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Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә
ашыручы
мәгариф
оешмаларына
йөрүче
балалары булган гражданнарга компенсация
түләүләре бирү тәртибе
2012 елның 29 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә
мәгариф турында» Федераль закон нигезендә, 2013 елның 22 июлендәге 68-ТРЗ
номерлы «Мәгариф турында»
Татарстан Республикасы Законы, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 елның 18 гыйнварындагы 9 номерлы
«Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларында
баланы карап торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер өлешен
компенсацияләү турында» карары, мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә
ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалы гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтү
максатыннан, карар итә:
1. Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф
оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга компенсация түләүләре бирү
тәртибен расларга.
2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының түбәндәге карарлары
үз көчләрен югалткан дип танырга:
-2019 елның 25 декабрендәге 383 номерлы «Мәктәпкәчә белем бирү
программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган
гражданнарга компенсация түләүләре бирү турында»;
- 2020 елның 22 апрелендәге 136 нчы номерлы «Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитетының «Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы
мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга компенсация
түләүләре бирү турында» 2019 елның 25 декабрендәге 383 номерлы карарына
үзгәрешләр кертү хакында»;
- 2021 елның 03 февралендәге 13 нче номерлы "Азнакай муниципаль районы
башкарма комитетының 2019 елның 25 декабрендәге 383 номерлы«Мәктәпкәчә
белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче
балалары булган гражданнарга компенсация түләүләре бирү турында» карары
белән расланган, «Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы
мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга компенсация
түләүләре бирү тәртибенә үзгәреш кертү турында» (2020 елның 22 апрелнедәге 136
нчы номерлы карар редакциясендә)»;
- 2021 елның 04 маендагы 96 нчы номерлы "Азнакай муниципаль районы
башкарма комитетының 2019 елның 25 декабрендәге 383 номерлы «Мәктәпкәчә
белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче

балалары булган гражданнарга компенсация түләүләре бирү турында» карары
белән расланган, «Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы
мәгариф оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга компенсация
түләүләре бирү тәртибенә үзгәреш кертү турында» (2020 елның 22 апрелендәге 136
нчы, 2021 елның 03 февралендәге 13 нче номерлы карарлар редакциясендә)»;
- 2021 елның 02 августындагы 174 нче номерлы "Азнакай муниципаль районы
башкарма комитетының 2019 елның 25 декабрендәге 383 номерлы «Мәктәпкәчә
белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына йөрүче
балалары булган гражданнарга компенсация түләүләре бирү турында» карары
белән расланган, "Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф
оешмаларына йөрүче балалары булган гражданнарга компенсация түләүләре бирү
тәртибенә үзгәреш кертү турында" (2020 елның 22 апрелендәге 136 нчы, 2021 елның
03 февралендәге 13 нче, 2021 елның 04 маендагы 96 нчы номерлы карарлар
редакциясендә)".
3. Әлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында
"
түбәндәге
веб-адрес
буенча
бастырып
чыгарырга:
http://pravo.tatarstan.ru. һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында
Интернет-телекоммуникация
челтәрендә
түбәндәге
веб-адрес
буенча
урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары
Д.Р. Гыйләҗевка йөкләргә.
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Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларына
йөрүче балалары булган гражданнарга компенсация түләүләре бирү тәртибе
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
территориясендә урнашкан мәктәпкәчә белем бирүнең уку-укыту программасын
гамәлгә ашыручы балалары булган гражданнарга компенсация түләүләрен билгеләү
һәм түләү механизмын (алга таба - компенсация) билгели.
1.2. Компенсация 2004 елның 17 декабрендәге 542 номерлы «Татарстан
Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр,
пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турындагы нигезләмәне
раслау хакында» карары белән расланган, Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2016 елның 10 сентябрендәге 625 номерлы «Балага айлык пособие
билгеләгәндә һәм Татарстан Республикасында халыкның аерым категорияләренә
акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе
турында нигезләмәгә үзгәрешләр керткәндә гаиләнең бер кешегә исәпләнгән уртача
керемен исәпләү тәртибен раслау хакында»
карары нигезендә,
Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 елның 18 гыйнварындагы 9 номерлы
«Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмаларында
баланы карап торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер өлешен
компенсацияләү турында» карары белән билгеләнгән мәктәпкәчә белем бирүнең
уку-укыту программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмасында баланы карап
торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер өлешен компенсацияләү өчен
гаиләнең җан башына уртача керем билгеләнгән ата-анага (алга таба- гариза
бирүче) билгеләнә һәм түләнә.
1.3. Компенсация күләме түбәндәге формула буенча исәпләнә:
ДК = ф х (100% - МДД) - К, кайда:
ДК-компенсация күләме;
Ф – Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты
карары белән расланган Ата-ана түләве күләме чикләрендә мәктәпкәчә белем бирү
программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмасында баланы карау һәм карау
өчен фактта алына торган түләү күләме;
МДД – мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф
оешмасында баланы караган һәм караган өчен ата-ана түләвенә гражданнар
чыгымнарының максималь рөхсәт ителгән өлеше, ул таблица нигезендә билгеләнә;
К – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 елның 18
гыйнварындагы 9 номерлы «Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә
ашыручы мәгариф оешмаларында баланы карап торган һәм караган өчен ата-ана
түләвенең бер өлешен компенсацияләү турында» карары белән билгеләнгән,
мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмасында
баланы карап торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер өлешенә компенсация
күләме.

Таблица
Мәктәпкәчә белем бирүнең мәгариф программасын гамәлгә ашыра торган
мәгариф оешмасында баланы карау һәм тәрбияләү өчен гражданнарның ата-ана
түләвенә киткән чыгымнарының максималь мөмкин булган өлеше
Гаиләнең бер әгъзасына керем күләме Ата-ана түләвенә гражданнар чыгымнарының
максималь рөхсәт ителгән өлеше (%)
1 балага
икенче
өченче һәм аннан
балага
соңгы балаларга
мөрәҗәгать итү датасына Татарстан
0
0
0
Республикасында билгеләнгән бер
кешегә яшәү минимумы күләменә кадәр
(18 яшькә кадәрге өч һәм аннан да күбрәк
баласы булган гаиләләр өчен)
10000 сумга кадәр
60
38
23
10001дән 15000 сумга кадәр
70
43
36
15001 сумнан 20000 сумга кадәр
80
53
53
20000 сумнан артык
100
100
100
1.4. Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф
оешмасында баланы караган һәм караган өчен ата-ана түләвенә гражданнар
чыгымнарының максималь рөхсәт ителгән өлешен билгеләгәндә гаилә составында
исәпкә алына:
тәрбиядә булган һәм 18 яшькә җитмәгән балалар, шул исәптән
хастаханәләрдә, балалар шифаханәләрендә дәваланучы балалар, шулай ук
интернат-мәктәпләрдә ата-аналар өлешчә акча кертә торган балалар;
18 яшьтән 23 яшькә кадәрге (никахта тормаган), көндезге формада белем
алучы, шул исәптән, ата-аналар белән бергә яшәү фактына карамастан, дәүләтнеке
булмаган уку йортларында белем алучы балалар;
гаиләдә яшәүче пасынки һәм падчерицы, әгәр алар исәпкә алынмаган гаиләдә
башка ата-ана;
опекага (попечительлеккә) опекага һәм попечительлеккә, шул исәптән тәрбиягә
бала алган гаилә турында килешү буенча бирелгән балалар.
1.5. Мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф
оешмасында баланы караган һәм караган өчен ата-ана түләвенә гражданнар
чыгымнарының максималь рөхсәт ителгән өлешен билгеләгәндә, гаилә составында
балалар исәпкә алынмый:
аларга карата ике ата-ана (тулы булмаган гаиләдә) ата – ана хокукыннан
мәхрүм ителде;
тулы дәүләт тәэминаты булган.
2. Компенсация билгеләү һәм түләү тәртибе
2.1. Компенсация алу өчен мөрәҗәгать итүче Татарстан Республикасы
территориясендә яшәү урыны буенча теркәлмәгән очракта, яшәү урыны буенча
Республика матди ярдәм (компенсация түләүләре) үзәге бүлекчәсенә, ә Татарстан
Республикасы территориясендә теркәлмәгән гражданнар тиешле белем бирү
оешмасының теркәлү урыны буенча түбәндәге документларны (алга таба – Үзәкнең
бүлекчәсе) тапшыра.:
1) банкта яки башка кредит оешмасында ачылган шәхси счет реквизитларын
күрсәтеп компенсация билгеләү турында гариза (банк яки башка кредит оешмасы
аша компенсация алганда) (алга таба – гариза);
2) компенсация билгеләү турында гариза бирү ае алдыннан алты календарь
айга кадәрге 12 календарь ай өчен гаилә әгъзаларының керемнәре турында
документлар;
3) чит дәүләтнең компетентлы органы тарафыннан бирелгән компенсация
билгеләнә торган баланың туу турында таныклык күчермәсе һәм аның нотариаль
таныкланган рус теленә тәрҗемә күчермәсе;

4) гариза бирүченең гаилә составында исәпкә алынган баланың туу турында
таныклык күчермәсе. 1.4 пункты вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән компенсация
билгеләнә торган элек туган бала һәм аның нотариаль таныкланган рус теленә
күчерү күчермәсе;
5) көндезге уку формасы буенча 18 яшьтән 23 яшькә кадәрге балаларны укыту
турында белем бирү оешмасыннан белешмә;
6) балага (балаларга) карата ата-ананың берсен (икесен дә) ата-ана
хокукыннан мәхрүм иткән очракта, суд карары;
7) граждан хәле актларын теркәү органнары яисә Россия Федерациясе
консуллык учреждениеләре тарафыннан бирелгән баланы уллыкка алу турында
таныклык күчермәсе;
8) белем бирү оешмасында баланы карау һәм карау өчен түләү
квитанциясенең күчермәсе;
9) гариза бирүченең гаилә әгъзаларыннан яисә аларның законлы
вәкилләреннән:
- аларның шәхси мәгълүматларын эшкәртүгә ризалыгы булуын;
- гариза бирүченең шәхси мәгълүматларны органга яки оешмага тапшырганда
алар исеменнән эш итүгә вәкаләтле булуын раслый торган гариза (ирекле рәвештә).
10) гариза ышанычлы зат тарафыннан тапшырылса, Россия Федерациясе
законнары нигезендә рәсмиләштерелгән ышанычнамә күчермәсе.
Документлар күчермәләре, Россия Федерациясе законнары нигезендә
расланмаган очракта, оригиналларны күрсәтеп тапшырыла.
Мөрәҗәгать итүче яки аның ышанычнамәсе нигезендә вәкаләтле зат
мөрәҗәгать иткәндә шәхесне раслаучы документ күрсәтә.
Мөрәҗәгать иткән көнгә гариза бирүче гаиләнең җан башына уртача керемен
исәпкә алып билгеләнгән компенсацияне алучы зат булып торса, гариза бирүче
керемнәр турында белешмәләр тапшыру йөкләмәсеннән азат ителә.
Мөрәҗәгать итүче мөрәҗәгать иткән көнгә «Мәктәпкәчә белем бирүнең белем
бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф оешмасында баланы карап торган
һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер өлешен компенсацияли торган очракта, ул
«Мәктәпкәчә белем бирүнең белем бирү программасын гамәлгә ашыручы мәгариф
оешмаларында баланы карап торган һәм караган өчен ата-ана түләвенең бер
өлешен компенсация турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2007 елның 18 гыйнварындагы 9 номерлы карары белән билгеләнгән тәртиптә исәпхисап ясый торган мәгариф оешмасында бала карау һәм караган өчен ата-ана
түләвенең бер өлешен алучы булса, ул әлеге Тәртипнең 2.1 пунктындагы 2 - 8
бүлекләрендә күрсәтелгән белешмәләрне тапшыру бурычыннан азат ителә.
2.2. Үзәк бүлеге ведомствоара запрослар нигезендә, шул исәптән электрон
формада, ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек системасын кулланып, түбәндәге
мәгълүматларны ала: компенсацияне билгеләү турында карар кабул итү өчен
кирәкле белешмәләр:
компенсация билгеләнә торган баланың тууын дәүләт теркәвенә алу турында
белешмәләр;
мөрәҗәгать итүче гаиләсе составында исәпкә алынган баланың тууын дәүләт
теркәвенә алу турында белешмәләр, моңа кадәр туган тәртипнең 1.4 пункты
нигезендә компенсация билгеләнә торган белешмә;
мөрәҗәгать итүченең салымнар, җыемнар, иминият взнослары, пенялар,
штрафлар, процентлар түләү буенча Россия Федерациясенең Салымнар һәм
җыемнар турындагы законнары нигезендә түләнергә тиешле бурычлары булуы
(булмавы) турында белешмәләр;
никахны дәүләт теркәвенә алу турында белешмәләр;
баланы опекага (попечительлеккә) алу, баланы тәрбиягә бала алган гаиләгә
тапшыру, опекун (попечитель) алган акча күләме һәм тәрбиягә бала алган атааналарга тиешле түләү суммалары турында белешмәләр;
мөрәҗәгать итүченең ата-ана хокукыннан мәхрүм итү яки ата-ана хокукларын
чикләү турында мәгълүмат;

2015 елның 30 сентябреннән соң мәктәпкәчә белем бирү оешмасы белән
килешү төзегән затлар өчен мәгариф оешмасында баланы караган һәм караган өчен
түләү квитанциясендә күрсәтелгән табель номеры турында белешмәләр;
Россия Федерациясе Пенсия фондыннан эш бирүче (иминләштерүче) физик
зат файдасына исәпләнгән түләүләр һәм башка бүләкләүләр суммасы турында
мәгълүмат;
эшсез гражданнарга эшсезлек буенча пособие, матди ярдәм һәм башка
түләүләр, шулай ук һөнәри белем алу һәм мәшгульлек хезмәте органнары юнәлеше
буенча өстәмә һөнәри белем алу чорында гражданнарга түләнә торган стипендия
һәм матди ярдәм күләме, җәмәгать эшләрендә катнашучы эшсез гражданнарга һәм
социаль яклауга аеруча мохтаҗ эшсез гражданнарга вакытлыча эшләрдә катнашкан
чорда түләү, шулай ук 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балигъ булмаган гражданнарга
вакытлыча эшләрдә катнашкан чорда түләнә торган түләүләр турында белешмәләр;
Россия Федерациясе Пенсия фонды тарафыннан пенсияләр, компенсация
түләүләре һәм пенсионерларны ай саен өстәмә матди тәэмин итү күләмнәре
турында белешмәләр;
Россия Эчке эшләр министрлыгы һәм Россия Оборона министрлыгы
тарафыннан түләнә торган пенсия күләме турында мәгълүмат;
йөклелек һәм бала табу буенча социаль яклау органнары яисә Россия
Федерациясе Социаль иминият фондының территориаль органнары тарафыннан
түләнә торган пособие күләме турында белешмәләр;
вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие күләме турында белешмәләр,
йөклелекнең иртә срокларында медицина учреждениеләрендә исәпкә баскан,
социаль яклау органнары яисә Россия Федерациясе Социаль иминият фондының
территориаль органнары тарафыннан түләнә торган хатын-кызларга бер тапкыр
бирелә торган пособие күләме турында белешмәләр;
бала карау буенча социаль яклау органнары яисә Россия Федерациясе
Социаль иминият фондының территориаль органнары тарафыннан түләнә торган
айлык пособие күләме турында белешмәләр;
социаль яклау органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган социаль
түләүләр күләмнәре турында белешмәләр;
җитештерүдә бәхетсезлек очракларыннан һәм медицина-социаль экспертиза
учреждениесе бәяләмәсе буенча медицина-социаль экспертиза учреждениесе
бәяләмәсе буенча һөнәри эшкә яраклылык югалса, йә иминият очрагы килеп туган
очракта, аларны алу хокукына ия затларга түләнә торган һөнәри авырулардан
мәҗбүри социаль иминләштерү буенча айлык иминият түләүләре күләмнәре
турында белешмәләр;
даими яшәү (вакытлыча тору)урыны буенча мөрәҗәгать итүче белән бергә
теркәлгән гражданнар турында белешмәләр;
Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан гомуми белем бирү
оешмасында уналты яшьтән алып унсигез яшькә кадәр баланы (балаларны) укыту
узу турында белешмәләр;
гариза бирүченең паспортының чынбарлыгын раслау турында белешмәләрмөрәҗәгать итүче аша Фоторепортаж Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр порталы
Компенсация алу максатларында мөрәҗәгать итүче яисә ышанычнамә
нигезендә вәкаләтле зат үз инициативасы белән Үзәк бүлекчәсенә әлеге пунктта
күрсәтелгән белешмәләр, шул исәптән электрон документ формасында күрсәтелгән
документларны тапшырырга хокуклы.
2.3.
Күрсәтелгән
гражданнарның
ризалыгы
булганда
1.2
пункты
компенсацияне билгеләү Россия Федерациясе Пенсия фондында компенсация
билгеләү сорап мөрәҗәгать иткән 12 айдан соңгы алты ай эчендә булган гаилә
әгъзаларының керемнәре турында мәгълүматлар нигезендә башкарыла.
2.4. Әгәр мөрәҗәгать итүче торак һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен
түләүгә субсидия яисә балага айлык пособие алучы гаилә составына керә икән, элек
аның гаризасы буенча билгеләнгән компенсация, торак һәм коммуналь хезмәт
күрсәтүләр өчен түләүгә субсидия алучы тарафыннан бирелгән документларны яисә

балага айлык пособиене исәпкә алып, күрсәтелгән түләүләрне алу чорына кабат
билгеләнергә мөмкин.
2.5. Әлеге Тәртипнең 2.1 һәм 2.2 пунктларында күрсәтелгән тапшырылган
документлар һәм белешмәләр нигезендә Үзәк бүлеге барлык кирәкле документлар
белән гариза теркәлгән көннән алып ун эш көне эчендә компенсация билгеләү
турында йә аны билгеләүдән баш тарту турында карар кабул итә һәм тиешле
карарны мөрәҗәгать итүчегә гаризада күрсәтелгән ысул белән җиткерә (язма
рәвештә почта адресы буенча, электрон документ рәвешендә электрон почта
адресы буенча, электрон хат рәвешендә «Татарстан Республикасы дәүләт
мәгълүмат һәм муниципаль хезмәтләр порталы» Татарстан Республикасы дәүләт
мәгълүмат системасында шәхси кабинет аша).
2.6. Мөрәҗәгать итүченең салымнар, җыемнар, иминият взнослары, пенялар,
штрафлар, процентлар түләү буенча бурычлары булмау әлеге тәртип буенча
социаль ярдәм чарасын алу шарты булып тора.
2.7. Компенсация барлык кирәкле документлар белән гариза биргән айдан
билгеләнә һәм түләнә. Түләү алты ай дәвамында башкарыла.
2.8. Бүлекчәсендә мөрәҗәгать итүченең компенсация алу хокукын раслый
торган белешмәләр булса, компенсация аңа граждан мөрәҗәгатеннән башка
автомат рәвештә яңа срокка билгеләнә.
2.9. Граждан тарафыннан тулы булмаган һәм (яки) дөрес булмаган
белешмәләр бирү компенсация билгеләүдән һәм түләүдән баш тарту өчен нигез
булып тора.
3. Йомгаклау нигезләмәләре
3.1. Гражданнар тапшырылган белешмәләрнең дөреслеге, шулай ук алар
булган документларның чынлыгы өчен җаваплы.
Оештыру-хокукый формасына һәм ведомствога карамастан, оешмалар
бирелгән документлардагы мәгълүматларның Россия Федерациясе законнары
нигезендә компенсация алу өчен кирәкле белешмәләрнең дөреслеге өчен җаваплы.
3.2. Законда билгеләнгән тәртиптә расланган гариза һәм документларның
күчермәләре почта аша җибәрелергә мөмкин.
Компенсацияне билгеләү һәм алу өчен кирәкле гариза һәм документлар
(белешмәләр) электрон документлар рәвешендә җибәрелергә мөмкин. Электрон
документлар рәвешендә бирелә торган гаризалар һәм документлар Россия
Федерациясе законнары нигезендә электрон имза белән имзаланалар һәм
«Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрен
дә
кертеп,
гомуми
файдаланудагы электрон носительләр һәм (яки) мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрләреннән файдаланып тапшырыла.
Компенсация алу өчен кирәкле гаризаны һәм документларны (белешмәләрне)
электрон документлар рәвешендә тапшыру мондый мөрәҗәгать итүченең шәхси
мәгълүматларын эшкәртү белән ризалыгына компенсация билгеләү өчен кирәк
булган максатларда һәм күләмдә тиңләштерелә.
Мөрәҗәгать
итүчеләр,
Россия
Федерациясе
законнары
нигезендә
рәсмиләштерелгән ышанычнамә нигезендә эш итүче затлардан, Татарстан
Республикасыннан читтә балалары булган, әтиләре (анасы) белән бергә
өйләнешмәгән һәм ялгыз аналары (аталары) булмаган мөрәҗәгать итүчеләрдән,
Татарстан Республикасы территориясеннән читтә өйләнешкән мөрәҗәгать
итүчеләрдән, мөрәҗәгать итүчеләрдән, әгәр аның (яисә) аның гаилә әгъзаларыннан
керемнәре булмаган очракта, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр Порталы аша гариза җибәрә алалар. (вакытлыча эшкә сәләтсезлек
буенча һәм Россия Федерациясе Социаль иминият фондында яки халыкны социаль
яклау бүлегендә булган аналарга бәйле түләүләрдән тыш); халыкны эш белән
тәэмин итү хезмәтенең дәүләт учреждениеләре аша алына торган пособиеләр;
шәхси ярдәмче хуҗалык алып барудан керемнәр).
3.3. Үзәк бүлеге гариза бирүче тарафыннан бирелгән вәкаләтләр чикләрендә
бирелгән документларның чынлыгына һәм тапшырылган белешмәләрнең
дөреслегенә шик туганда өстәмә тикшерү үткәрергә хокуклы.

Мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән белешмәләргә өстәмә тикшерү
үткәрелгән очракта, билгеләнү турында ахыргы җавап, яисә компенсация
билгеләүдән баш тарту турында мөрәҗәгать итүчегә күрсәтелгән тикшерү
уздырганнан соң, ләкин ул мөрәҗәгать иткән мизгелдән алып 30 көннән дә соңга
калмыйча бирелә.
3.4. Компенсация суммасы гариза бирүченең банк счетына күчерелә.
Сәламәтлеге, яше, җәяү яисә транспорт белән барып банкта счет ачу һәм
аннан файдалану мөмкинлеге булмаган гариза бирүчегә компенсация түләү (китерү)
элемтә оешмалары аша яисә гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә тиешле
шартнамәләр (контрактлар) төзелгән акчалата түләүләрне китерү белән шөгыльләнә
торган башка оешмалар аша гамәлгә ашырыла.
3.5. Компенсацияне банк счетларына күчерү һәм почта элемтәсе ярдәмендә
яки гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә тиешле шартнамәләр (контрактлар)
төзелгән, акчалата түләүләрне китереп бирүне гамәлгә ашыра торган башка
оешмалар тарафыннан китереп бирү барлык исәп-хисап ае дәвамында башкарыла.
3.6. Гражданнар компенсация түләүне туктатуга һәм (яки) компенсация
күләмен билгеләүгә (мәгариф оешмасын алмаштыру, ата-ана хокукыннан мәхрүм
итү, Опека һәм попечительлек гамәлгә ашыру, тәрбиягә бала алган гаилә турында
шартнамә гамәлдә булуын туктату, көндезге уку формасы буенча 18-23 яшьләрдәге
балаларны укыту, көндезге уку формасыннан чыгып китү, компенсация бирелә
торган балалар үлеме) йогынты ясый торган шартлар турында үзәк бүлекчәсенә
хәбәр итәргә тиеш.
3.7. Түләү туктатуга яки компенсация күләмен үзгәртүгә китерә торган
шартлар туганда, түләү туктатыла яисә компенсация күләме тиешле шартлар килеп
чыккан айдан соң килүче айдан соң үзгәрә.
3.8. Дөрес булмаган мәгълүмат белән документлар бирү, компенсация
билгеләү хокукына йогынты ясый торган мәгълүматларны яшерү нәтиҗәсендә
мөрәҗәгать итүчегә хокуксыз түләнгән компенсация суммалары аларга үзәкнең
казна счетына кертү юлы белән каплана, ә бәхәстә булган очракта суд тәртибендә
түләтелә.
3.9. Алучыга туры килгән һәм Үзәк бүлеге гаебе белән вакытында түләмәгән
компенсация суммасы узган вакыт эчендә нинди дә булса срок белән түләнә.
3.10. Гомерендә алучыга түләнмәгән билгеләнгән компенсация суммасы
мирас составына кертелә һәм Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән
гомуми нигезләрдә мирас була.
3.11. Компенсация бирү мәсьәләләре буенча бәхәсләр суд тәртибендә хәл
ителә.

