
Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы 

Тайсуган авыл Советы

КАРАРЫ

03 март 2020 ел № 78

Элмэт муниципаль районыТайсуган 
авыл >^ирлегенец муниципаль хезмэткэренэ 
пенсиягэ чыгу белэнтиешле еллар эшлэгэн 
еченбер тапкыр бирелэ торган булэклэу 
тэртибе Мэм кулэмнэре турында Нигезлэмэ

«Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елныц 02 мартындагы 
25-ФЗ номерлы Федераль закон, 2013 елныц 25 июнендэге 50-ТРЗ номерлы 
муниципаль хезмэт турында Татарстан Республикасы Кодексы нигезендэ, Элмэт 
муниципаль районыныц Тайсуган авыл >кирлеге ж;ирле узидарэ органнары 
муниципаль хезмэткэрлэренец Иенэри хезмэт эшчэнлеген кызыксындыру 
максатларында

1. Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл ж;ирлегенец муниципаль 
хезмэткэренэ пенсиягэ чыгу белэн тиешле еллар эшлэгэн ечен бер тапкыр бирелэ 
торган булэклэу тэртибе Ьэм кулэмнэре турында Нигезлэмэне расларга (Кушымта).

2. Элеге карарны Тайсуган авылы, Сэлэхетдинов урамы, 366 нчы йорт 
территориясендэ урнашкан махсус мэгълумат стендында халыкка игълан итэргэ, 
«Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматлар рэсми порталында» 
(РРЧА\/О.ТАТАКЗТАМ.Р1)) Мэм Элмэт муниципаль районы сайтында «Интернет» 
челтэрендэ урнаштырырга.

Тайсуган авыл Советы КАРАР БИРЭ:

эсми игълан ителгэннэн сон уз кеченэ керэ.

И.И.Яруллин



Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Тайсуган 
авыл Советыныц 2020 елныц 
03 мартындагы 78 нче номерлы 
карарына кушымта

Элмэт муниципаль районы Тайсуган авыл ж;ирлегенец муниципаль 
хезмэткэренэпенсиягэ чыгу белэн тиешле еллар эшлэгэнеченбер тапкыр бирелэ 

торган булэклэу тэртибе Нэм кулэмнэре турында
Нигезлэмэ

1. «Россия Федерациясендэ муниципаль хезмэт турында» 2007 елньщ 2 
мартындагы 25-ФЗ номерлы Федераль закон, 2013 елньщ 25 июнендэге № 50-ТРЗ 
номерлы Татарстан Республикасы Кодексы, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ Тайсуган 
авыл >кирлегенец муниципаль хезмэткэренэ пенсиягэ чыгу белэн тиешле еллар 
эшлэгэн ечен бер тапкыр бирелэ торган булэклэу тэртибе Ьэм кулэмнэре турында 
Нигезлэмэ (алга таба - бер тапкыр бирелэ торган булэклэу).

2. Муниципаль хезмэткэргэ тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ 
чыгубелэнмуниципаль хезмэттэн азат ителгэндэ, эштэн азат ителгэн кенгэ 
билгелэнгэн муниципаль хезмэт вазыйфасы буенча аньщ айлык акчалата тулэве биш 
мэртэбэ арттырыла, муниципаль хезмэт стажы булганда, тиешле еллар эшлэгэн ечен 
пенсия билгелэу ечен аньщ дэвамлылыгы исэплэп чыгарыла:

- 2019 елда 16 ел 6 ай,
- 2020 елда 17 ел,
- 2021 елда 17 ел 6 ай,
- 2022 елда 18 ел,
- 2023 елда 18 ел 6 ай,
- 2024 елда 19 ел,
- 2025 елда 19 ел 6 ай,
- 2026 Нэм аннан соцгы елларда 20 ел
Нэм муниципаль хезмэткэрнец Мэр килэсе тулы елы еченестэмэ рэвештэ 0,5 , 

лэкин муниципаль хезмэткэрнец айлык акчалата кереме кулэменнэн ун тапкыр дан 
артмаган кулэмдэ тулэнэ.

Муниципаль хезмэт стажы муниципаль хезмэткэрне муниципаль хезмэттэн 
азат иткэн кенгэ билгелэнэ.

3. Элеге нигезлэмэнец максатлары дипмуниципаль хезмэттэн тиешле еллар 
эшлэгэн ечен пенсиягэ чыкканда, картлык буенча хезмэт пенсиясенэ хокук бирэ 
торган яшькэ житкэч, яки картлык буенча хезмэт пенсиясен вакытыннан алда, яисэ 
инвалидлык буенча хезмэт пенсиясен билгелэгэндэ «Иминият пенсиялэре турында» 
28.12.2013 № 400-ФЗ Федераль закон нигезендэ Нэм тиешле еллар эшлэгэн ечен 
пенсия билгелэу ечен кирэкле муниципаль хезмэт стажы булганда эштэн азат иту 
куздэ тотыла.

4.Муниципаль хезмэткэргэ бер тапкыр бирелэ торган булэклэу тэртибе Ьэм 
кулэмнэрен билгелэгэндэ исэпкэ алына торган айлык акчалата тулэу составына 
тубэндэгелэр керэ:

вазыйфаи оклад;
сыйныф чины ечен оклад;
муниципаль хезмэтнец махсус шартлары ечен вазыйфаи окпадка айлык естэмэ

тулэу.
5. Пенсиягэ чыгу белэн муниципаль хезмэткэргэ тиешле еллар эшлэгэн ечен 

бер тапкыр бирелэ торган булэклэу тэртибе турындагы карар Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ Тайсуган авыл башкарма комитеты



>к;итэкчесе тарафыннан кабул ителэ Нэм тиешле еллар эшлэгэн ©чен пенсиягэ чыгу 
сэбэпле муниципаль хезмэткэрне эштэн чыгару турында карар кабул ителу белэн бер
ук вакытта рэсмилэштерелэ.

6. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ Тайсуган авыл 
башкарма комитеты (алга таба - >цирлекнец башкарма комитеты) тиешле еллар 
эшлэгэн ечен, пенсиягэ чыгу белэнмуниципаль хезмэткэрне эштэн азат итугэ 30 
календарь кен кала Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ Финанс- 
бюджет палатасына (алга таба - Финанс-бюджет палатасына) тубэндэге
документларны тапшыра:

- муниципаль хезмэткэрнец айлык акчалата эчтэлеге турында белешмэ;
- муниципаль вазыйфада, дэулэт Нэм муниципаль хезмэттэ житэкче Ьэм 

кадрлар хезмэте тарафыннан таныкпанган эш стажы турында белешмэ;
- сыйныф чинын биру, муниципаль хезмэткэрнец айлык акчалата эчтэлеге 

составына керэ торган вазыйфаи окпадка естэмэлэр билгелэу турындагы карардан 
еземтэлэр;

- кадрлар хезмэте тарафыннан таныкпанган хезмэт кенэгэсе Иэм хэрби билет 
кучермэлэре;

- ж;ирлек Башкарма комитетыныц ж;итэкчесе Нэм баш бухгалтеры тарафыннан 
таныкланган форма (кушымта) буенча башкарылган бер тапкыр булэклэу исэбе;

- муниципаль вазыйфаны билэуче затныц Иэм муниципаль хезмэткэрнец эш 
стажын билгелэу ечен законнар нигезендэ кирэкпе башка документлар.

7. Элеге нигезлэмэнец 6 пункты нигезендэ документлар бирелу вакытыннан 
алып 5 эш кене дэвамында финанс-бюджет палатасы Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районыньщ Тайсуган авыл Советына (алга таба - >цирлек Советы) 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ Тайсуган авыл >цирлеге 
бюджетыннан (алга таба ->цирлек бюджеты) муниципаль хезмэткэргэ пенсиягэ 
чыгубелэнбер тапкыр бирелэ торган булэклэу турында карар проектын жибэрэ, я 
авыл >цирлеге башкарма комитетына, элеге нигезлэмэнец 6 пунктында каралганча 
барлык документлар да бирелмэгэн очракларда,мотивациялэнгэн нигездэ пенсиягэ 
чыгубелэн бер тапкыр бирелэ торган булэклэукулэмен билгелэудэн баш тарта.

8. Финанс-бюджет палатасы карар кабул иту вакытыннан алып 10 кен эчендэ 
муниципаль хезмэткэргэ пенсиягэ чыгубелэнбер мэртэбэ булэклэу ечен бюджет 
ассигнованиелэре турында Иэм бюджет йеклэмэлэре лимитлары хакында хэбэр итэ.

Э.Авыл жирлеге башкарма комитеты курсэтелгэн хэбэрнамэлэр нигезендэ, 
муниципаль хезмэткэргэ пенсиягэ чыгу уцаеннан, ж;ирлек Советы тарафыннан 
муниципаль хезмэткэргэ пенсиягэ чыгу белэнбер тапкыр бирелэ торган тулэуне 
башкара.

10.Пенсиягэ чыгу белэн бер тапкыр бирелэ торган булэк бер тапкыр тулэнэ. 
Гражданин тиешле еллар эшлэгэн ечен пенсиягэ чыкканнан Иэм муниципаль хезмэт 
туктатылганнан соц, муниципаль хезмэткэ кабаттан кергэндэ элеге Нигезлэмэдэ 
каралганча бер тапкыр бирелэ торганбулэклэу кабат бирелми.

11.Пенсиягэ чыгубелэн бер тапкыр бирелэ торган булэк хезмэт

И.И.Яруллин



Элмэт муниципаль районыТайсуган 
авыл ж;ирлегенек пенсиягэ чыгу 
белэнмуниципаль хезмэткэргэ 

тиешле еллар эшлэгэн ечен 
бер тапкыр бирелэ торган булэклэу 
тэртибе Иэм кулэмнэре турында 
Нигезлэмэгэ кушымта

Тиешле еллар эшлэп пенсиягэ чыгу белэнбер мэртэбэ 
бирелэ торган булэкне тулэу тэртибе Нэм кулэме

Фамилиясе, Исеме, Атасыныц 
исеме

Туган кене

Муниципаль хезмэт 
вазыйфасыньщ атамасы

>К;ирле узидарэ органы исеме

Айлык акчалата керем кулэме 
(сум)

Муниципаль хезмэт стажы (тулы 
еллар))

Бер тапкыр бирелэ торган булэк 
тулэу ечен айлык хезмэт хакыныц 
саны

Бер тапкыр бирелэ торган булэк 
(сумнарда)

Ж|итэкче 

Баш хисапчы


