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белан раслаЕгilн кушымта

татарстан Республикасы отнэ муниципаль районы Кyлле-киме авыл
х{ирлеге п(ирле Yзидарэ органнары муниципаль хезмэткэрлэрен мащбури
даyлэт иминлэштерyе турында Нигезлэмэ

1. елеге Нигезламо муниципаль хезматкарнец саламетлегена зыян
кцлган очракта муниципаль хезматкарларнец тормышын haM
саламатлеген мажбyри даyлат иминлаштерyе буенча тyлаyлар
очракларын, тартибен haM кyламнарен (алга таба - маlцбyри даyлат
иминияте) билгели.

z. Муницишаль хезмат узган чор давамында муниципаль
хезматкарларнец гомере haM саламатлеге мэя(бyри даyлот иминиятена
тиеш, ул муниципаль хезмат вазыйфасыннан азат ителган кон буенча
муниципаль хезматкар вазыйфасына бцлгелап куелгаЕ концон исаплана.

3. Х{ирЛе YзидаРа орrанНары haM муницишаль хезматкарлар (алга
таба - иминиятлаштеручелар) уза торган башка муниципаль органцар
мажqбури доyлат иминияте буенча иминлаштерyчелор булып тора.

4. Мощбyри даyлот иминияте буенча иминлоштерyче (алга таба -
иминиятлаyчелар) ма}lqбури даyлат Иминиятен гамалга ашыруга
лицензияларе булган иминият оешмалары булырга момкин.

иминиятлаштерyчеларýе сайлау даyлат haM муниципаль
ихтыя}цларны таэмин итy очен товарлар, Эшлорl хезмат кyрсотyларне
сатып алу олкасенда контракт системасы турында Россия Федерациясе
законнарында каралгаж тартипто гамалга ашырыла.

5. Иминият килешyе иминлаштерyче белан иминлаштерyче
арасыцда тозела

россия (}едерациясе законнарында каралган тартипта иминият
яклавы белан иминиятлаштерелган зат (файдаланучы) файдасына, бер
календарь елга 24 сагать эченда тозело.

Олеге Нигезламанец 7 пунктында
очен иминлештерyче тарафыннан
алучылар даирасе билгелана.

кyрсателган иминият очраклары
иминият кплешyенда табыш

мащбури равешта иминлаштерyче тарафыннан, отышлы сатып
алучылар сыйфатында, иминият килешyенда, hичшиксез, исемцаре
аталырга тиеш:

yлем коЕена иминлаштерелган зат аныц белан теркалган никахта
аныц белан берга торучы ире (хатыны);



иминлаштерелган затныц ата-анасы булмаган очракта (уллыкка
алучылар), иминлаштерелган затныц бабасы haM абис*-uru-u"uсы, аны
оч елдан да ким булмаган тарбиялоrан очракта;

иминиятлаштерелган затныц yги атасы haM yги анасы-алар аны
кименда биш ел тарбиялаган яки караган очракта;

18 яшька житмаган яки бу яшьташ олканрак булган, 18 яшька
кадар инвалид булган, шулай ук оештыру-хокукый равешларена haM
милеК равешлОрена байсеЗ ревешта, белем алганчы, амма 23 яшька
}щитканче, магариф оешмаларында белем алучы иминлаштерелган зат
балалары1

иминлаштерелган зат карамагындагылар.
Отышлы сатып алучылар имиплаштерYче тарафыннан

билгеланган тартиIrта граждан хезматкарларена бирела торган
магълyмат нигезенда имиЕият килешyенда кyрсатела. Имишлаштерy
килешYенда отышлы сатып алучыларныц кYрсатмосе булмаган
очракта, граждац законнарында билгеланган тартипта,
имицлоштерелган затныц варислары файдасына дип таныла.

б. Муниципаль хезматксрне муниципаль хезмат вазыйфасыннан
азат итy тозелган иминият шартнамасенец
чыкканчы кyрсателrан муниципаль хезматкарга
булуын туктатуга китера. Курсателrан Еигез

гамалда буrrу срогы
карата аýыц гамалда
буенча муниципаль

хезматкарго карата иминият шартнамасенец гамалда булуывакытыннан алда туктатылган очракта, иминлаштерyче алеге
муниципаль хезматкарга карата имиirият шартнамасенец гамалда булусрогыныц калган вакытына пропорциональ олешенда алегемуниципаль хезматкарне иминлаштерyга байле равешта тyланган
иминият премиясен кире кайтаруцы алеге Нигезламанец 12 пунктында
билгеланган тортипта башкара.

7. Иминият очраклары:
1) муниципаль хезмат узу чорында иминлаштерелган затныц

yлеме, шулай ук муниципаль хезмат узу чорында алынган имfанyлар,имганyлор яиса авырулар пати)цасенда мушиципаль хезмат
вазыйфасыннан азат ителганнан соц бер ел эченда;

2) муниципаль хезмат узу чорында иминлаштерелгон затка, шулай
ук мунцципаль хезмат узган чорда алынган имганyлар, иNtганyлар яисаавырулар аркасында муниципаль хезмат вазыйфасыннан азат
ителганцсн соц бер ел эченда ицвалидлык билгелау.13) мушиципаль хезмат узган чорда иминлаштерелган зат
тарафыннан имганy яки имганy алган;

4) муниципаль х€змоткарне билаган муниципаль хезмат
вазыйфасыннан азат итеп, медицина баяламасе циfезендо соламатлеге
торышы буенча мунициrrаль хезматтсн азат ителган haM инвалидлык
билгелау белан байле булмаган эшка алучы вакиле инициативасы
буен,tа хезмот контрактын озy очец нигез булып торган авыру медицина



баяламасе буенча haM саламатлек торышы буенча муниципаль хезматтоназат ителган.
8. Ийишлаштерелгац затларга (табыш алучыларга) ryлана торганиминият суммалары кyламе муниципаль хезмоткарнец yзе билаганмуниципаль хезмат вазыйфасы haM Класс чины очен айлык остаматYлаy (алга таба - оклад) нигезенда билгелана.9, Иминият очраклары килеп ryганда иминият суммаларытубандаге кyламнарда тyлана:
1) муциципаль хезмат узу чорында иминлаштерелгац зат вафатбулган очракта, шулай ук муниципаль хезмат узу чорында алынганимганyлор, имганулар яиса авырулар аркасында мупиципаль хезматвазыйфасыннаН азаТ ителганнан соц О*р Ъr' эченда - 26125 оклад. Элегеимицият суммасы табыш алучыларrа тигез олешларда тyлана;2) муниципаль хезмат узу чорында иминлаштерелrан заткаинвалидлык билгеланган очракта, шулай ук муниципаль хезмат узучOрында алынган имганyлар, имганyлар яиса авырулар аркасындамуниципаль хезмат вазыйфасыннан азат ителганнан соц бер ел эчендо;I торкем инвалидка-I7r5 оклад;

II торкем инвалид brHa-l2 r25 оклад1
III торкем ицвалидка-l0о5 оклад;3) мушиципаль хезмат узу чорында иминлаштерелган заттарафыннан авыр жарахат яки }царахот алган очракта - )циде оклад,}цицелча имганY яки жарахатланган очракта -lr75 Ъ*rruд. Имгануларцеhам щарахатларне тиешле иминият суммасы тyлана торган авыр яисажицелларга KepTy <<харби эцыеннЬрга чакырылган харбихезмоткарларнеЦ, гражданнарныц гомерен haM .",rч*r'r""еген мащбyриДаYЛаТ ИРrИЦЛаштерYе турында" 1998 елныц 28 мартындагы 52_Фзномерлы Федераль закон нигезенда билгеланган авыр яки )цицелларгакагылышлы, имганyлар (яраларо имганyлар, конryзиялар)о РоссияФедерациясе Эчке эшлар орrаннарыныц рядовой haM lrqитакче составы9Россия Федерациясе янгынга каршы даYлат хезматенец Татарстанреспубликасы буенча идарасе, Россия Оед*рациясе, Россия ФедерациясеМилли гвардиясе гаскарларе хезматкарлоре, )цинаять-башкарма

Ж:Ж:;J"О'*ОеНИеЛаРе 
haM ОРГаннары хезматкарларе>> нигезенда

4) иминлаштерелган зат тарафыннан эшка алучы вакилеишициативасы буенча хезмат контрактын озy очен нигез булыш торганавыру очрагында, мунициtIаль хезматкарне билагон муниципаль хезмотвазыйфасыннан азат иту haM саламатлек торышы буенча муниципальхезматтан азат итy медицина баяламасе нигезендо haM инвалидлыкбилгелау белан байле булмаган очракта - 8175 оклад.огар муниципаль хезмэт узган чорда йа, мунициfiаль хезматвазыйфасыннан азат ителганпан соцl бер ел yтканче, федеральучреждениеда Медицина-социаль эксшертиза yткарелганда,иминлоштерелган затка инвалидлык торкеме артса, иминият суммасы



кyламе яца билгелонган группа ицвалидлык буенча тиешле окладларсаны арасындагы аерманы ташкил ита торган суммага haM ,r,a***.Ъицвалидлык торкеме буенча ти€шле окладлар санына арта.иминият очрагына байле равешта иминиятлаштерy суммасытyлаЕса да, иминият очрагы килеI' чыккан коннан соц haM аныц белэнтурыдан-туры байле ровешта саламатлек начарлана яки yлемга килса,элек тyлонган иминият суммасын (иминият суммаларын) тотып, остомаиминият тyлаве башкарыла.
}rop иминлаштерелган зат очен тyлано торгап иминият премиясекуламе иминият килешyе белан билгелана haM иминлаштерелган затокладын имициятлаштерy шартнамасе тозелган вакытка билгелэнганвакытка 8о75 проценттан артмаска тиеш.
10. ИминлаШтерYче, иминиrIт очрагы булса, мая(бyри даYлатиминияте буенча иминият суммасын тyлаyдан тубандаге очракта азатIlтела:
1) иминлаштерелган зат тарафынцан судта билгеланган тартиптаи}цтимагый куркыныч дип тацылrан гамолне кылу нэти)цасенда килепчыккан;
2) сУд тарафыннан

алкогольле, наркотик яки
сабапле элемтада тора;

билгелацгац иминлаштерелган затныц
токсик исереклеге белан тyрыдан-ryры

yлеме yз_yзена кул салуга
булса, иминият суммасын

3) ,уд тарафыннан иминлаштерелган затныц yз саламатлегено яисаиминлаштерелган затныц yз-yзено кул салуына бела торып зыяц салуынати)цаее булып тора.
Иминиятче, иминлаштерелган затныц

щиткерy нати}касе суд тарафыннан расланган
тyлаyдан азат ителми.

__ Иминият сУММасыЦ ТYЛаYДаН баш ТарТУ ТУрыЦДаГы карариминлаштерYче тарафыннан кабул итело haM *ур."r."rгон баш ,upryсабапларенец мащбури далиллапr.r" далилларе беiън иминлаштерелганзатка (файда алучыга) haM иминлаштерyчега иминият суммасын тyлаyечен билгеланган срокта язма равештс *rбrр итела.11, Иминият тyлаyларен гамалга ашыру иминлаштерyче
тарафыннап иминлаштерелган затныц (табыш алучыныц) гаризасы haMиминлаштерyче биргош иминият очрагы килеп чыryын раслаучыдокументлар нигезенда башкарыла.

иминият тyлавен гамалга ашыру турында Карар кабул итy оченкиракле документлар исемлеге, аларны биру haM карау тартибе иминияткилешyе белан билгелана.
Иминият суммаларын тYлаy башка иминият килешYларе буенча

:::::::терелган 
затларга тиешле суммаларга байсез равештаt)ашкарыла.

иминият суммалары иминият килешyенда билгеланган ысул белантиешле суммаларны кyчерy юлы белан иминлаштерелган затларга(отышлы сатыrr алучыларга) тулона.



иминият суммасын тyлаy имипиятче тарафыннан кyрсателган
тyлаy турында Карар кабул итy очеп киракле документлар алынганнан
сон l0 кон эченда башкарыла.

12. Огар имипият шартнамасенец гамалда булу срогы давамындаиминлаштерелган затларныц окладлары кyломе, шулай ук аларныц€аны yзгарса, кyрсателrэн шартларга байле равешта алынмый калганяки артык алынган иминият взнослары суммасы остамо тyланерго якикире кайтарылырга тиеш. Иминияткилешyе тозеган якларныц килешyе буенча алеге
килешyе гамалда булган чираттаrы чорга иминият
билгелаганда исапка алынырга момкин.

Иминият взносларын иминиятлаштерyче
вакыты иминият килешyе белаш билгелаца.

тарафыннан кертy

13. Мащбyри даyлат иминиятена чыгымпарпы финанслаумуниципаль берамлек бюджеты акчалары исабеннан .uir"rr." ашырыла.

суммалар иминият
взнослары кyламен


