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РЕШЕНИЕ
№ 302

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары муниципаль хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе

турында Нигезләмәне раслау турында

“Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында”, 2007 ел, 2 нче март, 25- 
ФЗ номерлы Федераль закон, “Муниципаль хезмәт турында”, 2013 ел, 25 нче июнь, 
50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Кодексы нигезендә, Биектау муниципаль 
районы Уставы белән эш йөртеп, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районы Советы,

1. Теркәлгән Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе 
турында Нигезләмәне расларга.

2. Әлеге карарны Биектау муниципаль районы рәсми сайтында Интернет 
мәгълүмат-телекомммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб- 
адресында һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
http://pravo.tatarstan.ru/ вед-адресында бастырып халыкка җиткерергә.

3. Әлеге карар рәсми рәвештә бастырылып чыккан көннән соң үз көченә
керә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль 
районы Советы Аппараты җитәкчесенә йөкләргә.

КАРАР ИТТЕ

Совет рәисе,
муниципаль район Башлыгы Р.Г. Кәлимуллин

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Расланган
Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль районы 
Советы карары белән 
30.05.2019 №302

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле үзидарә 
органнары муниципаль хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе

турында Нигезләмә

1. Әлеге Нигезләмә муниципаль хезмәткәрләрнең сәламәтлегенә зыян килгән 
очракта, муниципаль хезмәткәрләрнең тормышын һәм сәламәтлеген мәҗбүри дәүләт 
иминиятләштерүе (алга таба -  мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе) буенча түләүләрнең 
очракларын, тәртибен һәм күләмнәрен билгели.

2. Муниципаль хезмәт узуның, ягъни муниципаль хезмәткәр вазыйфасына 
билгеләнгән көннән алып, муниципаль хезмәткәр Вазыйфасыннан азат ителгән көнгә 
кадәр барлык чорга муниципаль хезмәткәрнең тормышы һәм сәламәтлегенә мәҗбүри 
дәүләт иминиятләштерүе тиешле.

3. Мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе буенча иминиятләүче булып, муниципаль 
хезмәт узучы муниципаль хезмәткәрләр булган җирле үзидарә органнары һәм башка 
муниципаль органнар санала (алга таба -  иминиятләүче).

4. Мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе буенча иминиятлэштерүчеләр булып (алга 
таба -  иминиятл эштер үчел әр) мәҗбүри дәүләт иминиятл эштер үен тормышка 
ашырырга рөхсәт кәгазе булган иминият компанияләре булырга мөмкин.

Иминиятләштерүчеләрне сайлап алу дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен 
товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы 
турында Россия Федерациясе законнары белән күздә тотылган тәртиптә тормышка 
ашырыла.

5. Иминият килешүе иминиятләүче һәм иминиятл эштер үче арасында 
иминиятләштерелгән зат файдасына (файда алучыга), бер календарь елга, тәүлегенә 24 
сәгать иминият саклавына, Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән тәртиптә 
төзелә.

Әлеге Нигезләмәнең 7 пунктында күрсәтелгән иминият очракларында, иминият 
килешүендә файда алучылар даирәсе билгеләнә.

Иминиятләүче тарафыннан иминият килешүендә мәҗбүри рәвештә файда 
алучылар буларак күрсәтелергә тиеш:

иминиятләштерелгән затның үлем көненә аның белән теркәлгән никах 
мөнәсәбәтләрендә булган ире (хатыны);

иминиятләштерелгән затның әти-әнисе (уллыкка алучылар),
иминиятләштерелгән затның бабайсы, әбисе -  әгәр дә аның әти-әнисе булмаса, һәм 
алар аны өч елдан да ким булмаган вакыт тәрбияләгән һәм карап үстергән булсалар;

иминиятләштерелгән затның үги әтисе һәм үги әнисе -  әгәр дә алар аны биш 
елдан да ким булмаган вакыт тәрбияләгән һәм карап үстергән булсалар;

18 яше тулмаган яки әлеге яшьтән өлкәнрәк булган иминиятләштерелгән затның 
балалары, әгәр дә алар 18 яшь тулганчыга кадәр инвалид калсалар, шулай ук оештыру-



хокукый формасына һәм милек формасына карамыйча гомуми белем бирү 
учреждениеләрендә белем алучылар уку чоры тәмамланганчы, ләкин аларга 23 яшь 
тулганнан да озаграк түгел;

иминиятләштерелгән зат карамагында булганнар.
Файда алучылар иминият килешүендә, гражданлык хезмәткәре тәкъдим иткән 

мәгълүмат нигезендә, аның иминиятләүчесе белән билгеләгән тәртиптә күрсәтеләләр. 
Иминият килешүендә күрсәтелгән файда алучылар булмаган очракта, файда алучылар 
булып, гражданлык законнары нигезендә, иминиятләштерелгән затның варислары 
саналалар.

6. Муниципаль хезмәткәрне төзелгән иминият килешүенең гамәлдәге вакыты 
беткәнче Вазыйфасыннан азат итү, күрсәтелгән муниципаль хезмәткәр биләгән 
муниципаль хезмәткәр Вазыйфасыннан азат ителгән көннән башлап, гамәлдән чыгуына 
китерә. Күрсәтелгән нигез буенча муниципаль хезмәткәргә карата иминият килешүе 
вакытыннан алда туктатылган очракта, иминиятләштерүче иминиятләүчегә әлеге 
муниципаль хезмәткәрне иминиятләү белән бәйле түләнелгән иминият премиясен, 
әлеге муниципаль хезмәткәргә карата иминият килешүенең гамәлдәге вакытына 
пропорциональ рәвештә, әлеге Нигезләмәнең 12 пункты белән билгеләнгән тәртиптә 
кире кайтара.

7. Иминият очраклары булып саналалар:
1) муниципаль хезмәт узган вакытта иминиятләштерелгән затның үлеме, шулай 

ук муниципаль хезмәт узган вакытта алган гариплек, имгәнү һәм авырулардан, 
муниципаль хезмәттән азат ителгәннән соң бер ел эчендә үлеме;

2) муниципаль хезмәт узган вакытта иминиятләштерелгән затка инвалидлык кую, 
шулай ук муниципаль хезмәт узган вакытта алган гариплек, имгәнү һәм авырулардан, 
муниципаль хезмәттән азат ителгәннән соң бер ел эчендә;

3) муниципаль хезмәт узган вакытта иминиятләштерелгән затның гариплек яки 
имгәнү алуы;

4) иминиятләштерелгән зат тарафыннан хезмәт килешүен өзү өчен җирлек булган 
авыру сәбәпле, эшкә алучының вәкиле инициативасы белән муниципаль хезмәтнең 
биләгән Вазыйфасыннан алу һәм медицина бәяләмәсе нигезендә сәламәтлек буенча һәм 
инвалидлык бирү белән бәйле булмаган, муниципаль хезмәттән азат ителү.

8. Иминиятләштерелгән затларга (файда алучыларга) түләнелә торган иминият 
суммалары күләме муниципаль хезмәт вазыйфасын биләүче муниципаль хезмәткәрнең 
вазыйфаи окладыннан һәм муниципаль хезмәткәрне айлык акчалата тотуны тәшкил 
итүче класс чины өчен айлык өстәмәләрдән (алга таба -  оклад) чыгып билгеләнә.

9. Иминият очраклары килеп туган очракта иминият суммалары түбәндәге 
күләмнәрдә түләнелә:

1) Муниципаль хезмәт узган вакытта иминиятләштерелгән затның үлеме, шулай 
ук муниципаль хезмәт узган вакытта алган гариплек, имгәнү һәм авырулардан, 
муниципаль хезмәттән азат ителгәннән соң бер ел эчендә үлеме, - 26,25 оклад. 
Күрсәтелгән иминият суммасы файда алучыларга тигез өлешләп түләнелә.

2) муниципаль хезмәт узган вакытта иминиятләштерелгән затка инвалидлык кую, 
шулай ук муниципаль хезмәт узган вакытта алган гариплек, имгәнү һәм авырулардан, 
муниципаль хезмәттән азат ителгәннән соң бер ел эчендә инвалидлык кую очрагында:

I төркем инвалидка - 17,5 оклад;



II төркем инвалидка - 12,25 оклад;
III төркем инвалидка - 10,5 оклад;
3) муниципаль хезмәт узган вакытта иминиятлэштерелгэн затның гариплек яки 

имгәнү алу очрагында -  җиде оклад, җиңелчә гариплек һәм имгәнү -  1,75 оклад. 
Билгеле иминият суммасы түләнелә торган гариплек һәм имгәнүләрне авыр һәм 
җиңелгә бүлү “Хәрби хезмәткәрләр, хәрби җыеннарга чакырылган гражданнар, Россия 
Федерациясе Эчке эшләр органнарының, Дәүләт янгынга каршы хезмәтенең гади һәм 
башлык составы затлары, җинаять-үтәтү системасы учреждениеләренең һәм 
органнарының хезмәткәрләре, Россия Федерациясе милли гвардия гаскәрләренең 
хезмәткәрләре гомерен һәм сәламәтлеген мәҗбүри дәүләт иминләштерүе турында”, 
1998 ел, 28 нче март, 52-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән авыр һәм 
җиңелгә кертелгән гариплек (яралар, имгәнүләр, контузияләр) исемлеге нигезендә 
тормышка ашырылалар.

4) иминиятлэштерелгэн зат тарафыннан хезмәт килешүен өзү өчен җирлек булган 
авыру сәбәпле, эшкә алучының вәкиле инициативасы белән муниципаль хезмәтнең 
биләгән Вазыйфасыннан алу һәм медицина бәяләмәсе нигезендә сәламәтлек буенча һәм 
инвалидлык бирү белән бәйле булмаган, муниципаль хезмәттән азат ителү очрагында 
-  8,75 оклад.

Муниципаль хезмәт узган чорда яисә муниципаль хезмәт Вазыйфасыннан азат 
ителеп бер ел узганчы иминиятлэштерелгэн затны медик-социаль экспертизаның 
федераль учреждениесендә кабаттан караганда инвалидлык төркеме арттырылса, 
иминият суммасы кабат билгеләнгән инвалидлык төркеме өчен билгеләнгән окладлар 
саны белән элек булган инвалидлык төркеме өчен каралган аерманы тәшкил итүче 
күләмдәге суммага арта.

Иминият очрагы белән бәйле рәвештә иминиятлэштерелгэн затка иминият 
суммасы түләнелгән, әмма иминият очрагы килеп туган көннән соң ел дәвамында һәм 
аның белән бәйле рәвештә сәламәтлеге начараеп китсә яки үлсә, алда түләнелгән 
иминият суммасына (иминият суммаларына) киметеп, өстәмә иминият түләве 
уздырыла.

һәрбер иминиятлэштерелгэн зат өчен иминият премиясенең күләме иминият 
килешүе нигезендә бигеләнэ һәм иминият килешүен төзегән вакытка билгеләнгән 
иминиятлэштерелгэн затның окладыннан 8,75 проценттан да артык булырга тиеш 
түгел.

10. Иминиятл эштер үче мәҗбүри дәүләт иминияте буенча иминият суммасын 
түләүдән азат ителә, әгәр дә иминият очрагы:

1) иминиятлэштерелгэн зат тарафыннан, суд нигезендә иҗтимагый куркыныч 
дип табылган гамәлләр кылган вакытта килеп туган булса;

2) иминиятлэштерелгэн затның, суд тарафыннан алкоголь, наркотик яки токсин 
әйберләр исерүе астында булуы турыдан-туры билгеләнгән булса;

3) иминиятлэштерелгэн зат тарафыннан үз сәламәтлегенә зыян китерүе яки үз- 
үзенә кул салуы суд тарафыннан алдан уйланылганлык нәтиҗәсе дип табылса.

Иминиятләштерүче иминият суммасын түләүдән азат ителми, әгәр дә 
иминиятлэштерелгэн зат, суд тарафыннан үз-үзенэ кул салу дәрәҗәсенә китереп 
җиткерелгән дип табылса.



Иминият суммасын түләүдән баш тарту турында карар иминиятләштерүче 
тарафыннан кабул ителә һәм иминиятләштерелгән затка (файда алучыга) һәм 
иминиятләүчегә язма формада, күрсәтелгән кире кагуның мәҗбүри рәвештә 
дәлилләнеп нигезләнгән сәбәпләрен күрсәтеп, иминият суммасы түләве түләнергә 
тиешле билгеләнгән вакытта хәбәр ителә.

11. Иминият түләүләре иминиятләштерүче тарафыннан иминиятләштерелгән 
затның (файда алучының) гаризасы һәм иминиятләүче тәкъдим иткән иминият очрагы 
килеп туганын дәлилләүче документлары нигезендә тормышка ашырыла.

Иминият түләүләрен тормышка ашыру турында карар кабул итү өчен кирәкле 
документлар исемлеге, аларны бирү һәм карау тәртибе иминият килешүе нигезендә 
билгеләнә.

Иминият суммаларын түләү, иминиятләштерелгән затларга башка төр иминият 
килешүләре буенча тиешле суммалардан бәйсез рәвештә тормышка ашырыла.

Иминият суммалары иминиятләштерүче тарафыннан иминиятләштерелгән 
затларга (файда алучыларга) тиешле суммаларны, иминият килешүе белән ачыкланган, 
сумнарда күчерү юлы белән тормышка ашырыла.

Иминиятләштерүче тарафыннан иминият суммаларын түләү, күрсәтелгән түләү 
турында карар кабул итү өчен кирәкле документларны алган көннән башлап, 10 көн 
эчендә тормышка ашырыла.

12. Әгәр дә иминият килешүе гамәлдә булган вакытта иминиятләштерелгән 
затларның окладлары күләме, шулай ук аларның саны үзгәргән булса, күрсәтелгән 
хәлләр белән бәйле рәвештә алып бетерелмәгән яки артык түләнелгән иминият 
кертемнәре суммалары өстәмә түләнергә яки кире кайтарылырга тиешле. Иминият 
килешүе төзегән яклар килешүе буенча, күрсәтелгән суммалар, иминият килешүе 
гамәлдә булган чираттагы чорга, иминият кертемнәре суммалары күләмен билгеләгән 
вакытта исәпкә алынырга мөмкин.

Иминиятләүче тарафыннан иминият кертемнәрен кертү периодиклыгы иминият 
килешүе нигезендә билгеләнә.

13. Мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе өчен чыгымнарны финанслау муниципаль 
берәмлек бюджеты чаралары хисабына тормышка ашырыла.


