Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2014-nji ýylyň 10-nji martynda
744 san bilen döwlet tarapyndan bellige alyndy
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty
durmuş taýdan goramak ministriniň
2013-nji ýylyň 23-nji dekabrynda
çykaran 118-Ö belgili buýrugy bilen
tassyklandy
Esasy iş bilen utgaşdyrma boýunça işiň şertleri hakynda
Düzgünnama
1. Esasy iş bilen utgaşdyrma diýlip işgäriň öz esasy işinden başga, ol
ýa-da beýleki iş berijide, esasy işinden boş wagtynda, zähmet şertnamasynyň
şertlerinde we kärhananyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalaryna laýyklykda
yzygiderli tölenilýän başga işi ýerine ýetirmegine düşünilýär.
2. Birnäçe kärhanalarda käri boýunça esasy işi bilen utgaşdyrma tertibinde
işlemäge pedogogik, lukmançylyk, melhemçilik, medeniýet, sport, syýahatçylyk
işgärleri üçin şu aýratynlyklarda rugsat berilýär:
1) bilim edaralarynda (umumybilim, başlangyç we orta hünär bilim
edaralaryň pedagogik işgärlerine, zähmet tölegleri boýunça olara deňleşdirilen
işgärleriň, mekdebe çenli çagalar edaralaryň, mekdepden daşary bilim edaralaryň
ýa-da bilim işini amala aşyrýan beýleki edaralaryň, gurnaklaryň) pedagogik
işgärlerine we ýolbaşçylaryna;
2) professor-pedagogik düzümdäki işgärlere iş günlerinden daşary, öz
işleýän bilim edarasynda, bilim işini amala aşyrýan beýleki edaralarynda,
kärhanalarda esasy iş bilen utgaşdyrma boýunça pedagog wezipesinde;
3) saglygy goraýyş edaralarynda (saglygy goraýyş ulgamynyň orta we
ýokary hünär bilim edaralarynyň) pedagogik işgärlerine, lukmanlaryna we
prowizorlaryna, ýokary hünär bilimi edaralarynyň lukmançylyk kafedralarynyň uly
laborantlaryna we laborantlaryna (lukmançylyk we farmasewtik işgärlerine),
lukmançylyk ylmy – barlag merkezleriň we ylmy bölümleriň ýolbaşçylaryna we
ylmy işgärlerine (lukman ýa-da prowizor hünäri bolan) – lukmançylyk we
farmasewtik işgärlerine;
4) durmuş üpjünçilik edaralarynda (maýyplaryň, gartaşan adamlaryň
öýlerinde we olara hyzmat edýän merkezlerinde) lukmanlara we kiçi şepagat
işgärlerine iş wagtynyň aýlyk ölçeginiň ýarym çäklerinde;
5) medeniýet we sungat edaralarynda (medeniýet we sungat işgärlerini
taýýarlamak boýunça orta we ýokary hünär bilim edaralarynyň we bilim işini
amala aşyrýan beýleki edaralarynyň sazçylyk bölümleriniň, fakultetleriniň)
konsertmeýsterlerine we akkompaniatorlaryna;
6) sport we syýahatçylyk edaralarynda pedagoglara, tälimçilere, sport
lukmanlaryna, syýahatçylyk – gezelenç hyzmatlaryny edýän guramalaryň

(kärhanalaryň) ulgamynda işleýän syýahatçylyk işgärlerine (gid, terjimeçilere) we
beýleki hünärmenlerine.
3. Ykdysadyýetiň pudaklarynyň ýokary derejeli hünärmenlerine ýokary
hünär bilim edaralarynda we işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrýan we olary
gaýtadan taýýarlaýan edaralarda, olaryň esasy iş ýeri boýunça zähmet hakyny doly
saklap galmak şerti bilen, iş wagtynyň dowamynda hepdede 4 sagada çenli
pedagogik işini amala aşyrmaga rugsat berilýär.
4. Esasy iş bilen utgaşdyrma boýunça işiň dowamlylygy günde 4 sagatdan
ýa-da dynç gününde doly iş gününden ýokary geçip bilmez.
Esasy iş bilen utgaşdyrma boýunça işiň bir aýdaky umumy dowamlylygy
degişli derejedäki işgärler üçin bellenen iş wagtynyň aýlyk ölçeginiň ýarysyndan
geçmeli däldir.
5. Birnäçe umumybilim, başlangyç we orta hünär bilim edaralarynda
işleýän mugallymlaryň we zähmet tölegleri boýunça olara deňleşdirilen beýleki
işgärleriň, şeýle hem mekdebe çenli çagalar edaralaryň, mekdepden daşary bilim
edaralaryň we bilim işini amala aşyrýan beýleki edaralaryň (şol bir ýa-da birnäçe)
pedagogik işgärleriniň esasy işleýän ýerinde ortaça zähmet hakynyň möçberini
kesgitlemegiň ähli halatlary üçin ortaça zähmet haky hasaplanylanda ähli iş
orunlary boýunça zähmet haky, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň
275-nji maddasynyň 8-nji we 9-njy bentlerine laýyklykda esasy iş bilen
utgaşdyrma diýip hasaplanylmaýan iş üçin goşmaça hak göz öňünde tutulýar.
Şeýlelikde, sagatlaýyn iş ýüküniň umumy möçberi Türkmenistanyň
kanunçylygynda we kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen rugsat edilen iş
ýüküniň möçberinden geçmeli däldir.
6. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa,
döwlet kärhanalarynda esasy iş bilen utgaşdyrma şertlerinde: iki ýolbaşçy
wezipeleriniň (ussalaryň we brigadirleriň wezipeleri muňa degişli däldir); on sekiz
ýaşyna ýetmedik adamlaryň; göwreli aýallaryň; garyndaşlaryň gös-göni tabynlygy
we gözegçiligi astynda bolmagy bilen baglanyşykly bilelikdäki işi; döwletiň
wezipeli adamynyň ýa-da döwlet gullukçysynyň (mugallymçylyk, ylmy we
döredijilik işi muňa degişli däldir) işlenilmegine ýol berilmeýär.
7. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde iş kesilenlik aýby
öz-özünden aýrylan ýa-da kazyýet tarapyndan aýrylan bolmasa jenaýatyň
betnebislikli meýiller bilen edilendigi üçin iş kesilenleri maddy jogapkärçilikli
wezipelere esasy iş bilen utgaşdyrma boýunça işe kabul etmeklige ýol berilmeyär.
8. Esasy iş bilen utgaşdyrma boýunça kanunçylygyň berjaý edilişine
jogapkärçilik iş berijiniň üstüne ýüklenýär.

