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№73-142

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревенстник авыл җирлеге
Советының 2018 елның 24 сентябрендә кабул ителгән 55-94 номерлы «даими нигездә
муниципаль вазыйфа биләүче затларга акчалата бүләкләүләр, Яңа Чишмә муниципаль
районы Буревенстник авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрләренең вазыйфаи окладлары
күләмнәрен, айлык һәм башка өстәмә түләүләр күләмнәрен һәм аларны гамәлгә ашыру
тәртибен билгеләү турында " карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында»
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»
2003 елның 6 октябрендәге Федераль закон, «Татарстан Республикасы дәүләт
вазыйфалары турында "2006 елның 4 мартындагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы
Законы,
Татарстан
Республикасы
Президентының
«Татарстан
Республикасы дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларны акчалата бүләкләү турында» 2006
елның 27 мартындагы ПУ-122 номерлы Указы, «муниципаль берәмлекнең вәкиллекле
органы депутаты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында" 2009 елның 12
февралендәге 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Татарстан
Республикасы муниципаль берәмлеге вәкиллекле органы депутаты вәкаләтләрен,
Татарстан Республикасында җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле
үзидарәнең сайланулы вазыйфаи заты "» «муниципаль хезмәт турында» 2013 елның 25
июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы кодексы, «Татарстан Республикасы
дәүләт граждан хезмәткәрләренең акчалата хезмәт хакы турында «2018 елның 22
мартындагы ПУ-239 номерлы Татарстан Республикасы Президенты Указы,» Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының «Җирле үзидарә депутатларының, сайланулы
вазыйфаи затларының хезмәт өчен түләү чыгымнарын формалаштыру нормативлары
турында " 2018 елның 28 мартындагы 182 номерлы карары, үз вәкаләтләрен даими нигездә
гамәлгә ашыручы муниципаль берәмлекләрнең контроль-хисап органнары рәисләре,
Татарстан Республикасында муниципаль хезмәткәрләр, Татарстан Республикасы Яңа
Чишмә муниципаль районы Буревенстник авыл җирлеге Советы
Карар:
1. 12 нче кушымтаның атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:»тиешле еллар
эшләгән өчен дәүләт пенсиясенә чыгу сәбәпле, Яңа Чишмә муниципаль районы
Буревенстник авыл җирлеге башкарма комитеты даими нигездә муниципаль хезмәткәрләр
һәм муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга бер тапкыр бирелә торган акчалата
түләү тәртибе".

Совет карарына № 12 кушымта
Буревенстник авыл җирлеге
Яңа Чишмә муниципаль районы
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
24.09.2018 ел, № 55-94
(Совет карары редакциясендә)
Буревенстник авыл җирлеге
Яңа Чишмә муниципаль районы
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре:
алдыннан 15.06.2020 №73-142)

ТӘРТИП
ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БУРЕВЕНСТНИК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫНЫҢ ДАИМИ НИГЕЗДӘ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘР ҺӘМ
МУНИЦИПАЛЬ ВАЗЫЙФАЛАРНЫ БИЛӘҮЧЕ ЗАТЛАРГА ДӘҮЛӘТ ПЕНСИЯСЕНӘ ЧЫГУ
СӘБӘПЛЕ БЕР ТАПКЫР БИРЕЛӘ ТОРГАН АКЧАЛАТА ТҮЛӘҮЛӘР (СТАТЬЯ 2007 ЕЛНЫҢ
2 АВГУСТЫНДАГЫ 38-ТРЗ НОМЕРЛЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОНЫ
РЕДАКЦИЯСЕНДӘ)
ТИЕШЛЕ ЕЛЛАР ЭШЛӘГӘН ӨЧЕН
1. Муниципаль хезмәткәрләргә түләү тәртибе турында әлеге Нигезләмә һәм Яңа
Чишмә муниципаль районы Буревенстник авыл җирлегенең даими нигезендә муниципаль
вазыйфаларны биләүче затларга (алга таба - муниципаль хезмәткәр, Муниципаль
вазыйфаи зат) тиешле еллар эшләгән өчен дәүләт пенсиясенә чыгуга бәйле рәвештә бер
тапкыр бирелә торган бүләкләү (алга таба-муниципаль хезмәткәр) - бер тапкыр бирелә
торган бүләкләү) «муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы» 2013
елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 31 статьясы,
Татарстан Республикасы законнары һәм норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының «Буревенстник авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә эшләнде.
2. Муниципаль хезмәткәргә тиешле еллар эшләгән өчен дәүләт пенсиясенә чыгуга
бәйле рәвештә, муниципаль хезмәт стажы 1 нче таблица нигезендә һәм аннан соңгы тулы
ел өчен өстәмә 0,5 акчалата, әмма муниципаль хезмәткәрнең акчалата кереме уннан да
артмаган очракта муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча айлык акчалата эчтәлегенең биш
тапкыр күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләк түләнә. Муниципаль хезмәт
стажы муниципаль хезмәткәрне муниципаль хезмәттән азат иткән көнгә билгеләнә.

Таблица 1
Тиешле еллар эшләгән өчен
пенсия билгеләү елы
2018 ел
2019 ел
2020 ел
2021 ел
2022 ел
2023ел
2024 ел
2025 ел
2026 алдагы еллар

Тиешле еллар эшләгән өчен пенсия
билгеләү стажы
16 ел
16 ел 6 ай
17 ел
17 ел 6 ай
18 ел
18 ел 6 ай
19 ел
19 ел 6 ай
20 ел

Тиешле еллар эшләгән өчен дәүләт пенсиясенә чыгу дигәндә муниципаль хезмәттән
азат ителү яисә «Россия Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» 2001 елның 17
декабрендәге 173-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә картлык буенча пенсия
билгеләү, муниципаль хезмәткәрнең һәм муниципаль вазыйфаи затның гаепле
гамәлләренә бәйле эштән азат ителүдән тыш, һәм тиешле еллар эшләгән өчен дәүләт
пенсиясен алу өчен кирәкле муниципаль хезмәт стажы булганда, аңлашыла.
Муниципаль вазыйфадан азат ителгәндә, тиешле еллар эшләгән өчен дәүләт
пенсиясенә чыгуга бәйле рәвештә, муниципаль вазыйфадан азат ителгәндә, муниципаль
вазыйфа буенча билгеләнгән ун тапкыр айлык акчалата бүләк күләмендә бер тапкыр
бирелә торган акчалата бүләк түләнә. Муниципаль хезмәт стажы муниципаль вазыйфаи
затның муниципаль хезмәттән азат ителгән көнгә билгеләнә.
3. Бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкне түләү турындагы карар җирле үзидарә
органы җитәкчесе тарафыннан кабул ителә, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә
муниципаль районы Буревенстник авыл җирлеге җирле үзидарә органы (алга таба - җирле
үзидарә органы) муниципаль хезмәткәрне һәм муниципаль вазыйфаи затны тиешле еллар
эшләгән өчен дәүләт пенсиясенә чыгу сәбәпле эштән азат итү турында Карар кабул итү
белән бергә рәсмиләштерелә.
4. Бер тапкыр бирелә торган бүләк җирле үзидарә органы тарафыннан түләнә, анда
муниципаль хезмәткәр яисә муниципаль вазыйфаи зат муниципаль хезмәткәр һәм
муниципаль вазыйфаи зат эштән азат ителгәнче, муниципаль хезмәткәр эштән азат
ителгән (соңгы эш көне) көненнән дә соңга калмыйча хезмәт итә.
5. Яңа Чишмә муниципаль районы Буревенстник авыл җирлеге җирле үзидарә органы
муниципаль хезмәткәрне бер тапкыр бирелә торган бүләкләү күләмен билгеләү өчен Яңа
Чишмә муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына түбәндәге документлар тапшыра::
* муниципаль хезмәткәрнең айлык акчалата кереме турында белешмә;
* җитәкче һәм кадрлар хезмәте тарафыннан расланган муниципаль хезмәттәге эш
стажы турында белешмә;
* хезмәт кенәгәсенең һәм хәрби билетның кадрлар хезмәте раслаган күчермәләре;
* класслы чин бирү, муниципаль хезмәткәрнең айлык акчалата кереме составына
керүче вазыйфаи окладка өстәмәләр билгеләү турындагы карарлардан Өземтә;
6. Яңа Чишмә муниципаль районы Буревенстник авыл җирлеге җирле үзидарә
органнары муниципаль вазыйфаи затны бер тапкыр бирелә торган бүләкләү күләмен
билгеләү өчен Яңа Чишмә муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына түбәндәге
документлар тапшыра::
* муниципаль вазыйфаи затның айлык акчалата бүләкләү турында белешмә;
* кадрлар хезмәте раслаган муниципаль хезмәттә эш стажы турында белешмә;
* хезмәт кенәгәсенең һәм хәрби билетның кадрлар хезмәте раслаган күчермәләре;
7. Яңа Чишмә муниципаль районы Буревенстник авыл җирлегенең җирле үзидарә

органы әлеге карарның 5,6 пункты нигезендә муниципаль хезмәткәр, сайланулы вазыйфаи
зат эштән киткәнче 30 календарь көн кала, тиешле еллар эшләгән өчен дәүләт пенсиясенә
чыгу сәбәпле, документлар тапшыра.
8. Муниципаль хезмәткәрне бер тапкыр бирелә торган бүләкләү күләмен
билгеләгәндә исәпкә алына торган айлык акчалата керем составына кертелә:
- вазыйфаи оклад;
- сыйныф сәгате өчен оклад;
- муниципаль хезмәтнең аерым шартлары өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмә.
9. Муниципаль вазыйфаи затны бер тапкыр бирелә торган бүләкләү күләмен
билгеләгәндә исәпкә алына торган айлык акчалата керем составына түбәндәгеләр
кертелә: айлык акчалата бүләк һәм айлык акчалата бүләк.
10. Яңа Чишмә муниципаль районының финанс-бюджет палатасы, документлар
тапшырганнан соң, 20 көн эчендә, җирле үзидарә органы тарафыннан аңа бюджет
ассигнованиеләре һәм муниципаль хезмәткәргә, муниципаль вазыйфаи затка бер тапкыр
бирелә торган акчалата бүләкләү өчен бюджет йөкләмәләре лимитлары турында
хәбәрнамәләр җиткерә, яисә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкне түләү өчен,
муниципаль районның җирле үзидарә органына муниципаль районның акчаларын бирүдән
мотивлаштырылган баш тарта.
Яңа Чишмә муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы әлеге Нигезләмәнең
5,6 пунктында каралган барлык документлар тапшырылмаган очракта, җирле үзидарә
органына эшләп бетерү өчен документларны кире кайтара.
11. Җирле үзидарә органы күрсәтелгән белдерүләр нигезендә муниципаль
хезмәткәргә, муниципаль вазыйфаи затка бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү
башкара.
12. Бер тапкыр бирелә торган Бүләк хезмәт кенәгәсендә бер тапкыр бирелә.
Гражданин тиешле еллар эшләгән өчен дәүләт пенсиясенә чыккач һәм аннан соң
муниципаль хезмәт туктатылгач, муниципаль хезмәткә бер тапкыр бирелә торган бүләк
кабат түләнми.
13. Бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү Яңа Чишмә муниципаль районы
Буревенстник авыл җирлеге бюджетыннан әлеге Тәртип нигезендә башкарыла.

Совет карарына 13 нче кушымта
Буревенстник авыл җирлеге
Яңа Чишмә муниципаль районы
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
24.09.2018 ел, № 55-94
(Совет карары редакциясендә)
Буревенстник авыл җирлеге
Яңа Чишмә муниципаль районы
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре:
алдыннан 15.06.2020 №73-142 )
ТӘРТИП
ӨСТӘМӘ ГАРАНТИЯЛӘР БИРҮ ШАРТЛАРЫ ҺӘМ ШАРТЛАРЫ
ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕНӘ
1. Муниципаль хезмәткәрләргә муниципаль гарантияләргә өстәп, хокук бирелә.:
1) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һәм муниципаль
районның норматив документлары нигезендә һөнәри әзерлек, квалификация күтәрү һәм
стажировка узу;;
2) вазыйфаи бурычларны үтәүгә бәйле рәвештә тәэмин ителә торган транспорт
хезмәте, муниципаль хезмәтнең биләп торган вазыйфасы категориясенә һәм төркеменә
бәйле рәвештә, шулай ук шәхси транспортны хезмәт максатларында файдаланган өчен
компенсация һәм аны куллануга бәйле чыгымнарны Яңа Чишмә муниципаль районы
Буревенстник авыл җирлеге башкарма комитеты билгеләгән очракларда һәм тәртиптә
каплау;;
3) муниципаль органны үзгәртеп корганда яисә бетергәндә яисә федераль законнар
нигезендә муниципаль хезмәт вазыйфаларын кыскартканда муниципаль хезмәтнең бүтән
вазыйфасын биләү.;
4) аның гаилә әгъзаларына медицина хезмәте күрсәтү һәм медицина хезмәте күрсәтү,
шул исәптән муниципаль хезмәткәр пенсиягә чыкканнан соң, Буревенстник авыл җирлеге
башкарма комитеты билгеләгән тәртиптә.
2. Муниципаль хезмәткәр үлгән очракта, аның гаиләсенә элегрәк биләгән вазыйфасы
буенча айлык акчалата пособие түләнә. Күрсәтелгән пособиене түләү тәртибе һәм
шартлары Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревенстник авыл
җирлеге Советының әлеге карары белән билгеләнә.
2.1. Бер тапкыр бирелә торган пособие билгеләгәндә исәпкә алына торган айлык
акчалата керем составына муниципаль хезмәткәр үлгән очракта кертелә:
- вазыйфаи оклад;
- сыйныф чины өчен өстәмә түләү
- муниципаль хезмәткәр үлгәнчегә кадәр 6 айдан да ким булмаган күләмдә
муниципаль хезмәтнең аерым шартлары өчен вазыйфаи окладка өстәмә.
2.2. Эш бирүчегә (муниципаль хезмәткәр хезмәт иткән орган вәкиле) бер тапкыр
бирелә торган пособие иренә (иренә) яки бер балага яки ата-анага аларның гаризасы
буенча түләнә.
2.3. Гариза кергән көннән алып 5 календарь көн эчендә җирле үзидарә органы бер
тапкыр бирелә торган пособие күләмен билгеләү өчен Яңа Чишмә муниципаль районының
Финанс-бюджет палатасына түбәндәге документлар тапшыра::
- муниципаль хезмәткәрнең айлык акчалата кереме турында белешмә;
- кадрлар хезмәте раслаган хезмәт кенәгәсенең күчермәләре;
- класслы чин бирү, тиешле еллар эшләгән өчен өстәмәләр билгеләү турында
боерыклардан Өземтә;

- муниципаль хезмәткәрнең үлеме турында таныклык;
- җирле үзидарә органы җитәкчесе һәм баш бухгалтеры раслаган бер тапкыр бирелә
торган пособиене исәпләү.
2.4. Яңа Чишмә муниципаль районының финанс-бюджет палатасы һәм җирле үзидарә
органы тарафыннан, бер тапкыр бирелә торган пособиене түләү максатларында,
түбәндәге тәртиптә гамәлләр башкарыла::
2.4.1. Финанс-бюджет палатасы документлар тапшырганнан соң 20 көн эчендә
муниципаль орган аңа бюджет ассигнованиеләре һәм муниципаль вазыйфаны биләгән
затка яисә муниципаль хезмәткәргә бер тапкыр бирелә торган пособие түләү өчен бюджет
йөкләмәләре лимитлары турында хәбәр итә, яисә әлеге тәртиптә каралган барлык
документлар тапшырылмаган очракта, бер тапкыр бирелә торган пособие түләү өчен
муниципаль органга акча бирүдән баш тарта. Җирле үзидарә органы күрсәтелгән
хәбәрнамә нигезендә 10 көн эчендә бер тапкыр бирелә торган пособие түләүне башкара.
2.4.2. Яңа Чишмә муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы муниципаль
хезмәткәргә бер тапкыр бирелә торган пособие түләү өчен бюджет ассигнованиеләре һәм
бюджет йөкләмәләре лимитлары булмаган очракта, җирле үзидарә органы тарафыннан
документлар тапшырылганнан соң 5 эш көне эчендә Чирмешән авыл җирлеге Советына
Муниципаль вазыйфа биләгән гаиләгә яисә муниципаль хезмәткәргә бер тапкыр бирелә
торган пособие түләү өчен район бюджетыннан акча бүлеп бирү турында карар проектын
җибәрә.
2.4.3. Яңа Чишмә муниципаль районының финанс-бюджет палатасы, Яңа Чишмә
муниципаль районы Черемухово авыл җирлеге Советы карары кабул ителгәннән соң 10
көн эчендә җирле үзидарә органына муниципаль вазыйфаны биләгән гаиләгә яисә
муниципаль хезмәткәргә үлем белән бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган пособие
түләү өчен бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары турында хәбәр
җиткерә.
2.4.4. Җирле үзидарә органы күрсәтелгән хәбәрнамә нигезендә муниципаль
вазыйфаны биләп торучы гаиләгә яисә муниципаль хезмәткәргә үлем белән бәйле
рәвештә бер тапкыр бирелә торган пособие түләүне Яңа Чишмә муниципаль районы
Буревенстник авыл җирлеге Советы тарафыннан муниципаль вазыйфаны биләүче затка
яисә муниципаль хезмәткәргә үлем белән бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган
пособие түләү турында Карар кабул ителгәннән соң бер айдан да соңга калмыйча башкара.
2.4.5. Җирле үзидарә органы күрсәтелгән хәбәрнамә нигезендә бер тапкыр бирелә
торган пособие түләүне башкара.

