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2020елның 30ноябре

24 номер

КАРАР
Тиешле хезмәт өчен пенсиягәу чыгуга бәйле рәвештә,даими нигездә
муниципаль вазыйфаны биләп торучы муниципаль хезмәткәргә,җирле
үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затына бер тапкыр бирелә торган акчалата
түләү тәртибе турындагы нигезләмәләр хакында
«Муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, җирле үзидарәнең
сайланулы органы әгъзасы, Татарстан Республикасында җирле үзидарәнең
сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында» 2009
елның 12 февралендәге 15-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы ЭТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, муниципаль хезмәт турында
Татарстан Республикасының 2013елның 25 июнендәге 50-ТРЗ номерлы кодексы,
Державино авыл җирлеге уставы нигезендә, Державино авыл җирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:

1.
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Державино авыл
җирлеге җирле үзидарәсенең даими нигезендә сайланулы вазыйфаи затына тиешле
еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган
акчалата бүләкнең биләп торучы түләү тәртибе турындагы нигезләмәне расларга (1
нче кушымта).
2.
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Державино авыл
җирлеге муниципаль хезмәткәренә тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга
бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү тәртибе турында
Нигезләмәне расларга (2 нче кушымта).
3.
Державино авыл җирлеге Советының «Державино авыл җирлеге
муниципаль вазыйфасын биләүче затка тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга
бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү тәртибе турындагы
Нигезләмә хакында» 2020 елның 29 сентябрендәге 7 номерлы карары һәм Державино
авыл җирлеге Советының «Державино авыл җирлеге Советының 2020 елның 29

сентябрендәге 7 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында " 2020 елның 10
ноябрендәге карары үз көчен югалткан дип сарарга.
4.
Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең
Татарстан
Республикасы
хокукый
мәгълүмат
рәсми
порталында
http://pravo.tatarstan.ru
веб-адресы буенча
һәм Интернет мәгълүматителекоммуникация челтәренең Лаеш муниципаль районыны рәсми сайтында
http://laishevo к tatarstan.ru. веб-адресы буенча бастырып чыгарырга (халыкка игълан
итәргә).
Башлык-Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы
Державино авыл җирлеге Советы рәисе

И.И.Камалиева

2020 елның 30 ноябрендәге
24 номерлы Державино авыл җирлеге
Советы карарына 1кушымта

Тиешле хезмәт өчен пенсиягәу чыгуга бәйле рәвештә,даими нигездә муниципаль
вазыйфаны биләп торучы муниципаль хезмәткәргә,җирле үзидарәнең сайланулы
вазыйфаи затына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү тәртибе турындагы
нигезләмә
1.Державино авыл җирлеге муниципаль вазыйфасын биләгән затка (алга таба - муниципаль
вазыйфаны биләгән зат) тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә бер тапкыр
бирелә торган акчалата түләү тәртибе турында Нигезләмә - бер тапкыр бирелә торган бүләкләү)
"Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, җирле
үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи затлары вәкаләтләрен
гамәлгә ашыру гарантияләре турында" 2009 елданың12февралендәге 15-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы, Державино авыл җирлеге Уставы нигезендә эшләнде.
2.Әлеге Нигезләмә авыл җирлегендә муниципаль вазыйфаларны даими нигездә биләүче затларга
аларның пенсиягә чыгуларына бәйле рәвештә бер мәртәбә акчалата хезмәт хакын түләү тәртибен,
шартларын һәм күләмен билгели.
3.Бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкне алу хокукына даими нигездә муниципаль
вазыйфаларны биләүче затлар ия:
- хезмәт пенсиясенә чыгуга бәйле рәвештә эштән киткәндә («иминият пенсияләре турында»
2013 елның 28 декабрендәге 400-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 1 өлеше нигезендә
картлык буенча хезмәт пенсиясе алу хокукын бирә торган яшькә җиткәч йә вакытыннан алда иминият
пенсиясе яисә инвалидлык буенча иминият пенсиясе билгеләнгәндә);

Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу дигәндә, картлык буенча иминият пенсиясен алу
хокукын бирүче яшькә җиткәч яисә «иминият пенсияләре турында» Федераль закон нигезендә
инвалидлык буенча пенсия билгеләгәндә, муниципаль хезмәткәрнең гаепле гамәлләренә бәйле эштән
азат ителүдән тыш, һәм тиешле еллар эшләгән өчен пенсия алу өчен кирәкле муниципаль хезмәт
стажы булганда, муниципаль хезмәттән азат ителү аңлашыла.»;
- муниципаль яисә дәүләт вазыйфаларын биләү буенча гомуми стаж, дәүләт яки муниципаль хезмәт
стажы 15 елдан да ким булмаган очракта һәм «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең
вәкиллекле органы депутаты, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең
сайланулы вазыйфаи заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында " 2009 елның 12
февралендәге 15 - ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә пенсиягә өстәмә хокук
булганда.».
4. Бер мәртәбә бүләкләү муниципаль вазыйфаны биләүче затка түбәндәге очракларда түләнми:
1) гражданнарның турыдан-туры ихтыяр белдерү юлы белән кабул ителгән карарны гамәлгә
ашыру өчен таләп ителә торган муниципаль хокукый актны бастырып чыгару срогы бозылган очракта,
район Советы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату;
2)

131-ФЗ номерлы Федераль законның 74.1 статьясы нигезендә отставкага китү;

3)

131-Ф3 номерлы Федераль законның 74 статьясы нигезендә вазыйфасыннан ваз кичү;

4) муниципаль вазыйфаны биләп торучы затка карата судның гаепләү карарының законлы
көченә керүе;
5)

сайлаучылар тарафыннан чакыртып алу;

6)

Россия Федерациясе чигеннән даими яшәү урынына чыгу;

7).җирле үзидарә органнарына сайланырга хокукы булган чит ил гражданлыгы булган Россия
Федерациясе гражданының Россия Федерациясе гражданлыгын туктату, Россия Федерациясе халыкара
шартнамәсендә катнашучы, аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга
хокуклы чит ил гражданлыгын туктату, аның тарафыннан чит ил гражданлыгы йә яшәүгә рөхсәт алу
яисә Россия Федерациясе гражданының Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы
булмаган чит дәүләт территориясендә даими яшәү хокукын раслый торган башка документ алу,;
8)Россия Федерациясе Президентының ышанычын югалту;
9)“Коррупциягә каршы көрәш турында” 2008 елның 25 декабрендәге 273-Ф3 номерлы Федераль
закон, “Дәүләт вазыйфаларын биләүче затлар һәм аларның керемнәренә башка затлар чыгымнарының
туры килүен тикшереп тору турында” 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон,
“Аерым категориядәге затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил
банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм счетлары (кертемнәре) булуны, акчалар һәм кыйммәтле
әйберләр саклауны, чит ил банкларында финанс инструментларына ия булуны һәм (яисә) алардан
файдалануны тыю турында” 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән
чикләүләрне, тыюларны, бурычларны үтәмәгән очракта, вәкаләтләрне вакытыннан алда туктату;
10)«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003
елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән чикләүләрне үтәмәгән очракта,
вәкаләтләрне вакытыннан алда туктату;
11)«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003
елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 73 статьясындагы 1 өлешендә каралган
нигез буенча район Советын тарату турында Татарстан Республикасы Законы үз көченә керү.

5. Муниципаль вазыйфадан пенсиягә чыгу сәбәпле бер тапкыр бирелә торган акчалата хезмәт
күләме муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга авыл җирлеге Советы карары белән билгеләнгән
ун тапкыр акчалата түләү күләмен тәшкил итә.
6. Бер тапкыр акчалата бүләкләү аны муниципаль вазыйфадан эштән азат итү вакытына затның
акчалата хезмәт хакыннан чыгып исәпләнә.
7. Бер тапкыр акчалата түләү җирле үзидарә органы тарафыннан түләнә, анда муниципаль
вазыйфаны биләүче зат пенсиягә чыгу сәбәпле эштән чыгар алдыннан гына вәкаләтләрен гамәлгә
ашыра.
8. Бер тапкыр акчалата бүләкләү хезмәт кенәгәсенә тамга салып бер мәртәбә түләнә. Пенсиягә
чыккач һәм муниципаль вазыйфаны биләүче затның вәкаләтләре беткәннән соң муниципаль вазыйфа
яисә муниципаль хезмәттән азат ителгәннән соң муниципаль вазыйфа яисә граждан муниципаль
хезмәткә кергәндә, тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә, бер мәртәбә акчалата
түләү кабат түләнми.
9. Бер мәртәбә акчалата түләүне түләү турындагы карар пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә
муниципаль вазыйфаны даими нигездә биләүче затның вәкаләтләрен туктату турындагы карар белән
бер үк вакытта Державино авыл җирлеге советы тарафыннан кабул ителә.
10. Бер мәртәбә акчалата түләүне гамәлгә ашыру өчен җирле үзидарә органы бер мәртәбә
акчалата түләү түләү турында карар кабул ителгән көннән алып 5 календарь көн эчендә Лаеш
муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына түбәндәге документларны тапшыра:
- вәкаләтләрне туктату турында карар һәм бер мәртәбә акчалата түләү күчермәсен;
- муниципаль вазыйфаны биләгән затның ай саен акчалата түләү турында белешмә;
- муниципаль вазыйфада эшләү чорлары турында җирле үзидарә органы җитәкчесе һәм кадрлар
хезмәте тарафыннан таныкланган белешмә;
- җирле үзидарә органының кадрлар хезмәте тарафыннан таныкланган хезмәт кенәгәсе күчермәсен һәм
(яисә) хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр;
11. Лаеш муниципаль районының финанс-бюджет палатасы җирле үзидарә органы тарафыннан
документлар тапшырылган вакыттан алып 10 көн эчендә бюджет ассигнованиеләре турында һәм бер
мәртәбә акчалата түләү өчен бюджет йөкләмәләре лимитлары турында аңа хәбәр җиткерә йә, әгәр
әлеге Нигезләмәнең 9 пунктында каралган барлык документлар да тәкъдим ителмәсә, нигезле рәвештә
кире кагу җибәрә.
12.. Җирле үзидарә органы күрсәтелгән мөрәҗәгатьләр нигезендә муниципаль вазыйфаны биләүче
затны бер мәртәбә түләнә торган акчалата бүләкләүне пенсиягә чыкканчы башкара.
13. Бер мәртәбә акчалата түләүне финанслау Державино авыл җирлеге бюджеты акчаларыннан
гамәлгә ашырыла.

Лаеш муниципаль районы Державино
авыл җирлеге Советының 24 номерлы
2020 ел 30 ноябрь карарына 2 нче
кушымта.

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Державино авыл җирлеге
муниципаль хезмәткәренә, тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле, түләү
тәртибе турында нигезләмә.
1. Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле муниципаль хезмәткәргә бер мәртәбә
акчалата бүләкләү тәртибе турында әлеге Нигезләмә «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте
турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы 25.06.2013елның 25 июнендәге 50-ТРЗ
номерлы муниципаль хезмәт турында кодексы нигезендә эшләнгән.
2. Җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәттән азат ителгәндә муниципаль хезмәткәргә
тиешле елларны эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә эштән азат ителгән көнгә биләгән
муниципаль хезмәт вазыйфасы буенча айлык акчалата түләүне бер мәртәбә, муниципаль хезмәт стажы
15 ел булганда һәм аннан соңгы тулы ел эчендә - өстәмә рәвештә муниципаль хезмәткәргә 0,5 акчалата
түләү буенча, әмма муниципаль хезмәткәрнең акчалата хезмәт хакының ун күләменнән артмаган
күләмдә бер мәртәбә бүләкләү түләнә. Муниципаль хезмәт стажы муниципаль хезмәттән киткән көнгә
билгеләнә.
3. Муниципаль хезмәткәрләр тиешле елда тиешле еллар эшләгән өчен пенсия билгеләү өчен
дәвамлылыгы әлеге Нигезләмәгә кушымта нигезендә билгеләнә торган муниципаль хезмәт стажы
булганда тиешле еллар эшләгән өчен пенсия алуга хокуклы.
4. Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыккач, картлык буенча хезмәт пенсиясенә хокук
бирә торган яшькә җиткәч, йә картлык буенча хезмәт пенсиясен вакытыннан алда яисә инвалидлык
буенча хезмәт пенсиясен билгеләгәндә һәм тиешле еллар эшләгән өчен пенсия алу өчен кирәкле
муниципаль хезмәт стажы булганда эштән азат ителү аңлашыла.
5. Бер мәртәбә бүләкләү күләмен билгеләгәндә исәпкә алына торган айлык акчалата түләү
составына түбәндәгеләр керә:
- вазыйфаи оклад;
- вазыйфаи окладка сыйныф чины өчен өстәмә;
- муниципаль хезмәтнең махсус шартлары өчен вазыйфаи окладка айлык өстәмә түләү.
6. Бер мәртәбә бүләкләү түләү турындагы карар эш бирүче (яллаучы вәкиле) тарафыннан кабул
ителә, тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле муниципаль хезмәткәрне эштән азат итү
турында карар кабул ителү белән бер үк вакытта рәсмиләштерелә.

Бер үк вакытта бүләкләү муниципаль хезмәткәр эштән алыныр алдыннан турыдан-туры
хезмәт итә торган органның эш бирүчесе (яллаучы вәкиле) тарафыннан муниципаль хезмәткәр эштән
азат ителгән көннән дә соңга калмыйча түләнә.
8. Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле бер мәртәбә бүләкләү хезмәт
кенәгәсендәге тамга белән түләнә. Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыкканнан соң һәм муниципаль
хезмәт туктатылганнан соң, гражданны муниципаль хезмәткә алганда, бер үк вакытта бүләкләү кабат
түләнми.
9. Бер мәртәбә бүләкләү күләмен билгеләү өчен авыл җирлегенең җирле үзидарә органы тиешле
еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле муниципаль хезмәткәрне эштән азат итү көненә кадәр 30
календарь көн кала Финга тапшыра:
9.1. муниципаль хезмәткәрнең айлык акчалата хезмәт хакы турында белешмә;

7.

9.2. муниципаль хезмәттә җитәкче һәм кадрлар хезмәте тарафыннан таныкланган эш стажы
турында белешмә;
9.3. хезмәт кенәгәсе һәм (яисә) хезмәт эшчәнлеге турында белешмәләр, җирле үзидарә органының
кадрлар хезмәте тарафыннан таныкланган хәрби биел күчермәләре;
9.4. Сыйныф чинын бирү турында боерыклардан өземтә, муниципаль хезмәткәрнең айлык
акчалата эчтәлеге составына керә торган вазыйфаи окладка өстәмә билгеләү;
9.5.дисциплинар түләтүнең булмавы турында белешмә.
10. Бер мәртәбә бүләкләү Державино авыл җирлеге бюджеты акчаларыннан һәм әлеге Нигезләмә
нигезендә гамәлгә ашырыла.

Лаеш муниципаль районының Рождествено
авыл җирлеге муниципаль хезмәткәренә
тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу
сәбәпле бер мәртәбә бүләкләү бүләкләү
тәртибе турында Нигезләмәгә кушымта.

Тиешле еллар эшләгән өчен пенсия билгеләү өчен муниципаль хезмәт
стажы.
Тиешле еллар эшләгән өчен пенсия билгеләү
елы

Тиешле ел эшләгән өчен пенсия билгеләү стажы

2017

15 ел 6 ай

2018

16 ел

2019

16 ел 6 ай

2020

17 ел

2021

17 ел 6 ай

2022

18 ел

2023

18 ел 6 ай

2024

19 ел

2025

19 ел 6 ай

2026 һәм аннан соңгы еллар

20 ел

.

