
КАРАР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Микулин авыл ж;ирлеге Советы

Микулин авылы №147 18.10.2019

Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге 
муниципаль вазыйфаларын билэуче затларньщ 
пенсиягэ чыгуына бэйле рэвештэ бер тапкыр бирелэ 
торган акчалата булэклэу тэртибе Иэм кулэмнэре 
турында Нигезлэмэ хакында

«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 06.10.2003 ел №131-Ф3 Федераль законный 40 статьясы нигезендэ, 
«Татарстан Республикасында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы 
депутаты, ж;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, >кирле узидарэнец 
сайланулы вазыйфаи заты вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру гарантиялэре турында» 
12.02.2009 ел №15-ТРЗ Татарстан Республикасы законы белэн, «Татарстан 
Республикасында уз вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы >цирле узидарэ 
депутатларыньщ, сайланулы вазыйфаи затларыньщ, контроль-хисап органнары 
рэислэренен, муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт ечен тулэу чыгымнарын 
формалаштыру нормативлары турында» 28.03.2018 ел №182 Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге Советыныц 07.05.2018 ел №96 
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге 
муниципаль хезмэткэрлэренец, ж;ирле узидарэнец уз вэкалэтлэрен даими нигездэ 
гамэлгэ ашыручы депутатларньщ, сайланулы вазыйфаи затларыньщ, сайланулы 
вазыйфаи затларыньщ хезмэт ечен тулэу тэртибе Иэм шартлары турында» карары, 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Микулин авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы белэн

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге 
муниципаль вазыйфаларын билэуче затларньщ пенсиягэ чыгуына бэйле рэвештэ 
бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэклэу тэртибе Ьэм кулэмнэре турында 
Нигезлэмэне расларга (1 нче кушымта).

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында» тубэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru Иэм Азнакай муниципаль районыньщ Интернет- 
телекоммуникация челтэрендэге рэсми сайтында да веб-адрес буенча: 
http://aznakavevo.tatarstan.ru.vPHaujTbipbipra.

3. Элеге карарньщ утэлешен тикшереп торуны законлылык, хокук тэртибе, 
депутат этикасы Иэм >к;ирле узидарэ мэсьэлэлэре буенча даими комиссиягэ 
йеклэрг"

Микулин авыл ж;ирлеге Советы карар чыгарды:

Рэис

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakavevo.tatarstan.ru.vPHaujTbipbipra


Татарстан Республикасы 
Микулин авыл ж;ирлеге Советы 
карарына 1 нче кушымта 

18.10.2019 №147

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге 
муниципаль вазыйфаларны билэуче затларньщ пенсиягэ чыгуына бэйле рэвештэ

бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэклэу тэртибе Иэм кулэмнэре турында
Нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Микулин авыл 
ж;ирлеге муниципаль вазыйфаларын билэуче затларньщ пенсиягэ чыгуына бэйле 
рэвештэ бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэклэу тэртибе Ьэм кулэмнэре 
турында элеге Нигезлэмэ «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештырунын 
гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел №131-Ф3 Федераль законный 40 
статьясы нигезендэ, «Татарстан Республикасында муниципаль берэмлекнец 
вэкиллекле органы депутаты, >к;ирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, ж;ирле 
узидарэнец сайланулы вазыйфаи заты вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыру гарантиялэре 
турында» 12.02.2009 ел №15-ТРЗ Татарстан Республикасы законы белэн 
« атарстан Республикасында уз вэкалэтлэрен даими нигездэ гамэлгэ ашыручы 
жирле узидарэ депутатларыньщ, сайланулы вазыйфаи затларыньщ, контроль-хисап 
органнары рэислэренец, муниципаль хезмэткэрлэрнец хезмэт ечен тулэу 
чыгымнарын формалаштыру нормативлары турында» 28.03.2018 ел №182 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары, Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Микулин авыл ж;ирлеге Советыныц 07.05.2018 ел №96 
«Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Микулин авыл и^ирлеге 
муниципаль хезмэткэрлэренец, ж;ирле узидарэнец уз вэкалэтлэрен даими нигездэ 
гамэлгэ ашыручы депутатларньщ, сайланулы вазыйфаи затларыньщ, сайланулы 
вазыифаи затларыньщ хезмэт ечен тулэу тэртибе Ьэм шартлары турында» карары, 

атарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Микулин авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ эшлэнгэн.

1.2. Элеге Нигезлэмэ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Микулин авыл ж;ирлеге муниципаль вазыйфаларын билэуче затларньщ пенсиягэ
чыгуына бэйле рэвештэ бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэклэу тэртибен Иэм 
кулэмен билгели.

1.3. Бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэклэу депутат вэкалэтлэрен 
гамэлгэ ашыручы, жирле узидарэнец сайланулы органы эгъзасы, >кирле узидарэнец 
сайланулы вазыйфаи заты (алга таба - муниципаль вазыйфаларны билэуче затлар)

бУ ч°РДа пенсия яшенэ ж;иткэн яисэ эшкэ яраклылыгын югалткан затлар ечен 
гарантия булып тора.

1.4. Элеге статьяныц максатлары ечен тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ 
чыгу дигэндэ, элеге Нигезлэмэнец 1.3 пунктында курсэтелгэн, «Россия 
Федерациясендэ хезмэт пенсиялэре турында» Федераль закон нигезендэ картлык 
оуенча хезмэт пенсиясе алу яисэ инвалидлык буенча пенсия билгелэу хокукы бирэ 
торган яшькэ житкэч, муниципаль вазыйфаны билэуче затныц гаепле гамэллэре 
оелэн Ьэиле эштэн азат ителуеннэн, дэулэт яисэ муниципаль вазыйфаларны 
билэунец гомуми стажы, тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсия алу ечен кирэкле 
дэулэт яки муниципаль хезмэт стажы булган очракта эштэн азат ителуеннэн тыш 
затларны муниципаль вазыйфадан азат иту куздэ тотыла.

1.5. Бер тапкыр бирелэ торган булэклэу «Россия Федерациясендэ >к;ирле 
узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» 06.10 2003 ел №131 - ФЗ 
Федераль законный 35 статьясындагы 16 елешенец *иденче абзацында 6 
елешенец 2.1, 3, 6-9 пунктларында, 6.1 статьясындагы 6 елешендэ, 7.1 елешендэ, 10



елешенец 5 - 8 пунктларында, 10.1 пунктларында, 40 статьясындагы 10.1 
пунктларында, 73 статьяныц 1 Иэм 2 елешпэрендэ каралган нигезлэр буенча 
вэкалэтлэр туктатылган очракта муниципаль вазыйфа билэуче затка гамэлгэ 
ашырылмый.

2. Бер тапкыр бирелэ торган акчалата тулэу 
кулэмен Ьэм шартларын билгелэу тэртибе

2.1. Пенсиягэ чыгуга бэйле рэвештэ эштэн азат ителгэндэ (картлык буенча 
хезмэт пенсиясе алу хокукы бирэ торган яшькэ >циткэч яисэ «Россия 
Федерациясендэ хезмэт пенсиялэре турында» 17.12.2001 ел, №173-Ф3 Федераль 
закон нигезендэ инвалидлык буенча пенсия билгелэу) муниципаль яисэ дэулэт 
вазыйфаларын билэунец гомуми стажы, дэулэт яисэ муниципаль хезмэт стажы 
булган очракта эштэн азат ителу кененэ билгелэнгэн билэгэн вазыйфасы буенча 
билгелэнгэн айлык акчалата булэклэунен биш тапкыр Муниципаль (дэулэт) 
вазыйфаны билэунен тулы елы естэмэ рэвештэ акчалата булэклэу буенча, эмма 
муниципаль вазыйфа билэуче затныц айлык акчалата булэклэунец уннан да 
артмаган кулэмендэ.

Тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ чыгу сэбэпле бер тапкыр акчалата 
булэклэу муниципаль вазыйфаны билэуче зат муниципаль вазыйфаны билэгэн 
затныц эштэн азат ителу алдыннан (соцгы эш кененнэн дэ соцга калмыйча) хезмэт 
итэ торган орган тарафыннан тулэнэ.

2.2. Бер тапкыр бирелэ торган булэклэу кулэмен билгелэгэндэ исэпкэ алына 
торган айлык акчалата тулэу составына кертелэ:

- айлык акчалата булэк;
- тиешле еллар эшлэгэн ечен айлык естэмэ тулэу.
2.3. Бер тапкыр бирелэ торган акчалата тулэу, «Россия Федерациясендэ 

Жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел № 131-Ф3 
Федераль законньщ 40 статьясы 5.1 пункты нигезендэ, жирле бюджет акчаларыннан 
тиешле статья буенча ж;иткерелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ 
тулэнэ.

2.4. Бер тапкыр бирелэ торган булэклэу турында карар Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Мэлбагыш авыл ж;ирлеге Советы карары 
белэн, пенсиягэ чыгу сэбэпле, даими нигездэ муниципаль вазыйфаны билэуче 
затньщ вэкалэтлэрен туктату турындагы карар белэн бер ук вакытта раслана.

2.5. Бер тапкыр бирелэ торган тулэу кулэмен раслау ечен, >цирле узидарэ 
органы «Азнакай муниципаль районыныц Финанс-бюджет палатасы» муниципаль 
казна учреждениесенэ билгелэнгэн тэртиптэ расланган тубэндэге документларны 
тапшыра:

вэкалэтлэрне туктату Ьэм бер тапкыр бирелэ торган акчалата тулэу 
турындагы карар (карарлар) кучермэсе;

муниципаль вазыйфаны билэгэн затныц айлык акчалата булэклэу турында 
белешмэ;

муниципаль вазыйфада, дэулэт Ьэм муниципаль хезмэттэ эш стажы, жирле 
узидарэ органы житэкчесе тарафыннан расланган белешмэ;

- ж;ирле узидарэ органы ж;итэкчесе раслаган хезмэт кенэгэсенец кучермэсе;
- >кирле узидарэ органы житэкчесе h9M баш бухгалтеры раслаган форма 

(кушымта) буенча башкарылган бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэкне 
исэплэу;

муниципаль вазыйфаны билэгэн затныц эш стажын билгелэу ечен законнар 
нигезендэ кирэкле башка документлар.

2.6. Бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэк бер тапкыр бирелэ, билгесе 
белэн хезмэт кенэгэсендэ. Муниципаль вазыйфаны билэгэндэ, яисэ граждан 
пенсиягэ чыкканнан соц муниципаль хезмэткэ кергэндэ Иэм муниципаль вазыйфаны 
билэуче затныц вэкалэтлэре туктатылганда, яисэ муниципаль хезмэттэн азат 
ителгэндэ, тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ чыгуга бэйле рэвештэ, бер тапкыр



бирела торган акчалата булэклэу кабат тулэнми.
Дэулэт граждан Иэм (яисэ) муниципаль хезмэт турындагы законнар нигезендэ 

тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ чыгуга бэйле рэвештэ бер тапкыр бирелэ 
торган акчалата булэклэу яисэ дэулэт вазыйфасыннан пенсиягэ чыгуга бэйле 
рэвештэ бер тапкыр бирелэ торган акчалата булэк тулэнгэн очракта, Татарстан 
Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берэмлегендэ 
муниципаль вазыйфадан азат ителгэндэ, пенсиягэ чыгу сэбэпле, бер тапкыр бирелэ 
торган акчалата булэклэу тулэнми.



Муниципаль вазыйфаларны 
билэуче затларньщ пенсиягэ 
чыгуына бэйле рэвештэ бер 

тапкыр бирелэ торган акчалата булэклэу 
тэртибе Ьэм кулэмнэре 

турында Нигезлэмэгэ кушымта

Тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ чыгу сэбэпле бер тапкыр бирелэ торган
акчалата тулэугэ исэп-хисап

Фамилиясе, исеме, этисенец исеме

Туган кене

Вазыйфаньщ исеме

Муниципаль берэмлек исеме

Айлык акчалата булэк кулэме (сум)

Муниципаль вазыйфаны (тулы ел) билэу срогы (стажы)

Вэкалэтлэрне туктату датасы

Айлык акчалата булэк

Бер тапкыр бирелэ торган булэкнец гомуми кулэме (сум)

Орган житэкчесе______ __________  __________
(имза) (инициаллар, фамилия)

Баш хисапчы
(имза) (инициаллар, фамилия)

М.П.


