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Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының физик культура һәм Спорт 
муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында 

нигезләмә 
 

I. Гомуми нигезләмәләр 
 
    1.Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының физик культура һәм Спорт 
муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы әлеге 
Нигезләмә хезмәткәрләрнең окладларын формалаштыру тәртибен, компенсация һәм 
кызыксындыру характерындагы түләүләр шартларын һәм күләмен, шулай ук аларны билгеләү 
критерийларын билгели. 

2. Әлеге Нигезләмәдә түбәндәге төшенчәләр һәм билгеләмәләр кулланыла: хезмәт 
өчен түләү системасы - хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү шартларын һәм күләмнәрен, 
шулай ук база (вазыйфаи) окладлары күләмнәрен дә кертеп, билгели торган нормалар 
җыелмасы, шулай ук федераль законнар һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан 
Республикасының башка норматив хокукый актлары нигезендә билгеләнгән компенсация һәм 
кызыксындыру характерындагы түләүләр; окладның база оклады, Татарстан Республикасы 
Актаныш муниципаль районының физик культура һәм Спорт муниципаль учреждениеләре 
хезмәткәренең эшче яки җитәкче, белгеч, техник башкаручы һөнәре буенча һөнәри эшчәнлек 
алып баручы, компенсация, стимул бирүче һәм социаль түләүләрне исәпкә алмыйча, хезмәт 
хакы ставкасы; 

хезмәт хакы - компенсация, стимул бирүче һәм социаль түләүләрне исәпкә алмыйча, 
фактта эшләнгән вакыт өчен хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәгән өчен хезмәткәрнең хезмәт 
хакының беркетелгән күләме; 

хезмәт хакы (хезмәт өчен түләү) - хезмәткәрнең квалификациясенә, катлаулылыгына, 
санына, сыйфатына һәм башкарыла торган эшнең шартларына бәйле рәвештә хезмәт өчен 
түләү, шулай ук компенсация һәм стимуллаштыручы түләүләр; 

компенсация характерындагы түләүләр-компенсация характерындагы өстәмәләр һәм 
өстәмәләр, шул исәптән нормаль булмаган шартларда эшләгән өчен һәм компенсация 
характерындагы башка түләүләр; 

кызыксындыру характерындагы түләүләр - кызыксындыру характерындагы өстәмә 
түләүләр һәм өстәмәләр, премияләр һәм башка кызыксындыру түләүләре. 

3. Физик культура һәм спорт хезмәткәрләре, медицина һәм фармацевтика 
хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт 
хакы (хезмәт хакы), мәдәният хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләренең, медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренең, һөнәри 
квалификация төркемнәренең хезмәткәрләренең хезмәт хакы (хезмәт хакы), авыл хуҗалыгы 
вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләре (алга таба – физик 
культура хезмәткәре, мәгариф хезмәткәрләре, медицина хезмәткәрләре, мәдәният 
хезмәткәрләре, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре) Татарстан Республикасы Актаныш 
муниципаль районы муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре (алга таба-
муниципаль физик культура һәм спорт учреждениесе) хезмәткәрләреннән чыгып билгеләнә: 

вазыйфаи окладлары; 
кызыксындыру характерындагы түләүләр; 
компенсация характерындагы түләүләр. 



4. Хезмәткәрнең профиль буенча эш стажына ия булу, белем алу яки мәгариф 
турындагы документларны яңадан торгызу, квалификация категориясенә ия булу, Дәүләт 
бүләге бирү, ведомство аерымлык билгеләре белән бүләкләнү белән бәйле рәвештә, ел саен 
яки башка ялда булу чорында, аның вакытлыча эшкә яраксызлыгы чорында, хезмәт өчен түләү 
күләмен үзгәртүгә хокукы барган очракта, шулай ук аның артыннан уртача хезмәт хакы саклана 
торган башка чорларда, аның хезмәт хакы күләмен үзгәртү, күрсәтелгән чорлардан соң гамәлгә 
ашырыла. 

 
II. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт 

хакының база окладларын билгеләү. 
 

1. Физик культура һәм спорт һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләре өчен 
булырга тиеш төп окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалифика
ция 
дәрәҗәсе 

Вазыйфаны
ң атамасы 

Аена база оклады күләме, сум 

  төп гомуми 
белем, урта 
гомуми белем 

квалификацияле 
эшчеләр, хезмәткәрләр 
әзерләү программалары 
буенча урта һөнәри 
белем, урта звено 
белгечләрен әзерләү 
программалары буенча 
урта һөнәри белем, тулы 
булмаган югары белем 

югары белем,   
аттестация уңышлы 
узган, квалификация 
"бакалавр"," магистр 
" яки "дипломлы 
белгеч" расланган  

      

1 2 3 4 5 
 Беренче дәрәҗәдәге физик культура  хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри квалификация 
төркеме   
Беренче квалификация 
дәрәҗәсе 

Спорт залы буенча дежур 9 489 - - 

Икенче дәрәҗәдәге физик культура  хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри квалификация 
төркеме   
Беренче квалификация 
дәрәҗәсе 

Адаптив физик культура буенча 
инструктор 

9 489 11 680 14 200 

 Спорт буенча инструктор - 11 680 14 200 

 Спортчы-инструктор 9 489 - - 

 Спорт техникасын 
эксплуатацияләү һәм ремонтлау 
технигы 

- 11 680 - 

Икенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Адаптив физик культура буенча 
инструктор-методист 

- 11 687 14 220 



 Физкультура-спорт оешмалары 
инструктор-методисты 

- 11 687 14 220 

 Тренер - 11 687 14 220 

Өченче квалификация 
дәрәҗәсе 

Физкультура-спорт 
оешмаларының өлкән 
инструктор-методисты 

- 11 693 14 232 

 
2. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең 

хезмәт хакының база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалифика
ция 
дәрәҗәсе 

Вазыйфаның 
атамасы 

Аена база оклады күләме, сум 

  төп гомуми 
белем, урта 
гомуми белем 

квалификацияле 
эшчеләр, 
хезмәткәрләр 
әзерләү 
программалары 
буенча урта һөнәри 
белем, урта звено 
белгечләрен әзерләү 
программалары 
буенча урта һөнәри 
белем, тулы 
булмаган югары 
белем 

югары белем,   
аттестация уңышлы 
узган, "бакалавр"," 
магистр " яки 
"дипломлы белгеч" 
расланган 
квалификация 

     

1 2 3 4 5 
Педагогик хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме 
Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Физик культура буенча инструктор - 11 680 14 200 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Инструктор-методист - 11 687 14 220 

Өченче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Методист - 11 693 14 232 

 Әйдәп баручы киңәшче - 11 693 14 232 



 Структур бүлекчәләр җитәкчеләре профессиональ квалификация төркеме  
вазыйфалары 
Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Бүлек мөдире (начальнигы) структур бүлекчә: кабинет, 
лаборатория, бүлек, бүлекчә, сектор, укыту-консультация 
пункты, укыту-җитештерү остаханәсе һәм башка структур 
бүлекчәләр, балаларга өстәмә белем бирү буенча белем 
бирү программасын гамәлгә ашыручы (икенче квалификация 
дәрәҗәсенә караган структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфаларыннан тыш) 

- - 14 301 

Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Белем бирү программасын һәм балаларга өстәмә белем 
бирү программасын гамәлгә ашыручы аерым структур 
бүлекчә мөдире (начальнигы) 

- - 14 364 

 
3. Һөнәри квалификация төркемнәре физик культура һәм спорт муниципаль 

учреждениеләре медицина хезмәткәрләре хезмәткәрләренең база окладлары 
түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация 
дәрәҗәсе 

вазыйфаның атамасы  Аена база 
оклады күләме, 
сум 

Профессиональ квалификация вазыйфаларның  урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы төркеме 
Өченче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Шәфкать туташы 11 000 

 Массаж буенча шәфкать туташы  

Бишенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Өлкән шәфкать туташы * 12 700 

Профессиональ квалификация вазыйфаларның табиблар һәм провизорлар төркеме 
Икенче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Табиб-белгечләр (өченче һәм дүртенче квалификация 
дәрәҗәсенә караган табиб-белгечләрдән тыш) 

14 200 

Профессиональ квалификация “Югары медицина һәм фармацевтик белеме булган 
оешмаларның структур бүлекчәләре җитәкчеләре  (табиб-белгеч, провизор)" төркеме 
Беренче 
квалификация 
дәрәҗәсе 

Структур бүлекчә мөдире (бүлек, бүлекчә, лаборатория, 
кабинет, отряд һ. б.) (стационар хирургия профиле 
бүлеге мөдиреннән тыш,) 

17 000 

 * учреждение буйсынуында өч һәм аннан күбрәк шәфкать туташлары булганда 
билгеләнә. 



4. Һөнәри квалификация төркемнәре муниципаль физик культура һәм спорт 
учреждениеләре хезмәткәрләре өчен база окладлары түбәндәге күләмнәрдә 
билгеләнә: 
 

Вазыйфаның 
атамасы 

Аена база оклады күләме, сум 

 төп гомуми 
белем, урта 
гомуми белем 

квалификацияле эшчеләр, 
хезмәткәрләр әзерләү 
программалары буенча урта һөнәри 
белем, урта звено белгечләрен 
әзерләү программалары буенча 
Урта һөнәри белем, тулы булмаган 
югары белем 

югары белем,   
аттестация 
уңышлы 
узган, 
"бакалавр"," 
магистр " яки 
"дипломлы 
белгеч" 
расланган 
квалификаци
я 

    

1 2 3 4 
Техник вазыйфалар буенча «Ярдәмче состав артистлары һәм башкаручылар " һөнәри 
квалификация төркеме    
Билетлар 
контролеры 

9 489 - - 

Мәдәният хезмәткәрләренең  “Урта буын кинематография һәм сәнгать " һөнәри 
квалификация төркеме 
Билет 
кассалары 
мөдире 

9 489 10 000 - 

 
5. Һөнәри квалификация төркемнәре физик культура һәм спорт муниципаль 

учреждениеләрнең авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең база окладлары 
түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 
 

Квалификация дәрәҗәсе вазыйфаның атамасы Аена база оклады күләме, 
сум 

Беренче квалификация 
дәрәҗәсе 

Ветеринария табибы 10 512 

Икенче квалификация дәрәҗәсе II категория ветеринария 
табибы 

10 567 

Өченче квалификация 
дәрәҗәсе 

I категория ветеринария 
табибы 

10 622 



Дүртенче квалификация 
дәрәҗәсе 

Әйдәп баручы ветеринария 
табибы 

10 677 

III. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең 
хезмәт хакының база ставкасы (база оклады) өчен сәгатьләр нормасы, эш 
вакыты дәвамлылыгы Россия Федерациясе Хезмәт кодексы һәм Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белән билгеләнә. 

IV. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре тренерларының бер 
шөгыльләнүче өчен хезмәт хакы нормативлары: 

1. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләренең физкультура-
сәламәтләндерү төркемнәре һәм спорт секцияләре тренерларына хезмәт хакы 
нормативы бер шөгыльләнүче өчен 2 процентка тигез кабул ителә. 

2. Физкультура-сәламәтләндерү төркемнәре һәм спорт секцияләре төркемнәрендә 
(секцияләрдә) бер тренер җитәкчелегендә белем алучы бала тренерының 
хезмәт хакы нормативы һәр ике ел саен 0,5 процентка арта. 

V. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең 
окладларын формалаштыру тәртибе: 

1. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре тренерының вазыйфаи 
оклады формула буенча исәпләнә: 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениесе тренерының вазыйфаи 
оклады; 
- физик культура һәм спорт муниципаль учреждениесе тренерларының эш 
сәгатьләренең факттагы саны; 
- әлеге Нигезләмәнең III бүлегендә билгеләнгән физик культура һәм спорт 
муниципаль учреждениеләре тренерларының эш вакыты дәвамлылыгы. 
2. Физик культура (әлеге Нигезләмәнең V бүлегендәге 1 пункты белән билгеләнгән 
тренердан тыш), мәгариф, медицина, мәдәният, муниципаль физик культура һәм 
спорт учреждениеләренең авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары 
формула буенча исәпләнә: 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 
вазыйфаи окладлары;  
- әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган физик культура һәм 
спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең база оклады күләме; 
- физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләре биләгән 
ставкаларның факттагы саны. 

 
VI. Кызыксындыру характерындагы түләүләр. 

 
1. Кызыксындыру характерындагы түләүләргә хезмәткәрне сыйфатлы хезмәт 

нәтиҗәсенә стимуллаштыруга юнәлдерелгән түләүләр, шулай ук башкарылган 
эш өчен бүләкләүләр керә. 
1.1. Кызыксындыру характерындагы түләү үз эченә ала: 
квалификация категориясе өчен түләүләр; 
дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре булган өчен түләү; 
профиль буенча эш стажы өчен түләүләр; 



премия һәм башка кызыксындыру түләүләре; 
башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр; 
авыл җирлегендә эшләгән өчен түләү. 

2. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренә 
кызыксындыру характерындагы түләүләрне билгеләү күләме һәм тәртибе. 
2.1. Квалификация категориясе өчен түләүләр икенче дәрәҗәдәге физик 
культура хезмәткәрләренә, аларда гамәлдәге квалификация категориясе 
булган очракта, квалификация категориясе гамәлдә булу срогы чикләрендә 
бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 
- квалификация категориясе өчен түләү; 
- 1 нче таблицада китерелгән квалификация категориясе өчен өстәмә күләме. 
 

1 нче таблица 
 

Квалификация дәрәҗәсе Квалификация категориясе Өстәмә 
түләү, 
процент 

Профессиональ квалификация вазыйфалар төркеменең  икенче дәрәҗәдәге физик культура 
хезмәткәрләре 
Беренче беренче квалификация 

категориясе 
2,5 

 югары квалификация категориясе 3,0 

Икенче беренче квалификация 
категориясе 

3,0 

 югары квалификация категориясе 4,3 

Өченче беренче квалификация 
категориясе 

3,8 

 югары квалификация категориясе 5,0 

Квалификация категориясе өчен түләүләрне билгеләү (үзгәртү) тиешле аттестация 
комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгән көннән башкарыла. 

2.2. Физик культура хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре 
булган өчен түләүләр бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 

- дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре булган өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре булган өчен өстәмә түләү күләме. 

Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, автоном республикалар Совет 
Социалистик Республикалары берлеге составында булган өчен өстәмә түләү күләме 6 
процент тәшкил итә. 

Дәүләт бүләкләре, Россия Федерациясе спорт исемнәре, Совет Социалистик 
Республикалары берлегенең дәүләт бүләкләре, Союз республикаларының Советлар 
социаль-икътисадый Республикалары Союзы составында булган дәүләт бүләкләре өчен 
өстәмә түләү күләме 7 процент тәшкил итә. 



Физик культура хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре өчен бирелә 
торган түләүләр исемлеге әлеге Нигезләмәнең 4 нче таблицасында китерелгән. 

Дәүләт бүләкләре, спорт исемнәре булган өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт 
бүләге спорт исеме бирелгән көннән башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт 
бүләкләре, ике һәм аннан да күбрәк спорт исеме булган хезмәткәрләргә, алар өчен түләү 
хезмәткәр сайлау буенча нигезләрнең берсе булып тора. 

2.3. Выплаты за стаж работы по профилю устанавливаются по группам по стажу в 
разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней в 
зависимости от продолжительности работы по профилю и рассчитываются по формуле: 

- профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме, ул 2 нче таблицада 

китерелгән. 
 

2 нче таблица 
Профиль буенча эш стажы өчен өстәмәләр күләме. 

Квалификация төркеменең 
профессиональ атамасы   

Квалификация 
дәрәҗәсе 

Төркем буенча 
стаж 

Өстәмә түләү 
күләме, 
процент 

Беренче дәрәҗәдәге физик 
культура хезмәткәрләре 
вазыйфалары 

беренче-икенче 2 елдан 5 елга 
кадәр 

1,25 

  5 елдан 10 
елга кадәр 

1,75 

  10 елдан 15 
елга кадәр 

2,25 

  15 елдан 
югары 

2,75 

Икенче дәрәҗәдәге физик 
культура хезмәткәрләре 
вазыйфалары 

беренче-өченче 2 елдан 5 елга 
кадәр 

1,25 

  5 елдан 10 
елга кадәр 

1,75 

  10 елдан 15 
елга кадәр 

2,25 

  15 елдан 
югары 

2,75 

Эш стажын үзгәрткәндә профиль буенча эш стажы өчен түләүләр күләмен билгеләү 
(үзгәртү) стажга, стажны раслаучы документлар учреждениедә булса, яисә тиешле 
документ бирелгән көннән алып, профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен арттыру 
хокукын бирә торган стажга ирешкәннән соң башкарыла. 



3. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренә 
кызыксындыру характерындагы түләүләрне билгеләү күләме һәм тәртибе: 

3.1. Квалификация категориясе өчен түләүләр педагогик хезмәткәрләрнең һәм 
структур бүлекчәләр җитәкчеләренең һөнәри квалификация төркемнәре 
хезмәткәрләренә һәм аларның гамәлдәге квалификация категориясе кысаларында 
булганда бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

- квалификация категориясе өчен түләү; 
- физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- квалификация категориясе өчен өстәмә түләү, ул 3 таблицада китерелгән. 

 
 
 
 

3 нче таблица 

Мәгариф хезмәткәрләренең квалификация категориясе өчен өстәмә түләүләр күләме 

   

Квалификация дәрәҗәсе Квалификация категориясе Өстәмә түләү,  
процент 

 Педагогик хезмәткәрләрнең профессиональ квалификация вазыйфалар төркеме   
Беренче беренче квалификация категориясе 5,0 
 югары квалификация категориясе 7,5 

Икенче беренче квалификация категориясе 7,5 
 югары квалификация категориясе 10,0 

Өченче беренче квалификация категориясе 8,5 
 югары квалификация категориясе 12,5 

Структур бүлекчә җитәкчеләренең   профессиональ квалификация вазыйфалар 
төркеме   
Беренче беренче квалификация категориясе 10,0 
 югары квалификация категориясе 15,0 

Икенче беренче квалификация категориясе 10,0 
 югары квалификация категориясе 15,0 

Квалификация категориясе өчен түләүләрне билгеләү (үзгәртү) тиешле аттестация 
комиссиясе тарафыннан уңай карар кабул ителгән көннән башкарыла. 

3.2. Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, Союз һәм 
автоном республикалар Союзы составында Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы һәм Совет Социалистик Республикалары берлеге составында Россия 
Федерациясе дәүләт бүләкләре, беренче һәм икенче дәрәҗәдәге укыту-ярдәмче 



персонал, педагогик хезмәткәрләр һәм структур бүлекчәләр җитәкчеләре 
вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәренә керүче мәгариф хезмәткәрләре 
вазыйфалары буенча түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

- дәүләт бүләкләре булган өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 
вазыйфаи окладлары; 
- дәүләт бүләкләре өчен өстәмә түләү күләме. 

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, Советлар 
Социалистик Республикалары составында союз республикалары берлегенең дәүләт 
бүләкләре өчен өстәмә түләү күләме 7 процент тәшкил итә. 

Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре (Татарстан Автономияле Совет 
Социалистик Республикасы) өчен өстәмә түләү күләме 6 процент тәшкил итә. 

Россия Федерациясе, Россия федератив Социалистик Республикасы, Татарстан 
Республикасы, Совет Социалистик Республикалары берлеге, союз республикалары 
составында тармак бүләкләре булган өчен өстәмә түләү күләме 4 процент тәшкил итә. 

Россия Федерациясенең Мактау грамотасына ия булган өчен өстәмә түләү күләме 
2 процент тәшкил итә. Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының Мактау 
грамотасына ия булган өчен өстәмә Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министры 
(Россия Федерациясе мәгариф министры) боерыгы нигезендә Россия Федерациясе 
Мәгариф һәм фән министрлыгының (Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының) 
ведомство бүләкләре белән бүләкләү тәртибе нигезендә бүләкләнә торган мәгариф 
хезмәткәрләренә билгеләнә. 

Татарстан Республикасының "Мәгарифтәге казанышлары өчен" күкрәк билгесе 
булган өчен өстәмә түләү күләме 2 процент тәшкил итә. "Мәгарифтәге казанышлары 
өчен" Татарстан Республикасы күкрәк билгесе булу өчен өстәмә Татарстан 
Республикасы Мәгариф һәм фән министры (Татарстан Республикасы мәгариф 
министры) боерыгы нигезендә билгеләнә. 

Мәгариф хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә торган дәүләт һәм ведомство 
бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 1 нче таблицасында китерелгән. 

Дәүләт бүләкләре булган өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган мәгариф 
хезмәткәрләренә, мәгариф хезмәткәренең сайлавы буенча дәүләт бүләкләренең берсе 
буенча түләү билгеләнә. 

3.3. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр профиль буенча эш дәвамлылыгына 
бәйле рәвештә һөнәри квалификация төркемнәре һәм квалификация дәрәҗәләре 
буенча билгеләнә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

- профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 
вазыйфаи окладлары; 
- профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме, ул 4 таблицада китерелгән. 
 

4 нче таблица 

Профиль буенча эш стажы өчен өстәмәләр күләме 

    

Һөнәри квалификация 
төркеменең исеме 

Квалификация дәрәҗәсе Төркем  буенча 
стаж 

Өстәмә түләү күләме, 
процент 

Педагогик эшчеләр 
вазыйфалары    

беренче -  дүртенче 2 елдан 6 елга 
кадәр 

1,5 



  6 елдан 10 елга 
кадәр 

2,25 

  10 елдан 15 
елга кадәр 

2,75 

  15 елдан югары 3,25 

Структур бүлекчә 
җитәкчеләренең 
вазыйфалары 

беренче - икенче 2 елдан 6 елга 
кадәр 

1,5 

  6 елдан 10 елга 
кадәр 

2,25 

  10 елдан 15 
елга кадәр 

2,75 

  15 елдан югары 3,25 

 
Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр күләмен билгеләү (үзгәртү) эш стажын 

үзгәрткәндә стажга, стажны раслаучы документлар учреждениедә булса, эш стажы 
өчен түләү күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешкәннән соң яисә стажны 
раслый торган кирәкле документ бирелгән көннән башкарыла. 

3.4. Педагогик эш стажына 5 нче таблица нигезендә белем бирү һәм башка 
оешмаларда педагогик, җитәкче һәм методик эш исәпләнә. 

5 нче таблица 

Мәгариф хезмәткәрләренең педагогик стажын исәпләгәндә эш вакыты, 
учреждениеләр, оешмалар һәм вазыйфалар исемлеге 

  

Оешма һәм учреждение 
исеме 

Вазыйфаның атамасы 

   

1 2  

Белем бирү оешмалары (шул 
исәптән югары белем бирү 
мәгариф оешмалары, югары 
һәм урта хәрби белем бирү 
оешмалары, өстәмә һөнәри 
белем бирү (квалификация 
күтәрү) мәгариф оешмалары) 

Укытучылар, укытучы-дефектологлар, укытучылар-логопедлар 
(логопедлар), оештыручы укытучылар (тормыш иминлеге 
нигезләре, армиягә кадәрге әзерлек нигезләре), физик тәрбия 
җитәкчеләре, өлкән мастерлар, производствога өйрәтү 
мастерлары (шул исәптән транспорт чараларын йөртүгә, авыл 
хуҗалыгы машиналарында эшләргә өйрәтү, язучы машиналарда 
һәм башка оештыру техникасында эшләргә өйрәтү), өлкән 
методистлар, методистлар, өлкән инструктор-методистлар, 
инструктор-методистлар ( шул исәптән физик культура һәм спорт, 
туризм буенча), концертмейстерлар, музыка җитәкчеләре, өлкән 
тәрбиячеләр, тәрбиячеләр, сыйныф тәрбиячеләре, социаль 

 



педагоглар, педагог-психологлар, педагог-оештыручылар, өстәмә 
белем бирү педагоглары, өлкән тренер-укытучылар, тренер-
укытучылар, өлкән әйдаманнар, физкультура буенча 
инструкторлар, хезмәт буенча инструкторлар, директорлар 
(начальниклар, мөдирләр), директор урынбасарлары 
(җитәкчеләр, мөдирләр), укыту, укыту-тәрбия, тәрбия, мәдәни-
тәрбия эшләре, җитештерү буенча укыту (эшләр), чит тел буенча, 
укыту-очкыч әзерлек буенча директор урынбасарлары 
(җитәкчеләр, мөдирләр), режим буенча, уку-укыту бүлеге 
мөдирләре, практика, укыту-консультация пунктлары, логопед 
пунктлары, интернатлар, бүлекләр, лабораторияләр, кабинетлар, 
секцияләр, филиаллар, курслар һәм белем бирү (тәрбия) 
процессы, методик тәэмин итү белән бәйле башка структур 
бүлекчәләр мөдирләре, укыту-тәрбия эшләре белән бәйле башка 
структур бүлекчәләр, уку-укыту бүлеге мөдирләре 
(начальниклары), укыту-консультация пунктлары, логопед 
пунктлары, интернатлар, бүлекләр, лабораторияләр, кабинетлар, 
секцияләр, филиаллар, курслар һәм башка структур бүлекчәләр; 
режим буенча өлкән дежурлар, режим буенча дежурлар, 
аккомпаниаторлар, мәдәният оештыручылар, экскурсоводлар; 
профессор-укытучылар составы. 

Социаль хезмәт күрсәтүне 
гамәлгә ашыручы медицина 
оешмалары: бала йортлары, 
балалар шифаханәләре, 
клиникалар, сырхауханәләр, 
хастаханәләр һ. б., шулай ук 
өлкәннәр өчен оешмаларда 
балалар өчен палаталар, 
бүлекләр 

 

 

Барлык атамадагы методик 
(укыту-методик) оешмалар 
(ведомство буйсынуына 
карамастан) 

Җитәкчеләр, аларның урынбасарлары, сектор, кабинетлар, 
лабораторияләр, бүлек мөдирләре; фәнни хезмәткәрләр, 
аларның эшчәнлеге белән бәйле методик тәэмин итү; өлкән 
методистлар, методистлар 

 

Мәгариф белән идарә итү 
органнары һәм мәгариф 
оешмалары белән 
җитәкчелек итүче органнар 
(структур бүлекчәләр) 

Җитәкче, инспекторлык, методик вазифалар, инструкторлык, 
шулай ук белгечләрнең башка вазыйфалары (икътисад, финанс, 
хуҗалык эшчәнлеге, төзелеш, тәэмин итү, эш башкару белән 
бәйле вазыйфаларда эшләүдән тыш) 

 

Производствода кадрлар 
әзерләү һәм аларның 
квалификациясен күтәрү 
мәсьәләләре белән 

Штаттагы укытучылар, производствода эшчеләрне 
производствога өйрәтү мастерлары, эшчәнлеге әзерлек һәм 
квалификация күтәрү мәсьәләләренә бәйле җитәкче, инспектор, 
инженерлар  

 



шөгыльләнүче оешмалар, 
министрлыклар 
(ведомстволар) бүлекчәләре, 
кадрлар бүлеге 

РОСТО (ДОСААФ) һәм 
гражданнар авиациясе 
мәгариф оешмалары 

Җитәкче, команда-очу, команда-инструктор, инженер-инструктор, 
инструктор һәм укытучылар составлары, производствога өйрәтү 
мастерлары, инженер-инструктор-методистлар, инженер-очучы-
методистлар 

 

Учреждениеләр, 
предприятиеләр һәм 
оешмаларның тулай 
тораклары, торак-
эксплуатация оешмалары, 
яшьләр торак комплекслары, 
балалар кинотеатрлары, яшь 
тамашачы театрлары, курчак 
театрлары, мәдәни-агарту 
оешмалары, балалар һәм 
яшүсмерләр белән эшләү 
буенча предприятие һәм 
оешмаларның бүлекчәләре 

Тәрбиячеләр, педагог-оештыручылар, педагог-психологлар 
(психологлар), балалар һәм яшүсмерләр өчен өстәмә белем 
бирү педагоглары (түгәрәк җитәкчеләре), инструкторлар һәм 
инструктор-методистлар, тренер-укытучылар, балалар һәм 
яшүсмерләр белән эшләү буенча башка белгечләр, балалар 
бүлекләре, сектор мөдирләре, балалар һәм яшүсмерләр белән 
эшләү буенча инструкторлар һәм инструктор-методистлар, 
тренер-укытучылар һәм башка белгечләр, балалар бүлекләре 
мөдирләре 

 

Төзәтү колонияләре, тәрбия 
колонияләре, тикшерү 
изоляторлары һәм төрмәләр, 
дәвалау-төзәтү оешмалары 

Педагогик белем булганда эш (хезмәт) вазыйфаларында: тәрбия 
эшләре буенча начальник урынбасары, отряд башлыгы, өлкән 
инспектор, гомуми белем бирү (укыту) инспекторы, өлкән 
инспектор-методист һәм инспектор-методист, өлкән инженер 
һәм инженер-техник белем бирү буенча инженер, 
производствога өйрәтү буенча өлкән мастер һәм мастер, өлкән 
инспектор һәм хезмәтне саклау һәм режим буенча инспекторы, 
укыту-техник кабинеты мөдире, психолог 

 

Искәрмә: 

 Педагогик эш стажына кертелә: өлкәннәр өчен социаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә 
ашыручы медицина оешмаларында һәм оешмаларында укытучы-дефектологлар, 
логопедлар, тәрбиячеләр, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 
оешмаларының оештыру-методик бүлеге методистлары сыйфатында эшләү вакыты; 
СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә хезмәт итү, югары белем бирү 
мәгариф оешмаларында һәм һөнәри белем бирү оешмаларында белем алу түбәндәге 
тәртиптә башкарыла: педагогик хезмәткәрләргә педагогик эш стажы бернинди 
шартларсыз һәм чикләүләрсез исәпләнә: бер көн эшләү, ә чакырылыш буенча хәрби 
хезмәт үтү вакыты - ике көн эшләү дәверендә бер көн хәрби хезмәт итү, ә чакыру буенча 
хәрби хезмәттә булу вакыты-ике көн эшләү дәверендә бер көн хәрби хезмәт;  
фильмотека мөдире һәм фильмотека методисты вазыйфасында эшләү вакыты; 
педагогик хезмәткәрләргә педагогик эш стажына түбәндәге чорлар исәпкә алына: әгәр 
аерым алганда да, гомумән алганда да алынган чорларга турыдан-туры педагогик 
эшчәнлек турыдан-туры алар артыннан туры килә икән: офицер, сержант, өлкән 
составлар, прапорщиклар һәм мичман (шул исәптән эчке эшләр министрлыгы 
гаскәрләрендә, гаскәрләрдә һәм куркынычсызлык органнарында), контракт буенча һәм 



чакырылыш буенча хәрби хезмәттә булу вакытыннан тыш, контракт буенча хәрби 
хезмәттә һәм хәрби хезмәттә; Россия Федерациясе халык мәгарифе һәм фән 
хезмәткәрләре профсоюзының (мәгариф, югары мәктәп һәм фәнни оешмалар) 
аппаратларында (комитетларда, советларда) җитәкче, инспекторлык, инструкторлык 
һәм башка вазыйфаларда белгечләрнең эш вакыты (һөнәр берлекләре органнарында); 
педагогик җәмгыятьләрдә һәм балалар фонды идарәләрендә инструкторлык һәм 
методик вазыйфалар турында; укытучы йорты директоры (мөдире) вазыйфасында 
(халык мәгарифе хезмәткәре), балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 
яклау комиссияләрендә яки балигъ булмаганнарны социаль-хокукый яклау 
бүлекләрендә, хокук бозуларны кисәтү бүлекчәләрендә (балигъ булмаганнар эшләре 
буенча инспекцияләрдә, милициянең балалар бүлмәләрендә) эчке эшләр органнары. 

3.5. Аерым категория педагогик хезмәткәрләрнең педагогик эш стажына СССР һәм 
Россия Федерациясенең Кораллы Көчләрендә белгечлек (һөнәр) буенча хезмәт итү 
вакыты һәм оешмаларында, белем бирү оешмасында яисә укытыла торган фәннең 
(курс, дисциплинаның, түгәрәкнең) профиле буенча эш профиленә туры килә торган эш 
вакыты исәпләнә): 

укытучыларга-оештыручыларга (тормыш эшчәнлеге иминлеге нигезләре, армиягә 
кадәр әзерлек нигезләре); 

физик тәрбия укытучылары, физик тәрбия җитәкчеләре, физкультура 
инструкторлары, инструктор-методистлар (өлкән инструктор-методистлар), тренер-
укытучылар (өлкән тренер-укытучылар); 

хезмәт (һөнәри) укыту, технология, сызу, сынлы сәнгать, информатика, махсус 
дисциплиналар, шул исәптән аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүле гомуми белем бирү 
оешмаларының (сыйныфларының) махсус дисциплиналары укытучыларына; 

производствога өйрәтү мастерларына; 
өстәмә белем бирү педагогларына; 
эксперименталь белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләренә; 
педагог-психологларга; 
методистларга; 
урта буын мәдәният һәм сәнгать бүлекләре белгечләрен, музыкаль-педагогик, 

сәнгать-график, музыка белгечләрен әзерләү программалары буенча урта һөнәри 
белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләренә; 

балаларга өстәмә белем бирү оешмалары (мәдәният һәм сәнгать, шул исәптән 
музыка һәм сәнгать) укытучылары, махсус дисциплиналар һәм сәнгать гомуми белем 
бирү оешмалары укытучылары, музыкаль дисциплиналар укытучылары (педагогика 
колледжлары), музыка укытучылары, музыка җитәкчеләре, концертмейстерлар. 

3.6. Тәрбияче ярдәмчесе һәм кече тәрбияче вазыйфаларында эшләү вакыты, 
әлеге вазыйфаларда эшләгән чорда хезмәткәр педагогик белеме булган яки югары 
белем бирү оешмасында яки һөнәри белем бирү оешмасында укыган очракта, 
педагогик эш стажына исәпләнә. 

3.7. Учреждение хезмәткәрләренә сәгатьлек түләү шартларында төп эштән тыш 
башкарыла торган белем бирү оешмаларында педагогик эш вакыты, әгәр аның күләме 
(бер яки берничә белем бирү оешмаларында) уку елында 180 сәгатьтән дә ким 
булмаган булса, педагогик стажга кертелә. 

Шул ук вакытта педагогик стажга педагогик эш башкарган айлар гына исәпләнә. 
3.8. СССР һәм Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендәге учреждениеләрдә, 

оешмаларда һәм хезмәттәге эш профильләренә (курс, дисциплина, түгәрәк) туры килү-
килмәү турындагы конкрет мәсьәләләрне хәл итү хокукы мәгариф учреждениесе 
җитәкчесенә профсоюз органы белән килешенеп бирелә. 

4. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре медицина 
хезмәткәрләренә кызыксындыру характерындагы түләүләрне билгеләү күләмнәре һәм 
тәртибе. 



4.1. Квалификация категориясе өчен түләүләр тариф-квалификация 
характеристикалары нигезендә һөнәри квалификация төркемнәре киселешендә 
аттестация йомгаклары буенча квалификация категорияләрен бирүне күздә тоткан 
белгечлекләр буенча эшләүче хезмәткәрләргә бирелә һәм түбәндәге формула буенча 
исәпләнә: 

- квалификация категориясе өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме, ул 6 таблицада китерелгән. 
Квалификация категориясе өчен түләүләрне үзгәртү (билгеләү) аттестация 

комиссиясе төзелгән орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 
 

6 нчы таблица 

Квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме 

Квалификация категориясе Өстәмә түләү күләме, процент 
урта медицина һәм фармацевтика персоналы профессиональ квалификация 
вазыйфалар төркеме 

Икенче квалификацион категория 3,0 
Беренче квалификацион категория 6,0 
Югары квалификацион категория 10,0 

 
4.2. Дәүләт бүләкләре булган өчен түләү медицина һәм фармацевтика 

хезмәткәрләре һөнәри квалификацион вазыйфалар төркеменә керүче хезмәткәрләргә 
бирелә һәм формула буенча исәпләнә: 

- дәүләт бүләкләре булган өчен түләү; 
- физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- дәүләт бүләкләре өчен өстәмә түләү күләме. 
Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, автоном республикалар Совет 

Социалистик Республикалары берлеге составында булган өчен өстәмә түләү күләме 6 
процент тәшкил итә. 

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, союз 
республикалары составында Советлар Социалистик Республикалары берлегенең 
дәүләт бүләкләре өчен өстәмә күләме 7 процент тәшкил итә. 

Медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә торган 
дәүләт бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 3 нче таблицасында китерелгән. 

Дәүләт бүләкләре булган өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган хезмәткәрләргә 
алар булган өчен түләү хезмәткәрнең теләге буенча дәүләт бүләкләренең берсе 
буенча билгеләнә. 

4.3. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр профиль буенча эш дәвамлылыгына 
бәйле рәвештә һөнәри квалификация төркемнәре буенча билгеләнә һәм түбәндәге 
формула буенча исәпләнә: 

- профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме, 7 нче таблицада 

китерелгән. 
 

7 нче таблица 
 

 



Профессиональ  квалификация төркеме 
атамасы 

Стаж буенча төркем Өстәмә түләү 
күләме, процент 

Урта медицина һәм фармацевтика 
персоналы 

3 елдан 5 елга кадәр 2,5 

 5 елдан 10 елга кадәр 3,5 

 10 елдан 15 елга кадәр 4,5 

 15 елдан югары 5,5 

Табиб һәм провизорлар 3 елдан 5 елга кадәр 5,0 
 5 елдан 10 елга кадәр 7,5 

 10 елдан 15 елга кадәр 9,0 

 15 елдан югары 10,0 

Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр күләмен билгеләү (үзгәртү) эш стажын 
үзгәрткәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен арттыру хокукын бирә 
торган стажга ирешкәннән соң, стажны раслый торган документлар учреждениедә 
булса, яисә стажны раслый торган кирәкле документ бирелгән көннән башкарыла. 

5. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренә 
кызыксындыру характерындагы түләүләрне билгеләү күләме һәм тәртибе. 

5.1. Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре Һөнәри квалификация 
төркеменә кергән очракта дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр бирелә һәм 
түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

- дәүләт бүләкләре булган өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- дәүләт бүләкләре өчен өстәмә түләү күләме. 
Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, автоном республикалар Совет 

Социалистик Республикалары берлеге составында булган өчен өстәмә түләү күләме 6 
процент тәшкил итә. 

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, союз 
республикалары составында Советлар Социалистик Республикалары берлегенең 
дәүләт бүләкләре өчен өстәмә түләү күләме 7 процент тәшкил итә. 

Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә 
торган дәүләт бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасында 
китерелгән. 

Дәүләт бүләкләре булган өчен түләү күләмен билгеләү алар үзләштерелгән көннән 
башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган хезмәткәрләргә алар 
булган өчен түләү хезмәткәрнең теләге буенча дәүләт бүләкләренең берсе буенча 
билгеләнә. 

5.2. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр профиль буенча эш 
дәвамлылыгына бәйле рәвештә һөнәри квалификация төркемнәре киселешендә 
төркемнәр буенча билгеләнә һәм формула буенча исәпләнә: 

- профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 
вазыйфаи окладлары; 
- профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме, 8 нче таблицада китерелгән. 

 
8 нче таблица 



 
Профиль буенча эш стажы өчен өстәмәләр күләме 

 
Профессиональ квалификация төркеме атамасы   Стаж буенча төркем Өстәмә түләү 

күләме, процент 

Урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография 
хезмәткәрләре һөнәри-квалификацион вазыйфалар 
төркеме 

3 елдан 6 елга 
кадәр 

0,75 

 6 елдан 10 елга 
кадәр 

1,0 

 10 елдан 15 елга 
кадәр 

1,25 

 15 елдан югары 1,75 

 
Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр күләмен билгеләү (үзгәртү) эш стажын 

үзгәрткәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен арттыру хокукын бирә 
торган стажга ирешкәннән соң, стажны раслый торган документлар учреждениедә 
булса яисә стажны раслый торган кирәкле документ бирелгән көннән башкарыла. 

6. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләренә кызыксындыру характерындагы түләүләрне билгеләү күләме һәм 
тәртибе. 

6.1. Квалификация категориясе өчен түләүләр тариф-квалификация 
характеристикалары нигезендә һөнәри квалификация төркемнәре аттестация 
йомгаклары буенча квалификация категорияләрен бирүне күздә тоткан белгечлекләр 
буенча эшләүче хезмәткәрләргә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

- квалификация категориясе өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- квалификация категориясе өчен өстәмә түләү күләме 9 нчы таблицада 

китерелгән. 
Квалификация категориясе өчен түләүләрне үзгәртү (билгеләү) аттестация 

комиссиясе төзелгән орган (учреждение) боерыгы датасы нигезендә башкарыла. 
 

9 нчы таблица 
 

Квалификация категориясе өчен өстәмәләр күләме 
 

Квалификацион категория Өстәмә түләү күләме, процент 
  “Өченче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфасы турында" 
профессиональ квалификация төркем 
беренче квалификацион категория 5,0 

югары квалификацион категория 8,0 
 

6.2. Дәүләт бүләкләре булган өчен түләүләр Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре 
һөнәри квалификация вазыйфалары төркемнәренә керүче авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләренә бирелә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

- дәүләт бүләкләре булган өчен түләү; 



- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 
вазыйфаи окладлары; 

- дәүләт бүләкләре булган өчен өстәмә түләү күләме. 
Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, автоном республикалар Совет 

Социалистик Республикалары берлеге составында булган өчен өстәмә түләү күләме 6 
процент тәшкил итә. 

Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалар Берлеге, союз 
республикалары составында Советлар Социалистик Республикалары берлегенең 
дәүләт бүләкләре өчен өстәмә түләү күләме 7 процент тәшкил итә. 

Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә торган дәүләт 
бүләкләре исемлеге әлеге Нигезләмәнең 5 нче таблицасында китерелгән. 

Дәүләт бүләкләре булган өчен түләү күләмен билгеләү дәүләт бүләге бирелгән 
көннән башкарыла. Ике һәм аннан да күбрәк Дәүләт бүләкләре булган хезмәткәрләргә 
алар булган өчен түләү хезмәткәрнең теләге буенча дәүләт бүләкләренең берсе 
буенча билгеләнә. 

6.3. Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр, хезмәткәрләр эшчәнлегенең 
нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторларының үтәлешен исәпкә алып, профиль буенча 
эшнең дәвамлылыгына карап, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре һөнәри квалификация 
төркемнәре вазыйфаларының киселешендә, стаж буенча, төркемнәр буенча билгеләнә 
һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

- профиль буенча эш стажы өчен түләү; 
- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең 

вазыйфаи окладлары; 
- профиль буенча эш стажы өчен өстәмә түләү күләме, 10 нчы таблицада 

китерелгән. 
 

10 нчы таблица 
 

Профессиональ квалификация төркеме 
атамасы 

Стаж буенча 
төркем 

Өстәмә түләү күләме, 
процент 

Өченче дәрәҗәдәге авыл хуҗалыгы 
хезмәткәрләре һөнәри квалификация 
вазыйфалар төркеме 

3 елдан 5 елга 
кадәр 

3,0 

 5 елдан 10 елга 
кадәр 

4,5 

 10 елдан 15 елга 
кадәр 

5,5 

 15 елдан югары 6,5 

 
Профиль буенча эш стажы өчен түләүләр күләмен билгеләү (үзгәртү) эш стажын 

үзгәрткәндә профиль буенча эш стажы өчен түләү күләмен арттыру хокукын бирә 
торган стажга ирешкәннән соң, стажны раслый торган документлар учреждениедә 
булса яисә стажны раслый торган кирәкле документ бирелгән көннән башкарыла. 

7. Премия һәм башка кызыксындыру түләүләре, юбилей даталары, аерым 
хөрмәтләү билгеләре, Рәхмәт хатлары, грамоталар, дәүләт бүләкләре һәм локаль 
актлар һәм учреждениенең күмәк килешүләре белән билгеләнгән башка нигезләр 
буенча, физик культура һәм Спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренә 
билгеләнә. 



7.1. Эш йомгаклары буенча премиаль һәм башка кызыксындыру түләүләренең 
күләме, тәртибе һәм шартлары учреждениенең локаль актлары һәм күмәк 
шартнамәләре белән билгеләнә. 

7.2. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренә 
каралган премиаль түләүләргә каралган хезмәт өчен түләү фонды күләме төп эш 
урыны һәм төп вазифа буенча хезмәткәрләргә кызыксындыру характерындагы 
түләүләр (укытучы вазыйфаларын биләүче хезмәткәрләрдән тыш) түләүгә каралган 
хезмәт өчен түләүнең 2 процентын тәшкил итә. 

8. Башкарыла торган эшләрнең сыйфаты өчен түләү физик культура 
хезмәткәрләренә, мәгариф хезмәткәрләренә, медицина хезмәткәрләренә, мәдәният 
хезмәткәрләренә, төп эш урыны һәм төп вазифа (укытучы һәм укытучы вазыйфаларын 
биләүче хезмәткәрләрдән тыш) буенча билгеләнгән вакыт эчендә билгеләнә. 
Башкарыла торган эшләрнең сыйфаты өчен түләү күләменә йогынты ясый торган төп 
критерий булып учреждение хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү 
критерийларының иң чик күрсәткечләренә ирешү тора. 

8.1. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләре 
эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү критерийлары учреждение җитәкчесе 
тарафыннан учреждение белән идарә итүнең дәүләт-иҗтимагый характерын тәэмин 
итүче орган белән килештереп раслана. Физик культура һәм Спорт муниципаль 
учреждениеләре хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү 
критерийларының әһәмияте һәм түләүләрне гамәлгә ашыру шартлары учреждение 
алдына куелган бурычлар нигезендә ел саен билгеләнә. 

8.2. Башкарылган эшләрнең күләме, тәртибе һәм шартлары учреждениенең локаль 
норматив актлары һәм күмәк шартнамәләре белән билгеләнә. 

- әлеге Нигезләмәнең II бүлеге нигезендә кабул ителә торган физик культура һәм 
спорт муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең база оклады күләме; 

- Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә кабул ителә торган компенсация 
характерындагы түләүгә өстәмә күләме; 

- законда компенсация характерындагы түләүләр каралган фактта эшләнгән вакыт 
(ставка); 

- әлеге Нигезләмәнең III бүлегендә билгеләнгән физик культура һәм спорт 
муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренең база оклады (хезмәт хакы ставкасы) 
өчен сәгать нормасы. 

9. Дәрестән тыш эштә, төнлә һәм нормаль эштән читләшкән башка шартларда 
эшләр башкарганда эш өчен түләүләр төнлә эшнең һәр сәгате өчен билгеләнә, ул 
нормаль шартларда эш белән чагыштырганда югарырак күләмдә түләнә, әмма 
законнарда һәм башка норматив хокукый актларда билгеләнгән күләмнән дә ким түгел. 

Хезмәткәрне үзенә билгеләнгән ял көне яки эшләми торган бәйрәм көненә эшкә 
җәлеп иткән очракта, эш хезмәт хакы алучы хезмәткәрләргә икеләтә күләмдә түләнә, 
шул ук вакытта ял һәм эшләми торган бәйрәм көнендә эш айлык нормасы чикләрендә 
башкарыла, әгәр эш айлык нормадан артып киткән булса, бер көнлек яки бер сәгатьтән 
дә ким булмаган күләмдә хезмәт хакы түләнә. 

10. Ял яки эшләми торган бәйрәм көнендә эшләгән хезмәткәрнең теләге буенча аңа 
башка ял көне тәкъдим ителергә мөмкин. Бу очракта эшләми торган бәйрәм көнендә 
эшләү бер күләмдә түләнә, ә ял көне түләнергә тиеш түгел. 

11. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләүдә мәшгуль 
хезмәткәрләрнең хезмәт хакы окладлары (вазыйфаи окладлары), төрле хезмәт 
шартлары белән билгеләнгән хезмәт хакы ставкалары белән чагыштырганда, хезмәт 
шартларын махсус бәяләү нигезендә база окладының кимендә 4 проценты күләмендә 
билгеләнә. 

 
VII. Учреждение җитәкчесе, учреждение җитәкчесе урынбасарлары, баш 

бухгалтерның хезмәт хакын билгеләү тәртибе. 
 



1. Учреждение җитәкчеләренең, аларның урынбасарларының һәм баш 
бухгалтерларның хезмәт хакы вазыйфаи окладлардан, компенсация һәм 
кызыксындыру характерындагы түләүләрдән тора. 

2. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениесе җитәкчесенең вазыйфаи 
оклады агымдагы елның 1 гыйнварына гамәлгә куючы тарафыннан бер тапкыр 
билгеләнә һәм хезмәт өчен түләү төркеменә бәйле рәвештә учреждениене төзү 
датасына билгеләнә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

- физик культура һәм спорт муниципаль учреждениесе җитәкчесенең вазыйфаи 
оклады; 
- җитәкченең база оклады күләме; 
- фактта эшләгән вакыт (ставкасы). 

Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениесе җитәкчесенең хезмәт хакы 
буенча төркем учреждение хезмәткәрләренең штат санына карап билгеләнә. 

3. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре җитәкчеләре 
урынбасарларының һәм баш хисапчыларының вазыйфаи окладлары әлеге 
учреждениеләр җитәкчеләренең вазыйфаи окладларыннан 20-30 процентка түбәнрәк 
билгеләнә. 

4. Җитәкчеләр хезмәтенә түләү төркеме һәм җитәкчеләрнең база оклады күләме 
11 нчы таблицада күрсәтелгән. 

 
11 нче таблица   

 
Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре җитәкчеләренең база 

окладлары күләме 
 

Җитәкченең хезмәт хакы 
буенча төркем 

Күләмле күрсәткечнең әһәмияте  
(хезмәткәрләр штаты), кеше 

База оклады,  сум 

1 20 кадәр 16 500 

2 21 - 40 17 500 

3 41 - 60 18 500 

4 61 һәм аннан да күбрәк 19 000 
 

5. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләрен гамәлгә куючы 
муниципаль учреждение җитәкчесенә, эшчәнлекнең нәтиҗәлелек критерийлары 
нигезендә билгеләнгән эшчәнлек нәтиҗәләрен исәпкә алып, башкарыла торган 
эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүләрне билгели ала.  

Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениесе җитәкчесенә мөһим һәм 
аеруча мөһим биремнәрне үтәү буенча кызыксындыру характерындагы түләүләр ай 
саен башкарыла ала. 

6. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениесе җитәкчесе муниципаль 
физик культура һәм спорт учреждениесе җитәкчесе урынбасарларына, баш 
хисапчысына, аларның эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге критерийлары нигезендә 
билгеләнгән эшчәнлек нәтиҗәләрен исәпкә алып, башкарыла торган эшләрнең 
сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләүләрне билгели ала. Җитәкче 
урынбасарларына, баш бухгалтерга кызыксындыру характерындагы түләүләр мөһим 
һәм аеруча мөһим биремнәрне үтәгән өчен ай саен башкарыла ала. 

7. Физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләре җитәкчеләре, җитәкче 
урынбасарлары, баш хисапчылар эшчәнлегенең нәтиҗәлелек критерийлары һәм 
аларның үлчәү коэффициентлары Татарстан Республикасы спорт министрлыгы 
тарафыннан раслана, аның карамагында муниципаль физик культура һәм спорт 
учреждениеләре тора. 



8. Башкарылган эшләрнең сыйфаты өчен түләүләр түбәндәге формула буенча 
исәпләнә: 

- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениесе җитәкчесе (җитәкчесе 
урынбасарлары, баш бухгалтер) эшчәнлеге нәтиҗәләрен исәпкә алып, башкарыла 
торган эшләрнең сыйфаты өчен кызыксындыру характерындагы түләү; 

- муниципаль физик культура һәм спорт учреждениесе җитәкчесе (җитәкчесе 
урынбасарлары, баш бухгалтер) вазыйфаи окладының 10 процентына тигез кабул 
ителә торган кызыксындыру характерындагы түләүләр күләме; 

- сыйфат критерийларын үтәү коэффициенты. 
9. Компенсация характерындагы түләүләр Россия Федерациясе Хезмәт кодексы 

нигезендә физик культура һәм спорт муниципаль учреждениесе җитәкчесе, җитәкчесе 
урынбасарлары, баш бухгалтеры өчен билгеләнә. 

 
VIII. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәт  

өчен түләү фондын формалаштыру тәртибе 
 

Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәтенә түләү фондын 
формалаштыру финанс чыгымнары нормативы, кулланучылар һәм хезмәтләр саны 
нигезендә билгеләнгән агымдагы финанс елына физик культура һәм спорт муниципаль 
учреждениеләре акчалары күләме чикләрендә гамәлгә ашырыла һәм муниципаль 
физик культура һәм спорт учреждениеләренең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында 
чагылдырыла. 

 

 

 

 

 

 

 

Кушымта 

                                                      Татарстан Республикасы  
Актаныш муниципаль  

  районы физик культура һәм  
спорт муниципаль учреждениеләре  

хезмәткәрләрнең хезмәт хакы  
шартлары турында Нигезләмәгә 

                                                       

1 нче таблица 

Мәгариф хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә торган дәүләт һәм ведомство 
бүләкләре Исемлеге 



N 
 п/п 

Дәүләт бүләкләре исеме 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалары 
Берлеге, Союз һәм автоном республикаларның Совет Социалистик Республикалар берлеге 
составында дәүләт бүләкләре 
1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең халык укытучысы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган укытучысы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган фән эшлеклесе 

1.4. Россия Федерациясе Югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган производствога өйрәтү мастеры 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмәткәре 

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 Союзының мактаулы исемнәре (РСФСР) 

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 
3.   Совет Социалистик Республикалары составындагы Союз Республикалары Берлегенең 
мактаулы исемнәре  
3.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

3.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

3.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

3.4. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

3.5. РСФСРның атказанган тренеры 

3.6. РСФСРның атказанган укытучысы 

3.7. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы 



3.8. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры 

3.9. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре 

3.10. Атказанган укытучы 

3.11. Атказанган югары мәктәп хезмәткәре 

3.12. Атказанган халык мәгарифе хезмәткәре 

3.13. Югары мәктәпнең атказанган эшлеклесе  

3.14. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе  

3.15. Атказанган фән эшлеклесе  

4.  Совет Социалистик Республикалары  берлеге  Автоном республикаларның мактаулы 
исемнәре  

 

4.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе  

4.2. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре  

4.3. Атказанган сәнгать эшлеклесе  

4.4. Атказанган мәктәп укытучысы  

4.5. Атказанган һөнәри-техник белем бирү укытучысы  

4.6. Атказанган һөнәри-техник белем бирү мастеры  

4.7. Атказанган һөнәри-техник белем бирү хезмәткәре  

4.8. Атказанган югары мәктәп хезмәткәре  

4.9. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе  

4.10. Атказанган мәдәният хезмәткәре  

4.11. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе  

4.12. Атказанган фән эшлеклесе  

4.13. Атказанган тренер  

5. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре  

5.1. Татарстан Республикасының халык укытучысы  

5.2. Татарстан Республикасының атказанган мәктәп укытучысы  

5.3. Татарстан Республикасының атказанган укытучысы  

5.4. Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе  



5.5. Татарстан Республикасының атказанган югары мәктәп хезмәткәре  

5.6. Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре  

5.7. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре  

5.8. Татарстан Республикасының атказанган тренеры  

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалары, Россия  
Совет Федератив Социалистик Республикасы ведомство (тармак) бүләкләре   

 

1. Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы (Россия Федерациясе Мәгариф 
министрлыгы) 

 

1.1. Россия Федерациясе гомуми белем бирү мактаулы хезмәткәре  

1.2. Россия Федерациясе башлангыч һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре  

1.3. Россия Федерациясе урта һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре  

1.4. Россия Федерациясе югары һөнәри белем бирү мактаулы хезмәткәре 

1.5. Россия Федерациясе Фән һәм техника мактаулы хезмәткәре 

1.6. Россия Федерациясе яшьләр сәясәте өлкәсенең мактаулы хезмәткәре 

1.7. Россия Федерациясе физик культура һәм спорт министрлыгының Мактаулы 
хезмәткәре 

2. СССР һәм РСФСР халык мәгарифе министрлыгы, СССР һәм РСФСР Мәгариф 
министрлыгы 
2.1. “СССР мәгариф отличнигы" билгесе 

2.2. “Халык мәгарифе отличнигы" билгесе 

2.3. “СССР һөнәри техник белем бирү отличнигы”  билгесе 

2.4. “РСФСР һөнәри техник белем бирү отличнигы”  билгесе 

2.5. “Физик культура һәм спорт отличнигы” билгесе 

2 нче таблица 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик 
Республикалары Берлеге, Союз һәм автоном республикалар Союзы составында 
Россия Федерациясе, Совет Социалистик Республикалары берлегенең мәдәният 
хезмәткәрләренә кызыксындыру характерындагы түләүләр бирелә торган Дәүләт 

бүләкләре исемлеге  

N п/п Дәүләт бүләкләре исеме 
   

1 2  

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 



1.1. Россия Федерациясенең халык артисты  

1.2. Россия Федерациясенең халык рәссамы  

1.3. Россия Федерациясенең атказанган артисты  

1.4. Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре  

1.5. Россия Федерациясенең атказанган рәссамы  

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре  

2.1. Татарстан Республикасының халык артисты  

2.2. Татарстан Республикасының халык язучысы  

2.3. Татарстан Республикасының халык шагыйре  

2.4. Татарстан Республикасының халык рәссамы  

2.5. Татарстан Республикасының атказанган артисты  

2.6. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе  

2.7. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре  

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре  

3.1. СССРның халык артисты  

3.2. СССРның халык рәссамы  

4. Совет Социалистик Республикалары  составындагы Союз Республикалар берлегенең 
мактаулы исемнәре  

 

4.1. Атказанган пропагандист  

4.2. Халык артисты  

4.3. Атказанган артист  

4.4. Атказанган сәнгать эшлеклесе  

4.5. Халык рәссамы  

4.6. Атказанган рәссам  

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 мәдәният эшлеклесе  

4.14. Атказанган мәдәни-агарту эшләре хезмәткәре  

4.15. Атказанган мәдәният хезмәткәре  

4.16. Атказанган китапханәче  

4.17. Гамәли сәнгать остасы  

4.18. Атказанган халык иҗаты мастеры  

4.19. Атказанган фән эшлеклесе  

5. Совет Социалистик Республикалары берлеге Автоном республикаларның мактаулы 
исемнәре 

 

5.1. Халык артисты  

5.2. Атказанган артист  

5.3. Атказанган сәнгать эшлеклесе  

5.4. Халык рәссамы  

5.5. Атказанган рәссам  

5.6. Халык язучысы  

5.7. Атказанган язучы  

5.8. Халык шагыйре  

5.9. Атказанган журналист  

5.10. Атказанган мәдәният хезмәткәре  

5.11. Атказанган китапханәче  

  

5.12. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

 
3 нче таблица 

 
Медицина хезмәткәрләренә тиешле түләүләр бирелә  



торган дәүләт бүләкләре исемлеге 
   

N п/п Дәүләт бүләкләре исеме  

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган табибы  

1.2. Россия Федерациясенең атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре  

1.3. Россия Федерациясе сәламәтлек саклау отличнигы  

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре  

2.1. Татарстан Республикасының атказанган табибы  

2.2. Татарстан Республикасының атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре  

 
4 нче таблица 

Россия Федерациясе спорт исемнәре, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик 
Республикалар берлеге Совет Социалистик Республикалар Союз һәм автоном 

республикалар берлеге составында, физик культура хезмәткәрләренә кызыксындыру 
характерындагы түләүләр өчен бирелә торган дәүләт бүләкләре Исемлеге 

N п/п Спорт исеме, дәүләт бүләкләре 
  

1 2 
1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре, спорт исемнәре 
1.1. Россия Федерациясенең атказанган физик культура хезмәткәре 

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 

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 исемнәре 

2.1. Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре 

2.2. Татарстан Республикасының атказанган тренеры 



3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның атказанган спорт мастеры 

3.2. СССРның атказанган тренеры 

3.3. СССР спорт мастеры 

3.4. СССРның халыкара класслы спорт мастеры 

3.5. СССРның атказанган тренеры 

3.6. СССР гроссмейстеры 
4.   Совет Социалистик Республикалары берлеге составындагы Союз Республикаларының 
мактаулы исемнәре   
4.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

4.2. Атказанган спорт эшлеклесе 

4.3. Атказанган физик культура эшлеклесе 

4.4. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

4.5. Атказанган тренер 
5. Совет Социалистик Республикалары берлегендәге Автоном республикаларның мактаулы 
исемнәре   
5.1. Атказанган физкультура һәм спорт эшлеклесе 

5.2. Атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре 

5 нче таблица 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Совет Социалистик Республикалары 
берлеге, Совет Социалистик Республикалары берлегендәге Союз һәм автоном 

республикалар составының дәүләт бүләкләре өчен, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә 
кызыксындыру характерындагы түләүләр исемлеге  

N п/п Дәүләт бүләкләре исеме 
   

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең атказанган агрономы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган ветеринария табибы 

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 хезмәткәре 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре 

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 зоотехнигы 

2.6. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы механизаторы 

2.7. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

3. Совет Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

4. Советлар Союзы Социалистик Республикалар составында Союз Республикаларының 
мактаулы исемнәре   
4.1. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

4.2. Атказанган агроном 

4.3. Атказанган авыл хуҗалыгы инженеры 

4.4. Атказанган зоотехник 

4.5. Атказанган терлекчелек хезмәткәре 

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 мал табибы 
5. Советлар Союзы Социалистик Республикалар составындагы автоном республикаларның 
мактаулы исемнәре   
5.1. Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре 

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 мал табибы 

4.2. Эш стажын үзгәрткәндә вазыйфа (белгечлек) буенча эш стажы өчен түләүләр 
күләмнәрен билгеләү (үзгәртү) стажга, стажны раслаучы документлар учреждениедә 
булса, эш стажы өчен түләү күләмен арттыру хокукын бирә торган стажга ирешкәннән 
соң яисә стажны раслый торган кирәкле документ бирелгән көннән башкарыла. 



4.3. Эш стажы вазыйфасы (белгечлеге) эш вакыты вазыйфалары нигезендә 
исәпләнә (һөнәрләр), 1 нче таблица.  

1 нче таблица 

Вазыйфалар (һөнәрләр), эш вакыты, алар буенча эш стажы вазыйфасы 
(белгечлеге) исәпкә алынучы исемлек 

N 
 п/п 

Гомүмтармак вазыйфалары 
җитәкчеләренең, белгечләренең һәм 
хезмәткәрләренең һөнәри квалификация 
төркемнәре хезмәткәрләре вазыйфалары 
исемнәре (барлык вазыйфаи категорияләр 
эчендә дә, “баш”, “өлкән” вазыйфаи 
исемнәрне дә кертеп  исемнәр) 

Эш чорлары кызыксындыру түләүләре 
билгеләү өчен белгечлек буенча эш 
стажына кертелә торган вазыйфалар 
(һөнәрләр) исемнәре 

   

1 2 3 

1. Финанс бүлеге начальнигы, план-икътисад 
бүлеге башлыгы, баш бухгалтер, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, икътисадчы, 
бухгалтерлык исәбе һәм хуҗалык 
эшчәнлеген анализлау буенча икътисадчы, 
исәпләү (мәгълүмат-исәпләү) үзәгенең 
икътисадчысы, шартнамә һәм претензия 
эше буенча икътисадчы, финанс эше 
буенча икътисадчы, планлаштыру буенча 
техник, хисапчы, калькулятор, кассир, 
таксировщик, статистика, хисапчы 

Финанс бүлеге начальнигы, планлы-
икътисадый бүлек башлыгы, баш 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор 
урынбасары, икътисадчы, хуҗалык 
эшчәнлеген бухгалтерлык исәбенә алу 
һәм анализлау буенча икътисадчы, 
исәпләү (мәгълүмат-исәпләү) үзәгенең 
икътисадчысы, шартнамә һәм 
претензия эше буенча икътисадчы, 
матди-техник тәэминат экономисты, 
планлаштыру буенча икътисадчы, сату 
буенча икътисадчы, финанс эше буенча 
икътисадчы, планлаштыру, хисапчы, 
калькулятор, кассир, статистика, 
статистика буенча консультант, салым 
һәм җыемнар буенча консультант, 
аудитор 

2. Матди-техник тәэмин итү икътисадчысы Матди-техник тәэмин итү 
икътисадчысы, матди-техник тәэмин итү 
бүлеге начальнигы, склад мөдире, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
икътисадчы, бухгалтерлык хисабы һәм 
хуҗалык эшчәнлегенә анализ ясау 
буенча икътисадчы, хисаплау 
(мәгълүмати-хисаплау) үзәгенең 
икътисадчысы, шартнамә һәм 
претензия эше буенча икътисадчы, сату 
буенча икътисадчы, финанс эше буенча 



икътисадчы, товар белгече, техник 
планлаштыру, хисапчы, таксировщик, 
хисапчы, хисапчы, хисапчы 

3. Хезмәтне оештыру һәм түләү бүлеге 
башлыгы 

Хезмәтне оештыру һәм түләү бүлеге 
башлыгы, хезмәтне оештыру һәм 
җитештерү белән идарә итү 
лабораториясе (бюро) башлыгы, хезмәт 
социологиясе лабораториясе башлыгы, 
социаль үсеш бүлеге башлыгы, хезмәт 
буенча икътисадчы, хезмәтне 
нормалаштыру буенча инженер, 
хезмәтне оештыру һәм нормалаштыру 
буенча инженер, хезмәтне оештыру 
буенча инженер, хезмәтне оештыру 
буенча инструктор-дактило лог, хезмәт 
буенча техник, социолог, нарядчы, 
хронометражист 

4. Хезмәтне саклау бүлеге начальнигы, 
хезмәтне саклау һәм иминлек техникасы 
буенча инженер 

Хезмәтне саклау бүлеге башлыгы, 
хезмәтне оештыру һәм түләү бүлеге 
башлыгы, хезмәтне оештыру һәм 
җитештерү белән идарә итү буенча 
лаборатория (бюро) башлыгы, хезмәт 
буенча норматив-тикшеренү 
лабораториясе башлыгы, хезмәтне 
саклау һәм техника иминлеге 
инженеры, инженер 

5. Кадрлар бүлеге башлыгы (махсус бүлек), 
кадрлар әзерләү бүлеге башлыгы, кадрлар 
буенча менеджер, кадрлар буенча белгеч, 
кадрлар буенча инспектор, кадрлар әзерләү 
буенча инженер 

Кадрлар бүлеге башлыгы (махсус 
бүлек), кадрлар әзерләү бүлеге 
башлыгы, персонал буенча менеджер, 
кадрлар буенча белгеч, кадрлар буенча 
инспектор, кадрлар әзерләү буенча 
инженер, инструктор-дактилолог, 
профконсультант, юрисконсульт, 
табельщик 

6. Социаль үсеш бүлеге башлыгы Социаль үсеш бүлеге начальнигы, 
кадрлар бүлеге башлыгы, кадрлар 
әзерләү һәм хезмәт өчен түләү бүлеге 
башлыгы, хезмәтне оештыру һәм 
җитештерү белән идарә итү буенча 
лаборатория (бюро) башлыгы, хезмәт 
социологиясе лабораториясе (бюросы) 
башлыгы, хезмәтне саклау бүлеге 
башлыгы, персонал буенча менеджер, 
кадрлар әзерләү буенча белгеч, 



инструктор-дактилолог, кадрлар буенча 
инспектор, хезмәтне саклау һәм техника 
иминлеге буенча инженер, хезмәтне 
нормалаштыру буенча инженер, 
хезмәтне оештыру һәм нормалаштыру 
буенча инженер, хезмәтне оештыру 
буенча инженер, техник, социолог 

7. Профконсультант Профконсультант, кадрлар бүлеге 
башлыгы, кадрлар буенча белгеч, 
инспектор, персонал буенча менеджер, 
психолог, социолог, халыкны эш белән 
тәэмин итү үзәге инспекторы, 
инструктор-дактилолог 

8 . Юридик бүлек башлыгы, юрисконсульт Юридик бүлек башлыгы, юрисконсульт 

9. Архив мөдире, канцелярия мөдире, 
документны алып баручы, архивариус, 
эшлекле җитештерүче, йөкләмәләрнең 
үтәлешен тикшереп тору инспекторы, 
секретарь, машинистка секретарь, 
секретарь-стенографистка, сукыр белгеч 
секретаре, җитәкче секретаре, экспедитор 

Архив мөдире, канцелярия мөдире, 
документовед, архивариус, эшлекле 
җитештерүче, йөкләмәләрне үтәүне 
контрольдә тоту инспекторы, секретарь, 
машинистка, секретарь-стенографистка, 
машинистка, сукыр белгеч секретаре, 
җитәкче секретаре, паспортчы, 
кодификатор, экспедитор 

10. Машина язу бюросы мөдире, санап 
бетергесез бюро мөдире, машинистка 

Машина язу бюросы мөдире, санап 
бетергесез бюро мөдире, машинистка, 
секретарь-машинистка, копировщик 

11. Матди-техник тәэмин итү бүлеге башлыгы, 
хуҗалык бүлеге башлыгы, склад мөдире, 
хуҗалык мөдире 

Матди-техник тәэмин итү бүлеге 
начальнигы, хуҗалык бүлеге 
начальнигы, склад мөдире, хуҗалык 
мөдире, агент, сатып алулар агенты, 
тәэмин итү буенча икътисадчы, товар 
белгече, йөкләр ташу буенча 
экспедитор 

12. Тулай торак мөдире, пропускларның дежур 
бюросы, комендант, администратор 

Мәктәпнең торак корпусы мөдире, тулай 
торак мөдире, пропусклар бюросы 
мөдире, ял бүлмәсе мөдире, хуҗалык 
мөдире, дежур бюро, дежурный 
(белешмәләр бирү буенча, залга, 
кунакханә катына, автомобиль 
йөртүчеләрнең ял итү бүлмәсенә, тулай 
торакка һ.б.), комендант, 
администратор, саклау камерасы 
мөдире. 



13. Гараж башлыгы Гараж начальнигы, автоколонна 
башлыгы, пассажир транспорты 
контролеры, диспетчерлык хәрәкәте 
операторы һәм төяү-бушату эшләре 
операторы, автотехника буенча белгеч 
(эксперт-автотехник), юл хуҗалыгы 
эксперты, автотранспорт йөртүчесе 

14. Җитештерү мөдире (шеф-повар), ашханә 
мөдире 

Җитештерү мөдире (шеф-повар), 
ашханә мөдире, пешекче 

15. Диспетчер, диспетчерлык хезмәте 
операторы 

Диспетчер, диспетчерлык хезмәте 
операторы, диспетчерлык хәрәкәте һәм 
төяү-бушату эшләре операторы 

16. Фотолаборатория мөдире Фотолаборатория мөдире, фотограф, 
рәссам-фотограф 

17. Механик, ремонт буенча инженер-энергетик 
(энергетика) 

Ремонт цехы начальнигы, остаханә 
начальнигы (мөдире), механик, ремонт 
буенча инженер, инженер-энергетик, 
инженер 

18. Инженер-программист (программист), 
техник-программист, математик, фонд 
инспекторы, фонд инспекторы ассистенты 

Җитештерү белән идарә итүнең 
автоматлаштырылган системасы бүлеге 
башлыгы, җитештерү процессларын 
автоматлаштыру һәм механикалаштыру 
бүлеге башлыгы, инженер-программист 
(программист), җитештерү 
процессларын автоматлаштыру һәм 
механикалаштыру буенча инженер, 
җитештерү белән идарә итүнең 
автоматлаштырылган системалары 
буенча инженер, инженер, математик, 
техник-программист, фонд техник 
инспекторы, фонд инспекторы, фонд 
ассистенты 

19. Фәнни-техник китапханә мөдире, мәгълүмат 
бүлеге башлыгы, мәгълүматны яклау бүлеге 
(лаборатория, сектор) башлыгы, фәнни-
техник мәгълүмат буенча инженер, 
мәгълүматны яклау буенча инженер, 
белгеч, техник 

Фәнни-техник китапханә мөдире, 
мәгълүмат бүлеге башлыгы, фәнни-
техник мәгълүмат бүлеге башлыгы, 
мәгълүматны яклау бүлеге 
(лаборатория, сектор) башлыгы, фәнни-
техник мәгълүмат буенча инженер, 
мәгълүматны яклау буенча инженер, 
патент һәм уйлап табулар буенча 
инженер, мәгълүматны яклау буенча 
белгеч, техник, техник яклау буенча 
белгеч 



20. Техник-икътисадый тикшеренүләр 
лабораториясе (бюро) башлыгы, тикшеренү 
лабораториясе башлыгы, мәгълүмат бүлеге 
башлыгы, аналитик 

Техник-икътисадый тикшеренүләр 
лабораториясе (бюро) башлыгы, 
тикшеренү лабораториясе башлыгы, 
мәгълүмат бүлеге башлыгы, фәнни-
техник мәгълүмат бүлеге башлыгы, 
аналитик 

21. Инженер-лаборант, техник-лаборант, 
лаборант 

Заводның үзәк лабораториясе 
башлыгы, җитештерү лабораториясе 
башлыгы (җитештерүне контрольдә 
тоту), инженер-лаборант, инженер, 
техник-лаборант, техник, лаборант 

22 . Инструмент буенча техник, техник-технолог Җитештерү бүлеге башлыгы, техник 
бүлек башлыгы, сынау производствосы 
цехы башлыгы, инструменталь бүлек 
башлыгы, җитештерү процессларын 
автоматлаштыру һәм механикалаштыру 
бүлеге башлыгы, җиһазларны 
комплектацияләү бүлеге башлыгы, цех 
(участок) башлыгы, контроль (участок, 
цех) мастеры, инженер, җитештерүне 
әзерләү буенча инженер-технолог, 
җитештерү процессларын 
автоматлаштыру һәм механикалаштыру 
инженеры, инструментлар буенча 
инженер, җиһазларны комплектацияләү 
буенча инженер, җиһазлар белән идарә 
итүне оештыру инженеры, патент һәм 
уйлап чыгару эше буенча инженер, 
фәнни-техник мәгълүмат буенча 
инженер, техник, техник-конструктор, 
техник инструментлар буенча техник-
технолог 

23. Инженер Барлык исемнәрнең инженеры, 
җитештерү бүлеге башлыгы, техник 
бүлек башлыгы, тәҗрибә җитештерү 
цехы башлыгы, җитештерү 
процессларын автоматлаштыру һәм 
механикалаштыру бүлеге башлыгы, цех 
(участок) башлыгы, капиталь төзелеш 
бүлеге башлыгы, кишәрлек мастеры, 
механик, техник-конструктор, 
инструмент буенча техник-технолог, 
техник-технолог 



24. Инженер-электроник (электроник), исәпләү 
(мәгълүмат-исәпләү) үзәге технигы 

Инженер-электроник (электроник), 
исәпләү (мәгълүмат-хисаплау) үзәге 
технигы, инженер, программист 
(программист), техник-программист, 
техник 

25. Копироват итүче Чертежник, сызымчы-конструктор, 
копироват итүче, рәссам 

26. Психолог Психолог, медицина психологы, 
педагог-психолог, профконсультант 

27. Физиолог Физиолог, биолог 

28. Социолог Социолог, хезмәт социологиясе 
лабораториясе (бюросы) башлыгы 

29. Рәссамчы Барлык исемнәрнең рәссамнары, 
архитектор, сызымчы 

30. Архитектор Рәссам-конструкторчы (дизайнер), 
сызым-конструкторчы, сызым ясаучы 

31. Тылмач-дактилолог, сурдотәрҗемәче Тылмач-дактилолог, сурдотәрҗемәче 

32. Бүлек (ферма, авыл хуҗалыгы участогы) 
идарәчесе 

Бүлек (ферма, авыл хуҗалыгы 
участогы) идарәчесе, агроном, 
зоотехник 

33. Филиал директоры (җитәкчесе, мөдире), 
башка аерымланган структур бүлекчә 
директоры 

Икътисадый эшчәнлекнең тиешле төре 
хезмәткәрләре, һөнәри квалификация 
вазыйфалар төркемнәренә кертелгән 
вазыйфалар 

5. Премиаль һәм башка бүләкләү түләүләре хезмәткәрләргә билгеле бер вакыт (ай, 
квартал, ел) чоры өчен, шулай ук юбилей даталары, аерымлык билгеләре, рәхмәт 
хатлары, грамоталар, бүләкләр алу һәм учреждениенең локаль актлары һәм коллектив 
шартнамәләре белән билгеләнгән башка нигезләр буенча бер үк вакытта билгеләнә. 
5.1. Премияләр һәм башка бүләкләү түләүләрен башкару күләме, тәртибе һәм 
шартлары муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләренең локаль актлары 
һәм коллектив килешүләр белән билгеләнә. 
5.2. Эшчеләрнең, эшчеләрнең, сәнгатьнең һәм кинематографиянең гомумтармак 
һөнәрләре хезмәткәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренә 
премия түләүләренә каралган хезмәт өчен түләү фондының тәкъдим ителә торган 
күләме җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак бурычын 
тәшкил итә, төп эш урыны буенча хезмәткәрләргә кызыксындыру характерындагы 
башка түләүләргә каралган хезмәт өчен түләү фондының кимендә 2 процентын тәшкил 
итә. 

V. Компенсация характерындагы түләүләр 

1. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләрендә зарарлы һәм (яисә) 
куркыныч хезмәт шартлары булган эшләрдә эшләүче хезмәткәрләргә компенсацияләү 
характерындагы түләүләр керә;  
нормаль шартлардан читләшкән шартларда (төрле квалификация эшләрен 
башкарганда, һөнәрләрне (вазыйфаларны) берләштергәндә, югары хезмәт белән 



эшләгәндә, төнлә эшләгәндә һәм нормаль шартлардан читкә тайпылган башка 
шартларда эшләр башкарган өчен түләүләр. 
2. Зарарлы һәм (яисә) куркыныч хезмәт шартлары булган эшләрдә эшләүче 
хезмәткәрләргә компенсация характерындагы түләүләр һәм нормаль (һөнәрләрне 
(вазыйфаларны) берләштерү), чиктән тыш эшләү, төнлә эшләү, хезмәт күрсәтү 
зоналарын киңәйтү, хезмәт күрсәтү күләмен арттыру яисә эштән азат ителмәгән, 
хезмәт шартнамәсе белән билгеләнгән эштән азат итмичә вакытлыча булмаган 
хезмәткәрнең бурычларын үтәү, ялларда һәм эшләми торган бәйрәм көннәрендә 
эшләү өчен түләүләр кануннар нигезендә һәм расланган Физик культура һәм спорт 
учреждениеләренең хезмәткә түләү фонды чикләрендә тиешле финанс елына 
билгеләнә. 
Компенсация характерындагы түләүләр, аларны гамәлгә ашыру күләмнәре һәм 
шартлары хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы нормалары, әлеге Нигезләмә булган 
башка норматив хокукый актлар нигезендә күмәк шартнамәләр, килешүләр, локаль 
норматив актлар белән билгеләнә. 
2.1. Компенсация характерындагы түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә: 
- компенсация характерындагы түләү; 
- эшче һөнәрләре, эшче культурасы, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең 
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база оклады, муниципаль физик 
культура һәм спорт учреждениеләре җитәкчеләренең, белгечләренең һәм 
хезмәткәрләренең гомумтармак вазыйфалары; 
- Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә кабул ителә торган компенсация 
характерындагы өстәмәләр күләме; 
- фактта эшләнгән вакыт законнарда каралган компенсация характерындагы түләүләр; 
- Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә кабул ителә торган җитәкчеләрнең, 
белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак һөнәрләре хезмәт хакының база 
ставкасы (база оклады) өчен сәгать нормасы (база оклады). 
3. Эш өчен түләү нормаль шартлардан тайпылган шартларда түбәндәге күләмнәрдә 
билгеләнә: 
төнлә эшләү сәгате нормаль шартларда эшләү белән чагыштырганда артыграк 
күләмдә түләнә, әмма хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы нормалары булган башка 
норматив хокукый актлар белән билгеләнгән күләмнәрдән ким түгел; 
хезмәткәрне, аңа билгеләнгән ял көнендә яисә эш көне булмаган бәйрәм көнендә эшкә 
җәлеп иткән очракта эш икеләтә күләмдә түләнә; 
әгәр ялларда һәм эш көне булмаган бәйрәм көне эш вакытының айлык нормасы 
чикләрендә башкарылса, нигез окладыннан тыш икеләтә көнлек яисә сәгатьлек ставка 
күләмендә башкарылса, эш айлык нормадан тыш башкарылса вазыйфаи оклад алучы 
хезмәткәрләргә оклад өстеннән кимендә бер көнлек яисә бер сәгатьлек база ставкасы 
күләмендә; 
ял көнендә яки эшләми торган бәйрәм көнендә эшләгән хезмәткәр теләге буенча аңа 
икенче ял көне бирелергә мөмкин. Бу очракта эш көне булмаган бәйрәм көнендә бер 
мәртәбә түләнә, ә ял көне өчен түләү түләнми; 
зарарлы һәм (яисә) куркыныч хезмәт шартлары булган эшләрдә эшләүче 
хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү, нормаль хезмәт шартлары булган эшләрнең төрле 
төрләре өчен билгеләнгән хезмәт хакы ставкалары окладлары (вазыйфаи окладлары) 
белән чагыштырганда, хезмәт шартларын махсус бәяләү нигезендә югары күләмдә төп 
окладның кимендә 4 проценты билгеләнә; 
һөнәр (вазыйфалар) берләштергәндә, хезмәт күрсәтү зоналарын киңәйткәндә, эш 
күләмен арттырганда яисә, хезмәт шартнамәсе белән билгеләнгән эштән азат итмичә, 
вакытлыча юкка чыккан хезмәткәрнең вазыйфаларын үтәгәндә, хезмәткәргә өстәмә 
түләү башкарыла, аның күләме, өстәмә эшнең эчтәлеген һәм (яисә) күләмен исәпкә 
алып, хезмәт шартнамәсе яклары килешүе буенча билгеләнә. 
 

 



Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль  
районының гомумтармак эшче һөнәрләре,  

эшче культурасы, сәнгать һәм кинематография  
хезмәткәрләренең һөнәри квалификация  

төркемнәре хезмәткәрләренә хезмәт  
өчен түләү шартлары турындагы  

нигезләмәгә Кушымта 
 

Советлар Социалистик Республикалары берлеге составында Россия 
Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Советлар Социалистик 

Республикалары союздаш һәм автоном республикалар берлегенең, дәүләт бүләкләре 
исемлеге, алар буенча стимуллаштыру характерындагы түләүләр  

  

N п/п Дәүләт бүләге исеме 
  

1 2 

1. Россия Федерациясенең мактаулы исемнәре 

1.1. Россия Федерациясенең халык рәссамы 

1.2. Россия Федерациясенең атказанган архитекторы 

1.3. Россия Федерациясенең атказанган сәнгать эшлеклесе 

1.4. Россия Федерациясенең атказанган фән эшлеклесе 

1.5. Россия Федерациясенең атказанган җир төзүчесе 

1.6. Россия Федерациясенең атказанган зоотехнигы 

1.7. Россия Федерациясенең атказанган уйлап табучысы 

1.8. Россия Федерациясенең атказанган конструкторы 

1.9. Россия Федерациясенең атказанган җитештерү белем бирү мастеры 

1.10. Россия Федерациясенең атказанган машина төзүчесе 

1.11. Россия Федерациясе халкына көнкүреш хезмәте күрсәтүнең атказанган 
хезмәткәре 

1.12. Россия Федерациясенең атказанган торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәре 

1.13. Россия Федерациясенең атказанган азык-төлек индустриясе хезмәткәре 

1.14. Россия Федерациясенең атказанган элемтә хезмәткәре 

1.15. Россия Федерациясенең атказанган текстиль һәм җиңел сәнәгать хезмәткәре 

1.16. Россия Федерациясенең атказанган транспорт хезмәткәре 

1.17. Россия Федерациясенең атказанган рационализаторы 

1.18. Россия Федерациясенең атказанган эчке эшләр органы хезмәткәре 

1.19. Россия Федерациясенең атказанган коткаручысы 

1.20. Россия Федерациясенең атказанган төзүчесе 

1.21. Россия Федерациясенең атказанган рәссамы 



1.22. Россия Федерациясенең атказанган икътисадчысы 

1.23. Россия Федерациясенең атказанган энергетигы 

1.24. Россия Федерациясенең атказанган юристы 

2. Татарстан Республикасының мактаулы исемнәре, дәүләт бүләкләре 

2.1. Татарстан Республикасы халык укытучысы 

2.2. Татарстан Республикасы халык рәссамы 

2.3. Татарстан Республикасының атказанган архитекторы 

2.4. Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе 

2.5. Татарстан Республикасының атказанган уйлап табучысы 

2.6. Татарстан Республикасының атказанган машина төзүчесе 

2.7. Татарстан Республикасының атказанган югары мәктәп хезмәткәре 

2.8. Татарстан Республикасының атказанган торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәре 

2.9. Татарстан Республикасының атказанган җиңел сәнәгать хезмәткәре 

2.10. Татарстан Республикасының атказанган азык-төлек сәнәгате хезмәткәре 

2.11. Татарстан Республикасының атказанган элемтә хезмәткәре 

2.12. Татарстан Республикасының атказанган транспорт хезмәткәре 

2.13. Татарстан Республикасының атказанган рационализаторы 

2.14. Татарстан Республикасының атказанган эчке эшләр органнары хезмәткәре 

2.15. Татарстан Республикасының атказанган коткаручысы 

2.16. Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе 

2.17. Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы 

2.18. Татарстан Республикасының атказанган энергетигы 

2.19. Татарстан Республикасының атказанган юристы 

3. Советлар Социалистик Республикалары берлегенең мактаулы исемнәре 

3.1. СССРның халык архитекторы 

3.2. СССРның атказанган уйлап табучысы 

3.3. СССРның атказанган сәнәгать хезмәткәре 
  

3.4. СССРның атказанган төзүчесе 

3.5. СССРның атказанган транспорт хезмәткәре 

3.6. СССРның атказанган элемтә хезмәткәре 

3.7. СССР Кораллы Көчләренең атказанган белгече 

4. Советлар Социалистик Республикалары берлеге составында союздаш 
республикаларның мактаулы исемнәре 

4.1. Атказанган сәнәгать хезмәткәре 



4.2. Атказанган энергетик 

4.3. Атказанган машина төзүче 

4.4. Азык-төлек индустриясенең атказанган хезмәткәре 

4.5. Атказанган полиграфист 

4.6. Атказанган транспорт хезмәткәре 

4.7. Атказанган автотранспорт хезмәткәре 

4.8. Атказанган элемтәче 

4.9. Атказанган элемтә хезмәткәре 

4.10. Атказанган төзүче 

4.11. Халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтүнең атказанган хезмәткәре 

4.12. Атказанган көнкүреш хезмәте хезмәткәре 

4.13. Атказанган коммуналь хуҗалык хезмәткәре 

4.14. Атказанган торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәре 

4.15. Халыкка коммуналь һәм көнкүреш хезмәте күрсәтүнең атказанган хезмәткәре 

4.16. Атказанган коммуналь-көнкүреш хезмәте хезмәткәре 

4.17. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

4.18. Атказанган фән эшлеклесе 

4.19. Атказанган юрист 

4.20. Атказанган инженер 

4.21. Атказанган уйлап табучы 

4.22. Атказанган рационализатор 

4.23. Атказанган мастер 

4.24. Атказанган икътисадчы 

4.25. Атказанган хисапчы 

4.26. Атказанган (эшләүче, эшче) яшьләр остазы 

5. Советлар Союзы составында автономияле республикаларның мактаулы исемнәре 

5.1. Атказанган сәнәгать хезмәткәре 

5.2. Атказанган машина төзүче 

5.3. Атказанган медицина сәнәгате хезмәткәре 

5.4. Атказанган транспорт хезмәткәре 

5.5. Атказанган шофер 

5.6. Атказанган машина йөртүчесе 

5.7. Атказанган элемтәче 

5.8. Атказанган элемтә хезмәткәре 

5.9. Атказанган төзүче 



5.10. Атказанган сәүдә һәм җәмәгать туклануы хезмәткәре 

5.11. Атказанган сәүдә хезмәткәре 

5.12. Халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтүнең атказанган хезмәткәре 

5.13. Атказанган көнкүреш хезмәте хезмәткәре 

5.14. Атказанган торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәре 

5.15. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе 

5.16. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе 

5.17. Атказанган фән эшлеклесе 

5.18. Атказанган юрист 
  

5.19. Атказанган полиция хезмәткәре 

5.20. Атказанган техник 

5.21. Атказанган инженер 

5.22. Атказанган уйлап табучы 

5.23. Атказанган рационализатор 

5.24. Атказанган икътисадчы 

5.25. Атказанган хисапчы 

5.26. Атказанган халык хуҗалыгы хезмәткәре 

5.27. Атказанган рационализатор һәм уйлап табучы 
 


