
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 ел, 29 сентябрь 883 

 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республика-
сында «Күмү һәм җирләү эше турында» 
Федераль законны тормышка ашыру 
чаралары хакында» 2007 ел, 18 май,  
196 нчы карары белән расланган Җирләү 
эше мәсьәләләре буенча махсуслашты-
рылган хезмәтләр тарафыннан түләүсез 
нигездә күмү буенча гарантияләнгән 
хезмәтләр күрсәтү, аларга бу хезмәтләр 
кыйммәтен каплау, вакытлыча эшкә 
сәләтсез булу очрагына һәм үлгән көнгә 
ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри 
социаль иминләштерелмәгән һәм 
пенсионер булмаган гражданнарны 
күмүгә, шулай ук йөклелекнең 154 көн 
үткәннән соң үле бала туган очракта, 
гражданнарны социаль пособие белән 
тәэмин итү тәртибенә үзгәреш кертү 
турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында «Күмү һәм җирләү эше турында» Федераль законны тормышка 

ашыру чаралары хакында» 2007 ел, 18 май, 196 нчы карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 ел, 5 октябрь, 533 нче; 2009 ел,  

2 март, 120 нче; 2009 ел, 16 июль, 498 нче; 2010 ел, 21 июнь, 494 нче; 2013 ел,  

29 гыйнвар, 41 нче; 2013 ел, 12 март, 157 нче; 2017 ел, 1 ноябрь, 833 нче карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Җирләү эше мәсьәләләре 

буенча махсуслаштырылган хезмәтләр тарафыннан түләүсез нигездә күмү буенча 
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гарантияләнгән хезмәтләр күрсәтү, аларга бу хезмәтләр кыйммәтен каплау, 

вакытлыча эшкә сәләтсез булу очрагына һәм үлгән көнгә ана булуга бәйле рәвештә 

мәҗбүри социаль иминләштерелмәгән һәм пенсионер булмаган гражданнарны 

күмүгә, шулай ук йөклелекнең 154 көн үткәннән соң үле бала туган очракта, 

гражданнарны социаль пособие белән тәэмин итү тәртибенә, 1.3 нче пунктны  

түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә: 

«1.3. Үлүчене үз акчасы исәбеннән күмүне гамәлгә ашыруны үз өстенә алган 

затларга күмү өчен социаль пособие күмү буенча хезмәтләр  күрсәтүнең «Күмү һәм 

җирләү эшләре турында» 1996 ел, 12 гыйнвар, ФЗ-8 нче Федераль законның  

9 статьясындагы 1 нче пунктта күрсәтелгән гарантияләнгән исемлеге нигезендә 

күрсәтелә торган хезмәтләр кыйммәтенә тигез күләмдә, үткән ел өчен куллану 

бәяләре үсеше индексыннан чыгып, алга таба агымдагы елның 1 февраленнән елга 

бер тапкыр индексацияләнеп, әмма 4000 сумнан да артмаган күләмдә түләнә.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


