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КАРАР

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы
Нармонка авыл җирлеге
җирле үзидарә органнары
муниципаль  хезмәткәрләрен 
мәҗбүри дәүләт иминияте турында
Нигезләмәне раслау хакында

Россия  Федерациясендə  муниципаль  хезмəт  турында»  2007  елның  2
мартындагы  25-ФЗ  номерлы  Федераль  закон,  Муниципаль  хезмəт  турында
Татарстан  Республикасы  кодексы  нигезендə,  Лаеш  муниципаль  районы
Уставына  таянып,  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
Нармонка авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ:

 1.  Татарстан  Республикасы  Министрлар  Кабинетының  "Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Нармонка  авыл  җирлеге  җирле
үзидарə  органнарының  муниципаль  хезмəткəрлəрен  мəҗбүри  дəүлəт
иминлəштерүе турында Нигезлəмəне раслау хакында" 2008 ел, 28 декабрь, 903
нче карары. 

2.  Әлеге  карарны  Интернет  мəгълүмат-телекоммуникация  челтəрендə
Татарстан  Республикасы  хокукый  мəгълүмат  рəсми  порталында  түбəндəге
адрес  буенча  бастырып  чыгарырга  (халыкка  игълан  итəргə):
http://pravo.tatarstan.ru.

 3. Әлеге карар рəсми басылып чыккан көненнəн үз көченə керə.

Лаеш муниципаль районы
Нармонка авыл җирлеге
Башлыгы, Совет рәисе                                       Л. Д. Стерякова

http://pravo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы
                                                                                                    Лаеш муниципаль районы
                                                                                                        Нармонка авыл җирлеге

Советының 2019 ел ның
 420 июненнəн 150 номерлы карары 

белəн расланган.

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Нармонка авыл җирлеге җирле үзидарә органнары

муниципаль  хезмәткәрләрен  мәҗбүри дәүләт иминияте турында
Нигезләмә

1.  Әлеге  Нигезлəмə  муниципаль  хезмəткəрнең  сəламəтлегенə  зыян
килгəн  очракта  (алга  таба  –  мəҗбүри  дəүлəт  иминияте)  муниципаль
хезмəткəрлəрнең тормышын һəм сəламəтлеген мəҗбүри дəүлəт иминлəштерүе
буенча түлəүлəр очракларын, тəртибен һəм күлəмнəрен билгели. 

2.  Муниципаль  хезмəт  вазифасыннан  азат  ителгəн  көн  буенча
муниципаль  хезмəткəр  вазыйфасына  билгелəнгəннəн  соң  исəплəнə  торган
муниципаль  хезмəткəрлəрнең  гомере  һəм  сəламəтлеге  мəҗбүри  дəүлəт
иминиятенə алынырга тиеш. 

3. Муниципаль хезмəткəрлəр (алга таба – иминиятлəүчелəр) муниципаль
хезмəт  үтүче  җирле  үзидарə  органнары  һəм  башка  муниципаль  органнар
мəҗбүри дəүлəт иминияте буенча иминиятлəүчелəр булып тора. 

4.  Мəҗбүри  дəүлəт  иминияте  буенча  иминиятлəүчелəр  (алга  таба  -
иминиятчелəр)  мəҗбүри  дəүлəт  иминиятен  гамəлгə  ашыруга  лицензиялəре
булган  иминият  оешмалары  булырга  мөмкин.  Иминлəштерүчелəрне  Сайлау
дəүлəт һəм муниципаль ихтыяҗларны тəэмин итү өчен товарлар, эшлəр, хезмəт
күрсəтүлəрне  сатып  алу  өлкəсендə  контракт  системасы  турында  Россия
Федерациясе законнарында каралган тəртиптə гамəлгə ашырыла. 

5.  Иминият  килешүе  иминиятлəштерүче  һəм  иминиятлəүче  арасында
төзелə иминиятлəштерелгəн зат файдасына (файда кабул итүче) бер календарь
елга  иминият  яклавы  белəн  Россия  Федерациясе  законнарында  каралган
тəртиптə тəүлегенə 24 сəгать дəвамында иминият яклавы белəн бер елга бер
елга  иминият  яклавында.  Әлеге  Нигезлəмəнең  7  пунктында  күрсəтелгəн
иминият  очраклары  өчен  иминлəштерүче  иминият  килешүендə  отышлы
кулланучылар  даирəсе  билгелəнə.  Иминият  килешүендə  отышлы кулланучы
буларак  мəҗбүри  рəвештə  иминиятлəштерүче  исеме  аталырга  тиеш:  -
Страховкаланган затның үлеме көненə теркəлгəн никахта торучы (торучы) ире
(хатыны)  ;  -  Страховкаланган  затның  ата-аналары  (уллыкка  алучылар),
Иминиятлəштерелгəн затның дəү əти-əнисе һəм Әби-алар тəрбиялəгəн яки өч
елдан  да  ким  булмаган  очракта,  аның  əти-əнисе  булмаган  очракта;  -
Страховкаланган затның үги һəм үги əнисе-аны биш елдан да ким тəрбиялəгəн
яки тоткан очракта; -18 яшькə җитмəгəн яки аннан өлкəнрəк булмаган, əгəр



алар 18 яшькə җитсəлəр, шулай ук оештыру-хокукый формаларына һəм милек
формаларына карамастан, белем бирү оешмаларында белем алучы, əмма алар
23 яшькə җиткəнче,  иминлəштерелгəн  зат  балалары;  -  иминлəштерелгəн зат
шəкертлəре.  Отышлы  кулланучы  иминият  килешүендə  граждан
хезмəткəрлəренə  аны иминиятлəштерүче  билгелəгəн  тəртиптə  бирелə  торган
мəгълүмат  нигезендə  күрсəтелə  торган  мəгълүмат  нигезендə  күрсəтелə.
Иминият  килешүендə  файдалы  кулланучы  күрсəтмəлəре  булмаган  очракта,
отышлы  кулланучы  булып  граждан  законнарында  билгелəнгəн  тəртиптə
иминлəштерелгəн зат варислары таныла. 

6. Муниципаль хезмəткəрне муниципаль хезмəт вазыйфасыннан азат итү
төзелгəн  иминият  шартнамəсенең  гамəлдə  булу  срогы  чыкканчыга  кадəр
муниципаль  хезмəт  вазыйфасыннан  азат  ителгəн  көннəн  күрсəтелгəн
муниципаль  хезмəткəргə  карата  аның  эшчəнлеген  туктатуга  китерə.
Күрсəтелгəн нигез буенча муниципаль хезмəткəргə  карата иминият килешүе
гамəлдə  булу  вакытыннан  алда  туктатылган  очракта,  иминлəштерүче  əлеге
муниципаль  хезмəткəрне  əлеге  муниципаль  хезмəткəргə  карата  иминият
шартнамəсенең  гамəлдə  булу  вакытын  пропорциональ  калган  өлешендə
иминлəштерүчегə  түлəнгəн  акчаны  əлеге  Нигезлəмəнең  12  пунктында
билгелəнгəн тəртиптə кире кайтара.

 7. Иминият очраклары булып тора: 1) муниципаль хезмəт үткəн чорда
иминлəштерелгəн  затның  үлеме,  шулай  ук  муниципаль  хезмəт  үткəн  чорда
алынган имгəнүлəр,  имгəнүлəр һəм авырулар аркасында муниципаль хезмəт
вазыйфасыннан азат ителгəннəн соң бер ел эчендə; 2) муниципаль хезмəт үткəн
чорда  иминлəштерелгəн  затка  инвалидлык  билгелəү,  шулай  ук  муниципаль
хезмəт үткəн чорда алынган имгəнүлəр,  имгəнүлəр һəм авырулар аркасында
муниципаль  хезмəт  вазыйфасыннан  азат  ителгəннəн  соң  бер  ел  эчендə;  3)
муниципаль хезмəт үткəн чорда иминлəштерелгəн зат тарафыннан имгəнү яисə
җəрəхəтлəнү  алу;  4)  иминлəштерелгəн  зат  тарафыннан  эшкə  алучы  вəкиле
инициативасы буенча  хезмəт  контрактын  өзү  өчен  муниципаль  хезмəткəрне
муниципаль  хезмəтнең  билəгəн  вазыйфасыннан  азат  итү  һəм  сəламəтлек
торышы буенча  медицина  бəялəмəсе  нигезендə  һəм  инвалидлык  билгелəүгə
бəйле  булмаган  муниципаль  хезмəттəн  азат  итү  өчен  нигез  булып  торган
авыруны алу.

8.  Иминлəштерелгəн  затларга  түлəнə  торган  иминият  суммаларының
(отышлы  кабул  итүчелəргə)  күлəме  муниципаль  хезмəткəрнең  үзенə
йөклəнгəн  вазыйфасы  нигезендə  муниципаль  хезмəткəрнең  вазыйфаи
окладыннан  һəм  муниципаль  хезмəткəрнең  айлык  акчалата  тоту  окладын
(алга таба – оклад) тəшкил иткəн класс чиннары өчен айлык өстəмə хакыннан
чыгып билгелəнə. 

9.  Иминият  очраклары  башланганда  иминият  суммасы  түбəндəге
күлəмнəрдə түлəнə: 

1) муниципаль хезмəт үткəн чорда иминлəштерелгəн зат үлгəн очракта,
шулай ук муниципаль хезмəт үткəн чорда алынган имгəнүлəр, имгəнүлəр һəм
авырулар аркасында муниципаль хезмəт вазыйфасыннан азат ителгəннəн соң



бер  ел  дəвамында-26,25  оклад.  Күрсəтелгəн  иминият  суммасы  файдалы
файдаланучыларга тигез өлешлəрдə түлəнə;

2) муниципаль хезмəт үткəн чорда иминлəштерелгəн затка инвалидлык
билгелəнгəндə, шулай ук муниципаль хезмəт үткəн чорда алынган имгəнүлəр,
имгəнүлəр һəм авырулар аркасында муниципаль хезмəт вазыйфасыннан азат
ителгəннəн соң бер ел эчендə: 

I төркем инвалидына-17,5 оклад; 

II төркем инвалидына-12,25 оклад; 

III төркем инвалидына-10,5 оклад; 

3)  муниципаль хезмəт үткəн чорда иминлəштерелгəн зат тарафыннан
каты  имгəнүлəр  яисə  имгəнүлəр  алган  очракта  -  җиде  оклад,  җиңелчə
имгəнүлəр  яки  җəрəхəтлəр  алган  очракта  -  1,75  оклад.  Тиешле  иминият
суммасы  түлəнə  торган  авыр  яки  җиңел  затларга  Имгəнүлəрне  һəм
имгəнүлəрне  кертү «хəрби җыеннарга  чакырылган  гражданнарның,  Россия
Федерациясе Эчке эшлəр органнарының, Россия Федерациясе янгынга каршы
дəүлəт хезмəтенең авыр һəм башлангыч составының исемлеклəре нигезендə
билгелəнгəн имгəнүлəр (яралар, имгəнүлəр, контузиялəр) исемлеге нигезендə
гамəлгə  ашырыла,  җинаять-башкарма  системасы  учреждениелəре  һəм
органнары хезмəткəрлəре, Россия Федерациясе Милли гвардиясе гаскəрлəре
хезмəткəрлəре»; 

4) иминлəштерелгəн зат тарафыннан эшкə алучы вəкиле инициативасы
буенча  хезмəт  контрактын  өзү  өчен  нигез  булган  авыру  алган  очракта,
муниципаль  хезмəткəрне  муниципаль  хезмəтнең  билəгəн  вазыйфасыннан
азат итү һəм сəламəтлек торышы буенча медицина бəялəмəсе нигезендə һəм
инвалидлык билгелəүгə бəйле булмаган хезмəттəн азат итү очрагында - 8,75
оклад.  Әгəр  муниципаль  хезмəт  үткəн  чорда  йə  муниципаль  хезмəт
вазыйфасыннан  азат  ителгəннəн  соң  бер  ел  үтсə,  федераль  учреждениедə
Медицина-социаль  экспертиза  үткəрелгəндə  иминлəштерелгəн  затка
инвалидлык төркеме  арттырылачак,  иминият  суммасы яңадан  билгелəнгəн
инвалидлык  төркеме  буенча  исəплəнгəн  окладлар  саны  һəм  элеккеге
инвалидлык төркеме буенча исəплəнгəн окладлар саны арасындагы аерманы
тəшкил  итүче  суммага  арта.  Иминият  очрагына  бəйле  рəвештə
иминлəштерелгəн затка иминият суммасы түлəнгəн булса, тик ел дəвамында
иминият  очрагы  килеп  чыккан  көннəн  һəм  аның  белəн  турыдан-туры
элемтəдə сəламəтлек яки үлем начарлана башлады, элек түлəнгəн иминият
суммасын (иминият суммасы) тотып калынган өчен өстəмə иминият акчасы
түлəнə.  Страховкаланган  һəр  кеше  өчен  түлəнə  торган  иминият  премиясе
күлəме иминият килешүе белəн билгелəнə һəм иминиятлəштерелгəн затның
окладын  иминлəштерү  шартнамəсе  төзегəндə  билгелəнгəн  вакытка
билгелəнгəн 8,75 проценттан артмаска тиеш. 

10. Иминият очрагы булса, мəҗбүри дəүлəт иминияте буенча иминият
суммасын түлəүдəн азат ителə:



 1)  иминлəштерелгəн  зат  тарафыннан  суд  тарафыннан  билгелəнгəн
тəртиптə  иҗтимагый  куркыныч  дип  танылган  гамəллəр  кылу  аркасында
килеп җитте; 

2)  суд  тарафыннан  билгелəнгəн  тəртиптə  иминлəштерелгəн  затның
алкоголь, наркотик яки токсик исереклеге белəн турыдан-туры бəйле;

 3) иминлəштерелгəн зат үзенең сəламəтлегенə яки иминлəштерелгəн
затның үз-үзенə зыян салуы суд тарафыннан исбатланган сəбəплəр нəтиҗəсе
булып  тора.  Иминиятче,  əгəр  иминлəштерелгəн  затның  үлеме  суд
тарафыннан  исбатланган  үз-үзенə  кул  салу  нəтиҗəсе  булса,  иминият
суммасын  түлəүдəн  азат  ителми.  Иминият  суммасын  түлəүдəн  баш  тарту
турындагы  карар  иминиятлəүче  тарафыннан  кабул  ителə  һəм
иминиятлəштерелгəн затка (табышлы кабул итүчегə) һəм иминият суммасын
түлəүне  гамəлгə  ашыру  өчен  билгелəнгəн  срокта  күрсəтелгəн  баш  тарту
сəбəплəренең дəлиллəнгəн мəҗбүри нигезле язма рəвештə иминлəштерүчегə
хəбəр ителə. 

11.  Иминият  түлəүлəрен  гамəлгə  ашыру  иминиятлəштерүче
тарафыннан иминлəштерелгəн зат гаризасы (файда кабул итүче) һəм иминият
очрагы  килеп  чыгуны  раслый  торган  документлар  нигезендə  башкарыла.
Иминият түлəүлəрен гамəлгə ашыру турында Карар кабул итү өчен кирəкле
документлар исемлеге, аларны бирү һəм карау тəртибе иминият шартнамəсе
белəн билгелəнə. Иминият суммаларын түлəү иминиятлəштерелгəн затларга
иминият  килешүлəренең  башка төрлəре  буенча  тиешле суммаларга  бəйсез
рəвештə  башкарыла.  Иминият  суммалары  иминият  килешүе  белəн
билгелəнгəн ысул белəн страховкаланган затларга (отышлы кулланучыларга)
сумнарда  исəплəнгəн  суммалар  күчерү  юлы  белəн  түлəнə.  Иминият
суммалары  түлəү  əлеге  түлəү  турында  Карар  кабул  итү  өчен  кирəкле
документлар  алган  көннəн  алып  10  көн  эчендə  страховщик  тарафыннан
башкарыла. 

12.  Әгəр  иминият  килешүе  гамəлдə  булу  срогы  дəвамында
иминлəштерелгəн  затларның  окладлары  күлəме,  шулай  ук  аларның  саны
үзгəрсə,  əлеге  шартларга  бəйле  рəвештə  алынмаган  яки  артык  алынган
иминият  взнослары  суммасы  түлəнергə  яки  кире  кайтарылырга  тиеш.
Иминият  килешүе  төзегəн  якларның  килешүе  буенча  күрсəтелгəн  сумма
иминият  килешүе  гамəлдə  булган  чираттагы  чорга  иминият  кертемнəре
күлəмен  билгелəгəндə  исəпкə  алынырга  мөмкин.  Иминият  взносларын
иминиятлəүченең кертүе иминият килешүе белəн билгелəнə. 

13. Мəҗбүри дəүлəт иминиятенə чыгымнарны финанслау муниципаль
берəмлек бюджеты акчалары хисабына башкарыла.

__________________________________________________________
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