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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сында халыкның кайбер категорияләренә 

акчалата түләүләр, пособиеләр, 

субсидияләр һәм стипендияләр бирү 

тәртибе турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» 2004 ел, 17 декабрь, 542 нче 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасында халыкның аерым 

категорияләренә акчалата түләүләр, 

пособиеләр, субсидияләр һәм 

стипендияләр бирү тәртибе турындагы 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында халыкның кайбер категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, 

субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» 2004 ел, 17 декабрь, 542 нче карары белән (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; 2018 ел, 25 декабрь,  

1228 нче; 2019 ел, 7 март, 163 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) расланган Татарстан Республикасында халыкның аерым категорияләренә 

акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе 

турындагы нигезләмәгә (алга таба – Нигезләмә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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3.1 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

«Мөлкәт белән тәэмин итү дәрәҗәсен бәяләгәндә исәпкә алына торган гаилә 

составы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Балага айлык пособие 

билгеләгәндә гаиләнең җан башына уртача керемен исәпләү тәртибен раслау һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабине-тының «Татарстан Республикасында 

халыкның кайбер категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм 

стипендияләр бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2004 ел, 17 

декабрь, 542 нче карары белән расланган Татарстан Республикасында халыкның 

кайбер категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм 

стипендияләр бирү тәртибе турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында»2016 

ел, 10 сентябрь,  625. нче карары белән расланган Балага айлык пособие билгеләгәндә 

гаиләнең җан башына уртача керемен исәпләү тәртибенең 1.2 пункты нигезендә 

билгеләнә.»; 

3.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.6. Балага айлык пособие билгеләү өчен бу Нигезләмәнең 3.1 пунктында 

күрсәтелгән гражданнар яки алар ышанычнамә нигезендә вәкаләт биргән затлар 

Үзәкнең бала белән яши торган ата-ананың (законлы вәкилнең) яшәү урынындагы 

бүлегенә түбәндәгеләрне кертә: 

банкта яки бүтән кредит оешмасында ачылган шәхси счет реквизитларын 

күрсәтеп, балага айлык пособие билгеләү турында гариза (балага айлык пособиене 

банк яки бүтән кредит оешмасы аша алганда); 

балага айлык пособие бирү турындагы мәсьәләне хәл иткәндә исәпкә алына 

торган, гариза бирүче һәм аның гаилә әгъзалары керемнәрен раслый торган 

документлар; 

хокуклары Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында теркәлмәгән гаилә 

әгъзалары милкендә булган күчемсез милек объектларына хокук билгеләү 

документлары күчермәләре; 

бала (балалар) туу турында таныклык күчермәсе – баланың (балаларның) тууы 

Татарстан Республикасыннан читтә дәүләт теркәвенә алынган очракта; 

16 яшьтән өлкән баланың (балаларның) Россия Федерациясенең башка 

субъектлары территориясендә урнашкан гомуми белем бирү оешмасында укуы 

турында белешмә; 

гаилә әгъзасының Россия Федерациясе Торак кодексының 51 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган исемлектә күрсәтелгән хроник авыруның авыр 

рәвеше булуы турында белешмә, әлеге Нигезләмәнең 3.1 пунктында күрсәтелгән 

гражданнар гаиләсе составына Россия Федерациясе Торак кодексының 51 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган исемлектә күрсәтелгән хроник 

авыруның авыр төре белән интегүче затлар кергән булса, закон нигезендә аның 

белән бергә яшәү мөмкин булмаган исемлектә күрсәтелгән белешмә; 

балага айлык пособие билгеләү өчен гариза ышанычлы зат тарафыннан 

кертелгәндә, ышанычлы затлар өчен ышанычнамә. 

Документлар күчермәләре нотариуста яки органда (документның төп нөсхәсен 

биргән оешмада, учреждениедә) таныкланмаган очракта, алар төп нөсхәләрне 

күрсәтеп тапшырыла һәм Үзәк бүлеге белгече тарафыннан раслана.»; 

3.11 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
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«торак урынын билгеләнгән тәртиптә яшәү өчен яраксыз дип тану турында 

белешмәләр.» 

3.14 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Үзәкнең бүлекчәсендә балага айлык пособие билгеләү (билгеләүдән баш 

тарту) турында Карар кабул ителгән көнгә кадәр алты ай эчендә алынган әлеге 

Нигезләмәнең 3.6 пунктындагы дүртенче абзацында күрсәтелгән белешмәләр, 

шулай ук әлеге Нигезләмәнең 3.11 пунктындагы унберенче һәм уникенче 

абзацларында күрсәтелгән белешмәләр булган очракта, алар балага айлык пособие 

билгеләгәндә файдаланыла.»; 

9.1 пунктны 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, 60 һәм 55 яшькә җиткән гражданнарга 
(шул ук эзлеклелектә ир-атлар һәм хатын-кызлар), 2018 елның 31 декабре хәленә 
карата әлеге федераль законнар белән күздә тотылган пенсия билгеләү шартларына 
туры килә торган, әмма 60 һәм 55 яшькә җитмәгән Татарстан Республикасында 
яшәүче гражданнарга (шул ук эзлеклелектә ир-атлар һәм хатын-кызлар), мөрәҗәгать 
итү көненә уртача айлык керемнәре күләме 25 000 сумнан артмаган һәм мөлкәт 
белән тәэмин ителеше дәрәҗәсе «Татарстан Республикасында халыкка адреслы 
социаль ярдәм күрсәтү турында» 2004 ел, 8 декабрь, ТРЗ-63 нче Татарстан 
Республикасы Законына теркәлгән кушымта белән билгеләнгән гаиләнең 
(гражданның) мөлкәт белән тәэмин ителеше дәрәҗәсеннән түбәнрәк булган, Россия 
Федерациясенең һәм (яки) Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 
актлары нигезендә социаль ярдәм чараларына хокуклары булмаган пенсионерлар 
яки аларның законлы вәкилләре яки алар ышанычнамә нигезендә вәкаләт биргән 
затлар (алга таба – гариза бирүчеләр) Үзәкнең үзләре яшәгән урындагы бүлегенә 
түбәндәгеләрне кертә: 

транспортта йөрүгә айлык акчалата түләү билгеләү турында гариза; 

транспортта йөрүгә айлык акчалата түләү билгеләү өчен гариза ышанычлы 

зат тарафыннан кертелгәндә, ышанычнамә күчермәсен; 

айлык акчалата бирү турында мәсьәләне хәл иткәндә исәпкә алына торган 

керемнәрне раслаган документлар (Россия Федерациясе Пенсия фондында булган 

керемнәр турында мәгълүматлардан тыш). Пенсионерларга транспортта йөрүгә 

айлык акчалата түләү билгеләү өчен уртача айлык керемне исәпләгәндә исәпкә 

алына торган керемнәр төрләре исемлеге әлеге Нигезләмәгә кушымтада 

күрсәтелгән; 

хокуклары Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында теркәлмәгән пенсионер 

милкендә булган күчемсез милек объектларына хокук билгеләү документлары 

күчермәләре. 

Россия Федерациясе Торак кодексының 51 статьясындагы 1 өлешенең 4 

пунктында каралган исемлектә күрсәтелгән хроник авыруның авыр төре белән 

интегүче, закон нигезендә алар белән бергә яшәү мөмкин булмаган пенсионерлар 

мондый авыру булу турында өстәмә белешмә тапшыралар. 

Әгәр мөрәҗәгать иткән көндә пенсионер субсидия алучы булып тора икән, ул 

керемнәре турында мәгълүмат тапшырудан азат ителә.  
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Документлар күчермәләре законнарда билгеләнгән тәртиптә таныкланмаган 

очракта, алар төп нөсхәләрне күрсәтеп тапшырыла һәм Үзәк бүлеге белгече 

тарафыннан раслана. 

Гариза бирүчеләр гариза белән мөрәҗәгать иткәндә гариза бирүченең шәхесен 

таныклаучы документ күрсәтә һәм банкта яки бүтән кредит оешмасында ачылган 

шәхси исәп счеты реквизитларын бирә. 

2018 елның 31 декабре торышына  «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 яшьләре (тиешенчә ир-атлар һәм 

хатын-кызлар) тулмаган гражданнар өстәмә рәвештә Россия Федерациясе Пенсия 

фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегеннән 2018 елның 31 декабренә 

әлеге федераль законнарда каралган пенсияне билгеләү шартларына туры килү-

килмәү турында белешмә тапшыралар.»;»; 

9.2 пунктка  түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«торак урынын билгеләнгән тәртиптә яшәү өчен яраксыз дип тану турында.»; 

9.5 пунктка  түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Үзәк бүлегенең транспортта йөрүгә айлык акчалата түләүне билгеләү 

(билгеләүдән баш тарту) турында карар кабул ителгән көннән алдагы алты ай эчендә 

алынган, әлеге Нигезләмәнең 9.1 пунктындагы бишенче абзацында күрсәтелгән 

белешмәләр, шулай ук әлеге Нигезләмәнең 9.2 пунктындагы өченче һәм дүртенче 

абзацларында күрсәтелгән белешмәләр булган очракта, алар транспортта йөрүгә 

айлык акчалата түләү билгеләгәндә файдаланыла.»; 

Нигезләмәгә түбәндәге эчтәлекле 9.11 пункт өстәргә: 

«9.11. Пенсионерларның мөлкәт белән тәэмин ителеше дәрәҗәсен бәяләгәндә 

аларның гаилә әгъзалары исәпкә алынмый.»; 

Нигезләмәгә кушымтада: 

2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«I төркем инвалидны (I төркем балачактан инвалидлардан тыш) караучы 

эшләмәүче эшкә яраклы затларга, шулай ук медицина оешмасы бәяләмәсе буенча 

чит кеше каравына даими мохтаҗ яисә 80 яшькә җиткән өлкән яшьтәге кешеләргә 

айлык компенсация түләүләре пенсионер керемендә исәпкә алына.». 

2. Әлеге карар үз көченә кергән датага транспортта йөрү өчен айлык акчалата 

түләү алучы гражданнарның хокукын яңадан теркәү, аларның транспортта йөрү 

өчен айлык акчалата түләүгә мөлкәт белән тәэмин ителешен исәпкә алып, Татарстан 

Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының 

территориаль органнары тарафыннан расланган график буенча 2019 елның 1 

апреленнән 31 декабренә кадәр гамәлгә ашырыла дип билгеләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          

вазыйфаларын башкаручы       Р.К.Нигъмәтуллин 


