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Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районы
Кутәмә авыл җирлеге Советы
КАРАРЫ

Татарстан Республикасы Чирмешән
муниципаль районы Кутәмә авыл
җирлеге муниципаль хезмәткәрләренә,
муниципаль вазыйфаларны биләүче
затларга тиешле еллар эшләгән өчен
пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә бер
тапкыр бирелә торган акчалата түләү
тәртибе турындагы нигезләмәне раслау
хакында
«Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» 2007 елның 2
мартындагы 25-ФЗ номерлы федераль закон, 2013 елның 25 июнендәге 50ТРЗ номерлы «Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы
кодексы», Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Кутәмә
авыл җирлеге Уставы нигезендә Чирмешән муниципаль районы Кутәмә авыл
җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Чирмешән муниципаль районы Кутәмә авыл җирлеге муниципаль
хезмәткәрләренә, муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга тиешле еллар
эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә торган
акчалата түләү тәртибе турындагы нигезләмәне расларга. (1нче кушымта).
2. Әлеге карарны рәсми хокукый порталда pravo.tatarstan.ru бастырып
чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының
рәсми сайтында Интернет челтәрендә урнаштырырга.
Кутәмә авыл җирлеге
Башлыгы, Совет Рәисе

А.Н. Аброськина

1 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районы
Кутәмә авыл җирлеге Советының
2020 елның «10 » сентябрендәге
175 номерлы карарына

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы муниципаль
хезмәткәрләренә, муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга тиешле
еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә бер тапкыр бирелә
торган акчалата түләү тәртибе турындагы
нигезләмә
1. Әлеге Чирмешән муниципаль районының Кутәмә авыл җирлеге муниципаль
хезмәткәрләренә, муниципаль вазыйфаларны биләүче затларга, тиешле еллар
эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле, бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү
тәртибе турында нигезләмә 2007 елның 2 мартындагы 25-ФЗ номерлы «Россия
Федерациясендә муниципаль хезмәт турында» Федераль закон, 2013 елның 25
июнендәге 50-ТРЗ номерлы «Муниципаль хезмәт турында Татарстан
Республикасы кодексы», 2009 елның 12 февралендәге 15-ТРЗ номерлы «Татарстан
Республикасында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы депутаты, җирле
үзидарәнең сайланулы органы әгъзасы, җирле үзидарәнең сайланулы вазыйфаи
заты вәкаләтләрен гамәлгә ашыру гарантияләре турында» Татарстан
Республикасы законы, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы
Кутәмә авыл җирлеге Уставы нигезендә эшләнде.
2. Муниципаль хезмәткәргә муниципаль хезмәттән эштән киткәндә тиешле
еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә, эштән киткәндә биләгән
муниципаль хезмәт вазифасы буенча айлык акчалата түләүнең биш тапкыр
күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү бирелә, муниципаль хезмәт
стажы 15 ел булган очракта, һәм муниципаль хезмәтнең киләсе һәр тулы елы өчен
– акчалата түләүнең 0,5 өстәп, ләкин муниципаль хезмәткәрнең уннан да артмаган
акчалата кереме күләмендә түләнә. Муниципаль хезмәт стажы муниципаль
хезмәткәрне муниципаль хезмәттән азат иткән көнгә билгеләнә.
3. Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу дигәндә, муниципаль хезмәттән
картлык буенча хезмәт пенсиясе алу хокукын бирүче яшькә җиткәч яисә «Россия
Федерациясендә хезмәт пенсияләре турында» Федераль закон нигезендә
инвалидлык буенча пенсия билгеләгәндә, муниципаль хезмәткәрнең гаепле
гамәлләренә бәйле эштән китүдән тыш, эштән азат ителү аңлашыла.
4. Бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү күләмен билгеләгәндә исәпкә алына
торган айлык акчалата керем составына кертелә:
- вазыйфаи оклад;
- класс чины өчен вазыйфаи окладка өстәмә;

- еллык түләүле отпуск биргәндә бер тапкыр бирелә торган түләүнең 1/12
күләме;
башка айлык түләүләр:
- тиешле еллар эшләгән өчен вазыйфаи окладка өстәмә;
- вазыйфаи окладның 50 процентыннан артмаган күләмдә айлык акчалата
бүләкләү;
- дәүләт серен тәшкил итүче мәгълүматлар белән эшләү өчен вазыйфаи окладка
айлык өстәмә;
- муниципаль хезмәткәр эштән азат ителгән көнгә кимендә алты ай кала
билгеләнгән күләмдә муниципаль хезмәтнең аерым шартлары өчен вазыйфаи
окладка айлык өстәмә;
- хезмәт көнен нормалаштырылмаган шартларда эшләгән өчен компенсация
түләүләре;
- профиль фәнни дәрәҗә өчен вазыйфаи окладка өстәмә;
5. Муниципаль вазыйфаны даими нигездә биләгән затка, муниципаль вазифадан
пенсиягә чыкканда, бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү түләнә, ул үз эченә
ала:
- айлык акчалата түләү;
- дәүләт һәм муниципаль вазыйфаларны биләү буенча гомуми стаж, дәүләт һәм
муниципаль хезмәт стажы кимендә 10 ел булганда, эштән азат ителгән көнгә
биләп торган вазыйфа буенча айлык акчалата бүләкләүнең ун тапкыр күләмендә,
айлык акчалата түләү.
6. Бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүне бирү турындагы карар җирле
үзидарә органы җитәкчесе - яллаучы (эш бирүче) вәкиле тарафыннан, тиешле
еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгу сәбәпле, муниципаль хезмәткәрне эштән азат
итү турында карар кабул ителү белән бергә кабул ителә.
7. Бер тапкыр бирелә торган түләү хезмәт кенәгәсендә тамга белән бер тапкыр
бирелә. Гражданин тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыкканнан соң
муниципаль хезмәткә кергәндә һәм алга таба хезмәт эшчәнлеген туктатканнан соң
бер тапкыр бирелә торган түләү кабат түләнми.
8. Тиешле еллар эшләгән өчен пенсиягә чыгуга бәйле рәвештә эштән киткәнче
30 календарь көн кала, җирле үзидарә органы (муниципаль орган) бер тапкыр
бирелә торган түләү күләмен билгеләү өчен, Чирмешән муниципаль районының
Финанс-бюджет палатасына (алга таба - Финанс органы) түбәндәге
документларны тапшыра:
- айлык акчалата керем, акчалата бүләкләү турында белешмә;
- җитәкче һәм кадрлар хезмәте раслаган эш стажы турында белешмә;
- хезмәт кенәгәсенең, хәрби билетның кадрлар хезмәте раслаган күчермәләре;
- класслы чин бирү турында, муниципаль хезмәткәрнең айлык акчалата кереме
составына керүче вазыйфаи окладка өстәмәләр билгеләү турында норматив
актлардан өземтәләр.
9. Бер тапкыр бирелә торган түләү бирелми:
- закон нигезендә тиешле еллар эшләгән өчен дәүләт пенсиясенә чыгуга бәйле
рәвештә бер тапкыр бирелә торган түләү түләнгән муниципаль хезмәткәрләргә,

муниципаль вазыйфаларны биләгән затларга.
10. Чирмешән муниципаль районының финанс-бюджет палатасы, җирле
үзидарә органы тарафыннан документлар тапшырылганнан соң 20 көн эчендә, аңа
бюджет ассигнованиеләре һәм муниципаль хезмәткәргә, муниципаль
вазыйфаларны биләүче затларга бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләкләү өчен
бюджет йөкләмәләре лимитлары турында хәбәр җиткерә, яисә бер тапкыр бирелә
торган акчалата түләүне бирү өчен җирле үзидарә органнарына акча бирүдән
мотивлаштырылган баш тарту.
Чирмешән муниципаль районының финанс-бюджет палатасы әлеге
Нигезләмәнең 9 пунктында каралган барлык документлар да тапшырылмаган
очракта, бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүне бирү өчен җирле үзидарә
органына акча бирүдән баш тарта.
11. Җирле үзидарә органы күрсәтелгән белдерүләр нигезендә бер тапкыр
бирелә торган акчалата түләүне башкара.
12. Бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү Чирмешән муниципаль районы
бюджеты чараларыннан әлеге Нигезләмә нигезендә башкарыла.

