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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

бюджет өлкәсенең кайбер хезмәткәрләрен дәүләткә карамаган пенсия белән тәэмин 

итү  турында» 2004 ел, 30 декабрь, 584 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2006 ел, 9 октябрь, 507 нче; 2009 ел, 6 апрель, 201 нче; 

2009 ел, 19 июнь, 403 нче; 2011 ел, 21 гыйнвар, 33 нче; 2011 ел, 30 декабрь, 1104 

нче; 2012 ел, 26 декабрь, 1151 нче; 2013 ел, 30 ноябрь, 938 нче һәм 2015 ел, 20 

гыйнвар, 23 нче һәм 2015 ел, 30 октябрь, 817 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы бюджет өлкәсенең 

кайбер хезмәткәрләрен дәүләткә карамаган пенсия белән тәэмин итү турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.2 пунктта: 

3.2.1 пунктчада «хезмәт пенсиясе» сүзләрен «хезмәт пенсиясе яки иминият 

пенсиясе» сүзләренә алмаштырырга; 

3.2.2 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2.2. Картлык буенча хезмәт пенсиясенә яки иминият пенсиясенә, шул 

исәптән картлык буенча вакытыннан алда билгеләнә торган хезмәт пенсиясенә яки 

иминият пенсиясенә хокук бирә торган яшь җиткәнче чорга пенсия билгеләнгән, 

2007 елның 1 гыйнварыннан алып 2017 елның 31 декабренә кадәр чорда оешманың 
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бетерелүе яисә оешма хезмәткәрләренең саны яки штаты кимү белән бәйле эштән 

чыгарылган хезмәткәрләр, әмма тиешле яшь җиткәнче ике елдан да иртәрәк түгел.»; 

4.1 пунктта «2016 елның 31 декабренә кадәр» сүзләрен «2017 елның 31 

декабренә кадәр» сүзләренә алмаштырырга; 

5.2 пунктта тиешле килешләрдәге «хезмәт пенсиясе» сүзләрен тиешле 

килешләрдәге «хезмәт пенсиясе яки иминият пенсиясе» сүзләренә алмаштырырга;  

5.15 пунктта «2016 елның 31 декабреннән соңга калмыйча» сүзләрен «2017 

елның 31 декабреннән соңга калмыйча» сүзләренә алмаштырырга; 

6.12 пунктның бишенче абзацында «Россия Федерациясендә хезмәт 

пенсияләре турында» сүзләрен «Иминият пенсияләре турында» сүзләренә 

алмаштырырга; 

әлеге Нигезләмәгә 1 – 4 кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(теркәләләр). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры  

вазыйфаларын башкаручы                А.В.Песошин 

 
 

 

 

F:\KARAR\2017\85.docx

consultantplus://offline/ref=DE0BF4A446788AFCEDF6F9B8F0BCB554D341053B07235DAFCCA0C3BE44F8E35E4027A0FF9DCED46F2C87DAU3f6G
consultantplus://offline/ref=DE0BF4A446788AFCEDF6F9B8F0BCB554D341053B07235DAFCCA0C3BE44F8E35E4027A0FF9DCED46F2C87DAU3f7G


Татарстан Республикасы бюджет 

өлкәсенең кайбер хезмәткәрләрен 

дәүләткә карамаган пенсия белән 

тәэмин итү турындагы 

нигезләмәгә 1 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 15 февраль, 85 нче 

карары редакциясендә) 

 

Форма 

 
__________________ җитәкчесенә 
       (оешма исеме) 

_____________________________ 
(җитәкче фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

_____________________________ 
 
 __________________________ 

(фамилия) 

_____________________________ 
(исем) 

_____________________________ 
(атасының исеме (булганда)) 

Туу датасы ____ ______ _____ 
                                 (көн)       (ай)            (ел) 

Шәхесне таныклаучы документ: 
__________ ________ ____ 
     (исеме)                   (серия)         (номер) 

Кем биргән ___________________ 
Качан биргән _________________ 
Тору адресы ____________                              
                                    (индекс, район, 

_____________________________ 
шәһәр, урам, йорт, корылма, квартира) 

 

Телефон _____________________ 
Салым түләүче ИНН _______ 

 

ГАРИЗА 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 ел, 30 декабрь, 584 

нче карары белән расланган Татарстан Республикасы бюджет өлкәсенең кайбер 

хезмәткәрләрен дәүләткә карамаган пенсия белән тәэмин итү турындагы нигезләмә 

нигезендә вәкаләтле дәүләткә карамаган пенсия фондында дәүләткә карамаган 

пенсия түләүне билгеләүне сорыйм. 
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Түләүләрне түбәндәгечә башкаруыгызны сорыйм (кирәклесен тутырырга): 

фонд кассасында кулга алып, адресы____________________________________ 

________________________________________________________________________; 

Түбәндәге адреска почта аша күчереп:__________________________________ 

________________________________________________________________________; 

____________номерлы счетка күчереп_________________________________, 
   (банк исеме, бүлеге урнашкан урын) 

корреспондент счеты № ___________, исәп-хисап счеты № _______________, 

БИК __________________________, банкның ИНН ______________________, 

банкта Катнашучының шәхси счеты ___________________________________ 

 

____________________________ 
(Катнашучы имзасы) 

 

Гаризаны бирү датасы «_____» ____________ _____ ел 

 

 

Оешманың кадрлар хезмәте тутыра 

 

Фамилия ___________________________________________________________ 

Исем______________________________________________________________ 

Атасының исеме (булганда) ___________________________________________ 

Түбәндәгегә бәйле эштән чыгрылган____________________________________ 

_________________номерлы боерык _______елның «__» _________________. 

Катнашучының Татарстан Республикасы бюджет тармагында өзлексез эш 

стажы хезмәт шартнамәсен өзү моментына ___________________ тәшкил итә. 

________________________________________________________________________ 
(тулы еллар саны) 

 

Кадрлар хезмәтенең вазыйфаи заты _____________________________________ 
(вазыйфа) 

________________ _______________________________________________ 
(имза)     (фамилия, исем, атасының исеме) 

 

М.У. 

 

___________________________________ 

 



Татарстан Республикасы бюджет 

өлкәсенең кайбер хезмәткәрләрен 

дәүләткә карамаган пенсия белән 

тәэмин итү турындагы 

нигезләмәгә 1.1 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 15 февраль, 85 нче  

карары редакциясендә) 

 

Форма 

 

ШӘХСИ МӘГЪЛҮМАТЛАРНЫ КУЛЛАНУГА РИЗАЛЫК   

 

Мин (алга таба – Субъект), ___________________________________________, 
(фамилия, исем, атасының исеме (соңгысы – булганда)) 

шәхесне таныклаучы документ______________________________________ 
(документ төре) 

№ __________________, ________________________________тарафыннан бирелгән, 
(кем һәм кайчан) 

 ________________________________________________________________ яшәүче, 

үз ирегемдә һәм үз мәнфәгатьләремдә  _____________________________________ 
                                                                                                                        (вәкаләтле дәүләткә карамаган  

________________________________________________________________________ 
пенсия фонды исеме) 

(алга таба – Оператор), түбәндәге адрес буенча теркәлгән: ______________________ 
                                                                                                                                                                (вәкаләтле дәүләткә карамаган 

 

________________________________________________________________________, 
пенсия фонды урнашкан урын) 

«Шәхси мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Феде-

раль закон таләпләрен исәпкә алып, минем шәхси мәгълүматларымны (аларны 

миннән һәм/яки бүтән затлардан алуны кертеп) түбәндәге шартларда куллануга 

рөхсәт бирәм: 

1. Субъектның шәхси мәгълүматларын куллануны оператор Субъектны 

дәүләткә карамаган пенсия белән тәэмин итү максатларында гамәлгә ашыра.  

2. Субъект куллануга рөхсәт биргән шәхси мәгълүматлар исемлеге: 

фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булганда); 
җенесе; 
фото; 
туу көне, ае һәм елы; 
ИНН; 
шәхесен таныклый торган документ мәгълүматлары; 
теркәлү һәм гамәлдә яшәү адресы; 
кредит оешмасында счет реквизитлары; 
элемтә өчен мәгълүмат; 

consultantplus://offline/ref=0A71EDF2E15A7C8D9E703920A3DAD34AE0EF7BF70D9AF5E8F12EE53A65z7u4M
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керемнәр турында мәгълүмат; 
Катнашучы файдасына пенсия кертемнәре суммасы; 
дәүләткә карамаган пенсия зурлыгы; 
Катнашучының хокукы булган салым тотып калуларын бирү һәм аларның 

күләме турында белешмәләр; 
социаль статус (пенсионер/инвалидлык төркемен күрсәтеп инвалид, бүтән ста-

тус); 
эш стажын раслый торган мәгълүматлар; 
Катнашучының үлеме турында белешмәләрне үз эченә алган документ 

мәгълүматлары. 
3. Субъект Операторга үзенең шәхси мәгълүматларын куллануга, ягъни 

түбәндәге гамәлләрне кылырга рөхсәт бирә: шәхси мәгълүматларны куллануның 
автоматлаштырылган чараларыннан, шулай ук автоматлаштырылмаган 
чараларыннан файдаланып шәхси мәгълүматларны җыю, системалаштыру, туплау, 
саклау, тәгаенләү (яңарту, үзгәртү), файдалану, тарату (шул исәптән бүтән затларга 
бирү), шәхси үзенчәлекләрен бетерү, блок кую, юк итү.  

4. Әлеге ризалык Субъектны дәүләткә карамаган пенсия белән тәэмин итү 
гамәлгә ашырыла торган дәүләткә карамаган пенсия белән тәэмин итү 
шартнамәсенең гамәлдә булу вакыты дәвамында, шулай ук Россия Федерациясе 
законнары нигезендә шартнамәләрне архивта саклау вакыты эчендә  көчендә була. 

5. Бирелгән шәхси мәгълүматларны законсыз файдаланган очракта шәхси 
мәгълүматларны куллануга ризалык Субъектның язмача гаризасы белән кире алына.  

6. Субъект язмача сорату буенча үзенең шәхси мәгълүматларын куллануга 
кагылышлы мәгълүматны алуга хокуклы («Шәхси мәгълүматлар турында» 2006 
елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Федераль законның 14 ст. 4 п.). 

«Шәхси мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезләмәләре белән таныш булуымны раслыйм, шәхси 
мәгълүматларны саклау өлкәсендә хокукларым һәм бурычларымны миңа 
аңлаттылар.   

Вәкаләтле дәүләткә карамаган пенсия фондының Пенсия кагыйдәләре белән 
танышмын.  

 

___ елның «__»________. 

_____________/_________________________________________ 
                  (имза                                     (фамилия, исем, атасының исеме (соңгысы – булганда)) 

 

Кадрлар хезмәтенең вазыйфаи заты ______________ _______ ______________________________ 

   
(вазыйфа)                (имза)                       (фамилия, исем, атасының исеме) 

М.У. 

 

Вәкаләтле дәүләткә карамаган пенсия фонды тарафыннан кабул ителде 

____елның «___» _________  

Теркәү журналында номер _____-___________________________ 

_________________________________   

_________________________________________________ 
       (вазыйфа)                       (имза)             (фамилия, исем, атасының исеме) 

 

____________________________________ 
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Татарстан Республикасы бюджет 

өлкәсенең кайбер хезмәткәрләрен 

дәүләткә карамаган пенсия белән 

тәэмин итү турындагы 

нигезләмәгә 2 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 15 февраль, 85 нче  

карары редакциясендә) 

 

 

Форма 

 

 

ХЕЗМӘТКӘРЛӘР ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТ  

________________________________________________________________________, 
(министрлык исеме) 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 ел, 30 декабрь, 584 нче 

карары белән расланган Татарстан Республикасы бюджет өлкәсенең кайбер 

хезмәткәрләрен дәүләткә карамаган пенсия белән тәэмин итү турындагы нигезләмә 

шартлары нигезендә дәүләткә карамаган пенсияне түли башлау кирәк булган затлар: 

 

 

Т/с 

Катнашучының фами-

лиясе, исеме, атасының 

исеме (соңгысы – 

булганда)  

Пенсия нигезе Түләү ысулы (фонд 

кассасында кулга алып; 

почта аша күчереп; 

банктагы счетка күчереп) 

1.    

2.    

 

Катнашучыларның Пенсия нигезләре булуын раслый торган документлар 

теркәлә: 

1. Катнашучының дәүләткә карамаган пенсия билгеләү турында билгеләнгән 

формадагы гаризасы. 

2. Билгеләнгән тәртиптә таныкланган паспорт күчермәсе – барлык 

Катнашучылар өчен. 

3. Билгеләнгән тәртиптә таныкланган пенсия таныклыгы күчермәсе – 

ташламалы пенсия яше булган Катнашучылар, шулай ук хезмәт пенсиясенә яки 

картлык буенча иминият пенсиясенә, шул исәптән вакытыннан алда билгеләнә 

торган хезмәт пенсиясенә яки картлык буенча иминият пенсиясенә хокук бирә 

торган яшь җиткәнче чорга, әмма тиешле яшь җиткәнче кимендә ике ел алдан 

пенсия билгеләнгән, Татарстан Республикасы бюджет тармагы оешмасы бетерелү 

яисә оешма хезмәткәрләре саны яки штаты кыскартылу белән бәйле эштән 

чыгарылган Катнашучылар өчен. 
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4. Инвалидлык билгеләү турында белешмә күчермәсе – инвалидлык билгеләү 

белән бәйле пенсия билгеләнә торган Катнашучылар өчен. 

 

 

Министр ______________   _________________________________________________ 
        (имза)                                                  (фамилия, исем, атасының исеме) 

 

М.У. 

 

______ елның «____» _______________.  

 

_____________________________________ 

 



Татарстан Республикасы бюджет 

өлкәсенең кайбер хезмәткәрләрен 

дәүләткә карамаган пенсия белән 

тәэмин итү турындагы нигезләмәгә 

3 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 15 февраль, 85 нче  

карары редакциясендә) 

 

 

Форма 

 

Чыгу № ______________________ 

_____________________________                 
(дәүләткә карамаган вәкаләтле  

_____________________________
 

пенсия фонды исеме ) 

________ елның «__» __________. 

 

Җитәкчегә ________________ 
                                                              (Ф.И.Ат.ис.) 

 

ЙӨКЛӘМӘ 

ЮЛ-_______________номерлы уртак пенсия счетыннан дәүләткә карамаган 

пенсияне түли башларга 

_______________________________________________________ 
(Акча салучы оешма исеме) 

түбәндәге Катнашучыларга: 

 

Т/с  Катнашучының 

фамилиясе, исеме, 

атасының исеме 

(соңгысы – булганда) 

Пенсия ни-

гезе 

Түләү ысулы (фонд 

кассасында кулга 

алып; почта аша 

күчереп; банктагы 

счетка күчереп) 

Йөкләмәне үтәү 

турында фонд 

тамгасы (фонд 

хезмәткәре 

тутыра) 

1.     

2.     

3.     

 

Түләүләр ай саен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасы бюджет өлкәсенең кайбер хезмәткәрләрен дәүләткә 

карамаган пенсия белән тәэмин итү турында» 2004 ел, 30 декабрь, 584 нче карары 
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белән расланган Татарстан Республикасы бюджет өлкәсенең кайбер хезмәткәрләрен 

дәүләткә карамаган пенсия белән тәэмин итү турындагы нигезләмә шартлары 

нигезендә билгеләнә торган күләмдә башкарыла.  

Катнашучыларның пенсия нигезләре барлыгын раслый торган түбәндәге 

документлар беркетелә: 

1. Катнашучының дәүләткә карамаган пенсия билгеләү турында билгеләнгән 

формадагы гаризасы. 

2. Билгеләнгән тәртиптә таныкланган паспорт күчермәсе – барлык 

Катнашучылар өчен. 

3. Билгеләнгән тәртиптә таныкланган пенсия таныклыгы күчермәсе – 

ташламалы пенсия яше булган Катнашучылар, шулай ук хезмәт пенсиясенә яки 

картлык буенча иминият пенсиясенә, шул исәптән вакытыннан алда билгеләнә 

торган хезмәт пенсиясенә яки картлык буенча иминият пенсиясенә хокук бирә 

торган яшь җиткәнче чорга, әмма тиешле яшь җиткәнче кимендә ике ел алдан 

пенсия билгеләнгән, Татарстан Республикасы бюджет тармагы оешмасы бетерелү 

яисә оешма хезмәткәрләре саны яки штаты кыскартылу белән бәйле эштән 

чыгарылган Катнашучылар өчен. 

4. Инвалидлык билгеләү турында белешмә күчермәсе – инвалидлык билгеләү 

белән бәйле пенсия билгеләнә торган Катнашучылар өчен. 

 

Министр ______________   _________________________________________________ 
      (имза)                                                     (фамилия, исем, атасының исеме) 

 

М.У. 

 

 

Дәүләткә карамаган вәкаләтле пенсия фонды тамгасы  

Кабул итте__________________   ____________ _______________________________ 
(вазыйфа)                      (имза)              (фамилия, исеме, атасының исеме) 

 

Керү № ___________ ______ елның «_____» ____________. 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы бюджет 

өлкәсенең кайбер хезмәткәрләрен 

дәүләткә карамаган пенсия белән 

тәэмин итү турындагы 

нигезләмәгә 4 нче кушымта  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2017 ел, 15 февраль, 85 нче  

карары редакциясендә) 

 
 

Форма 
 

ХЕЗМӘТКӘРЛӘР ТУРЫНДА МӘГЪЛҮХМАТЛАР  

________________________________________________________________________, 
(министрлык исеме) 

_____елның «____» _________ алып _____елның «____» ______________ кадәр 

чорда дәүләткә карамаган пенсия билгеләнергә мөмкин: 

 
Т/с Хезмәткәрнең 

фамилиясе, 
исеме, 

атасының 
исеме 

(соңгысы – 
булганда) 

Җенесе  Туу 
көне 

Пенсия яше 
тулган көн, 

шул исәптән 
ташламаларны 

исәпкә алып 

Пенсия яше 
тулган көндә 

Татарстан 
Республикасы 

бюджет 
тармагында 

өзлексез 
эшләү стажы, 

тулы яше 

Пенсия яше 
тулган көндә 

Татарстан 
Республикасы 

бюджет 
тармагында 

гомуми 
эшләү стажы, 

тулы яше* 

Пенсия 
яше 

тулган 
көндә 

соңгы эш 
урыны 
буенча 
хезмәт 
стажы, 
тулы 
яше* 

1.        

2.        
3.        
4.        

5.        
 

*Җитәрлек өзлексез эш стажы булмаган, ә пенсия яше тулган көндә Татарстан 
Республикасы бюджет тармагы оешмаларында гомуми эш стажы хатын-кызлар өчен 
кимендә 20 ел һәм ир-атлар өчен кимендә 25 ел тәшкил иткән затлар өчен. 

 

Министр ______________   _________________________________________________ 
       (имза)                                                    (фамилия, исеме, атасының исеме) 

 

М.У. 

______ елның  «____» _______________  
 

____________________________________ 


