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Шәһәр Советының 2018 елның 27 апрелендәге 24/7
номерлы Карары белән расланган аерым
муниципаль учреждениеләр җитәкчеләренең һәм
хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү шартлары
турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында
«Хезмәт өчен түләү Бердәм тариф челтәре нигезендә исәпләнә торган
Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакын
арттыру турында» 2011 елның 14 июнендәге 477 номерлы Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2021 елның 30 октябрендәге 1029
номерлы карары, «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым
карарларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2021 елның 7 декабрендәге 1189 номерлы карары нигезендә
Шәһәр Советы
КАРАР бирде:
1. Шәһәр Советының 2018 елның 27 апрелендәге 24/7 номерлы Карары белән
расланган аерым муниципаль учреждениеләр җитәкчеләре һәм хезмәткәрләренең
хезмәт өчен түләү шартлары турындагы Нигезләмәгә (Шәһәр Советының 2018
елның 10 августындагы 26/8, 2018 елның 8 ноябрендәге 27/10, 2019 елның 23
маендагы 31/6, 2020 елның 6 февралендәге 36/5, 2020 елның 23 сентябрендәге 1/13,
2020 елның 17 ноябрендәге 2/3, 2021 елның 16 февралендәге 5/7 номерлы
Карарлары редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 5 пунктның 4 пунктчасын көчен югалткан дип танырга;
2) 6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«6. Бердәм тариф челтәренең учреждениеләр хезмәткәрләре хезмәте өчен
түләү буенча тариф коэффициентлары һәм тариф ставкалары (окладлар):
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Бердәм тариф
челтәренең түләү
разрядлары

Тариф
коэффициентлары

Тариф ставкалары (окладлар),
сумнарда

1

1,0000

13 617,0

2

1,0178

13 860,0

3

1,0362

14 110,0

4

1,0538

14 350,0

5

1,0736

14 620,0

6

1,0927

14 880,0

7

1,1133

15 160,0

8

1,1331

15 430,0

9

1,1530

15 700,0

10

1,1743

15 990,0

11

1,1948

16 270,0

12

1,2168

16 570,0

13

1,2389

16 870,0

14

1,2609

17 170,0

15

1,2837

17 480,0

16

1,3072

17 800,0

17

1,3307

18 120,0

18

1,3549

18 450,0

Искәрмә. Җитәкче урынбасарының тариф ставкасы (оклад) күләме җитәкченең
тариф ставкасыннан (окладыннан) 1 - 2 разрядка түбәнрәк итеп билгеләнә.»;
3) 7 пунктны көчен югалткан дип танырга;
4) 17 пунктта «хезмәткәрләрнең» сүзен төшереп калдырырга;
5) 25 пунктта:
-беренче абзацта «(компенсация түләүләрен исәпкә алып)» сүзләрен төшереп
калдырырга;
- 2 пунктчада «тугыз» сүзен «1,8»; санына алыштырырга;
- 3 пунктчада «өч айлык тариф ставкасы» сүзләрен «бер айлык тариф
ставкасы» сүзләренә алыштырырга;

3

- 4 пунктчада «айлык тариф ставкасының 25 проценты күләмендә премияне
исәпкә алып, ике айлык тариф ставкасы» сүзләрен «бер айлык тариф ставкасы »
сүзләренә алыштырырга;
6) 27 пунктта:
- 1 пунктчада «50 процент; «машина йөртүче» вазыйфасы буенча - 75 процент
күләмендә;» сүзләрен «сигез процент» сүзләренә алыштырырга;
- 3 пунктта «айлык тариф ставкасының 25 проценты күләмендә премияне
исәпкә алып, ике айлык тариф ставкасы» сүзләрен «бер айлык тариф ставкасы»
сүзләренә алыштырырга;
- 5 пунктчаның икенче абзацында «25» санын «5» санына алыштырырга;
- 5 пунктчаның өченче абзацында «10» санын «2» санына алыштырырга;
- 6 пунктчаның өченче абзацында «35» санын «7» санына алыштырырга;
- 6 пунктчаның бишенче абзацында «50» санын «10» санына алыштырырга;
- 6 пунктчаның алтынчы абзацында «150» санын «50» санына алыштырырга.
2. Әлеге Карар 2022 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Шәһәр Советының социальикътисадый үсеш мәсьәләләре һәм бюджет буенча даими комиссиясенә, Башкарма
комитет Җитәкчесе Ф.Ш.Салаховка йөкләргә.

Шәһәр Хакиме
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