ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МАМАДЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫЦ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш,
Республика Татарстан, 422190

М.Ж^элил ур, 23/33 й., Мамадыш ш.,
Татарстан Республикасы, 422190

Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru

Постановление
№

492

Карар
о т « 14

»

09

2018 г.

Авыр тормыш хэлендэ калган
гражданнарга матди ярдэм курсэту турындагы
нигезлэмэне раслау хакында

“Россия Федерациясендэ ждрле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары
турында” 2003 нче елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ санлы Федераль законы, Россия
Федерациясе Бюджет Кодексы, “Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районы” муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты
к а р а р б и р э:
1. Авыр тормыш хэлендэ калган гражданнарга матди ярдэм курсэту турындагы
нигезлэмэне расларга (кушымта № 1).
2. Авыр тормыш хэлендэ калган гражданнарга матди ярдэм курсэту Эшче
теркеме составын (киленгу буенча)расларга (алга таба- эшче теркем) (кушымта №2).
3. Авыр тормыш хэлендэ калган гражданнарга матди ярдэм курсэту Эшче
теркеме эшчэнлеге тэртибен расларга. (кушымта №3)
4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы рэсми
сайтында йэм массакулэм мэгълумат чараларында бастырып чыгарырга.
5. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы
Башкарма комитеты ж;итэкчесенец беренче урынбасары М.Р.Хуж;аж;ановка
йоклэргэ.

тЦитэкче

И.М. Дэрж;еманов

Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Башкарма комитетыньщ
14.09.2018 ел, 492 нче номерлы карарына
кушымта № 1

Авыр тормыш хэлендэ калган
гражданнарга матди ярдам курсэту турында
нигезлэма

1. Элеге Нигезлэмэне жайга салу предметы
Авыр тормыш хэлендэ калган гражданнарга матди Ьэм ашыгыч социаль
ярдэм курсэту нигезлэмэсе, Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ,
Мамадыш муниципаль районы террриториясендэ даими яшэуче аерым
гражданнарга Ьэм гаилэлэргэ Мамадыш муниципаль районы бюджетыннан (алга
таба—район бюджеты) ашыгыч социаль ярдэм кирэк булган очракта матди ярдэм
курсэту ечен акча булеп бируне Ьэм матди ярдэм курсэту буенча хокук
менэсэбэтлэрен ждйга салуны койли.

2. Гомуми нигезлэмэлэр
Топ тешенчэлэр:
1)
матди ярдэм ул - авыр тормыш хэлендэ калган гаилэлэргэ , авыр тормыш
хэлендэ калган ялгыз яшэуче гражданнарга , аларга бэйле булмаган терле сэбэплэр
аркасында авыр тормыш хэлендэ калган аерым категориягэ керуче гаилэлэргэ,
ташламалы категориягэ керуче
гражданнарга акчалата бирелэ торган ярдэм
чарасы;
2) авыр тормыш хэле - гражданин узе генэ местэкыйль рэвештэ жццеп чыга
алмый торган тормыш хэле (инвалидлык, елкэн яшьтэ булу сэбэпле уз узенэ хезмэт
курсэтэ алмау, авыру сэбэпле, ятимлек, караучысызлык, гаилэдэге конфликтлар,
рэхимсез мегалэмэ);
3) кризислы хэл - гражданнарныц даими яшэу урыны булган жцрлектэ табигый
афэтлэр, техноген узенчэлекле гадэттэн тыш хэллэр, авария, террористлык акты,
пожар, кенкуреш газы шартлау яки башка терле Ьэлакэт нэтиж;эсендэ материаль
югалтулар Ьэм жимерулэр мемкин булган , кеше тормышына , сэламэтлэгенэ,
эйлэнэ- тирэ мохиткэ куркыныч яный торган шартлар барлыкка килу очрагы;
4) ашыгыч социаль ярдэм - авыр тормыш хэле яки кризислы хэл килеп чыккан
очракта Россия Федерациясе Гражданы булган, Мамадыш муниципаль районында
даими яшэуче гражданнарга бер тапкыр акчалата ярдэм курсэту;
5) аз керемле гаилэ - туганлык яки башкача узара бэйлэнгэн затлар. Аларга гаилэ
булып яшэуче Ьэм уртак хужалык алып баручы ир белэн хатын, аларныц балалары
Ьэм эти- энилэре, баланы уллыкка алучылар, уЛыкка алынган балалар, бертуган
абый Ьэм сецеллэр , уги кыз яки уллары, аларга бэйле булмаган сэбэплэр аркасында
яшэу минимумы Татарстан Ресубликасында халыкныц теп социаль- демографик
группалары >дан башына исэплэнгэн суммадан азрак булган очракта.

1. Матди ярдэм алучылар булып торалар:
1) аз керемле гаилэ йэм аз керемле ялгыз яшэуче гражданнарга ж;ан башына
булган кереме аларга бэйле булмаган сэбэплэр аркасында халыкныц теп социальдемографик теркемнэре ечен (халыкныц теп социаль-демографик теркемнэренэ
туры килэ торган) Татарстан Республикасында билгелэнгэн
яшэу
минимумыннан азрак булса (яшэу минимумы кулэме);
2) пенсионерлардан торган гаилэ Ьэм аз керемле ялгыз яшэуче пенсионердан
торган гаилэ ж;ан башына булган кереме аларга бэйле булмаган сэбэплэр
аркасында халыкныц теп социаль-демографик теркемнэре ечен (халыкныц теп
социаль-демографик
теркемнэренэ
туры
килэ
торган)
Татарстан
Республикасында билгелэнгэн
яшэу минимумыннан азрак булса (яшэу
минимумы кулэме);
3) Беек Ватан сугышы ветераннарыннан торган Бэм ялгыз яшэуче Беек Ватан
сугышы ветераныннан торган гаилэлэргэ, аларга бэйле булмаган сэбэплэр
аркасында халыкныц теп социаль-демографик теркемнэре очен (халыкныц теп
социаль-демографик
теркемнэренэ
туры
килэ
торган)
Татарстан
Республикасында билгелэнгэн
яшэу минимумыннан азрак булса (яшэу
минимумы кулэме);

1.1. Ашыгыч социаль ярдэм алучылар булып торалар:
-

ялгыз яшэуче, авыр тормыш ситуациясенэ дучар булган гражданин, - авыр
тормыш ситуациясенэ дучар булган, Мамадыш муниципаль районында даими
яшэуче, йорт хуж;алыгын местэкыйль алып баручы, аныц белэн бергэ яшэу
урынында теркэлгэн башка туганнары булмаган, ашыгыч социаль ярдэм
курсэту максатларында ж;ан башына булган кереме Татарстанда билгелэнгэн
яшэу минимумыннан азрак булган гражданин;
- авыр тормыш ситуациясенэ дучар булган гаилэ - авыр тормыш ситуациясенэ
дучар булган, туганлык яки башкача узара бэйлэнгэн бер торакта яшэуче Ьэм
уртак хуж;алык алып баручы, ашыгыч социаль ярдэм курсэту максатларында
ж;ан башына булган кереме Татарстанда билгелэнгэн яшэу минимумыннан
азрак булган затлар;
- даими яшэу урыны булган торак бинага (ишегалды корылмаларына) зыян
китергэн (юкка чыгуына китергэн) кризис ситуациясенэ дучар булган
гражданин , - даими яшэу урыны булган торак бинага (ишегалды
корылмаларына)зыян китергэн (юкка чыгуына китергэн) кризис ситуациясенэ
дучар булган , Мамадыш муниципаль районында даими яшэуче, торак бинага
(ишегалды корылмаларына) зыян китергэн (юкка чыгуына китергэн) кризис
ситуациясенэ дучар булган зат;
- даими яшэу урыны булган торак бинага (ишегалды корылмаларына)зыян
китергэн (юкка чыгуына китергэн) кризис ситуациясенэ дучар булган гаилэ ,
- даими яшэу урыны булган торак бинага (ишегалды корылмаларына)зыян
китергэн (юкка чыгуына китергэн) кризис ситуациясенэ дучар булган ,
Мамадыш муниципаль районында даими яшэуче, торак бинага (ишегалды
корылмаларына) зыян китергэн (юкка чыгуына китергэн) кризис ситуациясенэ
дучар булган затлар;

сэламэтлегенэ зыян китергэн авыр тормыш ситуациясенэ дучар булган
гражданин - Мамадыш муниципаль районында даими яшэуче, сэламэтлегенэ
зыян китергэн кризис ситуациясенэ дучар булган гражданин, - Мамадыш
муниципаль районында даими яшэуче, сэламэтлегенэ зыян китергэн кризис
ситуациясенэ дучар булган зат;
кеше корбаннарына китергэн кризис ситуациясенэ дучар булган гаилэ Мамадыш муниципаль районында даими
яшэуче техноген авариялэр,
террористик актлар, пожар, кенкуреш газы шартлау нэтижэсендэ авыр тормыш
тормыш иптэше, балалары, эти- энилэре, Бэлах булганнарныц тэрбиясендэ
булган затлар.

3. Матди ярдам (ашыгыч социаль ярдэм) курсэту тэртибе.

ЗЛ.Матди ярдэм курсэту (ашыгыч социаль ярдэм) яки аны бирудэн баш тарту
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты Эшче
теркем утырышы Протоколы нигезендэ чыгарылган Башкарма комитет карары
белэн башкарыла.
3.2.
Матди ярдэм курсэту (ашыгыч социаль ярдэм)район бюджетында шушы
максатларда
каралган акчалар хисабыннан Мамадыш муниципаль район
бюджетынан курсэтелэ.
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан курсэтелэ
торган матди ярдэм (ашыгыч социаль ярдэм) кулэме, аны тулэу билгелэнешен
исэпкэ алып, конкрет авыр тормыш ситуациясеннэн чыгып индивидуаль якын килу
юлы белэн 1000 сумнан 10000 сумга кадэр билгелэнэ. Матди ярдэм (ашыгыч
социаль ярдэм) район бюджетында бу максатларга салынган акчалар хисабыннан
календарь елы дэвамында 1 тапкыр курсэтелэ.

4. Матди ярдэмне (ашыгыч социаль ярдэм) рэсмилэштеру тэртибе.
4.1.
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкар
комитеты (алга таба- Башкарма комитет) матди ярдэм курсэту буенча
документларны кабул итуне Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты
бинасында. Мамадыш шэБэре, М. Ж^элил урамы, 23/33 адресы буенча оештыра.
4.2. Матди ярдэм . алу ечен Мамадыш муниципаль районы Башкарма
комитетына тубэндэге документлар тапшырыла:
а) Тулэу билгелэу Ьэм ысулын курсэтеп, матди ярдэм курсэту турында гариза
(элеге кушымтага 1№лы кушымта);
б) паспорт яки шэхесне раслаучы башка документ;
в) йорт кенэгэсеннэн вземтэ;
г) мерэж;эгать иту ае алдыннан еч ай эчендэ гаилэнец (бер торак урынында яшэу
урыны булган туганлык Ьэм (яки) узлеклэре белэн бэйле затлар) керемнэре
турында мэгълуматлар;
д) пенсия таныклыгы;
е) куп балалы ана, куп балалы эти таныклыгы;
ж) балаларныц туу турында таныклыгы;
з) никахлашу (аерылышу) турында таныклык;
и) улу турында таныклык;
к) инвалидлык турында белешмэ ИПР;
л) хезмэт кенэгэсенец кучермэсе (кадрлар булеге жцтэкчесе тарафыннан
расланган барлык битлэр дэ) (эшлэмэучелэр ечен);

/

м) СНИЛС;
н) документларны яки милекне югалту мэсьэлэсе буенча мерэж;эгать иту фактын
раслаучы Эчке эшлэр органнары белешмэсе;
о) янгын, табигый бэла- каза булуы турында белешмэ;
п) гамэлдэге кучемсез милек объектларына ЕГРНнан еземтэ;
р) ЮХИДИ органнарыннан транспорт чараларыньщ булмавы яки милкендэ
булуы турында белешмэ.
4.3. Гариза Ьэм документлар язмача яки электрон формада тапшырыла ала.
4.4. Элеге Нигезлэмэнец 4.2. пунктында курсэтелгэн документлар мерэж,эгать
итуче тарафыннан тапшырылмаган очракта,Мамадыш муниципаль районы
Башкарма комитеты тарафыннан местэкыйль рэвештэ соратып алына ала.
4.5. Эш торкеме тарафыннан тэкъдим ителгэн мэгълумат Ьэм документлар,
шул исэптэн мерэж;эгать итученец Ьэм аныц гаилэсенец матди Ьэм мелкэти хэлен
остэмэ тикшеру юлы белэн, матди-кенкуреш шартларын тикшеру актын тезу
юлы белэн тикшерелергэ мемкин.

5.Керемнэрне исэплэу, жан башына уртача керем Ьэм матди ярдэм кулэмен
исэплэу тэртибе
5.1. Гаилэнец Ьэм ялгыз яшэуче гражданныц керемнэре исэбен Ьэм ж;ан башына
уртача керемен исэплэу курсэтелгэн мэгълуматлар Ьэм тиешле документлар
белэн расланган матди ярдэм курсэту турында гариза нигезендэ башкарыла, э
кирэк булганда Эшче теркем тарафыннан тезелгэн комиссия тикшеру чыгарырга
хокуклы.
5.2.
Гаилэ кеременэ яки ялгыз яшэуче гражданга закон нигезендэ тэкъдим ителгэн
социаль ярдэм чаралары исэпкэ алынмый:
а) торак Ьэм коммуналь хезмэтлэр ечен тулэугэ компенсация (субсидиялэр);
б) торак Ьэм коммуналь хезмэтлэр ечен тулэу буенча ташламалар;
в) айлык акчалата тулэулэр (ЕДВ);
г) инвалидларны техник тернэклэндеру чаралары Ьэм протез-ортопедик эшлэнмэлэр
белэн тээмин иту чыгымнарын компенсациялэу;
д) Россия Пенсия фонды идарэсе тарафыннан эшкэ сэлэтсез булып китучелэрне
(инвалид гражданнар) карау сэбэпле эшлэмэуче затларга булган тулэулэр;
е) гамэлдэге законнар буенча. билгелэнгэн гаилэгэ социаль пособиелэр Ьэм айлык
акчалата тулэулэр;
ж ) социаль стипендиялэр;
з) акчалата тулэулэр Ьэм натураль ярдэм рэвешендэ дэулэт социаль ярдэме турында
Россия Федерациясе законнары нигезендэ курсэтелэ торган дэулэт социаль ярдэме;
и) гамэлдэге законнарда билгелэнгэн башка социаль ярдэм чаралары.
Тулэнгэн алиментлар суммасы гаилэ кеременнэн яки ялгыз яшэуче граждан
кеременнэн тешереп калдырыла.

6. Матди ярдэм курсэтунец вакыты Ьэм терлэре, акча кучеру тэртибе
6.1. Кирэкле документлар пакеты белэн матди ярдэм (ашыгыч социаль ярдэм)
курсэту турында гаризаны теркэу вакыты Башкарма комитетка кергэн вакыттан
алып 1 эш кене дэвамында гамэлгэ ашырыла.
6.2. Матди ярдэм (ашыгыч социаль ярдэм) курсэту турында язма гариза кеннэн соц
30 кен эчендэ каралырга тиеш.

г,башкарма комитеттагы документлар белэн гаризаны теркэу. Аерым очракларда
эшче теркем жцтэкчесе карау вакытын кыскартырга яки озайтырга хокуклы лэкин
30 К0НН9Н дэ артмаска тиеш.
6.3. Матди ярд эм курсэту (ашыгыч социаль ярд эм) Мамадыш муниципаль районы
Башкарма комитеты тарафыннан мерэжргать итученец шэхси счетына 10 эш коне
эчендэ акча кучеру юлы белэн башкарыла.

7. Матди ярдам билгелэудэн баш тарту.
7.1. Мерэж;эгать итуче тарафыннан гаилэ составы, керемнэр Ьэм анын, (аныц
гаилэсенэ) милек хокукындагы молкэте турында тулы булмаган Ьэм (яки) дорес
булмаган белешмэлэр бирелгэн очракта, шулай ук нигезлэр булмаган очракта, эш
теркеме морэж;эгать итучегэ матди ярдэм (ашыгыч социаль ярдэм) билгелэудэн баш
тарта, бу хакта морэж;эгать итучегэ язма хэбэрнамэ жцбэрэ.
7.2. Матди ярдэм билгелэудэн баш тарту турында мерэж;эгать итуче тарафыннан
ТР Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетына яки судка шикаять
бирелергэ момкин.

8. Акчаларны исэпкэ алу йэм контрольдэ тоту
8.1. Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты Россия Федерациясе
законнары нигезендэ акчалата тулэулэр рэвешендэ матди ярдэм курсэту
максатыннан тулэнгэн акчаларныц исэбен алып бара.
8.2. Финанслау очен булеп бирелэ торган Мамадыш муниципаль районы бюджеты
акчаларын максатсыз файдаланган очен ждваплылык, элеге Нигезлэмэдэ
каралганча, гамэлдэге законнар нигезендэ билгелэнэ.
8.3. Авыр тормыш хэлендэ калган гражданнарга матди ярдэм курсэту турындагы
нигезлэмэне бозу ачыкланган очракта, акча Мамадыш муниципаль районы
бюджетына кайтарылырга тиеш.
8.4. Элеге Нигезлэмэдэ каралган акчаларныц максатчан тотылышын контрольдэ
тоту Мамадыш муниципаль районы Контроль-хисап палатасы тарафыннан гамэлгэ
ашырыла.

Авыр тормыш хэлендэ
калган гражданнарга
матди йэм ашыгыч социаль
ярдэм курсэту Нигезлэмэсенэ 1 № лы кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Башкарма комитеты
житэкчесе И.М. Дэрж;емановка
(кемнэн)______________________________________
(Фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

(Тубэндэге адрес буенча теркэлгэн)
Паспорт: серия_________ №
Кем тарафыннан бирелгэн
Бирелу датасы_________
Булекнец коды
ИНН________
Телефон_______
ГАРИЗА

_________________ ечен мица матди ярдэм курсэтуегезне сорыйм. (мерэжэгать итунец сэбэбе
курсэтелэ).
Мин пенсионер/ инвалид булуымны хэбэр итэм____________________________________________
Пенсия размеры
Хэзерге вакытта (эшлим,/эшлэмим)____________________
Гаилэ составы: (ялгыз яшэуче/ уртак яшэудэ гаилэнец барлык эгьзаларыныц да туу датасы Ьэм
фамилиясе курсэтелэ)_______________________________________________________ __

Акча средстволарын минем хисапка тубэндэге кредит оешмасына кучеруегезне сорыйм кредит
оешмасыныц аталышы йэм банк реквизитлары курсэтелэ):

Счет номеры:________
“

”

2018
Мерэжэгать итученец имзасы

Мамадыш муниципаль
районы Башкарма комитетыныц
14.09.2018 ел, 492 нче санлы
Карарына 2 № лы кушымта

Авыр тормыш хэлендэ калган гражданнарга матди ярдам
курсэту буенча Эшче теркем составы
1.

Хужажднов М.Р.

-

2.

Никитин В.И.

-

3.

Григорьева О.Н.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Эшче теркемнец житэкчесе, районный башкарма
комитеты жцтэкчесенец беренче урынбасары
Эшче теркемнец жцтэкчесе урынбасары, районный
башкарма комитеты жцтэкчесенец урынбасары
Эшче теркемнец сэркатибе, ТР Хезмэт, халыкны эш
белэн
тээмин
иту
йэм
социаль
яклау
министрлыгыныц «Забота «халыкка социаль хезмэт
курсэту узэге хезмэт курсэту дэулэт автоном
учреждениесе белгече

Эшче теркем эгъзалары
Эскаров А.Г.
Башкарма комитетныц территориаль усеш булеге
Житэкчесе
Васильева И.С.
Башкарма комитетныц бухгалтерлык исэбе Ьэм
хисап булеге жцтэкчесе
- Районныц финанс бюджет палатасы жцтэкчесе
Сергеев А.Г.
Хеснетдинова Л.Р.
.’’Мамадыш районы халыкны эш белэн тээмин иту
узэге” дэулэт казна оешмасы жцтэкчесе
Ефимов Р.М.
Башкарма комитетныц хокук эшлэре булеге
жцтэкчесе
Башкарма комитетныц торакны исэпкэ алу йэм булу
Сэлэхетдинов И.И.
секторы жцтэкчесе
- Районныц инвалидлар жцмгыяте рэисе (килешу
Кекишева Н.В.
буенча)
Районныц сугыш йэм хезмэт ветераннары Советы
Талипова Г.В.
рэисе (килешу буенча)
Тэхэвиева Г.М.
27нче санлы республика матди ярдэм курсэту
узэгенец Мамадыш муниципаль районындагы
булеге модире, (килешу буенча)
- Мамадыш узэк район хастаханэсенец баш табибы,
Хажцев Д.Ф.
(килепгу буенча)
-

-

-

-

-

Мамадыш муниципаль
районы Башкарма комитетыныц
14.09.2018 ел, 492 нче санлы
Карарына 3 № лы кушымта

Авыр тормыш хэлендэ калган граязданнарга матди ярдам
курсэту буенча Эшче теркемне оештыру Ьэм аныц эшчэнлеге тэртибе
1.Авыр тормыш хэлендэ калган гражданнарга матди ярдэм курсэту буенча Эшче
теркемнец рэисе булып районный; Башкарма комитеты ж;итэкчесенец беренче
урынбасары тора.
2. Эшче теркемнец составы Мамадыш
муниципаль районы Башкарма
комитетыныц карары белэн раслана.
3. Эшче теркем Мамадыш Башкарма комитеты структур булекчэлэренец
ждваплы вэкиллэреннэн, социаль яклау органнары,сэламэтлек саклау, хезмэт Ьэм
халыкны эш белэн тээмин иту учреждениелэре, иждимагый оешмалар вэкиллэре
катнашында тезелэ.
4. Эшче теркем утырышлары кирэк булганда, эмма айга кимендэ бер тапкыр
уздырыла.
5. Эш тэртибе Ьэм регламенты рэис тарафыннан билгелэнэ.
6. Эшче теркем утырышы комиссия эгъзаларыныц гомуми саныннан кимендэ
яртысы булганда хокуклы булып тора.
7. Эшче теркем эш материалларын тикшеру турында Карарны мерэж;эгать итуче
катнашыннан башка да кабул итэргэ хокуклы.
8. Эшче теркем карарлары катнашучыларныц купчелек тавышы белэн кабул
ителэ.
9. Эшче теркем карарлары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, аца эшче теркем
рэисе Ьэм сэркатибе имза сала.
10. Эшче теркем эшчэнлеген оештыру - техник яктан тээмин итуне Мамадыш
муниципаль районы башкарма комитетыныц бухгалтерлык исэбе Ьэм хисап булеге
башкара.

