанган ветеринария табибы 

5. Советлар Союзы составында автоном республикаларның мактаулы исемнҽре 

Социалистик Республикалар 

5.1. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмҽткҽре 

5.2. Атказанган агроном 

5.3. Атказанган зоотехник 

5.4. Атказанган терлекче 

5.5. Атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

5.6. Атказанган механизатор 

5.7. Атказанган ветеринария табибы 
 


