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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының кайбер карарларына 
үзгәрешләр кертү турында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республи- 

касында халыкның кайбер категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, 

субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» 2004 ел, 17 декабрь, 542 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2005 ел, 22 гыйнвар, 22 нче; 2005 ел, 30 май, 239 нчы; 

2006 ел, 2 октябрь, 490 нчы; 2007 ел, 6 апрель, 123 нче; 2008 ел, 8 сентябрь, 640 нчы; 

2010 ел, 29 ноябрь, 956 нчы; 2011 ел, 21 июнь, 496 нчы; 2011 ел, 6 декабрь, 1001 нче; 

2012 ел, 13 апрель, 304 нче; 2013 ел, 19 гыйнвар, 20 нче; 2013 ел, 12 март, 157 нче; 

2014 ел, 8 февраль, 80 нче; 2014 ел, 5 декабрь, 947 нче; 2015 ел, 15 апрель, 254 нче, 

2015 ел, 1 декабрь, 911 нче, 2016 ел, 22 июнь, 425 нче; 2016 ел, 10 сентябрь, 625 нче; 

2016 ел, 20 декабрь, 959 нчы; 2017 ел,  10 май, 268 нче; 2017 ел, 28 август, 604 нче; 2017 

ел, 27 октябрь, 812 нче; 2017 ел, 1 ноябрь, 833 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Түбәндәгеләрне билгеләргә: 

пенсияләре «Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт 

пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты 

турында» федераль законнар нигезендә билгеләнгән пенсионерларга, 60 һәм 55 яше 

тулган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) гражданнарга, Татарстан 

Республикасында яшәүче, әлеге федераль законнарда күрсәтелгән пенсия билгеләү 

шартларына туры килә торган, әмма 2018 елның 31 декабренә  60 һәм 55 яше 

тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар), мөрәҗәгать иткән көндә уртача 

айлык керемнәре күләме 20 000 мең сумнан артмаган, Россия Федерациясе һәм (яки) 

Татарстан Республикасының бүтән норматив хокукый актлары нигезендә социаль 

ярдәм чараларына хокуклары булмаган гражданнарга юл йөрергә айлык акчалата 

түләү бирелә, 2019 елда аның күләме 486 сум булачак; 
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пенсияләре «Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт 

пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты 

турында» федераль законнар нигезендә билгеләнгән пенсионерларга, 60 һәм 55 яше 

тулган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) гражданнарга, Татарстан 

Республикасында яшәүче, әлеге федераль законнарда күрсәтелгән пенсия билгеләү 

шартларына туры килә торган, әмма 2018 елның 31 декабренә  60 һәм 55 яше 

тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар), мөрәҗәгать иткән көндә уртача 

айлык керемнәре күләме 20 000,1 мең сумнан алып 25 000 мең сумга кадәр булган 

(25 000 сумны кертеп), Россия Федерациясе һәм (яки) Татарстан Республикасының 

бүтән норматив хокукый актлары нигезендә социаль ярдәм чараларына хокуклары 

булмаган гражданнарга юл йөрергә айлык акчалата түләү бирелә, 2019 елда аның 

күләме 180 сум булачак; 

даими рәвештә кеше каравына мохтаҗ булган ялгыз пенсионерларга,  даими 

рәвештә кеше каравына мохтаҗ 60 һәм 55 яше тулган (тиешенчә ир-атлар һәм 

хатын-кызлар) ялгыз гражданнарга, 2018 елның 31 декабренә  «Иминият пенсияләре 

турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия 

Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» федераль законнарда каралган 

пенсия билгеләү шартларына туры килә торган, әмма  60 һәм 55 яше тулмаган 

(тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) ялгыз гражданнарга түбәндәгеләр бирелә 

дип: 

торак мәйданының Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән 

социаль нормасы чикләрендә торак өчен түләү чыгымнарының 50 проценты 

күләмендә субсидия. Субсидия теләсә кайсы милек рәвешендәге торак фондында 

яшәүче затка бирелә; 

халык өчен хезмәт күрсәтүләрдән файдалану буенча билгеләнгән нормативлар 

чикләрендә коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү чыгымнарының, ә үзәктән 

җылытылмаган йортларда яшәүчеләргә халыкка сату өчен билгеләнгән нормалар 

чикләрендә сатып алына торган ягулык һәм бу ягулыкны кайтарту буенча транспорт 

хезмәте күрсәтүләр кыйммәтенең 50 проценты күләмендә субсидия.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында халыкның кайбер 

категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр 

бирү тәртибе турындагы нигезләмәдә: 

2.1 пунктта: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
««Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре 

турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» 
федераль законнар нигезендә пенсия билгеләнгән яки 2018 елның 31 декабренә 
әлеге федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килгән 
хезмәт ветераннарына, бүтән нигезләр буенча пенсия алучы яки 60 һәм 55 яше 
тулгач (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) эшләгән (хезмәт иткән) өчен гомерлек 
түләү алучы, уртача айлык керемнәре мөрәҗәгать иткән көндә уртача айлык 
керемнәре күләме 20 000 мең сумнан артмаган хезмәт ветераннарына  (алга таба – 
хезмәт ветераннары);»; 

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре турында» Татарстан 

Республикасы Законы белән гамәлгә куелган Татарстан Республикасының дәүләт 
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бүләкләре белән бүләкләнгән, картлык буенча яки тиешле еллар эшләгән өчен 
кирәкле стажы булган, федераль законнар нигезендә пенсия билгеләнгән яки 2018 
елның 31 декабренә әлеге федераль законнарда каралган пенсия билгеләү 
шартларына туры килгән затларга, шулай ук «Татарстан Республикасының Дәүләт 
бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законы белән гамәлгә куелган 
Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән, бүтән нигезләр 
буенча пенсия алучы яки 60 һәм 55 яше тулгач (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-
кызлар) эшләгән (хезмәт иткән) өчен гомерлек түләү алучы затларга (алга таба – 
«Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре турында» Татарстан Республикасы 
Законы белән билгеләнгән Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән 
бүләкләнгән затлар).»; 

2.2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«2018 елның 31 декабренә әлеге федераль законнарда каралган пенсия 

билгеләү шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-
атлар һәм хатын-кызлар) хезмәт ветераннары, «Татарстан Республикасының Дәүләт 
бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнгән Татарстан 
Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән, 2018 елның 31 декабренә 
«Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре 
турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» 
федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килә торган затлар 
өстәмә рәвештә Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы 
буенча бүлегеннән 2018 елның 31 декабренә әлеге федераль законнарда каралган 
пенсия билгеләү шартларына туры килүе турында белешмә тапшыра.»; 

7.2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«2018 елның 31 декабренә әлеге федераль законнарда каралган пенсия 

билгеләү шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-
атлар һәм хатын-кызлар) хезмәт ветераннары, Татарстан Республикасының Дәүләт 
бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнгән Татарстан 
Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән, 2018 елның 31 декабренә 
«Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре 
турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» 
федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килә торган затлар 
өстәмә рәвештә Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы 
буенча бүлегеннән 2018 елның 31 декабренә әлеге федераль законнарда каралган 
пенсия билгеләү шартларына туры килүе турында белешмә тапшыра.»; 

9.1 пунктта: 
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«9.1. Транспортта йөрүгә айлык акчалата түләү билгеләү өчен пенсияләре 

«Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре 
турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» 
федераль законнар нигезендә билгеләнгән пенсионерлар, 60 һәм 55 яше тулган 
(тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) гражданнар, 2018 елның 31 декабренә әлеге 
федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килгән, әмма 60 
һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар), Татарстан 
Республикасында яшәүче, Россия Федерациясенең һәм (яки) Татарстан 
Республикасының башка норматив хокук актлары буенча социаль ярдәм чаралары 
күрсәтүгә хокукы булмаган гражданнар (алга таба – пенсионерлар), аларның 
законлы вәкилләре яки ышанычнамә нигезендә вәкаләт бирелгән затлар (алга таба – 

consultantplus://offline/ref=41F65362A778F99ED42898147E4DA420667F6A33CC9689F1706C6B854Df6O8J


4 
 

гаризак бирүчеләр) Үзәкнең үзләре яшәгән урындагы бүлегенә түбәндәгеләрне 
кертә:»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«2018 елның 31 декабренә Иминият пенсияләре турында», «Россия 

Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт 
пенсия тәэминаты турында» федераль законнарда каралган пенсия билгеләү 
шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм 
хатын-кызлар) гражданнар өстәмә рәвештә Россия Федерациясе Пенсия фондының 
Татарстан Республикасы буенча бүлегеннән 2018 елның 31 декабренә әлеге 
федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килүе турында 
белешмә тапшыра.». 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында транспортта йөрү өчен бердәм айлык социаль билет һәм балаларга 

транспортта йөрү өчен бердәм айлык социаль билет бирү тәртибен раслау  турында» 

2005 ел, 7 апрель, 161 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2005 ел, 28 декабрь, 628 нче; 2006 ел, 22 март, 117 нче; 2006 ел, 5 

июль, 341 нче; 2006 ел, 2 октябрь, 490 нчы; 2007 ел, 21 март, 98 нче; 2007 ел, 17 

декабрь, 726 нчы; 2008 ел, 5 июнь, 373 нче; 2008 ел, 14 ноябрь, 806 нчы; 2008 ел, 18 

декабрь, 899 нчы; 2009 ел, 20 апрель, 239 нчы; 2009 ел, 28 декабрь, 897 нче; 2010 ел,  

30 декабрь, 1135 нче; 2011 ел, 4 август, 633 нче; 2012 ел, 6 апрель, 279 нчы; 2012 ел,  

17 сентябрь, 772 нче; 2013 ел, 19 гыйнвар, 22 нче; 2013 ел, 26 декабрь, 1062 нче;  

2013 ел, 28 декабрь, 1074 нче; 2014 ел, 26 декабрь, 1036 нчы; 2015 ел, 30 ноябрь,  

904 нче; 2016 ел, 27 декабрь, 1010 нчы; 2017 ел, 31 октябрь, 829 нчы; 2017 ел, 6 

ноябрь, 844 нче; 2018 ел, 10 август, 655 нче; 2018 ел, 10 декабрь , 1108 нче карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасында 

транспортта йөрү өчен бердәм айлык социаль билет һәм балаларга транспортта йөрү 

өчен бердәм айлык социаль билет бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3 пунктта: 

«з» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«з) «Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт 

пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты 
турында» федераль законнар нигезендә пенсия билгеләнгән яки 2018 елның 31 
декабренә әлеге федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры 
килгән хезмәт ветераннары, бүтән нигезләр буенча пенсия алучы яки 60 һәм 55 яше 
тулгач (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) эшләгән (хезмәт иткән) өчен гомерлек 
түләү алучы хезмәт ветераннары;»; 

«с» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«с) «Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре турында» Татарстан 

Республикасы Законы белән гамәлгә куелган Татарстан Республикасының дәүләт 
бүләкләре белән бүләкләнгән, картлык буенча яки тиешле еллар эшләгән өчен 
кирәкле стажы булган, федераль законнар нигезендә пенсия билгеләнгән яки 2018 
елның 31 декабренә әлеге федераль законнарда каралган пенсия билгеләү 
шартларына туры килгән затларга, шулай ук «Татарстан Республикасының Дәүләт 
бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законы белән гамәлгә куелган 
Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән, бүтән нигезләр 
буенча пенсия алучы яки 60 һәм 55 яше тулгач (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-
кызлар) эшләгән (хезмәт иткән) өчен гомерлек түләү алучы затларга (алга таба – 
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«Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре турында» Татарстан Республикасы 
Законы белән билгеләнгән Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре белән 
бүләкләнгән затлар).»; 

«т» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«т) 60 һәм 55 яше тулган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) 

пенсионерлар, гражданнар, 2018 елның 31 декабренә «Иминият пенсияләре 
турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия 
Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» федераль законнарда каралган 
пенсия билгеләү шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә 
ир-атлар һәм хатын-кызлар), әлеге Тәртипнең 3 пунктындагы «а – с» 
пунктчаларында күрсәтелгән гражданнар категориясенә карамаган гражданнар;». 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Авыл җирендә, 

эшчеләр поселокларында (шәһәр тибындагы поселокларда) эшләүче һәм яшәүче 

гражданнарның аерым категорияләренә торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләү 

буенча социаль ярдәм күрсәтү чаралары турында» 2005 ел, 20 апрель, 192 нче 

карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 ел, 7 июнь,       

251 нче; 2006 ел, 24 апрель, 209 нчы; 2006 ел, 15 июнь, 308 нче; 2007 ел, 5 февраль,     

35 нче; 2008 ел, 29 май, 344 нче; 2014 ел,  13 февраль, 83 нче; 2017 ел, 1 ноябрь, 833 

нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып), 1 нче пунктны 

түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә: 
«1. Татарстан Республикасы дәүләт учреждениеләренең авыл җирендә, 

эшчеләр поселокларында (шәһәр тибындагы поселокларда) эшләүче һәм яшәүче 
белгечләренә торак һәм коммуналь хезмәтләргә түләү буенча социаль ярдәм 
чараларын күрсәтүне җайга сала торган Татарстан Республикасы законын кабул 
иткәнгә кадәр түбәндәгеләргә субсидияләр бирелә дип, шул исәптән: 

дәүләт ветеринария хезмәте белгечләренә – коммуналь хезмәтләр күрсәтүдән 

файдалану нормативлары чикләрендә коммуналь хезмәтләргә түләү чыгымнарының 

100 проценты күләмендә. Бу социаль ярдәм чарасы шулай ук авыл җирендә яши 

торган һәм Татарстан Республикасы ветеринария хезмәтенең авыл җирендә 

урнашкан дәүләт учреждениеләрендә кимендә 10 ел эшләп пенсиягә чыккан әлеге 

белгечләр арасыннан пенсиягә чыккан гражданнарга, 60 һәм 55 яше тулган 

(тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) гражданнарга, шулай ук 2018 елның 31 

декабренә «Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт 

пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты 

турында» федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килгән, 

әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) гражданнарга 

күрсәтелә; 

дәүләт социаль хезмәтләр системасының социаль хезмәткәрләренә – Татарстан 

Республикасы законнары белән билгеләнгән торак мәйданының социаль нормасы 

һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүдән файдалану нормативлары чикләрендә торак 

һәм коммуналь хезмәтләргә түләү чыгымнарының 100 проценты күләмендә. Бу 

социаль ярдәм чарасы шулай ук авыл җирендә яши торган һәм авыл җирендә 

урнашкан Татарстан Республикасы социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә 

кимендә 10 ел эшләп пенсиягә чыккан әлеге белгечләр арасыннан пенсиягә чыккан 

гражданнарга, 60 һәм 55 яше тулган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) 

гражданнарга, шулай ук 2018 елның 31 декабренә «Иминият пенсияләре турында», 
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«Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә 

дәүләт пенсия тәэминаты турында» федераль законнарда каралган пенсия билгеләү 

шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм 

хатын-кызлар) гражданнарга күрсәтелә; 

педагогика хезмәткәрләренә (торак мәйданының социаль нормасы чикләрен 

тәгаенләмичә), мәдәният, сәнгать һәм кинематография өлкәсе, шул исәптән дәүләт 

социаль хезмәтләр системасының социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре 

хезмәткәрләренә – Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән торак 

мәйданының социаль нормасы һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүдән файдалану 

нормативлары чикләрендә торакка, җылытуга, яктыртуга түләү чыгымнарының       

100 проценты күләмендә. Бу социаль ярдәм чарасы шулай ук авыл җирендә яши 

торган һәм авыл җирендә урнашкан Татарстан Республикасы мәгариф  

учреждениеләрендә, Татарстан Республикасы мәдәният учреждениеләрендә, 

Татарстан Республикасы социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә кимендә 10 ел 

эшләп пенсиягә чыккан әлеге белгечләр арасыннан пенсиягә чыккан гражданнарга, 

60 һәм 55 яше тулган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) гражданнарга, шулай 

ук 2018 елның 31 декабренә «Иминият пенсияләре турында», «Россия 

Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт 

пенсия тәэминаты турында» федераль законнарда каралган пенсия билгеләү 

шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм 

хатын-кызлар) гражданнарга күрсәтелә; 

урта медицина һәм фармацевтика белеме булган табибларга, провизорларга, 

хезмәткәрләргә, дәүләт социаль хезмәтләр системасының социаль-медицина хезмәте 

күрсәтү белән турыдан-туры шөгыльләнүче медицина хезмәткәрләренә – коммуналь 

хезмәтләр күрсәтүдән файдалану нормативлары чикләрендә яктыртуга һәм 

җылытуга түләү чыгымнарының 100 проценты күләмендә.  

Бу социаль ярдәм чарасы шулай ук авыл җирендә яши торган һәм авыл 

җирендә урнашкан Татарстан Республикасы медицина учреждениеләрендә, 

Татарстан Республикасы социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә кимендә 10 ел 

эшләп пенсиягә чыккан әлеге белгечләр арасыннан пенсиягә чыккан гражданнарга, 

60 һәм 55 яше тулган (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) гражданнарга, шулай 

ук 2018 елның 31 декабренә «Иминият пенсияләре турында», «Россия 

Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт 

пенсия тәэминаты турында» федераль законнарда каралган пенсия билгеләү 

шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм 

хатын-кызлар) гражданнарга күрсәтелә.». 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында шәһәр яны элемтәсендәге су транспортында хезмәтләр 

күрсәткәндә гражданнарның кайбер категорияләренә социаль ярдәм буенча өстәмә 

чаралар турында» 2005 ел, 11 май, 209 нчы карарына (2005 ел, 17 ноябрь, 536 нчы; 

2006 ел, 2 октябрь, 490 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып), 

2 пунктның өченче, дүртенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш 

кертергә: 

«Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре 

турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» 

федераль законнар нигезендә пенсия билгеләнгән яки 2018 елның 31 декабренә 
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әлеге федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килгән 

хезмәт ветераннарына, бүтән нигезләр буенча пенсия алучы яки 60 һәм 55 яше 

тулгач (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) эшләгән (хезмәт иткән) өчен гомерлек 

түләү алучы хезмәт ветераннарына;  
«Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре турында» Татарстан 

Республикасы Законы белән гамәлгә куелган Татарстан Республикасының дәүләт 
бүләкләре белән бүләкләнгән, картлык буенча яки тиешле еллар эшләгән өчен 
кирәкле стажы булган, «Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә 
хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты 
турында» федераль законнар нигезендә пенсия билгеләнгән яки 2018 елның 31 
декабренә әлеге федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры 
килгән затларга, шулай ук «Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре 
турында» Татарстан Республикасы Законы белән гамәлгә куелган Татарстан 
Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән, бүтән нигезләр буенча 
пенсия алучы яки 60 һәм 55 яше тулгач (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) 
эшләгән (хезмәт иткән) өчен гомерлек түләү алучы затларга.»; 

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Гражданнарның авыл 

җирендә, эшчеләр поселокларында (шәһәр тибындагы поселокларда) эшләүче һәм 

яшәүче кайбер категорияләренә торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләү буенча 

социаль ярдәм чараларын күрсәтү тәртибен раслау  турында» 2005 ел, 7 июль, 251 

нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 ел, 5 

сентябрь, 432 нче; 2007 ел, 5 февраль, 35 нче; 2008 ел, 29 май, 344 нче; 2010 ел, 29 

ноябрь,  961 нче; 2013 ел, 12 март, 157 нче; 2014 ел,  13 февраль, 83 нче  карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Гражданнарның авыл 

җирендә, эшчеләр поселокларында (шәһәр тибындагы поселокларда) эшләүче һәм 

яшәүче кайбер категорияләренә торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләү буенча 

социаль ярдәм чараларын күрсәтү тәртибенең 5 пунктына түбәндәге эчтәлекле абзац 

өстәп, үзгәреш кертергә: 
«2018 елның 31 декабренә «Иминият пенсияләре турында», «Россия 

Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт 
пенсия тәэминаты турында» федераль законнарда каралган пенсия билгеләү 
шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм 
хатын-кызлар) гражданнар өстәмә рәвештә Россия Федерациясе Пенсия фондының 
Татарстан Республикасы буенча бүлегеннән 2018 елның 31 декабренә әлеге 
федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килүе турында 
белешмә тапшыра.». 

6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә торак һәм коммуналь 

хезмәтләр күрсәтү өчен түләүгә ташлама-субсидияләр бирү турында» 2006 ел, 24 

март, 126 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2008 ел, 3 июнь, 370 нче; 2009 ел, 6 апрель, 203 нче; 2012 ел, 23 февраль, 153 нче; 

2013 ел, 12 март, 157 нче; 2014 ел, 25 август, 611 нче; 2015 ел, 23 сентябрь, 701 нче; 

2015 ел, 1 декабрь, 911 нче; 2016 ел, 22 июнь, 425 нче; 2016 ел,  26 декабрь, 998 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан 

Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә торак һәм коммуналь 

хезмәтләр күрсәтү өчен түләүгә ташлама-субсидияләр бирү тәртибе һәм шартлары 

турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

consultantplus://offline/ref=41F65362A778F99ED42898147E4DA420667F6A33CC9689F1706C6B854Df6O8J
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2.2 пунктта: 

унынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2018 елның 31 декабренә «Иминият пенсияләре турында», «Россия 

Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт 
пенсия тәэминаты турында» федераль законнарда каралган пенсия билгеләү 
шартларына туры килгән, әмма 60 һәм 55 яше тулмаган (тиешенчә ир-атлар һәм 
хатын-кызлар) хезмәт ветераннары, Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре 
турында» Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнгән Татарстан 
Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән, 2018 елның 31 декабренә 
«Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре 
турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» 
федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килә торган затлар 
өстәмә рәвештә Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы 
буенча бүлегеннән 2018 елның 31 декабренә әлеге федераль законнарда каралган 
пенсия билгеләү шартларына туры килүе турында белешмә тапшыра.»; 

унберенче – ундүртенче абзацлар үз көчен югалткан дип санарга; 

түбәндәге эчтәлекле 2.21 пункт өстәргә: 
«2.21. Үзәкнең бүлеге ведомствоара соратулар нигезендә, шул исәптән 

ведомствоара мәгълүмати багланышларны файдаланып, электрон формада 
субсидия-шартнамә бирү турында карар кабул итү өчен кирәкле түбәндәге 
мәгълүматларны ала: 

«Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре 
турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» 
федераль законнар нигезендә пенсия билгеләү турында вәкаләтле оешмалардан 
мәгълүматлар; 

вәкаләтле оешмалардан федераль законнар нигезендә айлык акчалата түләү 
алудан баш тарту турында мәгълүматлар; 

вәкаләтле оешмалардан даими яшәү урыны буенча законнар нигезендә ТКХ 
түләү буенча социаль ярдәм чараларына хокукы булган граждан белән бергә 
теркәлгән гражданнар турында мәгълүматлар; 

хокуклары Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында теркәлгән торак 
урынга милек хокукы турында мәгълүматлар.». 

7. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Гражданнарның 

социаль ярдәм күрсәтү чаралары Татарстан Республикасы тарафыннан гамәлгә 

ашырыла торган аерым категорияләренә, гомуми белем бирү учреждениеләренең               

7 яшьтән өлкәнрәк укучыларына һәм тәрбияләнүчеләренә, башлангыч һөнәр, урта 

һөнәр һәм югары һөнәр белеме бирүче мәгариф учреждениеләренең көндезге 

формада белем алучы укучыларына шәһәр яны элемтәсендә гомуми файдаланудагы 

тимер юл транспорты белән хезмәтләр күрсәткәндә тарифлар буенча ташламалар 

бирү турында» 2013 ел, 4 март, 145 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 ел, 26 июнь, 437 нче карары  белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып)  түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 пунктта: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре 

турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты турында» 
федераль законнар нигезендә пенсия билгеләнгән яки 2018 елның 31 декабренә 

consultantplus://offline/ref=41F65362A778F99ED42898147E4DA420667F6A33CC9689F1706C6B854Df6O8J
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әлеге федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры килгән 
хезмәт ветераннарына, бүтән нигезләр буенча пенсия алучы яки 60 һәм 55 яше 
тулгач (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) эшләгән (хезмәт иткән) өчен гомерлек 
түләү алучы хезмәт ветераннарына;»; 

сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре турында» Татарстан 

Республикасы Законы белән гамәлгә куелган Татарстан Республикасының дәүләт 
бүләкләре белән бүләкләнгән, картлык буенча яки тиешле еллар эшләгән өчен 
кирәкле стажы булган, «Иминият пенсияләре турында», «Россия Федерациясендә 
хезмәт пенсияләре турында» һәм «Россия Федерациясендә дәүләт пенсия тәэминаты 
турында» федераль законнар нигезендә пенсия билгеләнгән яки 2018 елның 31 
декабренә әлеге федераль законнарда каралган пенсия билгеләү шартларына туры 
килгән затларга, шулай ук «Татарстан Республикасының Дәүләт бүләкләре 
турында» Татарстан Республикасы Законы белән гамәлгә куелган Татарстан 
Республикасының дәүләт бүләкләре белән бүләкләнгән, бүтән нигезләр буенча 
пенсия алучы яки 60 һәм 55 яше тулгач (тиешенчә ир-атлар һәм хатын-кызлар) 
эшләгән (хезмәт иткән) өчен гомерлек түләү алучы затларга;».  

 

 

 

 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры         А.В.Песошин 
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