
 

 

                       ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ РАЙОН СОВЕТЫ   

                                                   

                                                           КАРАР №15 

 

III чакырылыш чираттан тыш утырышы   Урыссу штб          «24» июнь 2019 ел.                                                                                    

 
Татарстан Республикасы  Ютазы  

муниципаль районы җирле  

үзидарә органнарының  

муниципаль  хезмәткәрләрен 

мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе     

турында Нигезләмәне раслау хакында 

 

2007 елның 2 мартындагы "Россия Федерациясендҽ муниципаль хезмҽт 

турында" 25-ФЗ номерлы Федераль закон, Муниципаль хезмҽт турында Татарстан 

Республикасы кодексы нигезендҽ, Ютазы  муниципаль районы Уставына таянып, 

Татарстан Республикасы  Ютазы  муниципаль районы Советы карар итте: 

 

1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы җирле үзидарҽ 

органнарының муниципаль  хезмҽткҽрлҽрен мҽҗбүри дҽүлҽт иминиятлҽштерүе 

турында нигезлҽмҽне расларга.  

2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

Уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып чыгарырга, шулай ук Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районының «Интернет» мҽгълүмати-

телекоммуникация челтҽрендҽ http://jutaza.tatarstan.ru рҽсми сайтында 

урнаштырырга.  

3. Ҽлеге карар рҽсми рҽвештҽ басылып чыккан көненнҽн соң үз көченҽ керҽ.  

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшерүдҽ тотуны Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе С.П. Самонинага 

йөкләргә. 

 

Ютазы муниципальрайон башлыгы – 

Ютазы район Советы Рҽисе                      Р.М. Нуриев                                                                       
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                                                                              Татарстан Республикасы  

Ютазы муниципаль районы 

                                                                   Советының  №15 

                                                                             карары белҽн расланды 

                                                                 2019 ел 26 июнь 

   

 

 

 

 

Татарстан Республикасы   Ютазы  муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының муниципаль  хезмәткәрләрен 

мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турында  

Нигезләмә 

 

           1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең  сҽламҽтлегенҽ зыян килү 

очракларында муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең  гомерен һҽм сҽламҽтлеген мҽҗбүри 

дҽүлҽт иминиятлҽштерүе (алга таба - мҽҗбүри дҽүлҽт иминиятлҽштерүе) буенча 

түлҽүлҽрнең очракларын, тҽртибен һҽм күлҽмнҽрен билгели.  

2. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гомере һҽм сҽламҽтлеге муниципаль 

хезмҽтне узуның муниципаль хезмҽт вазыйфасына билгелҽнеп куелу көненнҽн алып 

муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат ителү көненҽ кадҽр исҽплҽнҽ торган бөтен 

чоры дҽвамында дҽүлҽт тарафыннан мҽҗбүри иминлҽштерелергҽ тиеш. 

3. Муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт уза торган җирле үзидарҽ 

органнары һҽм башка муниципаль органнар мҽҗбүри дҽүлҽт иминиятлҽштерүе 

буенча иминиятлҽштерелүчелҽр (алга таба – иминиятлҽштерелүчелҽр) булып 

торалар. 

4. Дҽүлҽт тарафыннан мҽҗбүри иминиятлҽштерелүчелҽр (алга таба – 

иминиятлҽштерелүчелҽр) буларак  дҽүлҽт тарафыннан мҽҗбүри 

иминиятлҽштерелүне гамҽлгҽ ашыруга лицензиялҽре булган иминиятлҽштерү 

оешмалары тора ала.  

Иминиятлҽштерүчене сайлап алу дҽүлҽт ихтыяҗлары һҽм муниципаль 

ихтыяҗлар өчен товарлар ташуга, эшлҽр башкаруга, хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ заказлар 

урнаштыру турында Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Иминият шартнамҽсе иминиятлҽштерүче һҽм иминиятлҽнүче арасында 

иминиятлҽштерелгҽн зат (файда алучы) файдасына Россия Федерациясе 

законнарында каралган тҽртиптҽ тҽүлекнең 24 сҽгате дҽвамында иминият яклавы 

белҽн бер календарь елга төзелҽ. 
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Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 7 пунктында күрсҽтелгҽн иминиятлҽү очраклары өчен 

иминият шартнамҽсендҽ иминиятлҽштерүче тарафыннан файда күрүчелҽр даирҽсе 

билгелҽнҽ.  

Иминият шартнамҽсендҽ файда күрүчелҽр буларак иминиятлҽштерүче 

тарафыннан түбҽндҽгелҽр мҽҗбүри рҽвештҽ аталырга тиеш:  

иминиятлҽштерелгҽн зат вафат булган көнгҽ аның рҽсми никахта торучы ире 

(хатыны);  

иминиятлҽштерелгҽн затның ата-анасы (аны уллыкка алучылар); 

иминиятлҽштерелгҽн затның ата-анасы булмаса, аны кимендҽ өч ел тҽрбиялҽгҽн яки 

тҽэмин итеп торган бабасы һҽм ҽбисе;  

иминиятлҽштерелгҽн затның аны кимендҽ биш ел тҽрбиялҽгҽн яки тҽэмин 

итеп торган үги ҽтисе һҽм үги ҽнисе;  

иминиятлҽштерелгҽн затның 18 яшькҽ җитмҽгҽн яисҽ 18 яшенҽ җиткҽнче 

инвалид булган өлкҽнрҽк яшьтҽге балалары, шулай ук телҽсҽ кайсы оештыру-

хокукый рҽвешендҽге һҽм милек рҽвешендҽге белем бирү учреждениесендҽ белем 

алучы балалары – укуы тҽмамланганчы, ҽмма 23 яшеннҽн артып китмҽскҽ тиеш;  

иминиятлҽштерелгҽн затның опекага алынган затлары.  

Файда күрүчелҽр иминият шартнамҽсендҽ дҽүлҽт хезмҽткҽре тарафыннан аны 

иминиятлҽштерүче билгелҽгҽн тҽртиптҽ бирелҽ торган мҽгълүмат нигезендҽ 

күрсҽтелҽ. Файда күрүчелҽр иминият шартнамҽсендҽ күрсҽтелмҽгҽн очракта, 

иминиятлҽштерелгҽн затның граждан законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

күрсҽтелгҽн варислары файда күрүчелҽр булып таныла. 

6. Муниципаль хезмҽткҽрне муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан төзелгҽн 

иминият шартнамҽсенең гамҽлдҽ булу срогы тҽмамланганчыга кадҽр азат итү 

күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽткҽргҽ карата иминият шартнамҽсенең гамҽлдҽ 

булуын муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат итү датасыннан туктатуга китерҽ. 

Күрсҽтелгҽн нигез буенча муниципаль хезмҽткҽргҽ карата иминият шартнамҽсенең 

гамҽлдҽ булуы вакытыннан алда туктатылган очракта, иминиятче 

иминиятлҽштерүчегҽ ҽлеге муниципаль хезмҽткҽрне иминлҽштерүгҽ бҽйле рҽвештҽ 

иминият премиясен шушы муниципаль хезмҽткҽргҽ карата иминият шартнамҽсенең 

калган гамҽлдҽ булу чорына пропорциональ өлешендҽ ҽлеге Нигезлҽмҽнең  12 

пунктында  билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кире кайтарып бирҽ. 

7. Иминият очраклары түбҽндҽгелҽр:  

1) иминлҽштерелгҽн затның муниципаль хезмҽтне узган чорда вафат булуы, 

шулай ук муниципаль хезмҽтне узган чорда имгҽнү, травма алу яки авыру сҽбҽпле 

муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат ителгҽннҽн соң бер ел дҽвамында вафат 

булуы;  

2) иминиятлҽштерелгҽн затка муниципаль хезмҽтне узган чорда инвалидлык 

билгелҽнү, шулай ук  имгҽнү, травма алу яки авыру сҽбҽпле муниципаль хезмҽт 

вазыйфасыннан азат ителгҽннҽн соң бер ел дҽвамында инвалидлык билгелҽнү;  

3) иминиятлҽштерелгҽн затның муниципаль хезмҽтне узган чорда имгҽнүе яки 

травма алуы;  

4) иминлҽштерелгҽн затның, яллаучы вҽкиле инициативасы белҽн медицина 

бҽялҽмҽсе нигезендҽ сҽламҽтлек торышы буенча муниципаль хезмҽткҽр били торган 

муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат ителеп, муниципаль хезмҽтеннҽн 
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җибҽрелеп, хезмҽт контрактын өзү өчен нигез булып торган һҽм инвалидлык 

билгелҽнүгҽ бҽйле булмаган авыру алуы.  

 

8. Иминиятлҽштерелгҽн затларга (файда күрүчелҽргҽ) түлҽнҽ торган иминият 

суммаларының күлҽмнҽре муниципаль хезмҽткҽрнең үзе били торган муниципаль 

хезмҽт вазыйфасы нигезендҽ айлык окладыннан һҽм муниципаль хезмҽткҽрнең 

үзенҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт класслы чины нигезендҽ айлык окладыннан 

гыйбарҽт булган муниципаль хезмҽткҽрнең айлык акчалата кереме окладыннан (алга 

таба – оклад) чыгып билгелҽнҽ. 

9. Иминият очраклары барлыкка килгҽндҽ, иминият суммалары түбҽндҽге 

күлҽмнҽрдҽ түлҽнҽ:  

1) иминиялҽштерелгҽн зат муниципаль хезмҽтне узган чорда вафат булуы, 

шулай ук муниципаль хезмҽтне узган чорда имгҽнү, травма алу яки авыру сҽбҽпле 

муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат ителгҽннҽн соң бер ел дҽвамында вафат 

булуы очрагында – 26,25  оклад. Күрсҽтелгҽн иминият суммасы файда күрүчелҽргҽ 

бертигез өлешлҽрдҽ түлҽнҽ;  

2) иминиятлҽштерелгҽн затка муниципаль хезмҽтне узган чорда инвалидлык 

билгелҽнгҽн очракта, шулай ук муниципаль хезмҽтне узган чорда имгҽнү, травма 

алу яки авыру сҽбҽпле муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат ителгҽннҽн соң бер 

ел дҽвамында инвалидлык билгелҽнгҽн очракта:  

I төркем инвалидына – 17,5  оклад;  

II төркем инвалидына – 12,25  оклад;  

III төркем инвалидына – 10,5  оклад; 

3) иминиятлҽштерелгҽн зат муниципаль хезмҽтне узган чорда авыр имгҽнү 

яисҽ травма алган очракта – 7 оклад, җиңелчҽ имгҽнгҽн яисҽ травма алган очракта – 

1,75 оклад түлҽнҽ. Тиешле иминият суммасы түлҽнҽ торган имгҽнүлҽрне һҽм 

травмаларны авыр яисҽ җиңелчҽ төргҽ кертү 1998 елның 28 мартындагы «Хҽрби 

хезмҽткҽрлҽр, хҽрби җыеннарга чакырылган гражданнар, Россия Федерациясе Эчке 

эшлҽр органнарының, Дҽүлҽт янгынга каршы хезмҽтенең, наркотик чаралар һҽм 

психотроп матдҽлҽр ҽйлҽнешен контрольдҽ тоту органнарының гади һҽм башлык 

составы затлары, җинаять-үтҽтү системасы учреждениелҽренең һҽм органнарының 

хезмҽткҽрлҽре гомерен һҽм сҽламҽтлеген мҽҗбүри дҽүлҽт иминиятлҽштерелүе 

турында» 52-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн, авыр яисҽ 

җиңелчҽ төргҽ кертелгҽн имгҽнүлҽр (яраланулар, травмалар, контузиялҽр) исемлеге 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла; 

4) иминиятлҽштерелгҽн затның, яллаучы вҽкиле инициативасы белҽн 

медицина бҽялҽмҽсе нигезендҽ сҽламҽтлек торышы буенча муниципаль хезмҽткҽр 

били торган муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат ителеп, муниципаль хезмҽттҽн 

җибҽрелеп, хезмҽт контрактын өзү өчен нигез булып торган һҽм инвалидлык 

билгелҽнүгҽ бҽйле булмаган авыру алган очрагында – 8,75  оклад. 

Муниципаль хезмҽтне узган чорда йҽ муниципаль хезмҽт вазыйфасыннан азат 

ителгҽннҽн соң бер ел узганчыга кадҽр медик-социаль экспертиза буенча федераль 

учреждениедҽ кабат таныклау узган вакытта иминиятлҽштерелгҽн затка инвалидлык 

төркеме күтҽрелсҽ, иминият суммасы күлҽме яңа билгелҽнгҽн инвалидлык төркеме 
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буенча окладлар саны белҽн элеккеге инвалидлык төркеме буенча тиеш булган 

окладлар саны аермасы тҽшкил иткҽн суммага арттырыла. 

Ҽгҽр иминиятлҽштерелгҽн затка иминият очрагына бҽйле иминият суммасы 

түлҽнгҽн булса, ҽмма иминият очрагы кергҽн көннҽн алып ел дҽвамында һҽм шуңа 

турыдан-туры бҽйле рҽвештҽ аның сҽламҽтлеге какшаса яки ул вафат булса, элек 

түлҽнгҽн иминият суммасын (иминият суммаларын) чигереп, өстҽмҽ иминият түлҽве 

башкарыла. 

Һҽр иминлҽштерелгҽн зат өчен түлҽнҽ торган иминият премиясенең күлҽме 

иминият шартнамҽсе белҽн билгелҽнҽ һҽм иминлҽштерелгҽн затның иминият 

шартнамҽсен төзү вакытына билгелҽнгҽн окладының 8,75  процентыннан арта 

алмый. 

10. Иминиятче мҽҗбүри дҽүлҽт иминиятлҽштерүе буенча иминият суммасын 

түлҽүдҽн азат ителҽ, ҽгҽр иминият очрагы:  

1) иминиятлҽштерелгҽн затның суд тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

иҗтимагый куркыныч дип танылган гамҽл кылуы аркасында булса; 

2) иминиятлҽштерелгҽн затның алкоголь, наркотик яки агулы матдҽлҽр белҽн 

исерүенҽ турыдан-туры бҽйле булса, һҽм ул суд тарафыннан расланса;  

3) иминиятлҽштерелгҽн затның үз сҽламҽтлегенҽ белҽ торып зыян китерүе яки 

иминиятлҽштерелгҽн затның үзенҽ кул салуы аркасында булса, һҽм ул суд 

тарафыннан расланса. 

Иминиятлҽштерелгҽн затның вафат булуы үзенҽ кул салу дҽрҽҗҽсенҽ китереп 

җиткерелү аркасында булып, бу суд тарафыннан расланса, иминиятче иминият 

суммасын түлҽүдҽн азат ителми.  

Иминият суммасын түлҽүдҽн баш тарту турында карар иминиятче тарафыннан 

кабул ителҽ һҽм иминиятлҽштерелгҽн затка (файда күрүчегҽ) һҽм 

иминиятлҽштерүчегҽ, күрсҽтелгҽн баш тарту сҽбҽплҽрен мҽҗбүри рҽвештҽ дҽлилле 

нигезлҽп, иминият суммасын түлҽүне гамҽлгҽ ашыру өчен билгелҽнгҽн вакыт эчендҽ 

язмача хҽбҽр ителҽ.  

11. Иминият түлҽүлҽре иминлҽштерелгҽн затның (файда күрүченең) гаризасы 

һҽм иминлҽштерүче тарафыннан тапшырылган, иминият очрагы барлыкка килүне 

раслый торган документлар нигезендҽ иминиятче тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.  

Иминият түлҽвен гамҽлгҽ ашыру турында карар кабул итү өчен кирҽкле 

документларның исемлеге, аларны тапшыру һҽм карау тҽртибе иминият шартнамҽсе 

белҽн билгелҽнҽ.  

Иминият суммалары иминиятлҽштерелгҽн затларга башка төрле иминият 

шартнамҽлҽре буенча тиешле суммаларга бҽйсез рҽвештҽ түлҽнҽ.  

Иминиятче тарафыннан иминият суммалары иминиятлҽштерелгҽн затларга 

(файда күрүчелҽргҽ) рубльлҽрдҽ түлҽнергҽ тиешле суммаларны иминият 

шартнамҽсендҽ билгелҽнгҽн ысул белҽн күчереп түлҽнҽ.  

Иминият суммаларын түлҽү күрсҽтелгҽн түлҽү турында карар кабул итү өчен 

кирҽкле документлар алынган көннҽн алып 10 көн эчендҽ башкарыла. 

12. Иминият шартнамҽсенең гамҽлдҽ булу чоры дҽвамында 

иминиятлҽштерелгҽн затларның окладлары күлҽмнҽре, шулай ук аларның саны 

үзгҽрсҽ, күрсҽтелгҽн хҽллҽргҽ бҽйле рҽвештҽ, алынып бетмҽгҽн яки артык алынган 

иминият кертемнҽре суммалары өстҽмҽ түлҽнергҽ яисҽ кире кайтарылырга тиеш. 
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Иминият шартнамҽсен төзегҽн яклар килешүе буенча күрсҽтелгҽн суммалар 

иминият шартнамҽсенең чираттагы гамҽлдҽ булу чорында иминият кертемнҽре 

күлҽмнҽрен билгелҽгҽндҽ исҽпкҽ алынырга мөмкин. 

Иминият кертемнҽрен иминлҽштерүче тарафыннан кертүнең дҽвамлылыгы 

иминият шартнамҽсе белҽн билгелҽнҽ.  

13. Мҽҗбүри дҽүлҽт иминиятлҽштерүенҽ чыгымнарны финанслау муниципаль 

берҽмлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн гамҽлгҽ ашырыла.  

 

 

 

 

 

 


