
КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

 Татар Шуган авыл җирлеге Советы 

 

Татар Шуган авылы                       №149                «01» октябрь 2019 ел 

 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлеге муниципаль вазыйфаларын биләүче 

затларның пенсиягә чыгуына бәйле рәвештә бер 

тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү тәртибе һәм 

күләмнәре турында Нигезләмә хакында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел №131-ФЗ  Федераль законның 40 статьясы нигезендә, 

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы 

депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында» 

12.02.2009 ел №15-ТРЗ Татарстан Республикасы законы белән, «Татарстан 

Республикасында үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы җирле үзидарә 

депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының, контроль-хисап органнары 

рәисләренең, муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү чыгымнарын 

формалаштыру нормативлары турында» 28.03.2018 ел №182 Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 07.05.2018 ел №96 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәрләренең, җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә 

гамәлгә ашыручы депутатларның, сайланулы вазыйфаи затларының, сайланулы 

вазыйфаи затларының хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында» карары, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы белән 

 

 Татар Шуган авыл җирлеге Советы карар чыгарды: 

 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган 

авыл җирлеге муниципаль вазыйфаларын биләүче затларның пенсиягә 

чыгуына бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү 

тәртибе һәм күләмнәре турында Нигезләмәне расларга (1 нче кушымта). 

 

 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән игълан 

итәргә: http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының 

Интернет-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында да веб-адрес 

буенча: http://aznakayevo.tatarstan.ru.урнаштырырга. 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://aznakayevo.tatarstan.ru.урнаштырырга/


 3.     Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны законлылык, хокук тәртибе, 

депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссиягә 

йөкләргә. 

 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Татарстан Республикасы 

             Татар Шуган авыл җирлеге Советы 

              карарына 1 нче кушымта  

             01 октябрь 2019 ел №149 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлеге муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның пенсиягә чыгуына бәйле 

рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү тәртибе һәм күләмнәре 

турында Нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлеге муниципаль вазыйфаларын биләүче затларның пенсиягә чыгуына бәйле 

рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү тәртибе һәм күләмнәре 

турында әлеге Нигезләмә «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел №131-ФЗ  Федераль законның 40 

статьясы нигезендә, «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең 

вәкиллекле органы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле 

үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре 

турында» 12.02.2009 ел №15-ТРЗ Татарстан Республикасы законы белән, «Татарстан 

Республикасында үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы җирле үзидарә 

депутатларының, сайланулы вазыйфаи затларының, контроль-хисап органнары 

рәисләренең, муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт өчен түләү чыгымнарын 

формалаштыру нормативлары турында» 28.03.2018 ел №182 Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 07.05.2018 ел №96 

«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге 

муниципаль хезмәткәрләренең, җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә 

гамәлгә ашыручы депутатларның, сайланулы вазыйфаи затларының, сайланулы 

вазыйфаи затларының хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында» карары, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә эшләнгән. 

1.2. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Татар Шуган авыл җирлеге муниципаль вазыйфаларын биләүче затларның пенсиягә 

чыгуына бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү тәртибен һәм 

күләмен билгели. 

1.3. Бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү депутат вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең 

сайланулы вазыйфаи заты (алга таба - муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар) 

һәм бу чорда пенсия яшенә җиткән яисә эшкә яраклылыгын югалткан затлар өчен 

гарантия булып тора. 

1.4. Әлеге статьяның максатлары өчен тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә 

чыгу дигәндә, әлеге Нигезләмәнең 1.3 пунктында күрсәтелгән, «Россия 

Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» Федераль закон нигезендә картлык 

буенча хезмәт пенсиясе алу яисә инвалидлык буенча пенсия билгеләү хокукы бирә 

торган яшькә җиткәч, муниципаль вазыйфаны биләүче затның гаепле гамәлләре 

белән бәйле эштән азат ителүеннән, дәүләт яисә муниципаль вазыйфаларны 

биләүнең гомуми стажы, тиешле еллар эшләгән өчен пенсия алу өчен кирәкле 



дәүләт яки муниципаль хезмәт стажы булган очракта эштән азат ителүеннән тыш, 

затларны муниципаль вазыйфадан азат итү күздә тотыла. 

1.5. Бер тапкыр бирелә торган бүләкләү «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел  №131 - ФЗ  Федераль 

законның 35 статьясындагы 16 өлешенең җиденче абзацында, 6 өлешенең 2.1, 3, 6-9 

пунктларында, 6.1 статьясындагы 6 өлешендә, 7.1 өлешендә, 10 өлешенең 5 - 8 

пунктларында, 10.1 пунктларында, 40 статьясындагы 10.1 пунктларында, 73 

статьяның 1 һәм 2 өлешләрендә каралган нигезләр буенча вәкаләтләр туктатылган 

очракта муниципаль вазыйфа биләүче затка гамәлгә ашырылмый. 

 

2. Бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү  күләмен һәм шартларын билгеләү 

тәртибе 

 

2.1. Пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә эштән азат ителгәндә (картлык буенча 

хезмәт пенсиясе алу хокукы бирә торган яшькә җиткәч яисә «Россия 

Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» 17.12.2001 ел, №173-ФЗ Федераль 

закон нигезендә инвалидлык буенча пенсия билгеләү) муниципаль яисә дәүләт 

вазыйфаларын биләүнең гомуми стажы, дәүләт яисә муниципаль хезмәт стажы 

булган очракта эштән азат ителү көненә билгеләнгән биләгән вазыйфасы буенча 

билгеләнгән айлык акчалата бүләкләүнең биш тапкыр Муниципаль (дәүләт) 

вазыйфаны биләүнең тулы елы өстәмә рәвештә акчалата бүләкләү буенча, әмма 

муниципаль вазыйфа биләүче затның айлык акчалата бүләкләүнең уннан да 

артмаган күләмендә. 

Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле бер тапкыр акчалата 

бүләкләү муниципаль вазыйфаны биләүче зат муниципаль вазыйфаны биләгән 

затның эштән азат ителү алдыннан (соңгы эш көненнән дә соңга калмыйча) хезмәт 

итә торган орган тарафыннан түләнә. 

2.2. Бер тапкыр бирелә торган бүләкләү күләмен билгеләгәндә исәпкә алына 

торган айлык акчалата түләү составына кертелә: 

- айлык акчалата бүләк; 

- тиешле еллар эшләгән өчен айлык өстәмә түләү. 

2.3. Бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү,  «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел № 131-ФЗ  

Федераль законның 40 статьясы 5.1 пункты нигезендә, җирле бюджет акчаларыннан 

тиешле статья буенча җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә 

түләнә. 

2.4. Бер тапкыр бирелә торган бүләкләү турында карар Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советы карары белән, 

пенсиягә чыгу сәбәпле, даими нигездә муниципаль вазыйфаны биләүче затның 

вәкаләтләрен туктату турындагы карар белән бер үк вакытта раслана. 

2.5. Бер тапкыр бирелә торган түләү күләмен раслау өчен, җирле үзидарә 

органы «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» муниципаль 

казна учреждениесенә билгеләнгән тәртиптә расланган түбәндәге документларны 

тапшыра: 

- вәкаләтләрне туктату һәм бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турындагы 

карар (карарлар) күчермәсе; 

- муниципаль вазыйфаны биләгән затның айлык акчалата бүләкләү турында 

белешмә; 



- муниципаль вазыйфада, дәүләт һәм муниципаль хезмәттә эш стажы, җирле 

үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан расланган белешмә; 

- җирле үзидарә органы җитәкчесе раслаган хезмәт кенәгәсенең күчермәсе; 

- җирле үзидарә органы җитәкчесе һәм баш бухгалтеры раслаган форма 

(кушымта) буенча башкарылган бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкне 

исәпләү; 

- муниципаль вазыйфаны биләгән затның эш стажын билгеләү өчен законнар 

нигезендә кирәкле башка документлар. 

2.6. Бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләк бер тапкыр бирелә, билгесе белән 

хезмәт кенәгәсендә. Муниципаль вазыйфаны биләгәндә яисә граждан пенсиягә 

чыкканнан соң муниципаль хезмәткә кергәндә һәм муниципаль вазыйфаны биләүче 

затның вәкаләтләре туктатылганда яисә муниципаль хезмәттән азат ителгәндә, 

тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә, бер тапкыр бирелә 

торган акчалата бүләкләү кабат түләнми. 

Дәүләт граждан һәм (яисә) муниципаль хезмәт турындагы законнар нигезендә 

тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә 

торган акчалата бүләкләү яисә дәүләт вазыйфасыннан пенсиягә чыгуга бәйле 

рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләк түләнгән очракта,  Татарстан 

Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 

муниципаль вазыйфадан азат ителгәндә, пенсиягә чыгу сәбәпле, бер тапкыр бирелә 

торган акчалата бүләкләү түләнми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Муниципаль вазыйфаларны      биләүче 

затларның пенсиягә  

чыгуына бәйле рәвештә бер тапкыр 

бирелә торган акчалата бүләкләү 

 тәртибе һәм күләмнәре турында 

Нигезләмәгә кушымта 

 

Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле бер тапкыр бирелә торган 

акчалата түләүгә исәп-хисап 
 

Фамилиясе, исеме, әтисенең исеме  

Туган көне  

Вазыйфаның исеме  

Муниципаль берәмлек исеме  

Айлык акчалата бүләк күләме (сум)  

Муниципаль вазыйфаны (тулы ел) биләү срогы (стажы)  

Вәкаләтләрне туктату датасы  

Айлык акчалата бүләк  

Бер тапкыр бирелә торган бүләкнең гомуми күләме (сум)  

 

Орган җитәкчесе ________________   __________________________ 

                                           (имза)          (инициаллар, фамилия) 

 

Баш хисапчы ________________   __________________________ 

                                           (имза)          (инициаллар, фамилия) 

 

       М.П. 

 

 

 


