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Шәһәр
Советының
муниципаль
учреждениеләр
җитәкчеләре
һәм
хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү
өлкәсендәге
аерым
карарларына
үзгәрешләр кертү турында
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына
үзгәрешләр кертү турында» 2021 елның 26 июлендәге 645 номерлы Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары, «Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт белем бирү оешмалары
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында» 2018 елның 31 маендагы
412 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт белем бирү
оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы нигезләмәгә
үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2021 елның 6 сентябрендәге 821 номерлы карары, «Татарстан Республикасы дәүләт
белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында»
2018 елның 31 маендагы 412 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасының мәктәпкәчә белем
бирү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турындагы
нигезләмәгә үзгәреш кертү хакында» 2021 елның 29 октябрендәге 1021 номерлы
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары, «Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2021
елның 30 октябрендәге 1030 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты карары нигезендә
Шәһәр Советы
КАРАР бирде:
1.Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 8 ноябрендǝге 27/10 номерлы Карары белǝн
расланган яшьлǝр эшлǝре буенча муниципаль учреждениелǝр җитǝкчелǝре hǝм
хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү шартлары турында Нигезләмǝгǝ (Шǝhǝр Советыныӊ
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2019 елныӊ 1 августындагы 32/7 номерлы Карары редакциясендә) түбǝндǝге
үзгǝрешлǝр кертергǝ:
1) түбәндәге эчтәлекле 4.1 пункт өстәргә:
«4.1 Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләр җитәкчеләре:
1) хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары күләме билгеләнә торган белем һәм
эш стажы (эш белгечлеге буенча, билгеле бер вазыйфада) турында документлар
һәм башка нигезләрне тикшерәләр;
2) ел саен яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренең
тарификация исемлекләрен төзиләр һәм раслыйлар;
3) яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренең хезмәт
хакын вакытында һәм дөрес итеп билгеләү өчен җавап бирәләр.»;
2) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләрнең
база окладларын билгеләү
«5. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләрнең физик культура һәм
спорт вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база
окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта
гомуми
белем

квалификацияле
аттестацияне
эшчеләр, хезмәткәрләр уңышлы узган затка
әзерләү
«бакалавр»,
программалары буенча
«магистр» яки
урта һөнәри белем,
«дипломлы белгеч»
урта звено белгечләрен квалификацияләрен
әзерләү
бирү белән
программалары буенча расланган югары
урта һөнәри белем,
һөнәри белем
тулы булмаган югары
белем

Икенче дәрәҗәдәге физик культура һәм спорт хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри
квалификация төркеме
Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Хореограф

-

14 487

16 720

6. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләрнең медицина
хезмәткәрләре
вазыйфаларының
һөнәри
квалификация
төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады
күләме, сумнарда

«Урта медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
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Икенче квалификация Диета буенча шәфкать туташы
дәрәҗәсе

15 737

Өченче квалификация Шәфкать туташы
дәрәҗәсе
Массаж буенча шәфкать туташы

16 237

«Табиблар һәм провизорлар» һөнәри квалификация төркеме
Икенче квалификация Табиб-белгечләр
(өченче
дәрәҗәсе
квалификация дәрәҗәләренә
белгечләрдән тыш)

һәм
дүртенче
кертелгән табиб-

19 437

Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль
учреждениеләрнең медицина
хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләре өчен
тармакның база окладына өстенлек коэффициенты кулланыла. Тармакның өстенлек
коэффициенты күләме 1,1 тәшкил итә.
Күрсәтелгән коэффициентны база окладына карата куллану яңа база окладын
хасил итә һәм компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләрне
исәпләгәндә исәпкә алына.
7. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләре мәгариф хезмәткәрләре
вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база
окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа
исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми белем,
урта гомуми белем
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квалификацияле эшчеләр, аттестацияне
хезмәткәрләр әзерләү
уңышлы узган
программалары буенча
затка
урта һөнәри белем, урта
«бакалавр»,
звено белгечләрен әзерләү «магистр» яки
программалары буенча
«дипломлы
урта һөнәри белем, тулы
белгеч»
булмаган югары белем квалификациялә
рен бирү белән
расланган югары
һөнәри белем
4

5

Беренче дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Укыту бүлеге
секретаре

13 617

13 890

-

Икенче дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация

Режим буенча
дежур

-

14 000

14 010
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дәрәҗәсе

Кече
тәрбияче

13 700

14 000

-

Педагогик хезмәткәр вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

Дүртенче
квалификация
дәрәҗәсе

Хезмәт
буенча
инструктор

-

14 480

16 700

Физик
культура
инструкторы

-

14 480

16 700

Музыкаль
җитәкче

-

14 480

16 700

Концертмейст
ер

-

14 487

16 720

Өстәмә белем
бирү
педагогы

-

14 487

16 720

Педагогоештыручы

-

14 487

16 720

Социаль
педагог

-

14 487

16 720

Тренерукытучы

-

14 487

16 720

Инструкторметодист

-

14 487

16 720

Методист

-

-

16 732

Өлкән
инструкторметодист

-

-

16 732

Тәрбияче

-

14 493

16 732

Өлкән
тренерукытучы

-

-

16 732

Педагогпсихолог

-

14 493

16 732

Өлкән
методист

-

-

16 736

Укытучы-

-

-

16 736
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логопед
(логопед)
Өлкән
тәрбияче

-

-

16 736

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Кабинет,
лаборатория,
бүлек,
бүлекчә,
сектор,
укытуконсультация
пункты,
укыту (укытуҗитештерү)
остаханәсе
структур
бүлекчәсе һәм
балаларга
өстәмә белем
бирү
программасы
н тормышка
ашыручы
башка
структур
бүлекчәләр
мөдире
(башлыгы)

-

-

16 801

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Белем бирү
программасы
н
һәм
балаларга
өстәмә белем
бирү
программасы
н
гамәлгә
ашыручы
аерымланган
структур
бүлекчә
мөдире
(башлыгы)

-

-

16 864

«Яшьләр белән эшләү буенча белгеч» һәм «яшьләр белән социаль эш буенча
белгеч» вазыйфаларын биләүче хезмәткәрләрнең база окладлары:
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квалификацияле эшчеләр (хезмәткәрләр) әзерләү программалары буенча урта
һөнәри белем, урта звено белгечләрен әзерләү программалары буенча урта һөнәри
белем, тулы булмаган югары белемгә ия хезмәткәрләрнең - 11 687 сум;
аттестацияне уңышлы узган затка «бакалавр», «магистр» яки «дипломлы
белгеч» квалификацияләрен бирү белән раслана торган югары һөнәри белемгә ия
хезмәткәрләрнең – 14 220 сум.»;
8. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль
учреждениеләрнең мәдәният
хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең
база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
квалификацияле
аттестацияне уңышлы узган
белем, урта
эшчеләр, хезмәткәрләр затка «бакалавр», «магистр»
гомуми белем әзерләү программалары
яки «дипломлы белгеч»
буенча урта һөнәри
квалификацияләрен бирү
белем, урта звено
белән расланган югары
белгечләрен әзерләү
һөнәри белем
программалары буенча
урта һөнәри белем, тулы
булмаган югары белем

1

2

3

4

«Техник башкаручылар һәм ярдәмче состав артистлары вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Билет тикшерүче

14 726

-

-

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре урта звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Аккомпаниатор

-

15 237

15 537

-

15 237

15 537

Мәдәният оештыручы

-

15 237

15 537

Түгәрәк,
һәвәскәрләр
берләшмәсе,
клуб
җитәкчесе

-

15 237

15 537

Костюмнар
мөдире

бүлмәсе

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре әйдәүче звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Аккомпаниаторконцертмейстер

-

15 737

18 237

Тавыш операторы

-

15 737

18 237

Кинооператор

-

15 737

18 237
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Китапханә, музей һәм
башка
шундый
учреждениеләр
һәм
оешмалар редакторы

-

15 737

18 237

Клуб эше методикасы
буенча белгеч

-

15 737

18 237

Ут буенча рәссам

-

15 737

18 237

Рәссам-декоратор

-

15 737

18 237

Рәссам-бизәүче

-

15 737

18 237

Рәссам-фотограф

-

15 737

18 237

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфалары»
һөнәри квалификация төркеме
Мәдәният йорты (сарае),
мәдәният һәм ял паркы,
халык иҗаты фәнниметодик үзәге, халык
иҗаты
йорты,
халык
мәдәнияте (мәдәният һәм
ял) үзәге һәм башка
шундый учреждение һәм
оешмаларнык
бүлек
(сектор) мөдире

-

16 937

19 537

Тавыш режиссеры

-

16 937

19 537

Режиссер-куючы

-

16 937

19 537

Режиссер
(дирижер,
балетмейстер,
хормейстер)

-

16 937

19 537

Массакүләм
режиссеры

-

16 937

19 537

-

16 937

19 537

тамашалар

Сәнгать җитәкчесе

9. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль
учреждениеләрнең мәдәният
хезмәткәрләре өчен тармакның база окладына өстенлек коэффициенты кулланыла.
10.Тармакның өстенлек коэффициенты зурлыгы түбәндәгечә билгеләнә:
«Техник башкаручылар һәм ярдәмче состав артистлары вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме буенча -1,05;
«Урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре
вазыйфалары» һәм «Әйдәүче звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография
хезмәткәрләре вазыйфалары» һөнәри квалификация төркемнәре буенча-1,12;
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«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең җитәкче составы
вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме буенча-1,25.
11. Әлеге коэффициентларны база окладына куллану яңа база окладын хасил
итә һәм компенсация һәм кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләгәндә
исәпкә алына.»;
3) 61 пункттагы 15 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«15 таблица
Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләр җитәкчеләренең
база окладлары күләме
№
т/б

Оешма тибының исеме/ оешманың штат саны,
берәмлекләр

Хезмәткә түләү
буенча төркем

Җитәкче оклады <*>,
сумнарда

1

2

3

4

10га кадәр (10 кертеп)

1

24 000

10нан 30 кадәр (30 кертеп)

2

27 700

30дан 50 кадәр (50 кертеп)

3

32 200

50дән 70 кадәр (70 кертеп)

4

34 900

70тән 150 кадәр (150 кертеп)

5

36 700

150дән артык

6

42 200

Яшьләр үзәкләре

1.

Сәламәтләндерү-ял учреждениеләре (лагерьлар)

2.
10га кадәр (10 кертеп)

1

26 000

10нан артык

2

28 500

Яшәү урыны буенча яшьләр (яшүсмерләр) клублары

3.

4.

12гә кадәр (12 кертеп)

1

24 000

12дән 25 кадәр (25 кертеп)

2

28 500

25тән 40 кадәр (40 кертеп)

3

33 100

40тан 70 кадәр (70 кертеп)

4

34 900

70тән 140 кадәр (140 кертеп)

5

37 700

140тан артык

6

58 500

Хәрби-патриотик эш һәм армиягә кадәр яшьләрне әзерләү үзәкләре

9

5.

6.

10га кадәр (10 кертеп)

1

19 000

10нан 20 кадәр (20 кертеп)

2

27 400

20дән артык

3

35 800

Җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр (студентлар) формированиеләре үзәкләре
10га кадәр (10 кертеп)

1

25 500

10нан 30 кадәр (30 кертеп)

2

30 400

30дан 50 кадәр (50 кертеп)

3

31 400

50дән 70 кадәр (70 кертеп)

4

32 400

70тән 90 кадәр (90 кертеп)

5

33 400

90нан артык

6

34 400

Балаларны һәм яшүсмерләрне савыктыруны, ял һәм эш белән тәэмин итүне оештыру
үзәкләре
45кә кадәр (45 кертеп)

1

33 000

45тән 90 кадәр (90 кертеп)

2

37 000

90 нан артык

3

41 000

Студент хезмәт отрядлары үзәкләре

7.

8.

9.

10га кадәр (10 кертеп)

1

31 200

10нан 30 кадәр (30 кертеп)

2

32 200

30дан артык

3

33 200

Балаларга һәм яшьләргә психологик-педагогик ярдәм күрсәтү үзәкләре
10га кадәр (10 кертеп)

1

32 100

10нан 25 кадәр (25 кертеп)

2

35 100

25тән артык

3

38 100

Балалар һәм яшьләр өчен телефон аша ашыгыч психологик ярдәм күрсәтү үзәкләре
10га кадәр (10 кертеп)

1

31 000

10нан 30 кадәр (30 кертеп)

2

35 000

30дан 50 кадәр (50 кертеп)

3

39 000

50дән 70 кадәр (70 кертеп)

4

43 000

10

70тән артык

5
Девиант тәртипле балалар өчен социаль-реабилитация үзәге

10.
20гә кадәр

1

38 000

20дән 40 кадәр (40 кертеп)

2

40 000

40тан 60 кадәр (60 кертеп)

3

42 000

60тан артык

4

44 000

Яшьләргә ярдәм итү үзәкләре

11.

12.

48 000

12гә кадәр

1

24 000

12дән 25 кадәр (25 кертеп)

2

28 500

25тән 40 кадәр (40 кертеп)

3

33 100

40тан 70 кадәр (70 кертеп)

4

34 900

70тән 140 кадәр (140 кертеп)

5

37 700

140 тан артык

6

58 500

Яшьләр, инновацион һәм профилактик программаларның республика үзәкләре
10 га кадәр (10 кертеп)

1

24 000

10нан 30 кадәр (30 кертеп)

2

27 700

30дан 50 кадәр (50 кертеп)

3

32 200

50дән 70 кадәр (70 кертеп)

4

34 900

70тән 150 кадәр (150 кертеп)

5

36 700

150 дән артык

6

42 200

4) 8 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«8 бүлек. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләрдә хезмәт өчен
түләү фондын формалаштыру һәм куллану тәртибе
68. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләрдә хезмәт өчен түләү
фондын формалаштыру финанс чыгымнары нормативы кулланучылар һәм хезмәт
күрсәтүләр саны нигезендә билгеләнгән агымдагы финанс елына яшьләр сәясәте
оешмалары акчалары күләме чикләрендә гамәлгә ашырыла һәм яшьләр сәясәте
муниципаль оешмаларының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында яки бюджет
сметасында чагылдырыла.
69. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладларны, компенсацион һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләү, агымдагы финанс елына
хезмәт өчен түләү яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләренең финанс-

11

хуҗалык эшчәнлеге планында яки бюджет сәясәтендә каралган акчалар хисабына,
яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренә (эшчеләр,
мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре,
җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләрен кертеп) гамәлгә ашырыла.
70. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләрнең финанс-хуҗалык
эшчәнлеге планын үтәү барышында барлыкка килгән хезмәт өчен түләү фондын
экономияләү, финанс ягыннан тәэмин итүнең барлык чыганакларын, шул исәптән
түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, тиешле чорда (ай,
квартал, ел) әлеге Нигезләмә нормаларын исәпкә алып кабул ителгән яшьләр сәясәте
оешмаларының локаль норматив актлары нигезендә кызыксындыру түләүләренә
юнәлдерелергә мөмкин.
Хезмәт өчен түләү фонды экономиясе хисабына кызыксындыру түләүләре
хезмәт өчен түләү фонды экономиясе барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәриквалификация төркеме (эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләрен кертеп) хезмәткәрләренә карата башкарыла.
Тиешле чор өчен хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына яшьләр
эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләренә, бу чорда эш вакыты
нормасын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты нормасын исәпкә алып,
кызыксындыру түләвенең күләме «Хезмәткә түләүнең минималь күләме турында»
2000 елның 19 июнендәге 82-ФЗ номерлы Федераль закон белән агымдагы елның 1
гыйнварына билгеләнгән өч минималь хезмәт хакыннан артмаска тиеш (яшьләр
сәясәте оешмасы җитәкчесеннән тыш).
Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждение җитәкчесенә хезмәткә түләү
фондын экономияләү хисабына кызыксындыру түләвенең күләме
Башкарма
комитет тарафыннан билгеләнә.
Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль
учреждениеләрнең финанс-хуҗалык
эшчәнлеге планын үтәү барышында барлык финанс белән тәэмин итү чыганаклары
хисабына барлыкка килгән хезмәт өчен түләү фондын экономияләүне кулланган
өчен җаваплылык, түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп,
яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждение җитәкчесенә йөкләнә.».
2. Шәһәр Советының 2018 елның 8 ноябрендәге 27/10 номерлы Карары белән
расланган эшче, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләре һөнәрләренең
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең, яшьләр эшлǝре буенча
муниципаль учреждениеләр белгечләренең һәм хезмәткәрләренең гомумтармак
вазыйфаларына түләү шартлары турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр
кертергә:
1) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләрнең эшче, мәдәният,
сәнгать һәм кинематография эшчеләре һөнәрләренең һөнәри квалификация
төркемнәре, җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр гомумтармак
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вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база
окладларын билгеләү
4. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләрнең эшчеләр, мәдәният,
сәнгать һәм кинематография эшчеләре гомумтармак һөнәри квалификация
төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

«Беренче дәрәҗә эшче гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә эшче гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 839

5. Яшьләр эшлǝре буенча муниципаль учреждениеләр җитәкчеләре, белгечләре
һәм хезмәткәрләренең гомумтармак вазыйфаларының һөнәри квалификация
төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

1

2

«Беренче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 535

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

14 721

«Өченче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

14 911
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Икенче квалификация дәрәҗәсе

15 104

Өченче квалификация дәрәҗәсе

15 301

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

15 502

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

15 728

«Дүртенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

16 640

Икенче квалификация дәрәҗәсе

16 840

Өченче квалификация дәрәҗәсе

17 040».

3. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/9 номерлы Карары белән
расланган (Шәһәр Советының 2018 елның 8 ноябрендәге 27/10 номерлы Карары
редакциясендә) Яр Чаллы шәһәренең мәдәният, сәнгать һәм кинематография
хезмәткәрләре, муниципаль китапханәләре, музейлар, башка музей тибындагы
учреждениеләр һәм мәдәни-ял итү муниципаль мәдәният учреждениеләре
хезмәткәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен
түләү шартлары турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) түбәндәге эчтәлектәге 5 пункт өстәргә:
«5. Китапханә, музейлар, башка музей тибындагы учреждениеләр һәм мәдәниял итү учреждениеләре җитәкчеләре:
1) белем алу һәм эш стажы (белгечлек буенча, билгеле бер вазыйфада эш)
турындагы документларны һәм башка нигезләрне тикшерәләр, алар нигезендә
муниципаль
китапханәләрнең,
музейларның,
башка
музей
тибындагы
учреждениеләрнең һәм мәдәни-ял итү учреждениеләренең барлык хезмәткәрләренең
хезмәт хакы ставкалары (вазыйфаи окладлары) күләме билгеләнә;
2) ел саен китапханә, музей, башка музей тибындагы учреждениеләр һәм
мәдәни-ял учреждениеләре хезмәткәрләренә тарификация исемлекләре төзиләр һәм
раслыйлар;
3) китапханә, музей, башка музей тибындагы учреждениеләр һәм мәдәни-ял
учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакын вакытында һәм дөрес итеп
билгеләү өчен җавап бирәләр.»;
2) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Мәдәният хезмәткәрләренең база окладларын билгеләү
Мәдәният хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә:
Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта

квалификацияле эшчеләр,
хезмәткәрләр әзерләү

аттестацияне уңышлы
узган затка «бакалавр»,
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гомуми
белем

1

2

программалары буенча
«магистр» яки
урта һөнәри белем, урта
«дипломлы белгеч»
звено белгечләрен әзерләү квалификацияләрен бирү
программалары буенча
белән расланган югары
урта һөнәри белем, тулы
һөнәри белем
булмаган югары белем
3

4

«Техник башкаручылар һәм ярдәмче состав артистлары вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Билет тикшерүче

14 726

-

-

Музей караучы

14 726

17 383

-

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре урта звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Аккомпаниатор

14 737

17 587

20 152

Кинотеатрларга,
рестораннарга, кафеларга
һәм бию мәйданчыкларына
хезмәт күрсәтүче оркестр
(ансамбль) артисты

14 737

17 587

20 152

Режиссер,
дирижер,
балетмейстер, хормейстер
ассистентлары

14 737

17 587

20 152

Дискотека алып баручы

14 737

17 587

20 152

Билет кассалары мөдире

14 737

17 587

Костюмнар
мөдире

бүлмәсе

14 737

17 587

контролер-

14 737

17 587

20 152

Мәдәният оештыручы

14 737

17 587

20 152

Фильм фондын ремонтлау
һәм
реставрацияләү
участогы мастеры

14 737

17 587

20 152

Экскурсияләр оештыручы

14 737

17 587

20 152

Режиссер ярдәмчесе

14 737

17 587

20 152

Бию кичәсе җитәкчесе

14 737

17 587

20 152

Түгәрәк,

14 737

17 587

20 152

Аттракцион
утыртучысы

һәвәскәрләр
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берләшмәсе,
җитәкчесе

клуб

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре әйдәүче звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Администратор

14 767

17 721

20 580

14 767

17 721

20 580

Аккомпаниаторконцертмейстер

14 767

17 721

20 580

Оркестр артисты

14 767

17 721

20 580

Артист-вокалист (солист)

14 767

17 721

20 580

Библиограф

14 767

17 721

20 580

Китапханәче

14 767

17 721

20 580

Әйдәүче библиограф

14 767

17 721

20 580

Әйдәүче китапханәче

14 767

17 721

20 580

Китапханә, музей
һәм
башка
шундый
учреждениеләрнең,
оешмаларның
әйдәүче
методисты

14 767

17 721

20 580

Баш библиограф

14 767

17 721

20 580

Баш китапханәче

14 767

17 721

20 580

Аттракцион мөдире

14 767

17 721

20 580

Тавыш операторы

14 767

17 721

20 580

Кинооператор

14 767

17 721

20 580

Лектор (экскурсовод)

14 767

17 721

20 580

Китапханә, музей
һәм
башка
шундый
учреждениеләр
һәм
оешмалар методисты

14 767

17 721

20 580

Клуб учреждениесе, халык
иҗаты
фәнни-методик
үзәге, халык иҗаты йорты,
халык
мәдәнияты
(мәдәният һәм ял) үзәге
һәм
башка
шундый

14 767

17 721

20 580

Администратор
администратор)

(өлкән
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учреждениеләр
оешмалар методисты

һәм

Кинопрограммалар
буенча методист

төзү

14 767

17 721

20 580

Редактор (музыкаль
редактор)

14 767

17 721

20 580

Китапханә, музей
һәм
башка
шундый
учреждениеләр
һәм
оешмалар редакторы

14 767

17 721

20 580

Клуб учреждениесе, халык
иҗаты
фәнни-методик
үзәге, халык иҗаты йорты,
халык
мәдәнияты
(мәдәният һәм ял) үзәге
һәм башка шундый ук
учреждениеләр
һәм
оешмалар редакторы

14 767

17 721

20 580

Репертуар буенча редактор

14 767

17 721

20 580

Иҗат жанрлары
белгеч

буенча

14 767

17 721

20 580

Клуб эше методикасы
буенча белгеч

14 767

17 721

20 580

Исәпләү-саклау
документлары
белгеч

14 767

17 721

20 580

Фольклор белгече

14 767

17 721

20 580

Экспозиция һәм күргәзмә
бүлеге белгече

14 767

17 721

20 580

Фондларны саклаучы

14 767

17 721

20 580

Ут буенча рәссам

14 767

17 721

20 580

Рәссам-декоратор

14 767

17 721

20 580

Рәссам-конструктор

14 767

17 721

20 580

Рәссам-бизәүче

14 767

17 721

20 580

Рәссам-куючы

14 767

17 721

20 580

Рәссам-реставратор

14 767

17 721

20 580

буенча
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Рәссам-сынчы

14 767

17 721

20 580

Рәссам-фотограф

14 767

17 721

20 580

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфалары»
һөнәри квалификация төркеме
Балетмейстер-куючы

14 787

18 034

20 899

Фондларның баш
саклаучысы

14 787

18 034

20 899

Баш рәссам

14 787

18 034

20 899

Зоопаркның ветеринария
лабораториясе мөдире

14 787

18 034

20 899

Киновидеофильмнарны
прокатка
бирү
мөдире

14 787

18 034

20 899

бүлек

14 787

18 034

20 899

Мәдәният йорты (сарае),
мәдәният һәм ял паркы,
халык
иҗаты
фәнниметодик
үзәге,
халык
иҗаты
йорты,
халык
мәдәнияте (мәдәният һәм
ял) үзәге һәм башка
шундый учреждение һәм
оешмаларнык
бүлек
(сектор) мөдире

14 787

18 034

20 899

Зоопарк бүлеге (секторы)
мөдире

14 787

18 034

20 899

Музей бүлеге
мөдире

(секторы)

14 787

18 034

20 899

Аттракцион
техниканы
эксплуатацияләү
бүлеге
мөдире

14 787

18 034

20 899

Музейның
күргәзмәсе мөдире

күчмә

14 787

18 034

20 899

Реставрация
мөдире

остаханәсе

14 787

18 034

20 899

Сәнгать-бизәү
мөдире

остаханәсе

14 787

18 034

20 899

Китапханәнең
(сектор) мөдире

һәм
бүлеге
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Тавыш режиссеры

14 787

18 034

20 899

Режиссер
(дирижер,
балетмейстер, хормейстер)

14 787

18 034

20 899

Массакүләм
режиссеры

14 787

18 034

20 899

Режиссер-куючы

14 787

18 034

20 899

Клуб
берләшмәсе,
һәвәскәрләр берләшмәсе,
студия, үзешчән сәнгать
коллективы,
кызыксыну
буенча клуб җитәкчесе

14 787

18 034

20 899

Сәнгать җитәкчесе

14 787

18 034

20 899

тамашалар

«Урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләре вазыйфалары»
һәм «Мәдәният, сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең җитәкче составы
вазыйфалары» һөнәри квалификация төркемнәренә кертелмәгән мәдәният
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Һөнәри стандарт нигезендә
вазыйфаның исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
урта звено белгечләрен
аттестацияне уңышлы узган затка
әзерләү программалары «бакалавр», «магистр» яки «дипломлы
буенча урта һөнәри
белгеч» квалификацияләрен бирү
белем, тулы булмаган
белән расланган югары һөнәри белем
югары белем

1

2

3

Музей предметларын саклаучы

-

20 580

17 721

20 580

Экскурсовод

17 721

20 580

Гид - тәрҗемәче

17 721

20 580

Баш саклаучы

-

20 899

Музейның исәпкә алу бүлеге
(секторы) мөдире

-

20 899

Музей предметларын
алу буенча белгеч

исәпкә

«Музей бүлеге (секторы) мөдире», «музейның исәпкә алу бүлеге (секторы)
мөдире», «китапханә (бүлек) мөдире», «мәдәният йорты (сарае), мәдәният һәм ял
паркы, халык иҗаты фәнни-методик үзәге, халык иҗаты йорты, халык мәдәнияте
(ял) үзәге һәм башка шундый учреждениеләр һәм оешмалар бүлеге (секторы)
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мөдире», «зоопарк бүлеге (секторы) мөдире», «кино - һәм видеофильмнарны
прокатка бирү бүлеге (пункты) мөдире» һәм «сәнгать җитәкчесе» вазыйфалары
буенча база окладына өстәмә коэффициент – 1,1.»;
3) 16 пунктның 2 нче таблицасында «Квалификация категориясе» баганасында
«баш» сүзеннән соң «яисә әйдәүче» сүзләрен өстәргә;
4) түбәндәге эчтәлектәге 25.1 пунктын өстәргә:
«25.1. Китапханә, музейлар, башка музей тибындагы учреждениеләр һәм
мәдәни-ял учреждениеләре хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру
һәм «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары турында» 2012 елның 7
маендагы 597 номерлы Россия Федерациясе Президенты Указы белән билгеләнгән
максатчан күрсәткечләрнең ирешелгән дәрәҗәсен саклап калу максатларында
мәдәният хезмәткәрләренә төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча бер тапкыр
акчалата бүләкләү бирелергә мөмкин.»;
5) 29 пунктта 5 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5 таблица
Мәдәният учреждениеләре җитәкчеләренең окладлары
Учреждение
тибы

Хезмәткә
түләү буенча
төркем

Айлык оклад күләме, мең сумнарда
1

2

3

4

5

6

7

8

Ставкаларның, 10,999 11 дән 31 дән 51 дән 76 дан 151 дән 301 дән 501
хезмәткәрләрн кадәр 30,999 50,999 75,999 150,999 300,999 500,999 артык
ең штат саны
кадәр кадәр кадәр кадәр
кадәр
кадәр
Китапханәләр

-

27,0

34,0

37,5

41,0

49,0

54,0

-

Клублар

25,0

31,5

34,0

37,5

39,0

44,0

54,0

-

Музейлар

26,5

30,5

32,0

39,0

41,0

49,0

54,0

-

Мәдәни-ял итү
үзәге

-

36,0

37,0

39,0

-

-

-

-

Җирле
радиотапшыру

24,0

-

-

-

-

-

-

-

Киновидео
берләшмәсе

22,0

27,0

-

-

-

-

-

-

Башкалар

22,0

37,0

-

38,0

39,0

-

-

- »;
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6) 29 пунктның 5 таблицасында:
2 нче баганада «кеше» сүзен «ставкалар» сүзенә алыштырырга;
3 баганада «10 кадәр» сүзләрен «11 кадәр» сүзләренә алыштырырга;
7) 31 пунктны үз көчен югалткан дип танырга;
8) 7 бүлек исемендә «формалаштыру» сүзеннән соң «һәм куллану» сүзләренә
өстәргә;
9) түбәндәге эчтәлектәге 39,40 пунктлар өстәргә
«39. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладлар, компенсация һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләр исәпләү барлык китапханә, музейлар,
башка музей тибындагы учреждениеләр һәм мәдәни-ял учреждениеләре
хезмәткәрләренә агымдагы финанс елына мәдәният учреждениесенең финансхуҗалык эшчәнлеге планында каралган акчалар исәбеннән гамәлгә ашырыла.
40. Китапханәләрнең, музейларның, башка музей тибындагы учреждениеләрнең
һәм мәдәни-ял учреждениеләренең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын үтәү
барышында барлык финанс тәэминат чыганаклары хисабына хасил булган хезмәт
өчен түләү фондын экономияләү, тиешле чорда (ай, квартал, ел) түләүле хезмәтләр
күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, әлеге Нигезләмә нормаларын исәпкә
алып кабул ителгән китапханәләр, музейлар, башка музей тибындагы
учреждениеләр һәм мәдәни-ял учреждениеләренең локаль норматив актлары
нигезендә кызыксындыру түләүләренә юнәлдерелергә мөмкин
Хезмәт өчен түләү фондын экономияләү булганда, кызыксындыру түләүләре
экономияләнгән хезмәт өчен түләү фонды барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәриквалификация төркеме хезмәткәрләренә түләнә.
Тиешле чорда хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына
китапханәләрнең, музейларның, башка музей тибындагы учреждениеләрнең һәм
мәдәни-ял учреждениеләре җитәкчеләренең, белгечләренең һәм хезмәткәрләренең,
медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләренең гомуми тармак һөнәрләренең һөнәри
квалификация төркемнәре хезмәткәрләренә, шул чорда эш вакыты нормаларын
(хезмәт вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты нормасын исәпкә алып, «Хезмәт өчен
түләүнең минималь күләме турында» 2000 елның 19 июнендәге 82-ФЗ номерлы
Федераль закон белән агымдагы елның 1 гыйнварына билгеләнгән өч минималь
хезмәт хакыннан артмаска тиеш.
Хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына китапханә, музей, башка
музей тибындагы учреждениеләр һәм мәдәни-ял учреждениеләре җитәкчеләренә
кызыксындыру түләүләре күләме Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.
Түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, китапханә, музей,
башка музей тибындагы учреждениеләр, мәдәни-ял учреждениеләренең финансхуҗалык эшчәнлеге планын үтәү барышында барлыкка килгән хезмәт өчен түләү
фондын экономияләүне куллану өчен җаваплылык китапханә, музейлар, башка
музей тибындагы учреждениеләр һәм мәдәни-ял учреждениеләре җитәкчеләренә
йөкләнә.».
4. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/9 номерлы Карары белән
расланган
Яр Чаллы шәһәре муниципаль башкару сәнгате учреждениеләре
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мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең һөнәри квалификация
төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү шартлары турында Нигезләмәгә
түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 2 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Хезмәт өчен түләү системасы - база окладлары, вазыйфаи окладлар
күләмнәрен, шулай ук федераль законнар һәм Россия Федерациясенең һәм
Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, муниципаль
хокукый актлар нигезендә билгеләнгән компенсация һәм кызыксындыру
характерындагы түләүләрне дә кертеп, учреждение хезмәткәрләренә хезмәт өчен
түләү шартларын һәм күләмнәрен билгели торган нормалар җыелмасы;»;
2) түбәндәге эчтәлекле 4.1 пункт өстәргә:
4.1. Муниципаль башкару сәнгате учреждениеләре җитәкчеләре:
1) Муниципаль башкару сәнгате учреждениеләре хезмәткәрләренең белем алу
һәм эш стажы (белгечлеге, билгеле бер вазыйфада эшләве буенча) һәм башка
нигезләрне тикшерәләр, алар нигезендә муниципаль башкару сәнгате
учреждениеләре хезмәткәрләренең хезмәт хакы ставкалары (вазыйфаи окладлары)
күләме билгеләнә;
2) ел саен муниципаль башкару сәнгате учреждениеләре хезмәткәрләренең
тарификация исемлекләрен төзиләр һәм раслыйлар;
3) барлык муниципаль башкару сәнгате учреждениеләре хезмәткәрләренең
хезмәт хакын вакытында һәм дөрес итеп билгеләү өчен җавап бирәләр.»;
3) 2 нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Башкару сәнгате хезмәткәрләренең база окладларын билгеләү
Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми квалификацияле эшчеләр, аттестацияне уңышлы узган
белем, урта
хезмәткәрләр әзерләү
затка «бакалавр», «магистр»
гомуми белем программалары буенча
яки «дипломлы белгеч»
урта һөнәри белем, урта
квалификацияләрен бирү
звено белгечләрен
белән расланган югары
әзерләү программалары
һөнәри белем
буенча урта һөнәри
белем, тулы булмаган
югары белем

1

2

3

4

«Техник башкаручылар һәм ярдәмче состав артистлары вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Театр
һәм
концерт
оешмаларының ярдәмче
составы артисты

14 726

-

-

Цирк номеры ассистенты

14 726

-

-
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Билет тикшерүче

14 726

-

-

«Урта звено башкару сәнгате хезмәткәрләре вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе
Кинотеатрларга,
рестораннарга, кафеларга
һәм
бию
мәйданчыкларына хезмәт
күрсәтүче
оркестр
(ансамбль) артисты

14 737

17 587

-

Цирк дрессировщигы

14 737

17 587

-

Билет кассалары мөдире

14 737

17 587

-

Суфлер

14 737

17 587

-

Икенче квалификация дәрәҗәсе
Цирк балеты артисты

14 737

17 587

20 152

Режиссер,
дирижер,
балетмейстер, хормейстер
ассистентлары

14 737

17 587

20 152

Костюмнар
мөдире

14 737

17 587

-

Режиссер ярдәмчесе

14 737

17 587

20 152

Сөйләм техникасы буенча
репетитор

14 737

17 587

20 152

бүлмәсе

«Әйдәүче звено башкару сәнгате хезмәткәрләре вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе
Аккомпаниаторконцертмейстер

14 767

17 721

20 580

Музыкаль
комедия
(оперетта),
музыкальдрама,
драма
театрларында,
яшь
тамашачылар
театрларында,
курчак
театрларында, циркларда
хор артисты

14 767

17 721

20 580

Икенче квалификация дәрәҗәсе
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Администратор, өченче
квалификация дәрәҗәсенә
кертелгән
администраторлардан
тыш

14 767

17 721

20 580

Артист- һава гимнасты

14 767

17 721

-

«Эквилибр»
артисты

жанры

14 767

17 721

-

Хайваннар
дрессурасы
жанры артисты

14 767

17 721

-

Жонглёрлык
артисты

14 767

17 721

20 580

Иллюзия жанры артисты

14 767

17 721

20 580

Ат дрессурасы
артисты

жанры

14 767

17 721

-

Комик артист, буффонада
клоуны,
музыкаль
эксцентрик, сатирик

14 767

17 721

20 580

Җыр
һәм
бию
ансамбльләре оркестры
артисты

14 767

17 721

20 580

Спорт-акробатик
артисты

жанр

14 767

17 721

-

Опера
һәм
театрларында
артисты

балет
хор

14 767

17 721

20 580

Эстрада
оркестры
(ансамбль)
артисты
оркестрның
өченчебишенче
квалификация
дәрәҗәсенә
караган
артистлардан тыш, барлык
артистлар

14 767

17 721

20 580

Артистлар
- концерт
башкаручылары (барлык
жанрлар), ярдәмче состав
артистлары концерт
башкаручыларыннан тыш

14 767

17 721

20 580

Тавыш операторы

14 767

17 721

20 580

жанры
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Репертуар
редактор

буенча

14 767

17 721

20 580

Балет буенча репетитор

14 767

17 721

20 580

Вокал буенча репетитор

14 767

17 721

20 580

Өченче квалификация дәрәҗәсе
Опера
һәм
балет
театрларында, музыкаль
комедия
театрларында
(оперетта),
музыкальдрама,
драма
театрларында, театрларда,
курчак
театрларында,
циркларда,
концерт
оешмаларында
администратор,
өлкән
администратор

14 767

17 721

20 580

Курчак театры артисты
(курчак уйнатучы)

14 767

17 721

20 580

Балет артисты

14 767

17 721

20 580

14 767

17 721

20 580

Драма артисты

14 767

17 721

20 580

Оркестр артисты

14 767

17 721

20 580

Җыр
һәм
бию
ансамбльләре оркестры
артисты,
эстрада
оркестры
(ансамбль)
артисты
беренче
скрипка
һәм
виолончельләрнең өченче
һәм дүртенче пультлары,
икенче скрипка, альт,
контрабасларның икенче
пультлары,
икенче
флейта, икенче гобой,
икенче кларнет, икенче
фагот,
икенче
һәм
дүртенче
валторна,
икенче торба, икенче
тромбон,
вак
бәрмә

14 767

17 721

20 580

Җыр
һәм
ансамбленең,
коллективының
артисты

бию
бию
балет
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инструментлар,
икенче
арфа, рояль-челеста
Симфония,
камера,
эстрада-симфоник, тынлы
оркестрлар, халык уен
кораллары
оркестры
артисты, дүртенче һәм
бишенче квалификация
дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән тыш

14 767

17 721

20 580

Җыр һәм бию ансамбле
хоры, хор коллективы
артисты

14 767

17 721

20 580

Артист-вокалист (солист)

14 767

17 721

20 580

Манеж
инспекторы
(тамаша алып баручы)

14 767

17 721

-

Вокал (балет) классы
буенча концертмейстер

14 767

17 721

20 580

Редактор
редактор)

(музыкаль

14 767

17 721

20 580

номерлары

14 767

17 721

-

Иҗат жанрлары буенча
белгеч

14 767

17 721

20 580

Ут буенча рәссам

14 767

17 721

20 580

Рәссам-бутафор

14 767

17 721

20 580

Рәссам-гример

14 767

17 721

20 580

Рәссам-декоратор

14 767

17 721

20 580

Рәссам-конструктор

14 767

17 721

20 580

Театр костюмы рәссаммодельеры

14 767

17 721

20 580

Рәссам-куючы

14 767

17 721

20 580

Рәссам-сынчы

14 767

17 721

20 580

Цирк
репетиторы

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе
Җыр

һәм

бию

14 767

17 721

20 580
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ансамбльләре оркестры
артисты,
эстрада
оркестры
(ансамбль)
артисты-концертмейстер
һәм беренче скрипка,
икенче скрипка, альт,
виолончель,
контрабас,
күрсәтелгән төркем уен
коралларының
пульты,
агач һәм бакыр тынлы уен
коралларының
беренче
тавышлары һәм аларның
көйләүчеләре,
беренче
арфа, бас-тромбон, туба,
литавры
концертмейстеры
һәм
концертмейстер
урынбасары
Симфоник,
камера,
эстрада-симфоник, тынлы
оркестрлар, халык уен
кораллары
оркестры
артисты
беренче
скрипка
һәм
виолончельләрнең өченче
һәм дүртенче пультлары,
икенче скрипка, альт,
контрабасларның икенче
пультлары,
икенче
флейта, икенче гобой,
икенче кларнет, икенче
һәм
дүртенче
валторналар,
икенче
торба, икенче тромбон,
кечкенә
бәрмә
уен
кораллары
(симфония,
камера,
эстрадасимфоник оркестрларда),
флейта, гобой, фагот
концертмейстерлары һәм
концертмейстерлар
урынбасарлары; беренче,
икенче
һәм
өченче
кларнет,
валторна,
саксофон, торба, тромбон,
туба, кларнет, баритон,
тенор,
бәрмә
уен
кораллары, контрабаслар
(тынлы
оркестрларда),

14 767

17 721

20 580
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концертмейстерлар һәм
концертмейстерлар
урынбасарлары,
рус
халык уен коралларында
(балалайка, домра, баян,
гөслә, жалейка, Владимир
рожогы һ. б.) виртуоз
уйнаучы
оркестр
солистлары (халык уен
кораллары
оркестры
өчен)
Лектор-сәнгать
белгече
(музыка белгече)

14 767

17 721

20 580

Баш режиссер ярдәмчесе
(баш
дирижер,
баш
балетмейстер,
сәнгать
җитәкчесе
ярдәмчесе),
труппа мөдире

14 767

17 721

20 580

Нәфис сүз остасы

14 767

17 721

20 580

Бишенче квалификация дәрәҗәсе
Җыр
һәм
бию
ансамбльләре оркестры
артисты,
эстрада
оркестры
(ансамбль)
артисты-әйдәүче
концертмейстер,
уен
кораллары
төркеме
җитәкчесе

14 767

17 721

20 580

Симфоник,
камера,
эстрада-симфоник, тынлы
оркестрлар, халык уен
кораллары
оркестры
артисты
беренче
скрипка
һәм
виолончельләр,
икенче
скрипка,
альт,
контрабасов,
бастромбон, тубар, агач һәм
бакыр
тынлы
уен
коралларының
беренче
тавышлары һәм аларны
көйләүләре, беренче арфа,
литавры, рояль, гитара,
аккордеон, кечкенә бәрмә

14 767

17 721

20 580
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уен кораллары,
җайланма
концертмейстеры
концертмейстер
ярдәмчесе

бәрмә
һәм

«Башкарма сәнгать учреждениеләре җитәкчеләре составы вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе
Тавыш режиссеры

14 787

18 034

20 899

Режиссер
(дирижер,
балетмейстер,
хормейстер),
икенче
квалификация дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Икенче квалификация дәрәҗәсе
Балетмейстер-куючы,
өченче
квалификация
дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Иҗат коллективы, цирк
конвейеры программасы
директоры

14 787

18 034

20 899

Музыкаль бүлек мөдире,
өченче
квалификация
дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Сәнгать-куелыш
өлеше
мөдире,
өченче
квалификация дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Опера
һәм
балет
театрларында режиссер
(дирижер, балетмейстер,
хормейстер)

14 787

18 034

20 899

Режиссер-куючы, өченче
квалификация дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Әдәби-драматик
бүлек
җитәкчесе,
өченче
квалификация дәрәҗәсенә

14 787

18 034

20 899
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кертелгәннәрдән башка
Өченче квалификация дәрәҗәсе
Опера
һәм
балет
театрларында
балетмейстер-куючы

14 787

18 034

20 899

Баш
балетмейстер,
дүртенче квалификация
дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Баш дирижер, дүртенче
квалификация дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Баш режиссер, дүртенче
квалификация дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Баш
хормейстер,
дүртенче квалификация
дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Баш рәссам, дүртенче
квалификация дәрәҗәсенә
кертелгәннәрдән башка

14 787

18 034

20 899

Опера
һәм
балет
театрларында, музыкаль
комедия
театрларында,
музыкаль-драма,
драма
театрларында,
яшь
тамашачылар
театрларында,
курчак
театрларында,
мөстәкыйль музыка һәм
бию коллективларында,
циркларда
музыкаль
бүлек мөдире

14 787

18 034

20 899

Опера
һәм
балет
театрларында, музыкаль
комедия
театрларында,
музыкаль-драма,
драма
театрларында,
курчак
театрларында,
мөстәкыйль музыка һәм
бию коллективларында,

14 787

18 034

20 899
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концерт
залларында,
циркларда
сәнгатькуелыш бүлеге мөдире
Опера
һәм
балет
театрларында режиссеркуючы

14 787

18 034

20 899

Опера
һәм
театрларында
драматик
җитәкчесе

14 787

18 034

20 899

балет
әдәбибүлек

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе
Опера
һәм
балет
театрларында, музыкаль
комедия
театрларында,
музыкаль-драма
театрларында, циркларда,
мөстәкыйль музыка һәм
бию
коллективларында
баш балетмейстер

14 787

18 034

20 899

Опера
һәм
балет
театрларында,
музыка
комедиясе театрларында,
музыкаль-драма
театрларында, театрларда,
курчак
театрларында,
мөстәкыйль музыка һәм
бию коллективларында,
филармония һәм концерт
оешмалары составындагы
симфоник, камера, тынлы
оркестрларда һәм халык
уен
кораллары
оркестрларында,
циркларда баш дирижер

14 787

18 034

20 899

Опера
һәм
балет
театрларында, музыкаль
комедия
театрларында,
музыкаль-драма
театрларында,
филармонияләрдә
һәм
концерт оешмаларында,
мөстәкыйль музыка һәм
бию коллективларында,
циркларда
баш
хормейстер

14 787

18 034

20 899
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Опера
һәм
балет
театрларында, музыкаль
комедия
театрларында,
музыкаль-драма,
драма
театрларында,
яшь
тамашачылар
театрларында,
курчак
театрларында, циркларда
баш режиссер

14 787

18 034

20 899

Опера
һәм
балет
театрларында, музыкаль
комедия
театрларында,
музыкаль-драма
театрларында,
драма
театрларында, театрларда,
курчак
театрларында,
циркларда баш рәссам

14 787

18 034

20 899";

4) 2 бүлектәге таблицада «урта звено мәдәният, сәнгать һәм кинематография
хезмәткәрләре вазыйфалары» сүзләрен «урта звено башкару сәнгате хезмәткәрләре
вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме» сүзләренә алыштырырга;
5) түбәндәге эчтәлектәге 25.1 пункт өстәргә:
«25.1. Муниципаль
башкару
сәнгате
учреждениеләре
хезмәткәрләре
эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру һәм «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру
чаралары турында» 2012 елның 7 маендагы 597 номерлы Россия Федерациясе
Президенты Указы белән билгеләнгән максатчан күрсәткечләрнең ирешелгән
дәрәҗәсен саклап калу максатларында мәдәният хезмәткәрләренә төп эш урыны һәм
төп вазыйфасы буенча акчалата бүләкләү түләве бирелергә мөмкин.»;
6) 29 пункттагы 5 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5 таблица
Мәдәният учреждениеләре җитәкчеләренең окладлары
Учреждение
тибы

Хезмәткә
түләү буенча
төркем

Айлык оклад күләме, мең сумнарда
1

2

3

4

5

6

7

8

Ставкаларның, 10,999 11дән 31дән 51дән 76дан 151дән 301дән 501дән
хезмәткәрләрн кадәр 30,999 50,999 75,999 150,999 300,999 500,999 артык
ең штат саны
кадәр кадәр кадәр кадәр
кадәр
кадәр
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Театр

-

-

39,0

41,0

44,0

54,0

54,0

59,0

Концерт
оешмалары

-

39,0

44,0

49,0

54,0

59,0

-

-

Цирк

-

34,0

-

-

-

44,0

-

-
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Башкалар

22,0

37,0

-

38,0

39,0

-

-»;

7) 31 пунктны үз көчен югалткан дип танырга;
8) 7 бүлек исемендә «формалаштыру» сүзеннән соң «һәм куллану» сүзләрен
өстәргә;
9) 38 пунктта «башкару сәнгате» сүзләрен «муниципаль башкару сәнгате
учреждениеләре» сүзләренә алыштырырга;
10) түбәндәге эчтәлекле 38.1, 38.2 пунктлар өстәргә
«38.1. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладларны, компенсация һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләүләр агымдагы финанс елына
башкарма сәнгать учреждениесенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында каралган
акчалар исәбеннән муниципаль башкару сәнгать учреждениеләренең барлык
хезмәткәрләренә карата гамәлгә ашырыла.
38.2. Башкару сәнгате учреждениеләренең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын
үтәү барышында барлык финанс тәэмин итү чыганаклары, шул исәптән түләүле
хезмәт күрсәтүләрдән алынган керемнәрне дә кертеп, тиешле чорда (ай, квартал, ел)
экономияләнгән хезмәткә түләү фондын, башкару сәнгате учреждениеләренең әлеге
Нигезләмә нормаларын исәпкә алып кабул ителгән локаль норматив актлары
нигезендә, кызыксындыру түләүләренә юнәлдерелергә мөмкин.
Хезмәт өчен түләү фондын экономияләү булганда, кызыксындыру түләүләре
экономияләнгән хезмәт өчен түләү фонды барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәри
квалификация төркеме хезмәткәрләренә түләнә.
Тиешле чорда хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына башкару
сәнгате учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре, медицина һәм
фармацевтика хезмәткәрләренең гомуми тармак һөнәрләренең һөнәри квалификация
төркемнәре хезмәткәрләренә, шул чорда эш вакыты нормаларын (хезмәт
вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты нормасын исәпкә алып, «Хезмәт өчен түләүнең
минималь күләме турында» 2000 елның 19 июнендәге 82-ФЗ номерлы Федераль
закон белән агымдагы елның 1 гыйнварына билгеләнгән өч минималь хезмәт
хакыннан артмаска тиеш.
Башкару сәнгате учреждениесе җитәкчесенә хезмәт өчен түләү фондын
экономияләү хисабына кызыксындыру түләвенең күләме Башкарма комитет
тарафыннан билгеләнә.
Башкару сәнгате учреждениеләренең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын үтәү
барышында барлык финанс белән тәэмин итү чыганаклары хисабына барлыкка
килгән экономияләнгән хезмәт өчен түләү фондын кулланган өчен җаваплылык,
түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, башкару сәнгате
учреждениесе җитәкчесенә йөкләнә.»;
11) күрсәтелгән Нигезләмәгә кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЕ, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, СОВЕТ СОЦИАЛИСТИК
РЕСПУБЛИКАЛАР СОЮЗЫНЫҢ, СОВЕТ СОЦИАЛИСТИК РЕСПУБЛИКАЛАР СОЮЗЫ
СОСТАВЫНДА СОЮЗДАШ ҺӘМ АВТОНОМИЯЛЕ РЕСПУБЛИКАЛАРНЫҢ
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КЫЗЫКСЫНДЫРУ ХАРАКТЕРЫНДАГЫ ТҮЛӘҮЛӘР БИРЕЛӘ ТОРГАН ДӘҮЛӘТ
БҮЛӘКЛӘРЕ, МАКТАУЛЫ ИСЕМНӘРЕ ИСЕМЛЕГЕ

№
т/б

Мактаулы исем, дәүләт бүләге атамасы

1
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, дәүләт бүләкләре
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 Республикалар Союзының мактаулы исемнәре
3.1. СССРның халык артисты
3.2. СССРның халык рәссамы
4. Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы союздаш
республикаларның мактаулы исемнәре
4.1. Атказанган пропагандачы
4.2. Халык артисты
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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 мәдәният-мәгариф эше хезмәткәре
4.15. Атказанган мәдәният хезмәткәре
4.16. Атказанган китапханәче
4.17. Гамәли сәнгать мастеры
4.18. Атказанган халык иҗаты остасы
4.19. Атказанган фән эшлеклесе
5. Совет Социалистик Республикалар Союзы составындагы автономияле
республикаларның мактаулы исемнәре
5.1. Атказанган төзүче
5.2. Халык артисты
5.3. Атказанган артист
5.4. Атказанган сәнгать эшлеклесе
5.5. Халык рәссамы
5.6. Атказанган рәссам
5.7. Халык язучысы
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5.8. Атказанган язучы
5.9. Халык шагыйре
5.10. Атказанган журналист
5.11. Атказанган мәдәният хезмәткәре
5.12. Атказанган китапханәче
5.13. Атказанган фән һәм мәдәният эшлеклесе
5.14. Атказанган фән һәм техника эшлеклесе
5.15. Атказанган фән эшлеклесе.»;
5. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/9 номерлы Карары белән
расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль мәдәният учреждениеләренең фәнни
тикшеренүләр һәм эшләнмәләр өлкәсе хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри
квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында
Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 2 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«хезмәт өчен түләү системасы-база окладлары, вазыйфаи окладлары
күләмнәрен,
шулай ук федераль законнар һәм Россия Федерациясенең һәм
Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, муниципаль
хокукый актлар нигезендә билгеләнгән компенсация һәм кызыксындыру
характерындагы түләүләрне кертеп, учреждение хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү
шартларын һәм күләмнәрен билгели торган нормалар җыелмасы;»;
3) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Фәнни тикшеренүләр өлкәсе хезмәткәрләренең база окладларын билгеләү
Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта
гомуми
белем

1

2

квалификацияле эшчеләр, хезмәткәрләр аттестацияне уңышлы
әзерләү программалары буенча урта узган затка «бакалавр»,
һөнәри белем, урта звено белгечләрен
«магистр» яки
әзерләү программалары буенча урта
«дипломлы белгеч»
һөнәри белем, тулы булмаган югары
квалификацияләрен
белем
бирү белән расланган
югары һөнәри белем
3

4

Фәнни тикшеренүләр өлкәсе фәнни хезмәткәрләре һәм структур бүлекчәләр җитәкчеләре
вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Фәнни хезмәткәрләр
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Беренче квалификация дәрәҗәсе
Кече
фәнни
хезмәткәр

15 295

19 620

21 632

Фәнни
хезмәткәр

15 295

19 620

21 632

Икенче квалификация дәрәҗәсе
Өлкән фәнни
хезмәткәр

-

20 584

22 730

Өченче квалификация дәрәҗәсе
Әйдәүче фәнни
хезмәткәр

-

20 719

22 885

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе
Баш
фәнни
хезмәткәр

-

21 520

23 797

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре
Дүртенче квалификация дәрәҗәсе
Гыйльми
секретарь

-

21 520

23 797

Квалификацияле эшчеләр (хезмәткәрләр) әзерләү программалары буенча урта
һөнәри белемгә, урта звено белгечләрен әзерләү программалары буенча урта һөнәри
белемгә, тулы булмаган югары белемгә ия булган, «музейның кече фәнни
хезмәткәре» вазыйфасын биләүче хезмәткәрләрнең база оклады 19 620 сум
күләмендә билгеләнә.
«Музейның фәнни хезмәткәре» һәм «музейның өлкән фәнни хезмәткәре»
вазыйфаларын биләүче, аттестацияне уңышлы узган затка «бакалавр», «магистр»
яки «дипломлы белгеч» квалификацияләрен бирү белән раслана торган югары
һөнәри белемгә ия булган хезмәткәрләрнең база оклады 22 730 сум күләмендә
билгеләнә.»;
3) түбәндәге редакциядәге 25.1 пунктын өстәргә:
«25.1. Мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген
арттыру һәм максатчан күрсәткечләрнең ирешелгән дәрәҗәсен саклап калу
максатларында «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары турында» 2012
елның 7 маендагы 597 номерлы Россия Федерациясе Президенты Указы нигезендә
фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр өлкәсе хезмәткәрләренә төп эш урыны һәм
төп вазыйфасы буенча бер тапкыр кызыксындыру түләве бирелергә мөмкин.».
6. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/9 номерлы карары белән
расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль мәдәният учреждениеләренең эшчеләр,
сәнгать һәм кинематография эшчеләренең һөнәри квалификация төркемнәре
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хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында Нигезләмәгә түбәндәге
үзгәрешләр кертергә:
1) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Мәдәният эшчеләренең база окладларын билгеләү
4. Мәдәният эшчеләренең база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме,
сумнарда

1

2

«Беренче дәрәҗә эшчеләрнең гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә эшчеләрнең гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 839»;

2) түбәндәге эчтәлекле 13.1 пункт өстәргә:
«13.1. Муниципаль мәдәният учреждениеләренең эшче, сәнгать һәм
кинематография эшчеләре һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренә
премия түләүләренә тәкъдим ителгән хезмәт өчен түләү фонды күләме төп вазыйфа
һәм төп эш урыны буенча хезмәткәрләргә хезмәт хакы (хезмәт хакы ставкалары,
вазыйфаи окладлар) һәм кызыксындыручы башка түләүләрне түләүгә каралган
хезмәт өчен түләү фондының кимендә 2 процентын тәшкил итә »;
3) түбәндәге эчтәлекле 13.2 пунктын өстәргә:
«13.2. Мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләре эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген
арттыру һәм максатчан күрсәткечләрнең ирешелгән дәрәҗәсен саклап калу
максатларында «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары турында» 2012
елның 7 маендагы 597 номерлы Россия Федерациясе Президенты Указында каралган
төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча муниципаль мәдәният учреждениеләренең
эшче, сәнгать һәм кинематография һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренә бер тапкыр кызыксындыру түләве бирелергә мөмкин.».
7. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/9 номерлы Карары белән
расланган
Яр Чаллы шәһәре муниципаль мәдәният учреждениеләре
җитәкчеләренең, белгечләренең һәм хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләренең
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары
турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
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1) 2 пунктның 1, 2 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«хезмәт өчен түләү системасы-база окладлары, вазыйфаи окладлары
күләмнәрен,
шулай ук федераль законнар һәм Россия Федерациясенең һәм
Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, муниципаль
хокукый актлар нигезендә билгеләнгән компенсация һәм кызыксындыру
характерындагы түләүләрне кертеп, учреждение хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү
шартларын һәм күләмнәрен билгели торган нормалар җыелмасы;»;
хезмәт хакының база оклады, база ставкасы – тиешле һөнәри квалификация
төркеменә керүче эшче яки җитәкче, белгеч, техник башкаручы һөнәре буенча
һөнәри эшчәнлекне гамәлгә ашыручы учреждение хезмәткәренең компенсация һәм
кызыксындыру түләүләрен исәпкә алмыйча хезмәт хакы ставкасы, оклады;»;
2) 2 пунктның 4 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«хезмәткәрнең хезмәт хакы (хезмәт өчен түләү) - хезмәткәрнең
квалификациясенә, башкарыла торган эшнең катлаулылыгына, санына, сыйфатына
һәм шартларына бәйле рәвештә хезмәт өчен түләү, шулай ук компенсация һәм
кызыксындыру түләүләре;»;
3) 2 нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Муниципаль мәдәният учреждениеләре эшчеләренең гомумтармак
һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладларын
билгеләү
4. Муниципаль мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең гомуми тармак
һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары
түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

«Беренче дәрәҗә эшчеләрнең гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә эшчеләрнең гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 839

5. Муниципаль мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм
хезмәткәрләренең гомумтармак вазыйфаларың һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмә билгеләнә:
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Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

«Беренче дәрәҗә хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 535

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

14 721

«Өченче дәрәҗә хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

14 911

Икенче квалификация дәрәҗәсе

15 104

Өченче квалификация дәрәҗәсе

15 301

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

15 502

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

15 728

«Дүртенче дәрәҗә хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

16 640

Икенче квалификация дәрәҗәсе

16 840

Өченче квалификация дәрәҗәсе

17 040

6. Җитәкчеләрнең,
белгечләрнең
һәм
хезмәткәрләрнең
гомумтармак
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәренең һөнәри квалификация
дәрәҗәсенә туры килүе норматив хокукый актлар нигезендә кабул ителә.
Берләштерү тәртибендә, шулай ук тулы булмаган эш вакыты шартларында
эшләүче хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү эшләнгән вакытка яки башкарылган эш
күләменә пропорциональ рәвештә башкарыла. Төп вазыйфа буенча, шулай ук
берләштерү тәртибендә биләгән вазыйфа буенча хезмәт хакы күләмен билгеләү һәр
вазыйфа буенча аерым башкарыла.»;
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4) түбәндәге эчтәлекле 19.1 пунктын өстәргә:
«19.1 Муниципаль мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре, белгечләре һәм
хезмәткәрләренең гомумтармак һөнәрләре һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренә премия түләүләренә тәкъдим ителгән хезмәт өчен түләү фонды
күләме төп вазыйфа һәм төп эш урыны буенча хезмәткәрләргә хезмәт хакы (хезмәт
хакы ставкалары, вазыйфаи окладлар) һәм стимуллаштыручы башка түләүләрне
түләүгә каралган хезмәт өчен түләү фондының кимендә 2 процентын тәшкил итә»;
8. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/8 номерлы Карарына
(Шәһәр Советының 2018 елның 8 ноябрендәге 27/10, 2009 елның 23 маендагы 31/6,
2019 елның 6 декабрендәге 34/7, 2020 елның 11 августындагы 41/8 номерлы
Карарлары редакциясендә) Яр Чаллы шәһәренең муниципаль белем бирү
оешмалары һәм аерым муниципаль оешмалары җитәкчеләренең һәм
хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр
кертергә:
1) 2 нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Гомуми белем бирү оешмаларында хезмәткәрләренең база
окладларын билгеләү
7. Гомуми белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең база
окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә:
Квалификаци
я дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта
гомуми белем

3

квалификацияле
аттестацияне
эшчеләр
уңышлы узган затка
(хезмәткәрләр)
«бакалавр»,
әзерләү
«магистр» яки
программалары
«дипломлы белгеч»
буенча урта һөнәри квалификацияләрен
белем, урта звено
бирү белән
белгечләрен әзерләү
расланган югары
программалары
һөнәри белем
буенча урта һөнәри
белем, тулы булмаган
югары белем
4

5

Беренче дәрәҗә укыту-ярдәмче персоналның һөнәри квалификация төркеме
Беренче
Вожатый
квалификация
Тәрбияче
дәрәҗәсе
ярдәмчесе
Укыту
секретаре

бүлеге

13 617

-

-

13 617

-

-

13 617

13 890

-

Икенче дәрәҗә укыту-ярдәмче персоналның һөнәри-квалификация төркеме
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Беренче
Режим
буенча
квалификация дежур
дәрәҗәсе
Кече тәрбияче
Икенче
Мәгариф оешмасы
квалификация диспетчеры
дәрәҗәсе
Режим
буенча
өлкән дежур

-

14 000

14 010

13 700

14 000

-

-

14 200

14 210

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
Хезмәт
буенча
квалификация инструктор
дәрәҗәсе
Физик
культура
инструкторы

-

14 480

16 700

-

14 487

16 720

-

-

16 720

-

14 493

16 732

Өлкән инструкторметодист

-

-

16 732

Өстәмә белем бирү
өлкән педагогы

-

-

16 732

Өлкән
укытучы

-

-

16 732

Музыкаль җитәкче
Өлкән вожатый
Икенче
Концертмейстер
квалификация
Өстәмә белем бирү
дәрәҗәсе
педагогы
Педагогоештыручы
Социаль педагог
Тренер-укытучы
Инструкторметодист
Өченче
Тәрбияче
квалификация
Производство
дәрәҗәсе
укыту мастеры
Педагог-психолог

тренер-
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Методист

-

-

16 732

-

14 495

16 736

Өлкән тәрбияче

-

-

16 736

Өлкән методист

-

-

16 736

Тьютор
(югары
һәм өстәмә һөнәри
белем
бирү
өлкәсендә эшләүче
тьютордан тыш)

-

-

16 736

Укытучыдефектолог

-

-

16 736

Укытучы-логопед
(логопед)

-

-

16 736

Педагогкитапханәче

-

-

16 736

Дүртенче
Укытучы
квалификация (профессордәрәҗәсе
укытучылар
составына
кертелгән
укытучылар
вазыйфаларыннан
тыш)
Укытучы-тормыш
иминлеге
нигезләрен
оештыручы
Физик
җитәкчесе

тәрбия

Укытучы

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Гомуми белем бирү
Беренче
квалификация программасын һәм
балаларга
өстәмә
дәрәҗәсе
белем бирү белем
бирү программасын
гамәлгә ашыручы
структур
бүлекчәләр, белем
бирү
эшчәнлеген
методик
һәм
мәгълүмати-

-

-

16 801
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технологик тәэмин
итү буенча дәүләт
вәкаләтләрен
гамәлгә ашыручы
оешма
(икенче
квалификация
дәрәҗәсенә караган
структур
бүлекчәләр
җитәкчеләре
вазыйфаларыннан
тыш)

Икенче
Белем
бирү
квалификация программасын һәм
дәрәҗәсе
балаларга өстәмә
белем
бирү
программасын
гамәлгә ашыручы
аерым
структур
бүлекчә
мөдире
(начальнигы),
кабинет,
лаборатория,
бүлек,
бүлек,
сектор,
укытуконсультация
пункты,
укыту
(укытуҗитештерү)
остаханәсе,
уку
хуҗалыгы
һәм
башкалар.

-

-

16 864

8. Гомуми белем бирү оешмаларында мәдәният, сәнгать һәм кинематография
хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең
база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Вазыйфа исеме

1

Айлык база оклады күләме, сумнарда
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

аттестацияне уңышлы
узган затка «бакалавр»,
«магистр» яки
«дипломлы белгеч»
квалификацияләрен
бирү белән расланган
югары һөнәри белем

2

3

4
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«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең урта звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Аккомпаниатор

14 726

15 237

15 537

Мәдәният оештыручы
«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең әйдәүче звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Китапханәче

14 726

15 737

18 237

Тавыш операторы
Әйдәүче китапханәче
Рәссам-декоратор
Баш китапханәче
«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфалары»
һөнәри квалификация төркеме
Китапханәнең
(сектор) мөдире

бүлек

-

16 937

19 537

Музей бүлеге (секторы)
мөдире

9. Гомуми белем бирү оешмаларында медицина һәм фармацевтика
хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең
база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады
күләме, сумнарда

1

2

3

«Беренче дәрәҗәе медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация Авыруларны караучы кече шәфкать туташы
дәрәҗәсе

13 617

«Урта медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация Дәвалау физкультурасы буенча инструктор
дәрәҗәсе

15 237

Икенче квалификация Диета буенча шәфкать туташы
дәрәҗәсе

15 737

Өченче квалификация Шәфкать туташы

16 237
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дәрәҗәсе

Физиотерапия буенча шәфкать туташы
Массаж буенча шәфкать туташы

Дүртенче
квалификация
дәрәҗәсе

Фельдшер

Бишенче
квалификация
дәрәҗәсе

Өлкән шәфкать туташы

16 937

Шәфкать туташы процедура

Сәламәтлек саклау
(шәфкать туташы)

17 937

пункты

мөдире-фельдшер

«Табиблар һәм провизорлар» вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Икенче квалификация Табиб-белгечләр
(өченче
һәм
дүртенче
дәрәҗәсе
квалификация дәрәҗәләренә кертелгән табиббелгечләрдән тыш)

19 437

10. Вазыйфага алынган хезмәткәрләрнең белеме җитәкчеләр, белгечләр һәм
хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация белешмәсе яисә һөнәри
стандартлар белән билгеләнгән белем дәрәҗәсеннән түбәнрәк булган очракта,
мондый хезмәткәрләргә база оклады таләп ителгән белем дәрәҗәсе нигезендә
билгеләнә.
11. Вазыйфага алынган хезмәткәрләрнең белеме җитәкчеләр, белгечләр һәм
хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация белешмәсе яисә һөнәри
стандартлар белән билгеләнгән белем дәрәҗәсеннән югарырак булган очракта,
мондый хезмәткәрләргә база оклады таләп ителгән белем дәрәҗәсе нигезендә
билгеләнә.
2) 3 пунктның 3 нче таблицасындагы 4-7 нче юлларны яңа редакциядә бәян
итәргә:
«4.

Авыл җирендә һәм шәһәр тибындагы
поселокларда урнашкан, укыту рус телендә
алып
барылмаган
белем
бирү
оешмаларында 1-11 сыйныфларда рус теле,
5-11 сыйныфларда рус әдәбияты укыту

педагогик хезмәткәрләрнең дүртенче
вазыйфалары

5,0

структур
бүлекчәләр беренчеҗитәкчеләре вазыйфалары
икенче

5,0

5.

Авыл җирендә һәм шәһәр тибындагы педагогик хезмәткәрләрнең өченче
- 5,0
поселокларда урнашкан, укыту рус телендә вазыйфалары
дүртенче
алып барылмаган мәктәпкәчә төркемнәрдә
балаларны рус теленә өйрәтү

6.

Укыту рус телендә алып барылган гомуми педагогик хезмәткәрләрнең дүртенче
белем бирү оешмаларында туган телне вазыйфалары
(татар, чуаш, мари һ. б., рус теленнән тыш)
структур
бүлекчәләр беренче
һәм әдәбиятны укыту
җитәкчеләре вазыйфалары

5,0
5,0
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7.

Укыту
рус телендә
алып барылган педагогик хезмәткәрләрнең өченче
- 5,0»
мәктәпкәчә төркемнәрдә балаларны туган вазыйфалары
дүртенче .
телгә (татар, чуаш, мари һ. б., рус теленнән
тыш) өйрәтү

3) үбәндәге редакциядә бәян итеп, 56.2 пунктын өстәргә:
«56.2. Гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләре эшчәнлегенең
нәтиҗәлелеген арттыру һәм максатчан күрсәткечләрнең ирешелгән дәрәҗәсен
саклап калу максатларында «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары
турында» 2012 елның 7 маендагы 597 номерлы Россия Федерациясе Президенты
Указы нигезендә педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары һөнәри квалификация
төркеменә керүче хезмәткәрләргә төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча бер
тапкыр кызыксындыру түләве бирелергә мөмкин.».
4) 70 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартларында эшләүче хезмәткәрләргә,
шулай ук нормаль (төрле квалификация эшләрен башкарганда, һөнәрләрне
(вазыйфаларны) берләштергәндә, дәрестән тыш эштә, төнге вакытта һәм нормаль
эштән читләшкән башка шартларда эшләгәндә) эш өчен компенсация
характерындагы түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:


H
Bkh =  Ob × fk + P  × Dkh ,
HN



монда:
Bkh - компенсация характерындагы түләү;
Ob – әлеге Нигезләмәнең 2 бүлеге нигезендә кабул ителә торган гомуми белем
бирү оешмалары хезмәткәрләренең база оклады күләме;
Hfk - законда компенсация характерындагы түләү каралган фактта эшләнгән
вакыт;
HN – әлеге Нигезләмәнең 3 бүлегендә билгеләнгән гомуми белем бирү оешмасы
хезмәткәрләренең база оклады (хезмәт хакы ставкасы) өчен сәгать нормасы;
P-китап басу продукциясе һәм вакытлы басмалар белән тәэмин итүгә 100 сум
күләмендә компенсация педагогик хезмәткәрләргә укыту йөкләнешенә
пропорциональ, әмма төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаган күләмдә
билгеләнә;
Dkh – Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә билгеләнә торган
компенсация характерындагы түләү өчен өстәмә күләме.»;
5) 73 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«73. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартларында
эшләүче
хезмәткәрләрнең хезмәт хакы, нормаль эш шартларында эшләүче хезмәткәрләрнең
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хезмәт хакы белән чагыштырганда, хезмәт шартларын махсус бәяләү нигезендә,
база (вазыйфаи) окладының 4 проценты күләмендә арттырып билгеләнә.»;
6) 85 пункттагы 16 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«16 таблица
Гомуми белем бирү оешмалары җитәкчеләренең база окладлары һәм кызыксындыру
характерындагы түләүләр күләме

Җитәкче
хезмәтенә
түләү буенча
төркем

Күләмле күрсәткеч зурлыгы (уку елы
башына укучылар, тәрбияләнүчеләр саны),
кеше <*>

Төп оклад,
сумнарда

Кызыксындыру
характерындагы
түләүләр,
сумнарда

1

2

3

4

1

1 - 15

22 000

2 000

2

16 - 50

24 000

2 000

3

51 - 100

28 000

3 000

4

101 - 200

29 000

5 000

5

201 - 400

32 000

8 000

6

401 - 600

34 000

8 000

7

601 - 800

37 000

8 000

8

801 - 1 000

40 000

8 000

9

1 001 - 1 200

41 000

10 000

10

1 201 - 1 400

42 000

11 000

11

1 401 - 1 800

42 000

14 000

12

1 801 һәм артыграк

43 000

17 000

------------------------------<*> Ябык типтагы девиант тәртипле укучылар, җәза үтәтү системасының төзәтү учреждениеләре
каршындагы гомуми белем бирү оешмалары, озак дәвалануга мохтаҗ балалар өчен шифаханә
тибындагы гомуми белем бирү оешмалары, адаптацияләнгән белем бирү программаларын
гамәлгә ашыручы гомуми белем бирү оешмаларында укучылар контингенты 3 коэффициенты
белән исәпләнә.
Гомуми белем бирү оешмалары каршындагы интернатларда яшәүче укучылар контингенты 2
коэффициенты белән исәпкә алына.
Гомуми белем бирү оешмаларының мәктәпкәчә төркемнәрендә тәрбияләнүчеләрнең контингенты
1,5 коэффициенты белән исәпкә алына.
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Мәктәпара уку комбинатларында укучылар контингенты 0,5 коэффициенты белән исәпкә
алына.»;

7) 9 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«9 бүлек. Гомуми белем бирү оешмасында хезмәт өчен түләү фондын
формалаштыру һәм куллану тәртибе
88. Гомуми белем бирү оешмасының хезмәт өчен түләү фондын формалаштыру
агымдагы финанс елына гомуми белем бирү оешмасының нормативларга, күрсәтелә
торган хезмәтләр санына туры китереп билгеләнә торган акчалары күләме
чикләрендә гамәлгә ашырыла һәм гомуми белем бирү оешмасының финансхуҗалык эшчәнлеге планында чагылдырыла.
89. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладларны, компенсация һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләү гомуми белем бирү оешмасы
хезмәткәрләренә (эшче, мәдәният, сәнгать һәм кинематография һөнәрләренең
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләрен дә кертеп) агымдагы финанс
елына гомуми белем бирү оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында
каралган акчалар исәбеннән гамәлгә ашырыла.
90. Гомуми белем бирү оешмаларының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын
үтәү барышында барлыкка килгән хезмәт өчен түләү фонды экономиясе, финанс
ягыннан тәэмин итүнең барлык чыганаклары, шул исәптән тиешле чорда (ай,
квартал, ел) түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, гомуми
белем бирү оешмасының әлеге Нигезләмә нормаларын исәпкә алып кабул ителгән
локаль норматив актлары нигезендә кызыксындыру түләүләренә юнәлдерелергә
мөмкин.
Хезмәт өчен түләү фонды экономиясе хисабына кызыксындыру түләүләре
хезмәт өчен түләү фонды экономиясе барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәриквалификация төркеме (эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләре) хезмәткәрләренә карата башкарыла.
Тиешле чорда хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына гомуми белем
бирү оешмасы хезмәткәренә кызыксындыру түләве күләме шул чорда эш вакыты
нормаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты нормасын исәпкә алып,
«Хезмәт өчен түләүнең минималь күләме турында» 2000 елның 19 июнендәге 82ФЗ номерлы Федераль закон белән агымдагы елның 1 гыйнварына билгеләнгән өч
минималь хезмәт хакыннан артмаска тиеш (педагогик хезмәткәрләрнең һөнәриквалификация
төркемнәре,
гомуми
белем
бирү
оешмасы
җитәкчесе
вазыйфаларыннан тыш) .
Гомуми белем бирү оешмасы җитәкчесенә хезмәткә түләү фондын экономияләү
хисабына кызыксындыру түләве күләме Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.
Гомуми белем бирү оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын үтәү
барышында барлык финанс ягыннан тәэмин итүнең барлык чыганаклары хисабына
барлыкка килгән хезмәт өчен түләү фондын экономиясен куллану өчен җаваплылык,
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түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, гомуми белем бирү
оешмасы җитәкчесенә йөкләнә.».
9. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/8 номерлы Карарына
(Шәһәр Советының 2018 елның 8 ноябрендәге 27/10, 2009 елның 23 маендагы 31/6,
2019 елның 6 декабрендәге 34/7, 2020 елның 11 августындагы 41/8 номерлы
Карарлары редакциясендә) Яр Чаллы шәһәренең муниципаль белем бирү
оешмалары һәм аерым муниципаль оешмалары җитәкчеләренең һәм
хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр
кертергә:
1) 2 нче бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең база окладларын
билгеләү
7. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләре вазыйфалары
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге
күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта
гомуми белем

3

квалификацияле
аттестацияне
эшчеләр,
уңышлы узган
хезмәткәрләр әзерләү затка «бакалавр»,
программалары
«магистр» яки
буенча урта һөнәри
«дипломлы
белем, урта звено
белгеч»
белгечләрен әзерләү квалификацияләр
программалары
ен бирү белән
буенча урта һөнәри расланган югары
белем, тулы булмаган
һөнәри белем
югары белем
4

5

Беренче дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал хезмәткәрләренең һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Вожатый

13 617

-

-

Тәрбияче
ярдәмчесе

13 617

-

-

Икенче дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал хезмәткәрләренең һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Кече тәрбияче

13 700

14 000

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме

-
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Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Физик
культура
инструкторы

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе
Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

Дүртенче
квалификация
дәрәҗәсе

-

14 480

16 700

Өстәмә белем бирү
педагогы

-

14 487

16 720

Тәрбияче

-

14 493

16 732

Педагог-психолог

-

14 493

16 732

Методист

-

-

16 732

Өлкән тәрбияче

-

-

16 736

Музыкаль җитәкче

Тьютор
(югары
һәм өстәмә һөнәри
белем
бирү
өлкәсендә эшләүче
тьюторлардан
тыш)
Укытучыдефектолог
Укытучы-логопед
(логопед)

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Гомуми
белем
бирү
программасын һәм
өстәмә белем бирү
программасын
гамәлгә ашыручы
структур
бүлекчәләр,
кабинет,
лаборатория,
бүлек,
бүлек,
бүлекчә,
сектор,
укытуконсультация
пункты,
укыту
(укытуҗитештерү)
остаханәсе
һәм
башка
структур
бүлекчәләр,

-

-

16 801
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мәгариф
эшчәнлеген
методик
һәм
мәгълүматитехнологик тәэмин
итү буенча дәүләт
вәкаләтләрен
гамәогә ашыручы
оешма
мөдире
(башлыгы) (икенче
квалификация
дәрәҗәсенә
кертелгән структур
бүлекчәләр
җитәкчеләре
вазыйфаларыннан
тыш).
Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Белем
бирү
программасын һәм
балаларга өстәмә
белем бирү буенча
белем
бирү
программасын
тормышка
ашыручы
аерымланган
структур бүлекчә
мөдире (башлыгы),
башлангыч
һәм
урта һөнәри белем
бирү
учреждениесенең
(бүлекчәләре)
структур
бүлекчәләре,
кабинет,
лаборотория,
бүлек,
бүлекчә,
сектор,
укытуконсультация
пункты,
укыту
(укытупроизводство)
остаханәсе,
уку
хуҗалыгы
башлыгы (мөдире,
директоры,
җитәкчесе,
идарәчесе)

-

-

16 864
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(өченче
квалификация
дәрәҗәсенә
караган структур
бүлекчәләр
җитәкчеләре
вазыйфаларыннан
тыш);

8. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында медицина һәм фармацевтика
хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең
база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады
күләме, сумнарда

«Беренче дәрәҗә медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
Беренче
дәрәҗәсе

квалификация Авыруларны караучы кече шәфкать туташы

13 617

«Урта медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
Беренче
дәрәҗәсе

квалификация Дәвалау физкультурасы буенча инструктор

15 237

Икенче
дәрәҗәсе

квалификация Диета буенча шәфкать туташы

15 737

Өченче
дәрәҗәсе

квалификация Шәфкать туташы

16 237

Физиотерапия буенча шәфкать туташы
Массаж буенча шәфкать туташы

Дүртенче
дәрәҗәсе

квалификация Фельдшер

16 937

Бишенче
дәрәҗәсе

квалификация Өлкән шәфкать туташы

17 937

Сәламәтлек
саклау пункты
фельдшер (шәфкать туташы)

мөдире-

«Табиблар һәм провизорлар» вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Икенче
дәрәҗәсе

квалификация Табиб-белгечләр (өченче һәм дүртенче
квалификация дәрәҗәләренә кертелгән
табиб-белгечләрдән тыш)

19 437

9. Вазыйфага алынган хезмәткәрләренең белеме җитәкчеләр, белгечләр һәм
хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация белешмәсе яисә һөнәри
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стандартлар белән билгеләнгән белем дәрәҗәсеннән түбәнрәк булган очракта,
мондый хезмәткәрләргә база оклады таләп ителгән белем дәрәҗәсе нигезендә
билгеләнә.
10. Вазыйфага алынган хезмәткәрләренең белеме җитәкчеләр, белгечләр һәм
хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация белешмәсе яисә һөнәри
стандартлар белән билгеләнгән белем дәрәҗәсеннән югарырак булган очракта,
мондый хезмәткәрләргә база оклады таләп ителгән белем дәрәҗәсе нигезендә
билгеләнә. »;
2) 21 пунктның 2 нче таблицасындагы 1-2 нче юлларны түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«1.

Авыл җирендә һәм шәһәр тибындагы поселокларда педагогик
өченче
- 5,0
урнашкан рус телле булмаган мәктәпкәчә белем бирү хезмәткәрләрне дүртенче
оешмаларында балаларны рус теленә өйрәтү
ң вазыйфалары

2.

Рус телендә укытучы мәктәпкәчә белем бирү педагогик
өченче
- 5,0»
оешмаларында балаларны туган телгә (татар, чуваш, хезмәткәрләрне дүртенче .
мари һ. б.) өйрәтү (рус теленнән тыш)
ң вазыйфалары

3) түбәндәге редакциядә бәян итеп, 55.2 пунктын өстәргә:
«55.2. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары хезмәткәрләре эшчәнлегенең
нәтиҗәлелеген арттыру һәм максатчан күрсәткечләрнең ирешелгән дәрәҗәсен
саклап калу максатларында «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары
турында» 2012 елның 7 маендагы 597 номерлы Россия Федерациясе Президенты
Указы нигезендә педагогик хезмәткәр вазыйфалары һөнәри квалификация
төркеменә керүче хезмәткәрләргә төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча бер
кызыксындыру түләве бирелергә мөмкин.
8) 58 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«58. Зарарлы һәм (яисә) куркыныч хезмәт шартларында эшләүче
хезмәткәрләргә, шулай ук нормаль эштән читләшкән (төрле квалификация эшләрен
башкарганда, һөнәрләрне (вазыйфаларны) берләштергәндә, дәрестән тыш эштә,
төнге вакытта һәм нормаль эштән читләшкән башка шартларда) эшләр башкарган
өчен компенсация характерындагы түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:


H
Bkh =  Ob × fk + P  × Dkh ,
HN



монда:
Bkh - компенсация характерындагы түләү;
Ob – әлеге Нигезләмәнең 2 бүлеге нигезендә кабул ителә торган мәктәпкәчә
белем бирү оешмасы хезмәткәрләренең база оклады күләме;
Hfk - законда компенсация характерындагы түләү каралган фактта эшләнгән
вакыт;
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HN - әлеге Нигезләмәнең 3 бүлегендә билгеләнгән мәктәпкәчә белем бирү
оешмасы хезмәткәрләренең база оклады (хезмәт хакы ставкасы) өчен сәгать
нормасы;
P-китап басу продукциясе һәм вакытлы басмалар белән тәэмин итүгә 100 сум
күләмендә компенсация педагогик хезмәткәрләргә укыту йөкләнешенә
пропорциональ, әмма төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаган күләмдә
билгеләнә;
Dkh – Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә билгеләнә торган
компенсация характерындагы түләү өчен өстәмә күләме.»;
9) 62 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«62. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартларында
эшләүче
хезмәткәрләрнең хезмәт хакы, нормаль шартларында эшләүче хезмәткәрләрнең
хезмәт хакы белән чагыштырганда, хезмәт шартларын махсус бәяләү нигезендә,
база (вазыйфаи) окладының 4 проценты күләмендә арттырып билгеләнә.»;
10) 75 пункттагы 12 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«12 таблица
Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары җитәкчеләренең
база окладлары һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр күләме
Җитәкче
хезмәтенә
түләү буенча
төркем

Кеше, күләмле күрсәткечнең әһәмияте (уку
елы башына балалар саны), <*>

Төп оклад,
сумнарда

Кызыксындыру
характерындагы
түләүләр, сумнарда

1

1 - 20

22 000

2 000

2

21 - 40

24 000

2 000

3

41 - 60

28 000

3 000

4

61 - 80

29 000

4 000

5

81 - 100

32 000

5 000

6

101 - 140

34 000

6 000

7

141 - 180

37 000

7 000

8

181 - 220

40 000

8 000

9

221 - 280

41 000

9 000

10

281 - 320

42 000

10 000

11

321 - 360

42 000

11 000

12

361 һәм артыграк

43 000

12 000

-------------------------------
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<*> Адаптацияләнгән белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы мәктәпкәчә белем бирү
оешмаларында тәрбияләнүчеләр контингенты 3 коэффициенты белән исәпкә алына.
Туберкулез интоксикациясе булган балалар өчен мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында
тәрбияләнүчеләр контингенты 2 коэффициенты белән исәпкә алына.»;

8) 8 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«8 бүлек. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасының хезмәт өчен түләү фондын
формалаштыру һәм куллану
88. Мәктәпкәчә белем бирү оешмасының хезмәт өчен түләү фондын
формалаштыру агымдагы финанс елына мәктәпкәчә белем бирү оешмасының
нормативларга, күрсәтелә торган хезмәтләр санына туры китереп билгеләнгән
акчалары күләме чикләрендә гамәлгә ашырыла һәм мәктәпкәчә белем бирү
оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында чагылдырыла.
89. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладларны, компенсация һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләү мәктәпкәчә белем бирү
оешмасы хезмәткәрләренә (эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләрен кертеп) агымдагы финанс елына хезмәт өчен түләүгә мәктәпкәчә
белем бирү оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында каралган акчалар
исәбеннән,гамәлгә ашырыла.
90. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын
үтәү барышында барлыкка килгән хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хасил
булганда, аны, финанс ягыннан тәэмин итүнең барлык чыганакларын, шул исәптән
түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, тиешле чорда (ай,
квартал, ел) әлеге Нигезләмә нормаларын исәпкә алып кабул ителгән мәктәпкәчә
белем бирү оешмасының локаль норматив актлары нигезендә кызыксындыру
түләүләренә юнәлдерелергә мөмкин.
Хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына кызыксындыру түләүләре
хезмәт өчен түләү фонды экономиясе барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәриквалификация төркеме (эшче, мәдәният, сәнгать һәм кинематография һөнәрләренең
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләрен, җитәкчеләр, белгечләр һәм
хезмәткәрләрнең гомум тармак вазыйфаларын да кертеп) хезмәткәрләренә карата
башкарыла.
Тиешле чорда хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына мәктәпкәчә
белем бирү оешмасы хезмәткәренә кызыксындыру түләве күләме шул чорда эш
вакыты нормаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты нормасын исәпкә
алып, «Хезмәт өчен түләүнең минималь күләме турында» 2000 елның 19 июнендәге
82-ФЗ номерлы Федераль закон белән агымдагы елның 1 гыйнварына билгеләнгән
өч минималь хезмәт хакыннан артмаска тиеш (педагогик хезмәткәрләрнең һөнәри-
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квалификация төркемнәре, мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчесе
вазыйфаларыннан тыш)
Мәктәпкәчә белем бирү оешмасы җитәкчесенә хезмәткә түләү фондын
экономияләү хисабына кызыксындыру түләве
күләме Башкарма комитет
тарафыннан билгеләнә.
Мәктәпкәчә белем бирү оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын үтәү
барышында барлык финанс белән тәэмин итү чыганаклары хисабына барлыкка
килгән хезмәт өчен түләү фондын экономияләү өчен җаваплылык, түләүле
хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, мәктәпкәчә белем бирү
оешмасы җитәкчесенә йөкләнә.».
10. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/8 номерлы Карарына
(Шәһәр Советының 2018 елның 8 ноябрендәге 27/10, 2009 елның 23 маендагы 31/6,
2019 елның 6 декабрендәге 34/7, 2020 елның 11 августындагы 41/8 номерлы
Карарлары редакциясендә) өстәмә белем бирү муниципаль мәгариф оешмалары
җитәкчеләренең һәм хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында
Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәткәрләрнең хезмәт хакының
база окладларын билгеләү
7. Өстәмә белем бирү оешмаларында мәгариф хезмәткәрләренең хезмәт
хакының база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми белем,
квалификацияле
аттестацияне
урта гомуми белем эшчеләр, хезмәткәрләр уңышлы узган
әзерләү
затка «бакалавр»,
программалары буенча «магистр» яки
урта һөнәри белем,
«дипломлы
урта звено белгечләрен
белгеч»
әзерләү
квалификацияләр
программалары буенча
ен бирү белән
урта һөнәри белем,
расланган югары
тулы булмаган югары
һөнәри белем
белем
3

4

5

Беренче дәрәҗә укыту-ярдәмче персоналның һөнәри - квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Укыту
бүлеге
секретаре

13 617

13 890

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары һөнәри - квалификация төркеме

-
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Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Хезмәт буенча
инструктор

-

14 480

16 700

-

14 487

16 720

Инструкторметодист

-

-

16 720

Производство
укыту мастеры

-

14 493

16 732

-

-

16 732

-

14 495

16 736

Физик культура
инструкторы
Музыкаль
җитәкче

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Тренер-укытучы
Концертмейстер
Өстәмә
белем
бирү педагогы
Педагогоештыручы
Социаль педагог

Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

Педагогпсихолог
Методист
Өстәмә
белем
бирү
өлкән
педагогы
Өлкән тренерукытучы
Өлкән
инструкторметодист

Дүртенче
квалификация
дәрәҗәсе

Укытучы
(профессорукытучылар
составына
кертелгән
укытучы
вазыйфасыннан
тыш)
Физик

тәрбия
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җитәкчесе
Өлкән методист

-

-

16 736

Тьютор (югары
һәм
өстәмә
һөнәри
белем
бирү өлкәсендә
эшләүче
тьютордан тыш)
Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Кабинет,
лаборатория, бүлек,
бүлекчә,
сектор,
укытуконсультация
пункты,
укыту
(укыту-җитештерү)
остаханәсе структур
бүлекчәсе
һәм
балаларга
өстәмә
белем
бирү
программасын
тормышка
ашыручы
башка
структур
бүлекчәләр мөдире
(башлыгы)

-

-

16 801

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Белем
бирү
программасын һәм
балаларга өстәмә
белем
бирү
программасын
гамәлгә ашыручы
аерымланган
структур бүлекчә
мөдире (башлыгы)

-

-

16 864

8. Өстәмә белем бирү оешмаларында авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре
вазыйфалары һөнәриквалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары
түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта

квалификацияле
эшчеләр, хезмәткәрләр

аттестацияне
уңышлы узган
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гомуми белем

1

2

3

әзерләү программалары затка «бакалавр»,
буенча урта һөнәри
«магистр» яки
белем, урта звено
«дипломлы
белгечләрен әзерләү
белгеч»
программалары буенча квалификацияләр
урта һөнәри белем, тулы ен бирү белән
булмаган югары белем расланган югары
һөнәри белем
4

5

Икенче дәрәҗә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Ветеринария
фельдшеры

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Үсемлекләрне
саклау
буенча
агроном
(урта
квалификация)

-

15 193

-

Өченче дәрәҗә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Агроном

-

-

15 749

-

-

15 804

-

-

15 859

-

-

15 914

Зоотехник
Ветеринария
табибы

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

II
категорияле
агроном
II
категорияле
зоотехник
II
категорияле
ветеринария
табибы

Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

I
категорияле
агроном
I
категорияле
зоотехник
I
категорияле
ветеринария
табибы

Дүртенче

Әйдәүче агроном
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квалификация
дәрәҗәсе

Әйдәүче
зоотехник
Әйдәүче
ветеринария
табибы

Өченче дәрәҗә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Баш агроном

-

-

16 640

9. Өстәмә белем бирү оешмаларында медицина хезмәткәрләре вазыйфалары
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге
күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады
күләме, сумнарда

«Урта медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
Өченче
дәрәҗәсе

квалификация Шәфкать туташы

Бишенче
дәрәҗәсе

квалификация Өлкән шәфкать туташы <*>

16 237

Массаж буенча шәфкать туташы
17 937

«Табиблар һәм провизорлар» вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеме
Икенче
дәрәҗәсе

квалификация Табиб-белгечләр (өченче һәм дүртенче
квалификация дәрәҗәләренә кертелгән
табиб-белгечләрдән тыш)

19 437

------------------------------<*> Вазыйфа буйсынуда өч һәм аннан да күбрәк шәфкать туташлары булганда билгеләнә.

10. Өстәмә белем бирү оешмаларында мәдәният хезмәткәрләре вазыйфалары
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге
күләмдә билгеләнә:
Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми белем, урта
гомуми белем

квалификацияле эшчеләр, аттестацияне уңышлы
хезмәткәрләр әзерләү
узган затка
программалары буенча урта
«бакалавр»,
һөнәри белем, урта звено
«магистр» яки
белгечләрен әзерләү
«дипломлы белгеч»
программалары буенча урта квалификацияләрен
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1

2

һөнәри белем, тулы
булмаган югары белем

бирү белән расланган
югары һөнәри белем

3

4

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең урта звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Аккомпаниатор

14 726

15 237

15 537

Костюмнар
бүлмәсе мөдире
Мәдәният
оештыручы
«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең әйдәүче звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Библиограф

14 726

15 737

18 237

Китапханәче
Әйдәүче
китапханәче
Тавыш
операторы
Фондларны
саклаучы
Рәссам-сынчы
Рәссам-куючы
«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең җитәкче составы вазыйфалары»
һөнәри квалификация төркеме
Музей бүлеге
(секторы)
мөдире
Китапханәнең
бүлек (сектор)
мөдире
Киноһәм
видеофильмнарн
ы прокатка бирү
бүлеге мөдире
Тавыш

-

16 937

19 537»;
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режиссеры
Режиссер-куючы
Сәнгать
җитәкчесе

2) 91.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«91.2. Өстәмә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең эш нәтиҗәлелеген
арттыру һәм максатчан күрсәткечләрнең ирешелгән дәрәҗәсен саклап калу
максатларында «Дәүләт социаль сәясәтен гамәлгә ашыру чаралары турында» 2012
елның 7 маендагы 597 номерлы Россия Федерациясе Президенты Указы нигезендә
педагогик хезмәткәрләрнең һөнәри квалификация төркеменә керүче хезмәткәрләргә
төп эш урыны һәм төп вазыйфасы буенча бер тапкыр бирелә торган кызыксындыру
түләве бирелергә мөмкин.»;
3) 108 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«108. Зарарлы һәм (яисә) куркыныч хезмәт шартларында эшләүче
хезмәткәрләргә, шулай ук нормаль эштән читләшкән (төрле квалификация эшләрен
башкарганда, һөнәрләрне (вазыйфаларны) берләштергәндә, дәрестән тыш эштә,
төнге вакытта һәм нормаль эштән читләшкән башка шартларда) эшләр башкарган
өчен компенсация характерындагы түләүләр түбәндәге формула буенча исәпләнә:


H
Bkh =  Ob × fk + P  × Dkh ,
HN



монда:
Bkh - компенсация характерындагы түләү;
Ob – әлеге Нигезләмәнең 2 бүлеге нигезендә кабул ителә торган өстәмә белем
бирү оешмалары хезмәткәрләренең база оклады күләме;
Hfk - законда компенсация характерындагы түләү каралган фактта эшләнгән
вакыт;
HN – өстәмә белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең база оклады (хезмәт хакы
ставкасы) өчен әлеге Нигезләмәнең 3 бүлегендә билгеләнгән сәгать нормасы;
P-китап басу продукциясе һәм вакытлы басмалар белән тәэмин итүгә 100 сум
күләмендә компенсация педагогик хезмәткәрләргә укыту йөкләнешенә
пропорциональ, әмма төп эш урыны буенча бер ставкадан да артмаган күләмдә
билгеләнә;
Dkh – Россия Федерациясе Хезмәт
кодексынигезендә билгеләнә торган
компенсация характерындагы түләү өчен өстәмә күләме.»;
4) 111 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«111. Зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартларында
эшләүче
хезмәткәрләрнең хезмәт хакы, нормаль эш шартларында эшләүче хезмәткәрләрнең
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хезмәт хакы белән чагыштырганда, хезмәт шартларын махсус бәяләү нигезендә,
база (вазыйфаи) окладының 4 проценты күләмендә арттырып билгеләнә.»;
5) 117 пунктның 27 таблицасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«27 таблица
Өстәмә белем бирү оешмалары җитәкчеләренең база окладлары
һәм башкарылучы эшләренең өчен сыйфаты кызыксындыру характерындагы
түләүләр күләме
Җитәкче
хезмәтенә
түләү буенча
төркем

Күләмле күрсәткечнең әһәмияте
(муниципаль бирем нигезендә уку елы
башына укучылар саны), кеше

Төп оклад,
сумнарда

Башкарыла торган
эшләрнең сыйфаты өчен
кызыксындыру
түләүләре, сумнарда

1

2

3

4

1

1 - 200

22 000

1 000

2

201 - 400

24 000

2 000

3

401 - 700

28 000

2 000

4

701 - 1 200

29 000

3 000

5

1 201 - 1 800

32 000

4 000

6

1 801 һәм артыграк

34 000

5 000»;

6) 9 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«9 бүлек. Өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәт өчен түләү фондын
формалаштыру һәм куллану тәртибе
122. Өстәмә белем бирү оешмаларында хезмәт өчен түләү фондын
формалаштыру финанс чыгымнары нормативы, кулланучылар һәм хезмәтләр саны
нигезендә билгеләнгән агымдагы финанс елына өстәмә белем бирү оешмасы
чаралары күләме чикләрендә гамәлгә ашырыла һәм өстәмә белем бирү
оешмаларында финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында чагылдырыла.
123. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладларны, компенсация һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләү, агымдагы финанс елына
хезмәт өчен түләүгә өстәмә белем бирү оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге
планында каралган акчалар исәбеннән өстәмә белем бирү оешмасы хезмәткәрләренә
(эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләренең гомумтармак
һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләрен кертеп) гамәлгә
ашырыла.
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124. Өстәмә белем бирү оешмаларының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын
үтәү барышында хасил булган хезмәт өчен түләү фондын экономияләүне, финанс
ягыннан тәэмин итүнең барлык чыганакларын, шул исәптән түләүле хезмәтләр
күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, тиешле чорда (ай, квартал, ел) өстәмә
белем бирү оешмасының әлеге Нигезләмә нормаларын исәпкә алып кабул ителгән
локаль норматив актлары нигезендә кызыксындыру түләүләренә юнәлдерелергә
мөмкин.
Хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына кызыксындыру түләүләре
хезмәт өчен түләү фонды экономиясе барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәриквалификация төркеме (эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләрен кертеп) хезмәткәрләренә карата башкарыла.
Тиешле чорда хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына өстәмә белем
бирү оешмасы хезмәткәренә кызыксындыру түләве күләме шул чорда эш вакыты
нормаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты нормасын исәпкә алып,
«Хезмәт өчен түләүнең минималь күләме турында» 2000 елның 19 июнендәге 82ФЗ номерлы Федераль закон белән агымдагы елның 1 гыйнварына билгеләнгән өч
минималь хезмәт хакыннан артмаска тиеш (педагогик хезмәткәрләрнең һөнәриквалификация төркемнәре, өстәмә белем бирү оешмасы
җитәкчесе
вазыйфаларыннан тыш)
Өстәмә белем бирү оешмасы җитәкчесенә өстәмә белем бирү фонды акчаларын
янга калдыру хисабына кызыксындыру түләве Башкарма комитет тарафыннан
билгеләнә.
Өстәмә белем бирү оешмасының финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын үтәү
барышында барлык финанс белән тәэмин итү чыганаклары хисабына барлыкка
килгән хезмәт өчен түләү фонды экономиясен куллану өчен җаваплылык, түләүле
хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, өстәмә белем бирү оешмасы
җитәкчесенә йөкләнә.»;
11. Шәһәр Советының 2018 елның 10 августындагы 26/8 номерлы Карары
белән расланган (Шәһәр Советының 2018 елның 8 ноябрендәге 27/10 номерлы
Карары редакциясендә) Яр Чаллы шǝhǝренеӊ муниципаль белем бирү оешмалары
hǝм аерым муниципаль оешмалары җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ түлǝү
шартлары турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Мәгариф оешмаларының эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладларын билгеләү
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3. Мәгариф оешмаларының эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең төп окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

«Беренче дәрәҗә эшчеләрнең гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә эшче һөнәрләренең гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 839

4. Мәгариф оешмалары җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре гомуми
тармак вазыйфаларының һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база
окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

1

2

«Беренче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 535

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

14 721

«Өченче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

14 911

Икенче квалификация дәрәҗәсе

15 104
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Өченче квалификация дәрәҗәсе

15 301

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

15 502

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

15 728

«Дүртенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

16 640

Икенче квалификация дәрәҗәсе

16 840

Өченче квалификация дәрәҗәсе

17 040

5. Эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләренең гомумтармак
һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең квалификация
дәрәҗәсенә туры килүе норматив хокукый актлар нигезендә кабул ителә.
5.1. Берләштерү тәртибендә, шулай ук тулы булмаган эш вакыты шартларында
эшләгән хезмәткәрләрнең хезмәт хакы эшләнгән вакытка яки башкарылган эш
күләменә карап пропорциональ рәвештә башкарыла. Төп вазыйфа буенча, шулай ук
берләштерү тәртибендә биләгән вазыйфа буенча хезмәт хакы күләмен билгеләү һәр
вазыйфа буенча аерым башкарыла.»;
12. Шәһәр Советының 2019 елның 24 гыйнварындагы 29/6 номерлы Карары
(Шәһәр Советының 2020 елның 11 августындагы
41/8 номерлы Карары
редакциясендә) белән расланган спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы Яр
Чаллы шәһәре муниципаль физкультура спорт оешмалары җитәкчеләре һәм
хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында Нигезләмәгә түбәндәге
үзгәрешләр кертергә:
1) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Спорт резервын әзерләү оешмалары хезмәткәрләренең база окладларын
билгеләү
5. Спорт резервын әзерләү оешмалары мәгариф хезмәткәрләре вазыйфалары
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге
күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
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

аттестацияне
уңышлы үткән
затка
«бакалавр»,
«магистр» яки
«дипломлы
белгеч»
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1

2

3

булмаган югары белем

квалификациясе
н бирү белән
раслана торган
югары белем

4

5

Педагогик хезмәткәр вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Физик культура
инструкторы

-

14 480

16 700

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Педагогоештыручы

-

14 487

16 720

Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

Педагог-психолог

-

14 493

16 720

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Гомуми
белем
бирү
программасын
һәм өстәмә белем
бирү
программасын
гамәлгә ашыручы
структур
бүлекчәләр:
кабинет,
лаборатория,
бүлек,
бүлек,
бүлекчә, сектор,
укытуконсультация
пункты,
укыту
(укытуҗитештерү)
остаханәсе
һәм
башка структур
бүлекчәләр
мөдире
(башлыгы).

-

-

16 801

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Гомуми
белем
бирү
программасын
һәм
балаларга

-

-

16 864
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өстәмә
белем
бирү
программасын
гамәлгә ашыручы
аерымланган
структур бүлекчә
мөдире
(башлыгы)

6. Спорт резервын әзерләү оешмаларының мәдәният хезмәткәрләре
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары
түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми квалификацияле эшчеләр, аттестацияне уңышлы
белем, урта
хезмәткәрләр әзерләү
үткән затка
гомуми белем программалары буенча
«бакалавр»,
урта һөнәри белем, урта
«магистр» яки
звено белгечләрен әзерләү «дипломлы белгеч»
программалары буенча
квалификациясен
урта һөнәри белем, тулы
бирү белән раслана
булмаган югары белем
торган югары белем

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең урта звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Аккомпаниатор

14 726

15 237

15 537

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең әйдәүче звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Тавыш операторы

14 726

15 737

18 237

Рәссам-бизәүче

7. Спорт резервын әзерләү оешмаларының медицина хезмәткәрләре
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары
түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады
күләме, сумнарда

«Урта медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
Өченче квалификация
дәрәҗәсе

Шәфкать туташы

Бишенче квалификация

Өлкән шәфкать туташы <*>

16 237

Массаж буенча шәфкать туташы
17 937
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дәрәҗәсе
«Табиблар һәм провизорлар» профессиональ квалификация төркеме
Икенче квалификация
дәрәҗәсе

Табиб-белгечләр (өченче һәм дүртенче
квалификация дәрәҗәләренә кертелгән
табиб-белгечләрдән тыш)

19 437

------------------------------<*> Вазыйфа буйсынуда өч һәм аннан да күбрәк шәфкать туташы булганда билгеләнә.

8. Спорт резервын әзерләү оешмаларының физик культура һәм спорт резервын
әзерләү
хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта
гомуми белем

3

квалификацияле
аттестацияне
эшчеләр, хезмәткәрләр
уңышлы үткән
әзерләү
затка «бакалавр»,
программалары буенча
«магистр» яки
урта һөнәри белем,
«дипломлы
урта звено белгечләрен
белгеч»
әзерләү
квалификациясен
программалары буенча бирү белән раслана
урта һөнәри белем,
торган югары
тулы булмаган югары
белем
белем
4

5

Беренче дәрәҗә физик культура хезмәткәрләре вазифалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Спорт
залы
буенча дежур

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Спортчы

13 617

-

-

13 617

-

-

I төркем инвалид
спортчыны
озатып йөрүче

Әйдәүче спортчы

Икенче дәрәҗә физик культура хезмәткәрләре вазифалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Адаптив физик
культура
инструкторы
Спорт

13 617

14 480

16 700

-

14 480

16 700
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инструкторы

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Спортчыинструктор

13 617

Атлар тренерыҗайдак

13 617

14 480

-

Спорт
техникасын
эксплуатацияләү
һәм
ремонтлау
буенча техник

-

14 480

-

Тренировка
процессы
администраторы

-

14 487

16 720

Физкультураспорт оешмалары
инструкторыметодисты

-

14 487

16 720

Адаптив физик
культура буенча
инструкторметодист

-

14 487

16 720

Тренер

-

14 487

16 720

14 487

16 720

Адаптив физик
культура буенча
тренер-укытучы

Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

-

Хореограф

-

14 487

16 720

Адаптив физик
культура буенча
өлкән
инструкторметодист

-

14 493

16 732

Физкультураспорт
оешмаларының
өлкән
инструкторыметодисты

-

14 493

16 732

Адаптив физик
культура буенча
өлкән
тренер-

-

14 493

16 732
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укытучы
Өченче дәрәҗә физик культура хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Аналитик (спорт
төре яки спорт
төрләре төркеме
буенча)

-

-

16 900

9. Спорт резервын әзерләү оешмаларының авыл хуҗалыгы
хезмәткәрләре
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары
түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа
исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта
гомуми
белем

3

квалификацияле эшчеләр, аттестацияне уңышлы
хезмәткәрләр әзерләү
үткән затка
программалары буенча
«бакалавр»,
урта һөнәри белем, урта
«магистр» яки
звено белгечләрен әзерләү «дипломлы белгеч»
программалары буенча
квалификациясен
урта һөнәри белем, тулы
бирү белән раслана
булмаган югары белем
торган югары белем
4

5

Икенче дәрәҗә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Ветеринария
фельдшеры

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Үсемлекләрн
е
саклау
буенча
агроном
(урта
квалификаци
я)

-

15 193

-

Өченче дәрәҗә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Агроном

-

-

15 749

-

-

15 804

Зоотехник
Ветеринария
табибы

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

II
категорияле
агроном
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II
категорияле
зоотехник
II
категорияле
ветеринария
табибы
Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

I категорияле
агроном

-

-

15 859

-

-

15 914

I категорияле
зоотехник
I категорияле
ветеринария
табибы

Дүртенче
квалификация
дәрәҗәсе

Әйдәүче
агроном
Әйдәүче
зоотехник
Әйдәүче
ветеринария
табибы

Өченче дәрәҗә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Баш агроном

-

16 640»;

-

2) 1 нче таблицага түбәндәге эчтәлекле 81 пункт өстәргә:
«81.

Сумо

1,9 2,8 4,2

6,7 6,7 10,0 10,0

17,0 23,0 35,0»;

-

3) 2 нче таблицага түбәндәге эчтәлекле 81 пункт өстәргә:
«81. Сумо

4

6

9

12

12

18

18

-

28

32»;

28

4) 3 нче таблицага түбәндәге эчтәлекле 81 пункт өстәргә:
«81.

Сумо

12

12

12

10

10

10

10

-

5) 26 нчы таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

4

4

1»;
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«26 таблица
Спорт резервын әзерләү оешмалары җитәкчеләренә башкарган эш сыйфаты өчен
база окладлары һәм кызыксындыру түләүләре күләме
Җитәкче
хезмәтенә
түләү буенча
төркем

Күләмле күрсәткеч зурлыгы (муниципаль
Төп
Башкарыла торган
бирем нигезендә агымдагы елның 1
оклад,
эшләрнең сыйфаты өчен
сентябренә шөгыльләнүчеләр саны)
сумнарда кызыксындыру түләүләре,
, кеше <*>
сумнарда

1

0 - 200

22 000

1 000

2

201 - 400

24 000

2 000

3

401 - 700

28 000

2 000

4

701 - 1 200

29 000

3 000

5

1 201 - 1 800

32 000

4 000

6

1 801 һәм артыграк

34 000

5 000

------------------------------<*> Спорт резервын әзерләү оешмасы (спорт-адаптив мәктәп) укучылары контингенты
коэффициенты белән исәпкә алына.»;

3

6) түбәндәге эчтәлекле 61.1 пунктын өстәргә::
«61.1. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 елның 17 октябрендәге 2245-р
номерлы күрсәтмәсе белән расланган 2025 елга кадәр Россия Федерациясендә спорт
резервын әзерләү концепциясен гамәлгә ашыру буенча чаралар планы нигезендә
педагогик хезмәткәрләр вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеменә керүче
хезмәткәрләргә һәм икенче дәрәҗә физик культура хезмәткәрләре вазыйфалары
һөнәри квалификация төркеменә керүче хезмәткәрләргә төп эш урыны һәм төп
вазыйфасы буенча бер кызыксындыру түләве бирелергә мөмкин.»;
7) 12 бүлектә:
- «12 бүлек» сүзләрен «11 бүлек» сүзләренә алыштырырга
11 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«11 бүлек. Спорт резервын әзерләү оешмаларының хезмәт өчен түләү фондын
формалаштыру һәм куллану тәртибе
91. Хезмәт өчен түләү фондын формалаштыру агымдагы финанс елына спорт
резервын әзерләүне оештыру чаралары күләме чикләрендә гамәлгә ашырыла, ул
финанс чыгымнары нормативы, кулланучылар һәм хезмәтләр саны нигезендә
билгеләнә һәм спорт резервын әзерләүне оештыру буенча финанс-хуҗалык
эшчәнлеге планында чагылдырыла.
92. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладларны, компенсация һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләү, агымдагы финанс елына
хезмәт өчен түләүгә спорт резервын әзерләү оешмаларының финанс-хуҗалык
эшчәнлеге планында яки бюджет сметасында каралган акчалар хисабына спорт
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резервын әзерләү оешмалары хезмәткәрләренә карата (эшче, мәдәният сәнгать һәм
кинематография эшчеләре һөнәрләре һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләрен дә кертеп) гамәлгә ашырыла.
93. Спорт резервын әзерләү оешмаларының финанс-хуҗалык эшчәнлеге
планын үтәү барышында барлыкка килгән хезмәт өчен түләү фондын экономияләү,
финанс ягыннан тәэмин итүнең барлык чыганаклары, шул исәптән түләүле
хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, тиешле чорда (ай, квартал, ел)
спорт резервын әзерләүне оештыруның әлеге Нигезләмә нормаларын исәпкә алып
кабул ителгән локаль норматив актлары нигезендә кызыксындыру түләүләренә
юнәлдерелергә мөмкин.
Хезмәт өчен түләү фонды экономиясе хисабына кызыксындыру түләүләре
хезмәт өчен түләү фонды экономиясе барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәриквалификация төркеме (эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләрен кертеп) хезмәткәрләренә карата башкарыла.
Тиешле чорда хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына спорт
резервын әзерләүне оештыру хезмәткәренә кызыксындыру түләве күләме шул чорда
эш вакыты нормаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты нормасын исәпкә
алып, «Хезмәт өчен түләүнең минималь күләме турында» 2000 елның 19 июнендәге
82-ФЗ номерлы Федераль закон белән агымдагы елның 1 гыйнварына билгеләнгән
өч минималь хезмәт хакыннан артмаска тиеш (педагогик хезмәткәрләр
вазыйфаларының һөнәри квалификация төркеменә керүче хезмәткәрләрдән һәм
икенче дәрәҗә физик культура хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация
төркеменә керүче хезмәткәрләрдән, спорт резервын әзерләүче оешма җитәкчесеннән
тыш).
Хезмәткә түләү фондын экономияләү хисабына спорт резервын әзерләүне
оештыру җитәкчесенә кызыксындыру түләве күләме Башкарма комитет тарафыннан
билгеләнә.
Спорт резервын әзерләүне оештыруның финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын
үтәү барышында барлык финанс тәэминаты чыганаклары хисабына барлыкка килгән
хезмәт өчен түләү фондын экономияләү өчен җаваплылык, түләүле хезмәтләр
күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, спорт резервын әзерләү оешмасы
җитәкчесенә йөкләнә.».
13. Шәһәр Советының 2019 елның 24 гыйнварындагы 29/6 номерлы Карары
белән расланган спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы эшче, эшче, мәдәният,
сәнгать һәм кинематография һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре,
муниципаль физкультура спорт оешмалары җитәкчеләренең, белгечләренең һәм
хезмәткәрләренең гомумтармак вазыйфалары хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү
шартлары турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) түбәндәге эчтәлекле 4.1 пункт өстәргә:
«4.1. Спорт резервын әзерләү оешмалары җитәкчеләре:
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1) алар нигезендә хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары күләме билгеләнә
торган белем һәм эш стажы (эш белгечлеге буенча, билгеле бер вазыйфада) турында
документлар һәм башка нигезләрне тикшерәләр;
2) ел саен спорт резервын әзерләү оешмалары хезмәткәрләренең тарификация
исемлекләрен төзиләр һәм раслыйлар;
3) спорт резервын әзерләү оешмалары хезмәткәрләренең хезмәт хакын
вакытында һәм дөрес итеп билгеләү өчен җаваплы.».
2) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы эшче, мәдәният,
сәнгать һәм кинематография эшчеләре гомумтармак һөнәрләренең һөнәри
квалификация төркемнәре, муниципаль физкультура-спорт оешмалары
җитәкчеләренең, белгечләренең һәм хезмәткәрләренең гомуми тармак
вазыйфалары хезмәткәрләренең база окладларын билгеләү
4. Спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы физкультура спорт
оешмаларының эшчеләре, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләре һөнәри
квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең төп окладлары түбәндәге күләмдә
билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

«Беренче дәрәҗә эшчеләр гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә эшчеләр гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 839

5. Спорт резервын әзерләүне гамәлгә ашыручы муниципаль физкультура спорт
оешмалары җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләре гомумтармак вазыйфалары
һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге
күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

«Беренче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
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Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 535

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

14 721

«Өченче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

14 911

Икенче квалификация дәрәҗәсе

15 104

Өченче квалификация дәрәҗәсе

15 301

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

15 502

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

15 728

«Дүртенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

16 640

Икенче квалификация дәрәҗәсе

16 840

Өченче квалификация дәрәҗәсе

17 040

6. Эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләренең гомумтармак
һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең квалификация
дәрәҗәләренә туры килүе федераль башкарма хакимият органының норматив
хокукый актлары нигезендә кабул ителә.
Берләштерү тәртибендә, шулай ук тулы булмаган эш вакыты шартларында
эшләүче хезмәткәрләргә хезмәт өчен түләү эшләнгән вакытка яки башкарылган эш
күләменә пропорциональ рәвештә башкарыла. Төп вазыйфа буенча, шулай ук
берләштерү тәртибендә биләгән вазыйфа буенча хезмәт хакы күләмен билгеләү һәр
вазыйфа буенча аерым башкарыла.».
14.Шәһәр Советының 2018 елның 8 ноябрендәге 27/9 номерлы Карары (Шәһәр
Советының 2019 елның 24 гыйнварындагы 29/6, 2019 елның 23 маендагы 31/6, 2020
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елның 11 августындагы 41/8 номерлы Карарлары редакциясендә) белән расланган
муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре җитәкчеләренең һәм
хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү шартлары турында Нигезләмәгә түбәндәге
үзгәрешләр кертергә:
1) түбәндәге эчтәлектәге 4.1 пункт өстәргә:
«4.1. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре җитәкчеләре:
1) хезмәткәрләрнең вазыйфаи окладлары күләме билгеләнә торган белем һәм
эш стажы (эш белгечлеге буенча, билгеле бер вазыйфада) турында документлар
һәм башка нигезләрне тикшерәләр;
2) ел саен муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре
хезмәткәрләренең тарификация исемлекләрен төзиләр һәм раслыйлар;
3) муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең
хезмәт хакын вакытында һәм дөрес билгеләү өчен җаваплы.»;
2) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2 бүлек. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре
хезмәткәрләренең база окладларын билгеләү
5. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре физик культура һәм
спорт
хезмәткәрләре
вазыйфалары
һөнәри
квалификация
төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
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

аттестацияне
уңышлы үткән затка
«бакалавр»,
«магистр» яки
«дипломлы белгеч»
квалификациясен
бирү белән раслана
торган югары белем

3

4

5

Беренче дәрәҗә физик культура һәм спорт хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация
төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Спорт
залы
буенча дежур

13 617

-

-

Икенче дәрәҗә физик культура һәм спорт хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация
төркеме
Беренче
квалификация

Адаптив физик
культура

13 617

14 480

16 700
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дәрәҗәсе

инструкторы
Спорт
инструкторы

-

14 480

16 700

13 617

-

-

Спорт
техникасын
эксплуатациялә
ү һәм ремонтлау
буенча техник

-

14 480

-

Адаптив физик
культура буенча
инструкторметодист

-

14 487

16 720

Физкультураспорт
оешмалары
инструкторыметодисты

-

14 487

16 720

Тренер

-

14 487

16 720

Физкультураспорт
оешмаларының
өлкән
инструкторыметодисты

-

14 493

16 732

Спортчыинструктор

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

6. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләренең
база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
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

аттестацияне
уңышлы үткән затка
«бакалавр»,
«магистр» яки
«дипломлы белгеч»
квалификациясен
бирү белән раслана
торган югары белем

3

4

5

Педагогик хезмәткәр вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
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Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Физик культура
инструкторы

-

14 480

16 700

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Инструкторметодист

-

14 480

16 700

Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

Методист

-

14 493

16 732

Өлкән
инструкторметодист

-

14 493

16 732

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Кабинет,
лаборатория,
бүлек,
бүлек,
бүлекчә, сектор,
укытуконсультация
пункты, укыту
(укытуҗитештерү)
остаханәсе һәм
балаларга
өстәмә
белем
бирү
буенча
белем
бирү
программасын
тормышка
ашыручы башка
структур
бүлекчәләр
(икенче
квалификация
дәрәҗәсенә
караган
структур
бүлекчәләр
җитәкчеләре
вазыйфаларынн
ан тыш) мөдире
(башлыгы )

-

-

16 801

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Белем
бирү
программасын
һәм балаларга
өстәмә
белем
бирү

-

-

16 864
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программасын
гамәлгә
ашыручы
аерымланган
структур
бүлекчә мөдире
(башлыгы)

7. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре медицина
хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең
база окладлары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

Айлык база оклады
күләме, сумнарда

«Урта медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

Шәфкать туташы

Бишенче
квалификация
дәрәҗәсе

Өлкән шәфкать туташы <*>

16 237

Массаж буенча шәфкать туташы
17 937

«Табиблар һәм провизорлар» профессиональ квалификация төркеме
Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Табиб-белгечләр
(өченче
һәм
дүртенче
квалификация дәрәҗәләренә кертелгән табиббелгечләрдән тыш)

19 437

«Югары медицина һәм фармацевтика белеме булган оешмаларның структур бүлекчәләре
җитәкчеләре (табиб-белгеч, провизор)» һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

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

22 237

------------------------------<*> Вазыйфа буйсынуда өч һәм аннан да күбрәк шәфкать туташы булганда билгеләнә.

Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре мәдәният
хезмәткәрләре вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең
база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Вазыйфа исеме

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта

квалификацияле эшчеләр,
хезмәткәрләр әзерләү

аттестацияне уңышлы үткән
затка «бакалавр», «магистр»
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гомуми
белем

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

яки «дипломлы белгеч»
квалификациясен бирү
белән раслана торган югары
белем

«Техник башкаручылар һәм ярдәмче состав артистлары вазыйфалары» һөнәри квалификация
төркеме
Билет тикшерүче

14 726

-

-

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләренең урта звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Билет кассалары
мөдире

14 726

15 237

-

3) 53 пункттагы 9 нчы таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
9 таблица
Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре җитәкчеләренең база
оклады күләме
Җитәкче хезмәтенә түләү буенча Күләмле күрсәткечнең әһәмияте
төркем
(хезмәткәрләрнең штат саны),
кеше

Төп оклад, сумнарда

1

20 кадәр

20 500

2

21 - 40

21 500

3

41 - 60

22 500

4

61 һәм аннан да күбрәк

23 000»;

4) 8 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«8 бүлек. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләрендә
хезмәт өчен түләү фондын формалаштыру һәм куллану тәртибе
58. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләренең хезмәт өчен
түләү фондын формалаштыру финанс чыгымнары нормативы, кулланучылар һәм
хезмәтләр саны нигезендә билгеләнгән агымдагы финанс елына физик культура һәм
спорт муниципаль оешмаларының акчалары күләме чикләрендә гамәлгә ашырыла
һәм муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләренең финанс-хуҗалык
эшчәнлеге планында чагылдырыла.
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59. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладларны, компенсация һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләүләр физик культура һәм спорт
муниципаль учреждениеләре хезмәткәрләренә (эшче, мәдәният, сәнгать һәм
кинематография эшчеләре һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләрен дә кертеп) агымдагы финанс елына хезмәт өчен түләү буенча
финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында яки муниципаль физик культура һәм спорт
учреждениеләренең бюджет сметасында каралган акчалар исәбеннән гамәлгә
ашырыла.
60. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләренең финансхуҗалык эшчәнлеге планын үтәү барышында экономияләнгән хезмәт өчен түләү
фондын, финанс ягыннан тәэмин итүнең барлык чыганаклары, шул исәптән түләүле
хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, тиешле чорда (ай, квартал, ел)
физик культура һәм спорт муниципаль учреждениеләренең әлеге Нигезләмә
нормаларын исәпкә алып кабул ителгән локаль норматив актлары нигезендә
кызыксындыру түләүләренә юнәлдерелергә мөмкин.
Хезмәт өчен түләү фонды экономиясе хисабына кызыксындыру түләүләре
хезмәт өчен түләү фонды экономиясе барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәриквалификация төркеме (эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләрен кертеп) хезмәткәрләренә карата башкарыла.
Тиешле чорда хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына муниципаль
физик культура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәренә кызыксындыру түләве
күләме шул чорда эш вакыты нормаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты
нормасын исәпкә алып, «Хезмәт өчен түләүнең минималь күләме турында» 2000
елның 19 июнендәге 82-ФЗ номерлы Федераль закон белән агымдагы елның 1
гыйнварына билгеләнгән өч минималь хезмәт хакыннан артмаска тиеш
(муниципаль физик культура һәм спорт оешмалары җитәкчеләреннән тыш).
Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре җитәкчеләренә хезмәт
өчен түләү фондын экономияләү хисабына кызыксындыру түләвенең күләме
Башкарма комитет тарафыннан билгеләнә.
Муниципаль физик һәм спорт учреждениеләре финанс-хуҗалык эшчәнлеге
планын үтәү барышында барлык финанс ягыннан тәэмин итүнең барлык
чыганаклары хисабына барлыкка килгән хезмәт өчен түләү фондын экономияләү
өчен җаваплылык, түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп,
муниципаль физик культура һәм спорт оешмалары җитәкчеләренә йөкләнә.».
15.Шәһәр Советының 2018 елның 8 ноябрендәге 27/9 номерлы Карары белән
расланган эшче, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләре һөнәри
квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең,
физик культура һәм спорт
муниципаль учреждениеләре җитәкчеләренең, белгечләренең һәм хезмәткәрләренең
гомумтармак вазыйфалары хезмәткәрләренең хезмәтенә түләү шартлары турында
Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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«2 бүлек. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләренең эшчеләр,
мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләре һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладларын билгеләү
4. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләренең эшчеләр,
мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләре һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

1

2

«Беренче дәрәҗә эшчеләрнең гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

« Икенче дәрәҗә эшчеләрнең гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 839

5. Муниципаль физик культура һәм спорт учреждениеләре җитәкчеләре,
белгечләре һәм хезмәткәрләре гомумтармак вазыйфаларының һөнәри квалификация
төркемнәре хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

1

2

« Беренче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалар» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130
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Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 535

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

14 721

«Өченче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме »
Беренче квалификация дәрәҗәсе

14 911

Икенче квалификация дәрәҗәсе

15 104

Өченче квалификация дәрәҗәсе

15 301

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

15 502

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

15 728

«Дүртенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

16 640

Икенче квалификация дәрәҗәсе

16 840

Өченче квалификация дәрәҗәсе

17 040

6. Эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләренең гомумтармак
һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең квалификация
дәрәҗәсенә туры килүе норматив хокукый актлар нигезендә кабул ителә.
7.
Берләштерелү тәртибендә, шулай ук тулы булмаган эш вакыты
шартларында эшләгән хезмәткәрләрнең хезмәт хакы эшләнгән вакытка яки
башкарылган эш күләменә карап пропорциональ рәвештә башкарыла. Төп вазыйфа
буенча, шулай ук берләштерү тәртибендә биләгән вазыйфа буенча хезмәт хакы
күләмен билгеләү һәр вазыйфа буенча аерым башкарыла.».
16. Шәһәр Советының 2020 елның 6 февралендәге 36/5 номерлы Карары
белән расланган «85 нче психологик-медик-социаль ярдәм күрсәтү үзәге»
муниципаль бюджет учреждениесе хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү шартлары
турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) түбәндәге эчтәлектәге 3.1 пунктны өстәргә:
«3.1. Учреждение җитәкчесе:
1) педагогик хезмәткәрнең хезмәт хакы ставкаларын (вазыйфаи окладларын)
билгели торган
белем һәм стажы (белгечлек буенча эш, билгеле бер
вазыйфада)турында документларны һәм башка нигезләрне тикшерә;
2) ел саен тарификация исемлекләрен төзи һәм раслый;
3) хезмәткәрләрнең хезмәт хакын вакытында һәм дөрес итеп билгеләү өчен
җавап бирә.»;
2) 2 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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«2 бүлек. Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр оешмаларының мәгариф, мәдәният,
медицина хезмәткәрләренең база окладларын билгеләү
4. Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр оешмалары хезмәткәрләренең база
окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация
дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

1

2

Айлык база оклады күләме, сумнарда
төп гомуми
белем, урта
гомуми белем

3

квалификацияле
аттестацияне
эшчеләр (хезмәткәрләр) уңышлы узган затка
әзерләү программалары
«бакалавр»,
буенча урта һөнәри
«магистр» яки
белем, урта звено
«дипломлы белгеч»
белгечләрен әзерләү
квалификацияләрен
программалары буенча
бирү белән
урта һөнәри белем, тулы расланган югары
булмаган югары белем
һөнәри белем
4

5

Беренче дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Укыту
бүлеге
секретаре

13 617

13 890

-

Икенче дәрәҗә укыту-ярдәмче персонал һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Кече тәрбияче

13 700

14 000

-

Педагогик хезмәткәрләр вазыйфалары һөнәри квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Физик культура
инструкторы

Икенче
квалификация
дәрәҗәсе

Педагогоештыручы

Өченче
квалификация
дәрәҗәсе

Тәрбияче

-

14 480

16 700

-

14 487

16 720

-

14 493

16 732

Музыкаль
җитәкче

Социаль педагог

Педагогпсихолог
Өлкән

-
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инструкторметодист
Методист
Дүртенче
квалификация
дәрәҗәсе

Өлкән методист

-

-

16 736

Тьютор (югары
һәм
өстәмә
һөнәри
белем
бирү өлкәсендә
эшләүче
тьютордан тыш)
Укытучыдефектолог
Укытучылогопед
(логопед)

Структур бүлекчәләр җитәкчеләре вазыйфаларының һөнәри-квалификация төркеме
Беренче
квалификация
дәрәҗәсе

Гомуми белем
бирү
программасын
һәм балаларга
өстәмә
белем
бирү мәгариф
программасын
гамәлгә
ашыручы
структур
бүлекчә (бүлек,
лаборатория,
бүлек,
бүлек,
сектор, укытуконсультация
пункты, укытуҗитештерү)
остаханәсе һәм
башка структур
бүлекчәләр,
белем
бирү
эшчәнлеген
методик
һәм
мәгълүматитехнологик
тәэмин
итү
буенча дәүләт
вәкаләтләрен

-

-

16 801
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гамәлгә
ашыручы оешма
(икенче
квалификация
дәрәҗәсенә
караган
структур
бүлекчәләр
җитәкчеләре
вазыйфаларынн
ан тыш).

5. Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре
хезмәткәрләренең төп окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Вазыйфа исеме

1

мәдәният

Айлык база оклады күләме, сумнарда
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

аттестацияне уңышлы
узган затка «бакалавр»,
«магистр» яки
«дипломлы белгеч»
квалификацияләрен
бирү белән расланган
югары һөнәри белем

2

3

4

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре урта звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Аккомпаниатор
Түгәрәк,
берләшмәсе,
җитәкчесе

14 726

15 237

15 537

һәвәскәрләр
клуб

«Мәдәният, сәнгать һәм кинематография хезмәткәрләре әйдәүче звено вазыйфалары» һөнәри
квалификация төркеме
Китапханәче

14 726

15 737

18 237

Тавыш операторы

6. Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Вазыйфа исеме

медицина

Айлык база оклады
күләме, сумнарда
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«Урта медицина һәм фармацевтика персоналы» һөнәри квалификация төркеме
Беренче
дәрәҗәсе

квалификация Медицина регистраторы

15 237

Өченче
дәрәҗәсе

квалификация Шәфкать туташы

16 237

Бишенче
дәрәҗәсе

квалификация Өлкән шәфкать туташы

Массаж буенча шәфкать туташы
17 937

«Табиблар һәм провизорлар» профессиональ квалификация төркеме
Икенче
дәрәҗәсе

квалификация Табиб-белгечләр (өченче һәм дүртенче
квалификация дәрәҗәләренә кертелгән
табиб-белгечләрдән тыш)

19 437

7. Вазыйфага алынган мәгариф, мәдәният, медицина хезмәткәрләренең белеме
җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация
белешмәсе яисә һөнәри стандартлар белән билгеләнгән белем дәрәҗәсеннән
түбәнрәк булган очракта, мондый хезмәткәрләргә база оклады таләп ителгән белем
дәрәҗәсе нигезендә билгеләнә.
8. Вазыйфага алынган мәгариф, мәдәният, медицина хезмәткәрләренең белеме
җитәкчеләр, белгечләр һәм хезмәткәрләр вазыйфаларының Бердәм квалификация
белешмәсе яисә һөнәри стандартлар белән билгеләнгән белем дәрәҗәсеннән
югарырак булган очракта, мондый хезмәткәрләргә база оклады таләп ителгән белем
дәрәҗәсе нигезендә билгеләнә.»;
3) 51 пунктның 15 таблицасы түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«15 таблица
Аерым мәгариф, яшьләр һәм спорт учреждениеләре җитәкчеләренең база окладлары
һәм кызыксындыру характерындагы түләүләр күләме
Оешманың исеме һәм тибы

Җитәкче
хезмәтенә
түләү буенча
төркем

Штат саны,
ставкалар

Төп оклад, Кызыксындыру
сумнарда характерындагы
түләү, сум

1

2

3

4

5

Гаилә коруга ярдәм итү үзәкләре

-

-

28 000

3 000

Балаларга өстәмә белем бирү
программалары сыйфатын бәяләү
һәм тикшереп торучы мәгариф
оешмалары

-

-

23 000

1 000
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Социаль-педагогик һәм медиксоциаль ярдәм күрсәтүгә мохтаҗ
балалар өчен оешмалар

1

30 кадәр

20 000

2 000

2

31 һәм
артыграк

27 000

2 000»

4) 58 пунктны түбәндәгечә бәян итәргә:
«58. Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре хезмәт өчен түләү
фондын формалаштыру, норматив чыгымнарны, хезмәт күрсәтүләрне исәпкә алып,
агымдагы финанс елына акча күләме чикләрендә гамәлгә ашырыла һәм аерым
мәгариф, спорт һәм яшьләрнең финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында чагылыш
таба.
Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән вазыйфаи окладларны, компенсация һәм
кызыксындыру характерындагы түләүләрне исәпләү, агымдагы финанс елына аерым
мәгариф, спорт һәм яшьләр оешмалары (эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм
кинематография
эшчеләренең
гомумтармак
һөнәрләре,
җитәкчеләрнең,
белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри
квалификация төркемнәре хезмәткәрләрен кертеп) хезмәткәрләренә (аерым мәгариф,
спорт һәм яшьләрнең хезмәт өчен түләүгә финанс-хуҗалык эшчәнлеге планында
каралган акчалар исәбеннән гамәлгә ашырыла.
Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре финанс-хуҗалык
эшчәнлеге планын үтәү барышында хасил булган хезмәт өчен түләү фондын
экономияләү, финанс ягыннан тәэмин итүнең барлык чыганаклары, шул исәптән
түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә кертеп, тиешле чорда (ай,
квартал, ел) аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләренең әлеге Нигезләмә
нормаларын исәпкә алып кабул ителгән локаль норматив актлары нигезендә
кызыксындыру түләүләренә юнәлдерелергә мөмкин.
Хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына кызыксындыру түләүләре
хезмәт өчен түләү фонды экономиясе барлыкка килгән вазыйфаларның һөнәриквалификация төркеме (эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләренең гомумтармак һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм
хезмәткәрләрнең гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләрен кертеп) хезмәткәрләренә карата башкарыла.
Тиешле чор өчен хезмәт өчен түләү фондын экономияләү хисабына аерым
мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре хезмәткәренә кызыксындыру түләве
күләме шул чорда эш вакыты нормаларын (хезмәт вазыйфаларын) үтәгән эш вакыты
нормасын исәпкә алып, «Хезмәт өчен түләүнең минималь күләме турында» 2000
елның 19 июнендәге 82-ФЗ номерлы Федераль закон белән агымдагы елның 1
гыйнварына билгеләнгән өч минималь хезмәт хакыннан артмаска тиеш (педагогик
хезмәткәрләрнең, аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре җитәкчеләре
һөнәри квалификация төркемнәрен биләүче хезмәткәрләрдән тыш)
Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре җитәкчеләренә хезмәткә
түләү фондын экономияләү хисабыннан кызыксындыру түләве күләме Башкарма
комитет тарафыннан билгеләнә.
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Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре финанс-хуҗалык
эшчәнлеге планын үтәү барышында финанс белән тәэмин итүнең барлык
чыганаклары хисабына барлыкка килгән хезмәт өчен түләү фондын экономияләүне
куллану өчен җаваплылык, түләүле хезмәтләр күрсәтүдән алынган керемнәрне дә
кертеп, аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр учреждениеләре җитәкчеләренә
йөкләнә.».
17. Шәһәр Советының 2020 елның 6 февралендәге 36/5 номерлы Карары
белән расланган «85 нче психологик-медик-социаль ярдәм күрсәтү үзәге»
муниципаль бюджет учреждениесе җитәкчеләре, белгечләре һәм хезмәткәрләренең
гомумтармак вазыйфалары, эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография
эшчеләре һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү
шартлары турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
1) 3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр оешмаларының эшче, эшче мәдәният,
сәнгать һәм кинематография һөнәрләренең һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

«Беренче дәрәҗә эшчеләр гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617

Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә эшчеләр гомумтармак һөнәрләре» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 839

2) 4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. Аерым мәгариф, спорт һәм яшьләр оешмалары җитәкчеләре, белгечләре һәм
хезмәткәрләре гомумтармак вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре
хезмәткәрләренең база окладлары түбәндәге күләмдә билгеләнә:
Квалификация дәрәҗәсе

Айлык база оклады күләме, сумнарда

1

2

«Беренче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 617
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Икенче квалификация дәрәҗәсе

13 815

«Икенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

13 956

Икенче квалификация дәрәҗәсе

14 130

Өченче квалификация дәрәҗәсе

14 308

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

14 535

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

14 721

«Өченче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

14 911

Икенче квалификация дәрәҗәсе

15 104

Өченче квалификация дәрәҗәсе

15 301

Дүртенче квалификация дәрәҗәсе

15 502

Бишенче квалификация дәрәҗәсе

15 728

«Дүртенче дәрәҗә хезмәткәрләр гомумтармак вазыйфалары» һөнәри квалификация төркеме
Беренче квалификация дәрәҗәсе

16 640

Икенче квалификация дәрәҗәсе

16 840

Өченче квалификация дәрәҗәсе

17 040

3) 5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5. Эшчеләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшчеләренең гомумтармак
һөнәрләре, җитәкчеләрнең, белгечләрнең һәм хезмәткәрләрнең гомумтармак
вазыйфалары һөнәри квалификация төркемнәре хезмәткәрләре квалификация
дәрәҗәсенә туры килүе норматив хокукый актлар нигезендә кабул ителә.»;
4) 6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«6. Берләштерү тәртибендә, шулай ук тулы булмаган эш вакыты шартларында
хезмәт хакы эшләнгән вакытка яки башкарылган эш күләменә карап пропорциональ
рәвештә башкарыла. Төп вазыйфа буенча, шулай ук берләштерү тәртибендә биләгән
вазыйфа буенча хезмәт хакы күләмен билгеләү һәр вазыйфа буенча аерым
башкарыла.».
18. Муниципаль учреждениеләр җитәкчеләренә башка кызыксындыру
түләүләренең Башкарма комитет раслаган тәртиптә түләнүен билгеләргә.
19. Әлеге Карар басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
Әлеге Карарның 1 пунктының 1, 4 пунктчалары; 3 пунктының 1, 3-9
пунктчалары; 4 пунктының 1, 2, 4-12 пунктчалары; 5 пунктының 1, 3 пунктчалары; 6
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пунктының 2, 3 пунктчалары; 7 пунктының 2-4 пунктчалары; 8 пунктының 3, 7
пунктчалары; 9 пунктының 3, 7 пунктчалары; 10 пунктының 5, 6 пунктчалары; 12
пунктының 6, 7 пунктчалары; 13 пунктының 1 пунктчасы; 14 пунктының 1, 4
пунктчалары, 16 пунктының 1, 4 пунктчалары 2021 елның 1 июленнән соң
барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләре өчен гамәлдә.
Әлеге Карарның 8 пунктындагы 2 пунктчасының һәм 9 пунктының 2
пунктчасының гамәлдә булуы 2021 елның 1 сентябреннән соң барлыкка килгән
хокук мөнәсәбәтләре өчен гамәлдә.
Әлеге Карарның 1 пунктының 1, 3 пунктчалары; 2 пунктының 2 пунктчасы; 3
пунктының 2 пунктчасы; 4 пунктының 3 пунктчасы; 5 пунктының 2 пунктчасы; 6
пунктының 1 пунктчасы; 7 пунктының 3 пунктчасы; 8 пунктының 1, 4, 5, 6
пунктчалары; 9 пунктының 3-5 пунктчалары; 10 пунктының 1, 3, 5 пунктчалары; 11
пунктының 1 пунктчасы; 12 пунктының 1-5 пунктчасының; 13 пунктының 2
пунктчалары; 14 пунктының 2, 3 пунктчалары; 15 пункты,16 пунктының 2, 3
пунктчалары, 17 пункты 2022 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
20. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Шәһәр Советының социальикътисадый үсеш мәсьәләләре һәм бюджет буенча даими комиссиясенә, Башкарма
комитет Җитәкчесе Ф.Ш. Салаховка йөкләргә.
Шәһәр Хакиме

Н.Г. Мәһдиев

