РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ
ВАКЫТЛЫЧА ЭШКӘ СӘЛӘТСЕЗЛЕК ОЧРАГЫНА
ҺӘМ АНА БУЛУ СӘБӘПЛЕ
МӘҖБҮРИ ИЖТИМАГЫЙ ИМИНИЯТ ТУРЫНДА
ФЕДЕРАЛЬ КАНУН
Кабул итү
Дәүләт Думасы
2006нче елның 20нче декабре

Хупланды
Федерация Советы
2006нче елның 27нче декабре
Бүлек 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
Маддә 1. Әлеге Федераль канунны җайга салу предметы
1. Әлеге Федераль канун вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана
булуга бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминият системасында хокукый
мөнәсәбәтләрне җайга сала, вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга
бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый тиешле затлар даирәсен һәм аларга бирелә
торган мәҗбүри иминият тәэминаты төрләрен билгели, вакытлыча эшкә сәләтсезлек
очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминият субъектлары
хокукларын һәм бурычларын билгели, шулай ук вакытлыча эшкә сәләтсез булу
очрагында һәм, вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча
пособие белән тәэмин итү күләме һәм тәртибе, вакытлыча эшкә сәләтсезлек

очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминиятләнергә
тиешле гражданнарны карау буенча айлык пособие.
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә беренче өлеш)
2. Әлеге Федераль канун, әлеге Федераль кануннарның 8, 9, 12, 13, 14нче һәм
15нче

маддәләренең

нигезләмәләреннән тыш,

җитештерүдәге бәхетсезлек

очракларыннан һәм һөнәри чирләрдән мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү турында
"1998нче елның 24нче июлендәге 125-ФЗ номерлы Федераль канунга каршы килми
торган өлешендә күрсәтелгән мөнәсәбәтләргә кулланыла торган 8, 9, 12, 13, 14нче
һәм 15нче

маддәләре нигезләмәләреннән тыш, гражданнарны вакытлыча эшкә

сәләтсезлек буенча ярдәм белән тәэмин итүгә бәйле мөнәсәбәтләргә кагылмый.
(2013нче

елның

5нче

апрелендәге

36-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
Маддә 1.1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән
бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминият турында Рәсәй Федерациясе
кануннары
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри

иҗтимагый иминият

турында Рәсәй Федерациясе кануннары Россия Федерациясе Конституциясенә
нигезләнә һәм әлеге Федераль канун, "мәҗбүри иҗтимагый иминият нигезләре
турында" 1999нчы елның 16нче июлендәге 165-ФЗ номерлы федераль канун, башка
федераль кануннардан тора. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга
бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү белән бәйле мөнәсәбәтләр шулай
ук Рәсәй Федерациясенең башка норматив хокукый актлары белән җайга салына.

(2010нчы елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы, 29.12.2012 N 276-ФЗ
номерлы, 2016нчы елның 3нче июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль кануннар
редакциясендә)
1.1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм Рәсәй Федерациясе
иҗтимагый иминият фондына ана булу белән бәйле рәвештә мәҗбүри иминият
туләуләрен исәпләү, тулы һәм вакытында түләү хокукын контрольдә тоту белән
бәйле хокукый мөнәсәбәтләр салымнар һәм җыемнар турында Рәсәй Федерациясе
кануннары белән җайга салына.
(1.1 өлеш 2016нчы елның 3нче июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
2. Рәсәй Федерациясенең халыкара килешүендә әлеге Федераль канун белән
чагыштырганда башка кагыйдәләр билгеләнгән очракларда Рәсәй Федерациясенең
халыкара килешүе кагыйдәләре кулланыла.
3. Әлеге Федераль канунны бертөрле куллану максатларында кирәк булганда,
тиешле аңлатмалар Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган
тәртиптә чыгарылырга мөмкин.
Маддә 1.2. Әлеге Федераль канунда кулланыла торган төп төшенчәләр
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
1. Әлеге Федераль канун максатлары өчен түбәндәге төп төшенчәләр
кулланыла:
1) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминиятләү-вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана
булу белән бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминият очрагы килеп чыгуга бәйле
рәвештә гражданнарга югалган хезмәт (түләүләр, бүләкләүләр) яки өстәмә
чыгымнарны компенсацияләүгә юнәлдерелгән дәүләт тарафыннан булдырыла
торган хокукый, икътисадый һәм оештыру чаралары системасы;

2) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча иминият очрагы-иминиятләштерүченең
бурычы,

ә

әлеге

Федераль

канунда

билгеләнгән

аерым

очракларда

иминләштерүченең иминият тәэмин ителешен гамәлгә ашырырга тиеш булган
вакыйга;
3) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча мәҗбүри иминият тәэминаты (алга табаиминият тәэминаты) - иминләштерүче тарафыннан үтәү, ә әлеге Федераль канунда
билгеләнгән аерым очракларда, әлеге Федераль канунда билгеләнгән иминият
очрагы килеп туган очракта иминиятләнгән зат алдында иминият очрагына әлеге
Федераль канунда билгеләнгән ярдәмләрне түләү юлы белән үз йөкләмәләрен
иминиятләштерүче тарафыннан үтәү;
4) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри

иҗтимагый

иминият

взносларын

страховкалаучылар

тарафыннан

вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә, шулай ук
иминләштерүченең оператив идарәсендә була торган мөлкәт өчен мәҗбүри
иҗтимагый иминият взносларын түләү хисабына формалаша торган акчалар;
5) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри

иҗтимагый иминият

взнослары һәм ана булу белән бәйле рәвештә (алга таба - иминият кертемнәре) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
иминиятләнгән

затларның

максатларында

Рәсәй

мәҗбүри

Федерациясе

иҗтимагый

иминиятен

иҗтимагый

тәэмин

иминият

итү

фондына

иминләштерүчеләр тарафыннан гамәлгә ашырыла торган мәҗбүри түләүләр;
6) уртача хезмәт хакы - хисап чорында иминиятләштерелгән зат файдасына
түләнгән хезмәт хакы, башка түләүләр һәм бүләкләүләр барлыгы, әлеге Федераль
канун нигезендә вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча
ярдәмнәр, баланы карау буенча айлык пособие, ә вакытлыча эшкә сәләтсезлек
очрагында мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә

ирекле кергән затлар өчен һәм ана булу белән бәйле рәвештә түләнә торган башка
түләүләр һәм акчалата түләүләр, - иминият очрагы килеп чыккан көнгә Федераль
канун белән билгеләнгән минималь хезмәт хакы күләме.
2. Әлеге Федераль канунда кулланыла торган башка төшенчәләр һәм
терминнар Рәсәй Федерациясенең башка канун актларында кулланыла торган
мәгънәдә кулланыла.
Маддә 1.3. Иминият рисклары һәм иминият очраклары
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында мәҗбүри иҗтимагый иминиятләү
буенча иминият рисклары белән бәйле рәвештә һәм ана булу сәбәпле, иминият
очрагы килеп чыгуга бәйле рәвештә иминиятләнгән зат тарафыннан иминиятләнгән
затның яки аның гаилә әгъзаларының өстәмә чыгымнары вакытлыча рәвештә хезмәт
хакының яки башка түләүләрнең югалуы таныла.
2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри иҗтимагый иминиятләү
буенча иминият очраклары булып таныла һәм ана булу белән бәйле рәвештә таныла:
1) авыру яисә имгәнүләр аркасында (җитештерүдә һәм һөнәри авырулар
аркасында вакытлыча эшкә сәләтсезлектән тыш) һәм әлеге Федераль канунның 5
маддәсендә каралган башка очракларда иминләштерелгән затның вакытлыча эшкә
сәләтсезлеге;
2) йөкле булу һәм бала табу;
3) бала туу (балалар);
4) китүе өчен бала кадәр ирешү аларга яшь ярым ел;
5) иминләштерелгән затның яки аның гаиләсенең балигъ булмаган әгъзасының
үлеме.

Маддә 1.4. Төрләрен иминият белән тәэмин итү
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри

иҗтимагый иминият

буенча иминият белән тәэмин итү төрләре булып түбәндәге түләүләр тора:
1) вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча кулланма;
2) йөклелек һәм бала табу буенча пособие;
3) йөклелекнең иртә вакытында медицина оешмаларында исәпкә баскан
хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган пособие;
(2013нче елның 25нче ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4) бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие;
5) бала карау буенча айлык пособие;
6) җирләүгә иҗтимагый пособие.
2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча иминият тәэминатын түләү шартлары,
күләмнәре һәм тәртибе әлеге Федераль канун, "балалары булган гражданнарга
дәүләт пособиеләре турында" 1995нче елның 19нчы маендагы 81-ФЗ номерлы
федераль канун (алга таба - "балалары булган гражданнарга дәүләт пособиеләре
турында" Федераль канун), "җирләү һәм күмү эше турында" 1996нчы елның 12нче
гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы федераль канун (алга таба - "җирләү һәм җирләү эше
турында"Федераль канун) белән билгеләнә.
Маддә 2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән
бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминиятләнергә тиешле затлар

(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
Рәсәй Федерациясе гражданнары, Рәсәй Федерациясе территориясендә даими яки
вакытлыча яшәүче чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар, шулай
ук Рәсәй Федерациясендә вакытлыча яшәүче чит ил гражданнары һәм гражданлыгы
булмаган затлар ("Рәсәй Федерациясендә чит ил гражданнарының хокукый хәле
турында" 2002нче елның 25нче июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль канун
нигезендә югары квалификацияле белгечләрдән тыш) мәҗбүри иҗтимагый
иминиятләштерергә тиеш"):
(2014нче елның 1нче декабрендәге 407-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1) хезмәт килешүләре буенча эшләүче затлар, шул исәптән бердәнбер
катнашучы (гамәлгә куючылар) булган оешма җитәкчеләре, оешма әгъзалары,
аларның милекчеләре булган оешмалар җитәкчеләре;
(2011нче елның 3нче декабрендәге 379-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2) дәүләт граждан хезмәткәрләре, муниципаль хезмәткәрләр;
3) Рәсәй Федерациясе дәүләт вазыйфаларын, Рәсәй Федерациясе субъектының
дәүләт вазыйфаларын, шулай ук даими нигездә алмаштырыла торган муниципаль
вазыйфаларны биләүче затлар;
4) аның эшчәнлегендә шәхси хезмәт катнаша торган җитештерү кооперативы
әгъзалары;
5) дин әһелләре;
6) иректән мәхрүм итүгә һәм түләүле хезмәткә җәлеп ителгән затлар.

2.

Вакытлыча

эшкә

сәләтсезлек

очрагына

мәҗбүри

иҗтимагый

иминиятләнергә тиешле затлар һәм әлеге Федераль канун нигезендә ана булуга
бәйле рәвештә иминләштерелгән затлар булып торалар.
3.

Адвокатлар,

шәхси

эшмәкәрләр,

крестьян

(фермер)

хуҗалыклары

әгъзалары, шәхси эшмәкәрләр (шәхси практика белән шөгыльләнүче нотариуслар,
Рәсәй Федерациясе кануннарында билгеләнгән тәртиптә шәхси практика белән
шөгыльләнүче башка затлар), Себер, Себер һәм Ерак Көнчыгыш аз санлы
халыкларына караган гаилә (туган) җәмгыятьләре әгъзалары вакытлыча эшкә
сәләтсезлек очрагында мәҗбүри иҗтимагый иминиятләнергә тиеш һәм ана булу
белән бәйле рәвештә ана булу очрагында мәҗбүри иҗтимагый иминиятләнергә
тиеш., әгәр алар вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри

иҗтимагый

иминләштерү буенча мөнәсәбәтләргә ирекле рәвештә керсәләр һәм ана булу сәбәпле
әлеге Федераль канунның 4.5 маддәсе нигезендә үзләре өчен иминият взносларын
түлиләр.
(2018нче елның 27нче июнендәге 164-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4. Иминләштерелгән затлар әлеге Федераль канунда каралган шартларны,
шулай ук "балалары булган гражданнарга дәүләт ярдәмнәре турында" Федераль
канунда һәм "җирләү һәм җирләү эше турында"Федераль канунда каралган
шартларны үтәгәндә иминият тәэмин ителешен алырга хокуклы. Вакытлыча эшкә
сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри

иҗтимагый

иминләштерү буенча мөнәсәбәтләргә ирекле рәвештә кергән затлар әлеге Федераль
канунның 4.5 маддәсендә билгеләнгән вакыт эчендә иминият взносларын түләү
шарты белән иминият тәэмин ителешен алу хокукын ала.
4.1. Рәсәй Федерациясендә вакытлыча яшәүче чит ил гражданнары һәм
гражданлыгы булмаган затлар ("Рәсәй Федерациясендә чит ил гражданнарының
хокукый хәле турында" 2002нче елның 25нче июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль
канун нигезендә югары квалификацияле белгечләрдән тыш) әлеге Федераль

канунның 2.1 маддәсенең 1 өлешендә күрсәтелгән иминият взносларын түләү шарты
белән вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие рәвешендә иминият тәэминаты
алу хокукына ия.
(4.1 өлеш 2014нче елның 1нче декабрендәге 407-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
5. Хезмәт килешүләре буенча эшләүче затлар әлеге Федераль канун
максатларында билгеләнгән тәртиптә хезмәт килешүе төзегән затлар, алар эшкә
керешергә тиешле көннән башлап, шулай ук хезмәт кануннары нигезендә эшкә
җибәрелгән затлар таныла.
6.

Федераль

дәүләт

граждан

хезмәткәрләрен,

Рәсәй

Федерациясе

субъектларының дәүләт граждан хезмәткәрләрен вакытлыча эшкә сәләтсезлек
очрагына һәм шуңа бәйле рәвештә федераль бюджет, Рәсәй Федерациясе
субъектлары бюджетлары акчалары исәбеннән финанслана торган аналарга бәйле
рәвештә

федераль

дәүләт

граждан

хезмәткәрләрен,

Рәсәй

Федерациясе

субъектларының дәүләт граждан хезмәткәрләрен тәэмин итү буенча башка түләүләр
дә билгеләнергә мөмкин.
Маддә 2.1. Иминләштерүче
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри иҗтимагый иминиятләү
буенча иминиятләүчеләр булып тора һәм ана булу белән бәйле рәвештә вакытлыча
эшкә сәләтсезлек очрагына һәм әлеге Федераль канун нигезендә Ана булу белән
бәйле рәвештә мәҗбүри

иҗтимагый иминиятләнергә тиешле физик затларга

түләүләр җитештерүче затлар тора, шул исәптән:
1) Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә барлыкка килгән юридик затлар,
шулай ук чит ил юридик затлары, компанияләр һәм башка корпоратив белем бирү,
чит дәүләтләр кануннары нигезендә барлыкка килгән граждан хокукына ия булган,

халыкара оешмалар, күрсәтелгән чит ил затларының һәм халыкара оешмаларның
Рәсәй

Федерациясе

территориясендә

барлыкка

килгән

филиаллары

һәм

вәкиллекләре;
2) шәхси эшмәкәрләр, шул исәптән крестьян (фермер) хуҗалыклары
башлыклары;
3) шәхси эшмәкәрләр тарафыннан танылмаган физик затлар.
2. Әлеге Федераль канун максатларында иминләштерүчеләргә адвокатлар,
шәхси эшмәкәрләр, крестьян (фермер) хуҗалыклары әгъзалары, шәхси эшмәкәрләр
(шәхси практика белән шөгыльләнүче нотариуслар, Рәсәй Федерациясе кануннары
билгеләнгән тәртиптә шәхси практика белән шөгыльләнүче башка затлар), Себер,
Себер һәм Ерак Көнчыгыш аз санлы халыклары гаилә (туганлык) җәмгыятьләре
әгъзалары тиңләштерелә, вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм әлеге Федераль
канунның 4.5 маддәсе нигезендә ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый
иминләштерү буенча мөнәсәбәтләргә ирекле кергән кешеләр. Күрсәтелгән затлар,
иминләштерелгән затларга иминият тәэминатын түләүгә бәйле хокуклардан һәм
бурычлардан тыш, әлеге Федераль канунда каралган иминләштерүчеләрнең
хокукларын һәм бурычларын гамәлгә ашыралар.
(2018нче елның 27нче июнендәге 164-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
3. Әгәр иминиятләштерүче бер үк вакытта әлеге маддәнең 1нче һәм 2нче
өлешләрендә күрсәтелгән иминиятләштерүчеләрнең берничә категориясенә керә
икән, иминият взносларын исәпләү һәм түләү аларга һәр нигез буенча башкарыла.
Маддә 2.2 . Иминиятче
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)

1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри иҗтимагый иминият һәм
ана булу сәбәпле, Рәсәй Федерациясе Ижтимагый иминият фонды иминиятләүче
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
2. Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фонды һәм аның территориаль
органнары вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булу белән бәйле
рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминият чаралары белән идарә итү органнарының
бердәм үзәкләштерелгән системасын тәшкил итә.
3. Рәсәй Федерациясе

иҗтимагый иминият фонды эшчәнлегенең хокукый

статусы һәм тәртибе Федераль канун белән билгеләнә.
Маддә 2.3. Иминләштерүчеләрне теркәү һәм теркәүдән төшерү
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
1.

Иминиятләүчеләрне

теркәү

һәм

теркәүдән

төшерү

иминиятченең

территориаль органнарында гамәлгә ашырыла:
(2016нчы

елның

3нче

июлендәге

250-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
1) юридик затларның бердәм дәүләт реестрындагы белешмәләрне, юридик
затларның бердәм дәүләт реестрындагы белешмәләрне дәүләт теркәвенә алуны
гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы тарафыннан иминләштерүче
һәм Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән башкарма хакимиятнең федераль
органы тарафыннан билгеләнә торган тәртиптә тапшырыла торган белешмәләрне
территориаль иминләштерүче органга тапшырганнан соң өч эш көненнән дә
артмаган вакытка;
(2014нче
редакциясендә)

елның

2нче

апрелендәге

59-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

2) иминиятләштерүчеләр - юридик затлар тарафыннан кредит оешмаларында
банк счетлары ачылган һәм физик затлар файдасына түләүләр һәм башка бүләкләр
исәпләнгән юридик затлар тарафыннан операцияләр башкару өчен ачылган, бер үк
вакытта

аларны

авырулардан

җитештерүдәге

мәҗбүри

бәхетсезлек

иҗтимагый

очракларыннан

иминләштерү

буенча

һәм

һөнәри

иминиятләүчеләр

сыйфатында "производствода бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү турында" 1998нче елның 24нче июлендәге 125ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә иминләштерүчедән булган документлар
нигезендә теркәү (исәптән төшерү) белән бер үк вакытта иминләштерүчедән булган
документлар нигезендә теркәлгән;
(2016нчы

елның

3нче

июлендәге

250-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
3) хезмәткәр белән хезмәт шартнамәсе төзегән физик затларның яшәү урыны
буенча, аларны җитештерүдәге бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан
мәҗбүри иҗтимагый иминиятләү буенча иминиятләүчеләр сыйфатында теркәү
(исәптән

төшерү)

белән

бер

үк

вакытта

иминләштерүче

сыйфатында

"производствода бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри
иҗтимагый иминләштерү турында" 1998нче елның 24нче июлендәге 125-ФЗ
номерлы Федераль канун нигезендә теркәлгән физик затлар.
(3 пункт 2016нчы елның 3нче июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1.1.

Әлеге

маддәнең

иминләштерүчеләрне
файдаланудагы

теркәү

1нче

өлешендәге

фактын

раслый

мәгълүмат-телекоммуникация

1

пунктында

торган

күрсәтелгән

Документ,

челтәрләреннән,

шул

гомуми
исәптән

"Интернет" челтәрләреннән файдаланып, иминләштерүченең территориаль органы
тарафыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын да кертеп,
электрон почта адресы буенча көчәйтелгән квалификацияле электрон имза
формасында җибәрелә, юридик затларның бердәм дәүләт реестры белешмәләре

составында булган (дәүләт теркәве турындагы гаризада электрон почта адресын
күрсәткәндә) юридик затларны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыручы федераль
башкарма

хакимият

органы

тарафыннан

иминләштерүченең

территориаль

органнарына тапшырылган. Бу теркәү фактын раслаучы кәгазьдә язма формада алу
иминиятләштерүче

өчен

мәҗбүри

түгел.

Мондый

документ

иминиятченең

территориаль органы гарызнамәсе буенча тиешле запрос алган көннән өч эш
көненнән дә артмаган вакытка бирелә.
(1.1 өлеш 2014нче елның 2нче апрелендәге 59-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
2-3. Үз көчләрен 2017нче елның 1нче гыйнварыннан югалтты. – 2016нчы
елның 3нче июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун.
Маддә 3. Иминият белән тәэмин итү өчен чыгымнарны финанс белән
тәэмин итү
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1. Иминләштерелгән затларга иминият тәэмин ителешен түләүгә чыгымнарны
финанс белән тәэмин итү Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фонды бюджеты
акчалары исәбеннән, шулай ук әлеге маддәнең 2нче өлешендәге 1нче пунктында
каралган очракларда иминләштерүче акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.
2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Пособие әлеге Федераль канунның 5
маддәсенең 1нче өлешенең 1нче пунктында күрсәтелгән очракларда түләнә:
1) иминләштерелгән затларга (вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана
булуга бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый
мөнәсәбәтләренә

ирекле

кергән

һәм

иминләштерү буенча хокук

иминләштерелгән

затлардан

тыш)

иминләштерүче акчалары исәбеннән вакытлыча эшкә сәләтсезлегенең беренче өч
көне эчендә, ә калган чорда вакытлыча эшкә сәләтсезлек көненең 4 нче көненнән

башлап Рәсәй Федерациясе

иҗтимагый иминият фонды бюджеты акчалары

исәбеннән вакытлыча эшкә сәләтсезлек;
(1 пункт 2010нчы елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә ирекле кергән
иминләштерелгән затларга, вакытлыча эшкә сәләтсезлекнең 1нче көненнән Рәсәй
Федерациясе иҗтимагый иминият фонды бюджеты акчалары исәбеннән.
3. Әлеге Федераль канунның 5 маддәсенең 1нче өлешенең 2 - 5 пунктларында
каралган очракларда вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Пособие иминләштерелгән
затларга вакытлыча эшкә сәләтсезлегенең 1нче көненнән Рәсәй Федерациясе
иҗтимагый иминият фонды бюджеты акчалары исәбеннән түләнә.
4. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
граждан

вакытлыча

иҗтимагый

иминләштерелергә

тиеш

булмаган

хезмәт

чорларының 16 маддәсенең 1.1нче өлешендә күрсәтелгән иминләштерелгән затның
иминият стажына керү белән бәйле рәвештә вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек
һәм бала табу буенча пособиеләр түләүгә өстәмә чыгымнарны финанс белән тәэмин
итү әлеге федераль бюджеттан Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фонды
бюджетына бирелә торган бюджетара трансфертлар исәбеннән гамәлгә ашырыла.
Өстәмә чыгымнарны финанслауга Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фонды
бюджетына федераль бюджеттан бирелә торган бюджетара трансфертлар күләмен
билгеләү әлеге Федераль канунның 17нче маддәсе нигезендә әлеге чорлар иминият
вакытынын дәвамлылыгын билгеләгәндә исәпкә алынса, 2007нче елның 1нче
гыйнварына кадәр урын алган күрсәтелгән хезмәт чорлары өлешендә үтәлми.
5. Рәсәй Федерациясе кануннары, федераль кануннар белән билгеләнгән
очракларда вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри иҗтимагый иминият
турында Рәсәй Федерациясе кануннары белән билгеләнгән күләмнәрдә иминият
тәэмин ителешен түләү чыгымнарын финанс белән тәэмин итү һәм ана булуга бәйле

рәвештә күрсәтелгән максатларга Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фонды
бюджетына бирелә торган федераль бюджеттан бюджетара трансфертлар исәбеннән
гамәлгә ашырыла
Маддә 4. Ирекләреннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән һәм түләүле хезмәткә
җәлеп ителгән затларга иминият тәэминаты бирү
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Ирекләреннән мәхрүм ителгән һәм түләүле хезмәткә җәлеп ителгән затларга
иминият тәэмин ителешен бирү Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә
гамәлгә ашырыла.
Башлык 1.1. ХОКУК ҺӘМ БУРЫЧЛАР
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬ МӘҖБҮРИ
ИЖТИМАГЫЙ ИМИНИЯТЕ ФОНДЫ ХӘБӘР ИТӘ
АНАЛЫК БЕЛӘН БӘЙЛЕ РӘВЕШТӘ ДӘ ВАКЫТЛЫЧА ЭШКӘ
СӘЛӘТСЕЗЛЕК
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
Маддә 4.1. Иминләштерүчеләрнең хокуклары һәм бурычлары
1. Иминиятләүчеләр хокуклы:
1) иминиятләштерелгән затларга исәпләнгән иминият взносларыннан тыш
иминият белән тәэмин итү өчен кирәкле акча алу өчен иминләштерүчегә мөрәҗәгать
итәргә;
2) иминләштерүчедән вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу
белән бәйле норматив хокукый актлар турында түләүсез мәгълүмат алырга;
3) үз хокукларын яклау өчен судка мөрәҗәгать итәргә;

4) иминләштерелгән затка хезмәт хакы, башка түләүләр һәм бүләкләүләр
барлыгы

турында

белешмә

(белешмә)

биргән

(иминиятләүчеләр)

турында

мәгълүматларны тикшерүне гамәлгә ашырырга (алга таба-тикшерү - хезмәт
хакының күләме турында белешмә) вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала
табу буенча пособиеләрне, бала карау буенча айлык пособие исәпләү өчен, форма
һәм тәртиптә иминләштерүче территориаль органына запрос җибәрү юлы белән һәм
иҗтимагый иминият өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга
салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы
тарафыннан билгеләнә торган тәртиптә билгеләнә;
(4 пункт 2010нчы елның 8нче декабреннән 343-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелгән)
5) "җитештерүдәге бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү турында" 1998нче елның 24нче июленнән 125ФЗ номерлы Федераль канун белән билгеләнгән тәртиптә иминләштерүче
органнарының норматив булмаган актларына яки судка шикаять бирергә.
(5 пункт 2016нчы елның 3нче июленнән 250-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелгән)
2. Иминиятчеләр бурычлы:
1) әлеге Федераль канунның 2.3нче маддәләрендә билгеләнгән очракларда һәм
тәртиптә иминләштерүче территориаль органында теркәлергә;
2) Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фондына иминият взносларын үз
вакытында һәм тулы күләмдә түләргә;
3) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри ижтимагый иминият
турында Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә һәм әлеге Федераль канунда
каралган иминият очраклары килеп туганда иминләштерелгән затларга иминият
тәэмин ителешен түләүне гамәлгә ашыру, шулай ук Эш (хезмәт, башка эшчәнлек)
туктатылган көнне иминләштерелгән затка яисә иминләштерелгән затның язма

гаризасы буенча эш туктатылганнан соң (хезмәт, башка эшчәнлек) яисә
иминләштерелгән затның язма гаризасы буенча бирергә, (Хезмәт, башка эшчәнлек)
яисә хезмәт хакы күләме турында белешмә елыннан алдагы ике календарь елга эш
(хезмәт, башка эшчәнлек) күләме турында белешмә һәм агымдагы календарь елы,
аңа иминият взнослары исәпләнгән агымдагы календарь елы һәм әлеге чорда
вакытлыча эшкә сәләтсезлек чорына килүче календарь көннәр саны турында
белешмә, йөклелек һәм бала табу буенча отпуск, бала карау буенча отпуск, бала
карау өчен отпуск күләме турында белешмәләр бирелгән көннән өч эш көненнән дә
соңга калмыйча, әгәр бу чорда саклана торган хезмәт хакына Рәсәй Федерациясе
иҗтимагый иминият фондына, "Рәсәй Федерациясе Пенсия фондына, Рәсәй
Федерациясе иҗтимагый иминият фондына иминият взнослары турында" Федераль
канун нигезендә Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фондына, хезмәт хакын
тулы яисә өлешчә саклау белән хезмәткәрне эштән азат итү чоры, Федераль
мәҗбүри медицина иминияте фонды" (2016нчы елның 31нче декабренә кадәрге
чорда) һәм (яисә) салымнар һәм җыемнар турында Рәсәй Федерациясе кануннары
нигезендә (2017нче елның 1нче гыйнварыннан башлап) форма һәм тәртиптә
хисапланмаган,
норматив-хокукый

иҗтимагый иминият өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм
җайга

салу

функцияләрен

гамәлгә

ашыручы

башкарма

хакимиятнең федераль органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча
хисапланмаган;
(29.12.2012 N 276-ФЗ, 03.07.2016 N 250-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
4) Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фондына исәпләнгән һәм түләнгән
иминият взнослары һәм иминләштерелгән затларга иминият тәэминатын түләүгә
чыгымнар буенча исәп һәм хисаплылык алып барырга;
5) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри социаль иминиятләү турында Рәсәй Федерациясе кануннарын ачыкланган
бозуларны бетерү турында территориаль иминләштерүче органнарының таләпләрен
үтәргә;

6) иминиятләүченең территориаль органнарына иминләштерелгән затларга
иминият тәэминатын түләүгә чыгымнар белән бәйле документларны тапшырырга;
(2016нчы

елның

3нче

июлендәге

250-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
7) әлеге Федераль канунның 2.3нче маддәләренең 1нче өлешенең 2нче
пунктында күрсәтелгән аерымланган бүлекчәләр төзү, үзгәртеп кору яки ябу, шулай
ук

аларның

урнашу

урыннарын

һәм

атамаларын

үзгәртү

турында

иминләштерүченең территориаль органнарына хәбәр итәргә;
8) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминият турында Рәсәй Федерациясе кануннары белән
каралган башка бурычларны үтәргә.
3. Иминият взнослары түләүчеләр буларак иминләштерүчеләрнең хокуклары
һәм бурычлары салымнар һәм җыемнар турында Рәсәй Федерациясе кануннары
белән билгеләнә.
(29.12.2012 N 276-ФЗ, 03.07.2016 N 250-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
Маддә 4.3. Иминләштерелгән затларның хокуклары һәм бурычлары
1. Иминләштерелгән затлар хокуклы:
1) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
мәҗбүри социаль иминиятләү турында Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә
иминият тәэминатын үз вакытында һәм тулы күләмдә алырга;
2) иминиятләштерүчедән хезмәт хакы күләме турында белешмә, шулай ук
иминият взносларын исәпләү турындагы мәгълүматны тоткарлыксыз алырга һәм
аларны Рәсәй Федерациясе иҗтимагый

иминият фондына күчерүне контрольдә

тотарга;
(2010нчы елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

3) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминият турында Рәсәй Федерациясе кануннарын куллану
буенча иминләштерүчегә һәм иминләштерүчегә консультацияләр сорап мөрәҗәгать
итәргә, шулай ук әлеге Федераль канунның 13 маддәсенең 4нче өлеше нигезендә
иминият тәэминатын алу өчен кирәкле түләүсез ярдәм өчен иминләштерүчегә
мөрәҗәгать

итәргә,

хокукый

характердагы

гаризаларны,

шикаятьләрне,

үтенечнамәләрне һәм башка документларны төзү рәвешендә, шулай ук судларда
иминләштерелгән затның мәнфәгатьләрен тәкъдим итү рәвешендә;
(2014нче

елның

28нче

июндәге

192-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)4) иминләштерүчедән иминият тәэминатын түләү дөреслеген
тикшерүне үткәрү турында гарызнамә белән иминләштерүчегә мөрәҗәгать итәргә;
5) шәхсән яисә вәкил аша үз хокукларын, шул исәптән суд тәртибендә якларга.
2. Иминләштерелгән затлар бурычлы:
1) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри

иҗтимагый иминият турында Рәсәй Федерациясе кануннары белән

билгеләнгән очракларда, иминият тәэминаты һәм (яки) иминиятләүче тарафыннан
түләнә

торган

дөрес

Документлар

(белешмәләр)

иминләштерүчегә

гариза,

шикаятьләр, үтенечнамәләр һәм хокукый характердагы башка документлар төзү
рәвешендә иминләштерелгән затка түләүсез ярдәм күрсәтелә, шулай ук судларда
иминләштерелгән затның мәнфәгатьләрен тәкъдим итү рәвешендә иминләштерелгән
затка түләүсез ярдәм күрсәтелә, әлеге Федераль канунның 13нче маддәсенең 4нче
өлеше нигезендә иминият тәэминаты алу өчен кирәк;
(2014нче

елның

28нче

июненнән

192-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
2) иминиятчегә (иминләштерүчегә) бирү шартларына һәм иминият тәэминаты
күләменә йогынты ясый торган шартлар турында алар барлыкка килгән көннән соң
10 көн эчендә хәбәр итәргә;

3) вакытлыча эшкә сәләтсезлек чорына билгеләнгән дәвалау режимын һәм
медицина оешмаларында авыруны үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен үтәргә;
4) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый

иминият турында Рәсәй Федерациясе кануннары белән

билгеләнгән башка таләпләрне үтәргә.
3. Иминләштерелгән затлар тарафыннан әлеге маддәнең 2нче өлешендә
билгеләнгән бурычларны үтәмәгән очракта, иминләштерүче алардан китерелгән
зыянны Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә түләтергә хокуклы.
Бүлек 1.2. ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ ТҮЛӘҮ ИМИНИЯТ ВЗНОСЛАРЫ
(2009нчы елның 24нче июленнән 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
Маддә 4.4. Иминият взносларын түләү белән бәйле мөнәсәбәтләрне
хокукый җайга салу
Әлеге Федераль канунның 2.1 маддәсенең 1нче өлешендә күрсәтелгән
иминләштерүчеләрнең иминият взносларын түләү белән бәйле мөнәсәбәтләрне
хокукый җайга салу, шул исәптән иминият взнослары салынырга тиеш булмаган
суммалар, иминият взносларын исәпләү базасын билгеләү, иминият взносларын
исәпләү тәртибен, тәртибен һәм түләү срокларын билгеләү салымнар һәм җыемнар
турында Рәсәй Федерациясе кануннары белән гамәлгә ашырыла.
(29.12.2012 N 276-ФЗ, 03.07.2016 N 250-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
Маддә 4.5. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле
рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә
ирекле керү тәртибе
1. Әлеге Федераль канунның 2нче маддәсенең 3нче өлешендә күрсәтелгән
затлар вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә керә.

2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә үз теләге белән
кергән затлар, әлеге маддәнең 3нче өлеше нигезендә билгеләнә торган иминият елы
бәясеннән чыгып, Рәсәй Федерациясе Ижтимагый иминият фондына иминият
взносларын түли.
3. Иминият елы бәясе федераль канун белән финанс елы башына билгеләнгән
минималь хезмәт хакының күләме һәм Рәсәй Федерациясе Салым кодексының
425нче маддәсенең 2нче пунктының 2нче пунктчасы белән билгеләнгән иминият
взнослары тарифы 12 тапкыр арттырылган дип билгеләнә.
(29.12.2012 N 276-ФЗ, 03.07.2016 N 250-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
4. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә үз теләге белән
кергән затларга иминият взносларын түләү агымдагы елның 31нче декабреннән дә
соңга калмыйча вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле
рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә керү
турында гариза биргән елдан башлап башкарыла.
5. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу белән бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокук мөнәсәбәтләренә үз теләге белән
кергән затлар счетсыз исәп-хисап ясау юлы белән, йә кредит оешмасына акча кертү
юлы белән, йә почта күчерү юлы белән иминләштерүче территориаль органнары
счетына иминият взносларын күчерәләр.
6. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә ирекле кергән
затлар әлеге маддәнең 4нче өлеше нигезендә әлеге маддәнең 3нче өлеше нигезендә
билгеләнә торган күләмдә иминият взносларын түләү шарты белән иминләштерүне
тәэмин итү хокукын ала.
7. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча хокукый мөнәсәбәтләргә ирекле кергән

кеше агымдагы елның 31нче декабренә кадәр тиешле календарь елы өчен иминият
взносларын түләмәсә,аның белән вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында мәҗбүри
иҗтимагый иминләштерү буенча иминият буенча иминият компаниясе арасында
булган һәм ана булу белән бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча
хокук мөнәсәбәтләре иминләштерүчесе арасында вакытлыча эшкә сәләтсезлек
очрагына
8. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә
мәҗбүри иҗтимагый иминләштерү буенча ирекле рәвештә хокукый мөнәсәбәтләргә
кергән затларга иминият взносларын түләү тәртибе, шул исәптән вакытлыча эшкә
сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый
иминләштерү буенча алар белән хокукый мөнәсәбәтләрне туктату тәртибе Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
Маддә 4.6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Рәсәй
Федерациясе иҗтимагый иминият фонды бюджеты акчасы исәбеннән иминият
тәэмин ителешен түләү өчен иминләштерүчеләрнең чыгымнарын финанслар
белән тәэмин итү тәртибе турында" 2009нчы ел, 31нче декабрь, 910нчы карары
1. Әлеге Федераль канунның 2.1 маддәсенең 1нче өлешендә күрсәтелгән
иминиятләүчеләр, әлеге Федераль канунның 3нче маддәсенең 2нче өлешенең 1нче
пунктында күрсәтелгән очраклардан тыш, иминләштерелгән затларга Рәсәй
Федерациясе иҗтимагый иминият фондына иминият кертемнәре түләү хисабына
иминият тәэминатын түли.
2. Әлеге Федераль канунның 2.1 маддәсенең 1нче өлешендә күрсәтелгән
иминият взнослары барлыгы Рәсәй Федерациясе иҗтимагый

иминият фондына

иминләштерелгән затларга иминият тәэминатын түләү өчен алар тарафыннан
җитештерелгән чыгымнар барлыгына кими. Иминият взносларын иминиятләүче
страховкаланган

затларга

тулы

күләмдә

түләү

өчен

җитәрлек

булмаса,

иминләштерүче үзенең теркәлү урыны буенча иминиятченең территориаль
органына кирәкле акчалар белән мөрәҗәгать итә.

2.1. Әгәр иминиятченең территориаль органы әлеге Федераль канунның 13нче
маддәсенең 4нче өлеше нигезендә иминләштерелгән затка вакытлыча эшкә
сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча ярдәмне билгеләү һәм түләү, баланы
карау буенча айлык пособие билгеләү һәм түләү рәсмиләштерсә, иминләштерелгән
зат тарафыннан иминиятләштерелгән зат тарафыннан территориаль иминият органы
тарафыннан тиешле пособиеләрне билгеләү һәм түләү өчен нигез булган шартлар
туктатылуга бәйле рәвештә күрсәтелгән пособиеләр суммасын алганда, иминият
взнослары барлыгы, Рәсәй Федерациясе иҗтимагый иминият фондына мондый
страхователь тарафыннан түләнергә тиеш, иминиятченең территориаль органы әлеге
пособиене түләүне башкарган иминләштерелгән затка ярдәм түләү чыгымнарын
иминләштеруче җитештергән барлыгына киметмәскә тиеш.
(2.1 өлеш 29.12.2012 № 276-ФЗ Федераль канун белән кертелде)
3. Иминиятченең территориаль органы иминләштерүче тарафыннан әлеге
маддәнең

4нче

өлешендә

күрсәтелгән

очраклардан

тыш,

кирәкле

барлык

документларны тапшырганнан соң 10 календарь көн эчендә иминият тәэминатын
түләүгә кирәкле акчалар бүлеп бирә. Иминиятләштерүче тарафыннан тәкъдим
ителергә тиешле документлар исемлеге иҗтимагый иминият өлкәсендә дәүләт
сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы
башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан билгеләнә.
3.1. Кредит оешмаларында иминләштерүче счетларында акча җитәрлек
булмаган

очракта,

территориаль

орган

счетларына

куелган

таләпләрне

канәгатьләндерү өчен иминләштерүчедән иминләштерүчегә иминият тәэминатын
түләүгә кирәкле акчалар бүлеп бирүдән баш тарту турында Карар кабул итә.
(3.1 өлеш 23.07.2013 N 243-ФЗ Федераль канун белән кертелде)
4. Иминләштерүченең иминият тәэмин ителешен түләүгә кирәкле акча бүлеп
бирү турындагы мөрәҗәгатен караганда, иминиятченең территориаль органы
иминләштерүче чыгымнарының, шул исәптән күчмә тикшерүне әлеге Федераль
канунның 4.7 маддәсендә билгеләнгән тәртиптә дөреслеген һәм нигезлелеген

тикшерергә,

шулай

ук

иминиятләштерүчедән

өстәмә

мәгълүматлар

һәм

документларны таләп итәргә хокуклы. Бу очракта иминләштерүчегә әлеге
акчаларны бүлеп бирү турындагы карар үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча
кабул ителә
4.1. Акча бүлеп бирү турындагы карар күчермәсе иминиятченең территориаль
органы тарафыннан әлеге карар үз көченә кергән көннән өч эш көне эчендә салым
органына җибәрелә. Күрсәтелгән мәгълүматны җибәрү тәртибе һәм сроклары
салымнар һәм җыемнар турында Рәсәй Федерациясе кануннары үтәлешен тикшереп
тору һәм күзәтү функцияләрен гамәлгә ашыручы Рәсәй Федерациясе иҗтимагый
иминият фонды һәм башкарма хакимиятнең федераль органы арасында төзелгән
мәгълүмат алмашу турында килешү белән билгеләнә.
(4.1 өлеш 2016нчы елның 3нче июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
5. Иминият тәэминатын түләүдән баш тарткан очракта территориаль орган
иминиятчегә карар чыгарылган көннән өч көн эчендә җибәрелә торган дәлилләнгән
карар чыгара.
6. Иминләштерүчегә иминият тәэминатын түләүгә кирәкле акчалар бүлеп
бирүдән баш тарту турындагы карар аларга әлеге Федераль канун белән билгеләнгән
тәртиптә яки судка шикаять бирелергә мөмкин.
(2016нчы

елның

3нче

июленнән

250-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
7. (Вакытлыча эшкә сәләтсезлек аркасында эшкә сәләтсезлекне югалтканда
вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие түләүдән тыш) хезмәт килешүләре
буенча эшләүче, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр белән төзелгән, алар өчен
салымнар һәм җыемнар турында Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә иминият
взносларының түбәнәйтелгән тарифлары кулланыла торган иминиятләштерелгән
затларга иминият кертемнәре буенча 0 процент күләмендә пособие түләүдән тыш),
әлеге оешмаларга һәм шәхси эшмәкәрләргә территориаль иминиятләштерүче

органнары тарафыннан әлеге маддәнең 3 - 6 өлешләрендә билгеләнгән тәртиптә,
аларны иминиятләүчеләр сыйфатында теркәү урыны буенча бүлеп бирелә.
(29.12.2012

N

276-ФЗ,

03.07.2016

N

250-ФЗ

федераль

кануннар

редакциясендә)
Маддә 4.7. Иминиятләүче тарафыннан иминият тәэминатын түләү
чыгымнарының дөреслегенә тикшерү үткәрү
1.

Иминиятченең

теркәлү

урыны

буенча

территориаль

органы

"производствода бәхетсезлек очракларыннан һәм профессиональ авырулардан
мәҗбүри ижтимагый иминләштерү турында" 1998нче елның 24нче июлендәге 125ФЗ номерлы Федераль канун белән билгеләнгән тәртиптә иминләштерүче
чыгымнарының дөреслегенә камераль һәм күчмә тикшерүләр уздыра.
(2016нчы

елның

3нче

июленнән

250-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
1.1. Салым органыннан кергән мәгълүмат нигезендә иминият взнослары
буенча иминиятләштерүче тарафыннан салым органына тәкъдим ителгән иминият
кертемнәре буенча исәпләгәндә тотылучы чыгымнар турындагы белешмәләр
иминиятченең территориаль органына камераль һәм (яки) күчмә тикшерүләрне
үткәрергә хокуклы. Тикшерүләр үткәргәндә кулланыла торган документлар
формалары иҗтимагый иминият өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм нормативхокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият
органы белән килешү буенча иминиятләштерүче тарафыннан раслана.
(1.1 өлеш 2016нчы елның 3нче июленнән 250-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
2. Иминләштерүчедән күчмә тикшерүләр, әлеге Федераль канунның 4.6
маддәсенең 4 өлешендә һәм әлеге маддәнең 3нче өлешендә күрсәтелгән очраклардан
тыш, өч елга бер тапкыр ешрак үткәрелми.

3. Иминиятләнгән затның иминият тәэминаты түләүдән баш тартуына карата
шикаять кергән очракта яки иминиятченең территориаль органы иминият тәэминаты
күләмен

дөрес

билгеләмәсенә

иминият

тәэминаты

чыгымнарын

түләүгә

иминләштерүче чыгымнарының дөреслегенә планнан тыш күчмә тикшерү үткәрергә
хокуклы.
4. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына мәҗбүри иҗтимагый иминият
турында Рәсәй Федерациясе кануннарын бозып иминләштерүче тарафыннан
җитештерелгән иминият тәэминатын түләү чыгымнарын ачыклаганда һәм дөрес
рәсмиләштерелгән яки билгеләнгән тәртипне бозып бирелгән документлар
нигезендә расланмаган ана белән бәйле рәвештә иминләштерүченең территориаль
органы мондый чыгымнарны исәпкә алуга китермәү турында Карар Чыгара.
(2016нчы

елның

3нче

июленнән

250-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
5. Иминият тәэминатын түләү чыгымнарын исәпкә алмавы турындагы карар
чыгарылган көннән алып өч эш көне эчендә иминләштерүчегә җибәрелә. Иминият
тәэминатын түләү чыгымнарын исәпкә алуга юл куймау турындагы карар күчермәсе
иминиятченең территориаль органы тарафыннан әлеге карар үз көченә кергән
көннән өч эш көне эчендә салым органына җибәрелә. Иминият тәэминатын түләүгә
чыгымнарны исәпкә алу турында карар формасы иминиятләүче тарафыннан
иҗтимагый иминият өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга
салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы
белән килешү буенча раслана.
(5 өлеш 2016нчы елның 3нче июленән 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
6. Иминият тәэминатын түләү чыгымнарын исәпкә алмаска дигән карар
иминләштерүчедән мондый чыгымнарны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә барлыкка
килгән иминият взнослары буенча недоимканы түләтү өчен нигез булып тора.
Иминият кертемнәре буенча недоимканы түләтү салым органы тарафыннан

салымнар һәм җыемнар турында Рәсәй Федерациясе законнарында билгеләнгән
тәртиптә гамәлгә ашырыла.
(29.12.2012 N 276-ФЗ, 03.07.2016 N 250-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
7. Иминият белән тәэмин итү чыгымнарын түләү буенча иминиятләштерүче
чыгымнарының дөреслеген тикшерүләр салым органы тарафыннан әлеге Федераль
канунның 4.6 маддәсенең 4нче өлешендә һәм әлеге маддәнең 3нче өлешендә
күрсәтелгән очраклардан тыш, иминият взносларын исәпләү, тулылыгы һәм
вакытында түләү (күчерү) турындагы Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә
үткәрелә торган күчмә тикшерүләр белән бер үк вакытта үткәрелә.
(7 өлеш 2016нчы елның 3нче июленнән 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
8. Әгәр салым органы тарафыннан иминият тәэминатын түләүгә чыгымнар
турында бирелгән мәгълүматларны тикшерү нәтиҗәләре буенча территориаль
иминләштерүченең иминият органы тарафыннан җитештерелгән чыгымнарны
(иминият тәэминатын түләүгә хисап чорында территориаль орган тарафыннан бүлеп
бирелгән

акчаларны

тотып

калынган

өчен)барлыгы

исәпләнгән

иминият

взносларының гомуми барлыгыннан артып китсә һәм иминиятченең территориаль
органында булган мәгълүматлар һәм документлар нигезендә, иминиятләштерелгән
иминият взносларының гомуми барлыгыннан артып китмәгәнлеге ачыкланган
булса, иминиятченең, иминиятченең территориаль органы салым органына
иминиятләштерүче белдергән чыгымнарны раслый. Күрсәтелгән раслау тәртибе һәм
сроклары салымнар һәм җыемнар турында Рәсәй Федерациясе кануннары үтәлешен
тикшереп тору һәм күзәтү функцияләрен гамәлгә ашыручы Рәсәй Федерациясе
иҗтимагый иминият фонды һәм башкарма хакимиятнең федераль органы арасында
төзелгән мәгълүмат алмашу турында килешү белән билгеләнә.
(8 өлеш 2016нчы елның 3нче июлдән 250-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
Маддә 4.8. Иминиятләүчеләрнең исәп һәм хисаплылыгы

1. Әлеге Федераль канунның 2.1 маддәсенең 1нче өлешендә күрсәтелгән
иминләштерүчеләр иҗтимагый иминият өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм
норматив-хокукый

җайга

салу

функцияләрен

гамәлгә

ашыручы

башкарма

хакимиятнең федераль органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә исәпкә алынырга
тиеш:
(28.06.2014 N 188-ФЗ Федераль канун редакциясендә) (3.07.2016))
1) исәпләнгән һәм түләнгән (санап үтелгән) Иминият туләуләре, пенялар һәм
штрафлар барлыгы;
2) иминият тәэминатын түләүгә киткән чыгымнар барлыгы;
3) вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм иминләштерүченең теркәлү
урыны буенча территориаль иминият органы белән бәйле рәвештә мәҗбүри
иҗтимагый иминият чаралары буенча исәп-хисаплар.
2.1. Үз көчләрен 2017нче елның 1нче гыйнварыннан югалтты. – 2016нчы
елның 3нче июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун.
3. Үз көчен югалтты. – 2016нчы елның 9нчы мартыннан 55-ФЗ номерлы
Федераль канун.
Бүлек 2. ЯРДӘМЛЕК БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ
ВАКЫТЛЫЧА ЭШКӘ СӘЛӘТСЕЗЛЕК
Маддә 5. Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча ярдәм белән тәэмин итү
очраклары
1. Иминләштерелгән затларны вакытлыча эшкә яраксызлык буенча ярдәм
белән тәэмин итү очракларда гамәлгә ашырыла:
1) авырулар яки имгәнүләр аркасында эшкә яраклылык югалту, шул исәптән
йөклелекне ясалма өзү яки экстракорпораль аталандыру (алга таба - авыру яки
травма) гамәлгә ашыру белән бәйле);

2) мохтаҗ карау өчен авыруларга гаилә әгъзасы;
3) билгеләнгән тәртиптә эшкә яраксыз дип танылган мәктәпкәчә белем бирү
оешмасына йөрүче 7 яшькә кадәрге бала яисә гаиләнең башка әгъзасы карантины;
(2013нче

елның

2нче

июленнән

185-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
4) стационар махсуслаштырылган учреждениедә Медицина күрсәткечләре
буенча протезлауны гамәлгә ашыру;
5) стационар шартларда медицина ярдәме күрсәтүдән соң турыдан-туры Рәсәй
Федерациясе

территориясендә

урнашкан

шифаханә-курорт

оешмаларында

билгеләнгән тәртиптә дәваланырга.
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча ярдәм әлеге маддәнең 1нче өлешендә
күрсәтелгән очраклар килеп туганда, хезмәт килешүе буенча эшләү, вакытлыча эшкә
сәләтсезлек очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри иҗтимагый
миниятләнергә тиешле хезмәт яисә башка эшчәнлек башкарган чорда, шулай ук
авыру яисә травма күрсәтелгән эш яисә эшчәнлек туктатылган көннән алып 30
календарь көн эчендә иминләштерелгән затларга түләнә.
(2010нчы елның 8нче декабреннән 343-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә 6. Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча ярдәм түләү шартлары
һәм дәвамлылыгы
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Ярдәм, авыру яисә җәрәхәт аркасында
эшкә сәләтсезлек югалткан очракта, эшкә сәләтсезлекне торгызу (инвалидлык
билгеләү) көненә кадәр вакытлыча эшкә сәләтсезлек чорында иминләштерелгән

затка түләнә, бу маддәнең 3нче һәм 4нче өлешләрендә күрсәтелгән очраклардан
тыш.
(2009нчы елның 24нче июленнән 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2.

Иминләштерелгән

затны

стационар

шартларда

медицина

ярдәме

күрсәтелгәннән соң турыдан-туры Рәсәй Федерациясе территориясендә урнашкан
шифаханә-курорт оешмасында дәваланганда вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча
ярдәм шифаханә-курорт оешмасында булу чорында түләнә, әмма 24 календарь
көннән дә артмый (туберкулез белән авырудан тыш).
(2 өлеш 2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
3. Билгеләнгән тәртиптә инвалид дип танылган иминләштерелгән затка
вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие (туберкулез белән авырудан тыш)
календарь елда дүрт айдан да артмаска тиеш. Күрсәтелгән затлар туберкулез белән
авырган очракта вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча ярдәм эшкә яраклылык
торгызылган көнгә кадәр яки туберкулез белән авыру аркасында инвалидлык
төркемен яңадан карау көненә кадәр түләнә.
(2009нчы елның 24нче июленнән 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4. Алты айга кадәр срок буенча хезмәт килешүен (ашыгыч хезмәт контрактын)
төзегән иминләштерелгән затка, шулай ук авыру яисә имгәнү очрагы хезмәт
килешүе төзелгән көннән алып аның юкка чыккан көненә кадәр килеп җиткән
иминләштерелгән затка вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча

ярдәм (туберкулез

белән авырудан тыш) әлеге килешү буенча 75 календарь көн эчендә түләнә.
Туберкулез белән авырган очракта вакытлыча эшкә яраксызлык буенча ярдәм эшкә
яраклылык (инвалидлык билгеләү) көненә кадәр түләнә. Шул ук вакытта авыру яки
җәрәхәтләнгән кеше хезмәт килешүе төзелгән көннән алып аның гамәлдән

чыгарылган көнгә кадәр килеп җиткән, вакытлыча эшкә яраксызлыгы буенча ярдәм
эшчегә эшкә керешергә тиешле көннән түләнә.
(2009нчы елның 24нче июленнән 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Ярдәм авыруларга карап тору кирәк
булганда гаилә әгъзасы тарафыннан иминләштерелгән затка түләнә:
1) авыру бала 7 яшькә кадәр булган очракта - баланы амбулатор шартларда
дәвалаган яисә стационар шартларда аңа медицина ярдәме күрсәткәндә бала белән
бергә Медицина оешмасында булган чорда, әмма бу баланы карап тотуның барлык
очраклары буенча календарь елда 60 календарь көненнән дә артмаган, ә бала авыруы
булган очракта, сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм гамәлгә
ашыру һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы
башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан билгеләнә торган авырулар
исемлегенә кертелгән, шушы авыру белән бәйле рәвештә, бу баланы карап тотуның
барлык очраклары буенча календарь елында 90 календарь көн эчендә артык түгел;
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2) 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге авыру бала тәрбияләү очрагында - һәр
очрак буенча амбулатор шартларда баланы дәвалау яисә стационар шартларда аңа
медицина ярдәме күрсәткәндә бала белән бергә булу уңаеннан, ләкин календарь
елда 45 календарь көннән дә артмаган очракта, бу баланы карап тотуның барлык
очраклары буенча, баланы амбулатор шартларда дәвалаганда яисә аның белән бергә
Медицина оешмасында бергә булу очракларында;
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
3) 18 яшькә кадәрге инвалид-баланы амбулатор шартларда дәвалаган яисә
стационар шартларда аңа медицина ярдәме күрсәткәндә бала белән бергә булган

чорда, ләкин календарьда бу баланы карап тотуның барлык очраклары буенча 120
календарь көненнән дә артмаган очракта;
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы, 2014нче елның 31нче
декабреннән 495-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
4) ВИЧ-инфекцияле булган 18 яшькә кадәрге авыру бала тәрбияләгән очрактастационар шартларда аңа медицина ярдәме күрсәткәндә бала белән бергә Медицина
оешмасында булу чорында;
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы, 2014нче елның 31нче
декабреннән 495-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
5) 18 яшькә кадәрге авыру бала белән авырган очракта, яман шеш, шул
исәптән лимфоид, кан тамырлары һәм аның туган тукымалары яман шешләрен дә
кертеп, яман шешкә бәйле авырган очракта-амбулатор шартларда баланы дәвалау
чорында яисә стационар шартларда аңа медицина ярдәме күрсәткәндә бала белән
бергә Медицина оешмасында булу чорында;
(09.02.2009 № 13-ФЗ, 25.11.2013 N 317-ФЗ, 31.12.2014 N 495-ФЗ федераль
кануннар редакциясендә)
6) авыруның һәр очрагы буенча 7 календарь көненнән дә артмаска тиеш, ләкин
календарь елда бу гаилә әгъзасын карап тотуның барлык очраклары буенча 30
календарь көненнән дә артмаска тиеш.
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
6. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Ярдәм карантин очрагында йогышлы
авырулар

белән

контактта

торган

яки

бактерия

йөртүче

ачыкланган

иминләштерелгән затка түләнә,аны карантин белән бәйле эштән азат итү вакыты
эчендә. Әгәр 7 яшькә кадәрге балалар карантинга тиеш булса, яисә билгеләнгән
тәртиптә эшкә яраксыз дип танылган гаиләнең башка әгъзалары вакытлыча эшкә
сәләтсез дип танылган очракта, вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие

иминләштерелгән затка (ата-ананың берәрсе, канунлы вәкиленә яки гаиләнең башка
әгъзасына) карантин тулылана.
(2013нче елның

2нче июленнән 185-ФЗ номерлы Федераль канун

редакциясендә)
7. Стационар махсуслаштырылган учреждениедә Медицина күрсәткечләре
буенча протезлауны гамәлгә ашырган очракта вакытлыча эшкә яраксызлык буенча
Ярдәм шушы сәбәп белән эштән азат ителгән вакыт өчен, шул сәбәпле, протезлау
урынына бару вакытын да кертеп, иминләштерелгән затка түләнә.
8. Вакытлыча хезмәткә сәләтсезлек буенча Ярдәм әлеге маддәнең 1 – 7нче
өлешләрендә күрсәтелгән барлык очракларда да иминләштерелгән затка тиешле
чорга туры килә торган календарь көннәр өчен, әлеге Федераль канунның 9нчы
маддәсенең 1нче өлешендә күрсәтелгән календарь көннәреннән тыш түләнә.
Маддә 7. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча ярдәм күләме
1. Әлеге маддәнең 2нче өлешендә күрсәтелгән очраклардан тыш, авыру яисә
имгәнүләр аркасында эшкә яраксызлык аркасында вакытлыча эшкә сәләтсезлек
буенча Ярдәм стационар шартларда медицина ярдәме күрсәтелгәннән соң турыдантуры шифаханә-курорт оешмаларында дәваланганда, карантиндагы, медицина
күрсәткечләре

буенча

протезланган

һәм

санаторий-курорт

оешмаларында

дәваланганда түбәндәге күләмдә түләнә:
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1) иминият стажы 8 ел һәм аннан да күбрәк булган иминләштерелгән заткауртача хезмәт хакының 100 проценты;
2) иминият стажы 5 елдан алып 8 елга кадәр булган иминләштерелгән заткауртача хезмәт хакының 80 проценты;

3) 5 елга кадәр иминият стажы булган иминләштерелгән затка - уртача хезмәт
хакының 60 проценты.
2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Ярдәм авыру яисә җәрәхәт аркасында
эшкә сәләтсезлекне югалтканда иминләштерелгән затларга хезмәт килешүе, Хезмәт
яки башка эшчәнлек буенча эш туктатылганнан соң 30 календарь көн эчендә килеп
җиткән уртача хезмәт хакының 60 проценты күләмендә түләнә.
(2010нчы елның 8нче декабреннән 343-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
3. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие авыручыларны тәрбияләү
зарур булганда түләнә:
1) баланы амбулатор шартларда дәвалаганда-иминләштерелгән затның
иминият стажының дәвамлылыгына бәйле рәвештә билгеләнә торган беренче 10
календарь көн эчендә алдагы көннәрдә уртача хезмәт хакының 50 проценты
күләмендә;
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2) баланы стационар шартларда дәвалаганда-әлеге маддәнең 1нче өлеше
нигезендә иминләштерелгән затның иминият стажы дәвамлылыгына бәйле рәвештә
билгеләнә торган күләмдә.
(2013нче елның 25нче ноябреннән 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Ярдәм, авыру бала өчен карау
очракларыннан тыш, әлеге маддәнең 1нче өлеше нигезендә иминләштерелгән
затның иминият вакытының дәвамлылыгына бәйле рәвештә билгеләнә торган
күләмдә түләнә.

(2013нче елның 25нче ноябрендәге 317-ФЗ номерлы, 2014нче елның 31
декабрендәге 495-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
5. Үз көчен 2010нчы елның 1нче гыйнварыннан югалтты. – 2009нчы елның
24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун.
6. Иминият вакытына алты айдан ким булган иминләштерелгән затка
вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча

ярдәм Федераль канунда билгеләнгән

минималь хезмәт хакының тулы календарь аена артмаган күләмдә, ә билгеләнгән
тәртиптә хезмәт хакына район коэффициентлары кулланыла торган районнарда һәм
урыннарда хезмәт өчен түләүнең минималь күләменнән артмаган күләмдә түләнә.
7. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында, тору чорында дәвам иткән һәм
вакытлыча эшкә сәләтсезлек чорында ярдәм шушы вакыт эчендә нинди күләмдә
түләнә, әмма иминләштерелгән зат вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча ярдәм
күләменнән югарырак түгел.
(7 өлеш 2010нче елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә 8. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча ярдәм күләмен киметү
нигезләре
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча ярдәм күләмен киметү өчен нигез
булып тора:
1) дәвалаучы табиб күрсәтмәсе белән күрсәтелгән вакытлыча хезмәткә
сәләтсезлек чорында иминләштерелгән зат тарафыннан ихтирамлы сәбәпләрдән
башка бозу;
2) иминләштерелгән затның табиб карап чыгуына яисә медик- иҗтимагый
экспертиза үткәрүгә җитди сәбәпләрсез килмәве;
3) алкоголь, наркотик, токсинлы исереклек яки мондый исереклек белән бәйле
гамәлләр аркасында килеп чыккан авыру яки травма.

2. Әлеге

1нче өлешендә күрсәтелгән вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча

пособиене киметү өчен бер яки берничә нигез булганда вакытлыча эшкә сәләтсезлек
буенча

ярдәм иминләштерелгән затка федераль канунда билгеләнгән минималь

хезмәт хакының тулы календарь аена артмаган күләмдә түләнә, ә билгеләнгән
тәртиптә район коэффициентлары хезмәт хакына карата кулланыла торган
районнарда һәм урыннарда - хезмәт өчен түләүнең минималь күләменнән артмаган
күләмдә түләнә.:
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1) әлеге статьяның 1нче өлешендәге 1нче һәм 2нче пунктларында күрсәтелгән
нигез булганда-кагыйдә бозуларга юл куелган көннән соң;
2) әлеге статьяның 1нче өлешендәге 3нче пунктында күрсәтелгән нигез
булганда-эшкә яраксызлык чорында.
Маддә 9. Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча ярдәм билгеләнмәгән
чорлар. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча ярдәм билгеләүдән баш тарту
нигезләре
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Пособие түбәндәге чорларда
иминләштерелгән затка билгеләнми:
1) хезмәткәрнең хезмәт хакын тулы яисә өлешчә саклау белән эштән азат
ителгән яисә Россия Федерациясе кануннары нигезендә түләмичә, ел саен түләнә
торган отпуск чорында авыру яисә җәрәхәтләнү аркасында хезмәткәр тарафыннан
эшкә сәләтлелеген югалту очракларыннан тыш;
2) бу чорда хезмәт хакы исәпләнмәсә, Россия Федерациясе кануннары
нигезендә эштән азат ителгән чорда;
3) сак астына яки административ кулга алыну чорына;
4) суд-медицина экспертизасы уздыру чорында;

5) әлеге Федераль кануннын 7 нче статьясындагы 7 нче өлешендә каралган
очраклардан тыш.
(п. 5 2010 елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча иминиятләнгән затка ярдәм илгеләүдән
баш тарту өчен нигез булып тора:
1) суд тарафыннан билгеләнгән аңлы рәвештә иминләштерелгән зат үзенең
сәламәтлегенә зыян китерү яисә үз-үзенә кул салу омтылышы нәтиҗәсендә
вакытлыча эшкә сәләтсезлек башлану;
2) иминләштерелгән зат белә торып җинаять кылган аркасында вакытлыча
эшкә сәләтсезлек башлану.
Бүлек 3. ЙӨКЛЕЛЕК ҺӘМ БАЛА ТАБУ БУЕНЧА ЯРДӘМЛЕК БЕЛӘН
ТӘЭМИН ИТҮ
Маддә 10. Озынлыгы түләүләр пособие буенча йөклелек һәм бала табу
1. Йөклелек һәм бала табулар буенча Пособие йөклелек һәм бала табу буенча
отпуск чорында 70 (йөклелек күп булган очракта - 84) календарь көн бала табуга
кадәр һәм 70 (катлаулы бала туган очракта - 86, Ике яки аннан күбрәк бала туганда 110) календарь көн дәвамында страховкаланган хатынга түләнә.
2. Өч айга кадәр бала (балаларны) уллыкка алган вакытта йөклелек һәм бала
табу буенча пособие аны уллыкка алган көннән алып 70 яшькә кадәр (бер үк
вакытта ике һәм аннан күбрәк баланы уллыкка алган очракта - 110) бала туганнан
соң календарь көннән түләнә.
3. Әнисе бала карау буенча отпускта булган чорда яшь ярым тулганчы аның
йөклелек һәм бала табу буенча отпусклары җитә икән, ул тиешле отпусклар
чорында түләнә торган ике төр пособиене сайлау хокукына ия.
Маддә 11. Йөклелек һәм бала табу буенча пособие күләме

1. Йөклелек һәм бала табу буенча Пособие иминиятләштерелгән хатынга
уртача хезмәт хакының 100 проценты күләмендә түләнә.
2. Үз көчен 2010 елның 1 гыйнварыннан югалтты. - 2009 елның 24 июлендәге
213-ФЗ номерлы Федераль закон.
3. Иминият стажы алты айдан ким булган иминләштерелгән хатын-кызга
йөклелек һәм бала табу буенча пособие Федераль законда билгеләнгән минималь
хезмәт хакының тулы календарь аена артмаган күләмдә, ә билгеләнгән тәртиптә
хезмәт хакына район коэффициентлары кулланыла торган районнарда һәм
урыннарда, шул коэффициентларны исәпкә алып, хезмәт өчен түләүнең минималь
күләменнән артмаган күләмдә түләнә.
Башлык 3.1. АЙЛЫК ПОСОБИЕ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ
БАЛА КАРАУ БУЕНЧА
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон белән кертелгән)
Маддә 11.1. Бала тербиялеу буенча айлык пособие тулеу шартлары һем
дәвамлылыгы
1. Баланы карау буенча айлык пособие фактта бала караган һәм бала карау
буенча ялда булган, бала караган өчен отпуск бирелгән көннән алып бала яшь
ярымга кадәр иминләштерелгән затларга (аналар, әти-әниләр, башка туганнар,
опекуннар) түләнә.
2. Бала тербиялеу буенча айлык пособие хокукы бала тербиялеу буенча
отпускта булган кеше тулеу шартларында эшлеуче яки ойде эшли һем бала
тербиялеуне дәвам иткен очракта саклана.
3. Йөклелек һәм бала табу буенча пособие хокукы булган аналар бала
туганнан соң туган көненнән йөклелек һәм бала табу буенча пособие яки бала карау
буенча элек түләнгән пособие яки бала карау буенча айлык пособие алырга

хокуклы, әгәр бала тәрбияләү буенча айлык пособие күләме йөклелек һәм бала
табулар буенча пособие күләменнән югарырак булса.
4. Бала бер үк вакытта берничә кеше караган очракта, бала карау буенча айлык
пособие алу хокукы күрсәтелгән затларның берсенә бирелә.
Маддә 11.2. Бала карау буенча айлык пособие күләме
1. Баланы карау буенча айлык пособие иминләштерелгән затның уртача
хезмәт хакының 40 проценты күләмендә түләнә, әмма "балалары булган
гражданнарга дәүләт пособиеләре турында"Федераль закон белән билгеләнгән әлеге
пособиенең минималь күләменнән ким түгел.
2. Ике һәм аннан күбрәк бала караган очракта, алар яшь ярымга җиткәнче,
бала карау буенча айлык пособие күләме әлеге статьяның 1 өлеше нигезендә
исәпләнә.

Шул

ук

вакытта

пособиенең

суммалаштырылган

күләме

иминләштерелгән затның әлеге Федераль кануннын 14 статьясында билгеләнгән
тәртиптә билгеләнгән уртача хезмәт хакының 100 процентыннан артмаска тиеш,
ләкин бу пособиенең суммалаштырылган минималь күләменнән ким булмаска тиеш.
3. Икенче бала һәм аннан соңгы балаларны карау буенча айлык пособие
күләмен билгеләгәндә, әлеге баланың әнисе тарафыннан туган (уллыкка алынган)
балалар исәпкә алына.
4. Ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән бала (бала) туган очракта, бала карау
буенча айлык пособие әлеге статьяда билгеләнгән күләмнәрдә ата-ана хокукыннан
мәхрүм ителгән балаларны исәпкә алмыйча түләнә.
Бүлек 4. ПОСОБИЕЛӘРНЕ БИЛГЕЛӘҮ, ИСӘПЛӘҮ ҺӘМ ТҮЛӘҮ
ВАКЫТЛЫЧА ЭШКӘ СӘЛӘТСЕЗЛЕК, ЙӨКЛЕЛЕК ҺӘМ БАЛА ТАБУ
БУЕНЧА, БАЛА КАРАУ БУЕНЧА АЙЛЫК ПОСОБИЕ
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә))

Маддә 12.Вакытлыча эшкә яраксызлык, йөклелек һәм бала табу буенча
пособие сорап мөрәҗәгать итү сроклары, бала карау буенча айлык пособие
(2009

елның

24нче

июлендәге

213-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча Пособие, әгәр мөрәҗәгать итү эшкә
сәләтлелеген торгызган (инвалидлык билгеләү) көннән алты айдан да соңга
калмыйча, шулай ук авыру өчен гаилә, карантин, протезлау һәм гарипләнү
очрагында эштән азат ителү чоры бетсә, билгеләнә.
(2009

елның

24нче

июлендәге

213-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
2. Йөклелек һәм бала табу буенча Пособие йөклелек һәм бала табу буенча
отпуск тәмамланганнан соң алты айдан да соңга калмыйча мөрәҗәгать иткән
очракта билгеләнә.
2.1. Бала карау буенча айлык пособие, әгәр мөрәҗәгать балага яшь ярым
булган көннән соң алты айдан да соңга калмыйча бирелсә, билгеләнә.
(икенче өлеш.1 2009 елның 24нче

июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль

канун белән кертелгән)
3. Вакытлыча эшкә яраксызлык, йөклелек һәм бала табу буенча пособие сорап
мөрәҗәгать иткәндә, алты айлык вакыт узгач баланы карау буенча айлык пособие
билгеләү турында карар, пособие сорап мөрәҗәгать итү вакытын пропуск сәбәпләр
булганда, территориаль иминләштерүче органы тарафыннан кабул ителә. Пособие
өчен мөрәҗәгать итү вакытын озайтуның нигезле сәбәпләре Исемлеге дәүләт
сәясәтен эшләү һәм социаль иминият өлкәсендә норматив-хокукый җайга салу
функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы тарафыннан
билгеләнә.

(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
Маддә 13. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча
пособиеләрне, бала карау буенча айлык пособие билгеләү һәм түләү тәртибе
(2009

елның

24нче

июлендәге

213-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләрне
билгеләү һәм түләү, баланы карау буенча айлык пособие иминләштерелгән затның
эш (хезмәт, башка эшчәнлек) урыны буенча иминиятләштерүче тарафыннан гамәлгә
ашырыла (әлеге статьяның 3 һәм 4 өлешләрендә күрсәтелгән очраклардан тыш).
2. Иминият очрагы килеп чыккан вакытта страховкаланган зат берничә
иминиятләштерүчедән

һәм

алдагы

ике

календарь

елларда

шул

ук

иминиятләүчеләрдә хезмәт куя икән, вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм
бала табу буенча пособиеләр аңа барлык эш урыннары (хезмәт, башка эшчәнлек)
буенча иминиятчеләр тарафыннан билгеләнә һәм түләнә, ә бала карау буенча айлык
пособие билгеләнә һәм түләнә - иминләштерелгән зат сайлап алу буенча бер Эш
(хезмәт, башка эшчәнлек) урыны буенча иминләштерүчедән бер эш урыны буенча
исәпләнә һәм әлеге Федераль законның 14 статьясы нигезендә билгеләнә торган
уртача хезмәттән (хезмәт итү, башка эшчәнлек) иминләштерүчедән пособие билгели
һәм түли торган эш (хезмәт, башка эшчәнлек) вакыты өчен билгеләнә торган уртача
хезмәт хакыннан чыгып исәпләнә.
(2 өлеш 2010 елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2.1. Әгәр иминият очрагы килеп чыккан вакытта страховкаланган зат берничә
иминиятләштерүчедә эшли икән, ә алдагы ике календарь елларда башка
иминиятләүчеләрдә (башка иминиятләүчеләр), вакытлыча эшкә сәләтсезлек,
йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр эшли, баланы карау буенча айлык
пособие Иминиятләштерелгән затның теләге буенча аңа соңгы эш урынының

(Хезмәт, башка эшчәнлек) берсе буенча страхователь тарафыннан билгеләнә һәм
түләнә.
(2.1 өлеш 2009 елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
2.2. Әгәр иминият очрагы килеп җиткән вакытка страховкаланган зат берничә
иминиятләштерүчедән хезмәт куя икән, алдагы ике календарь елларда бу, шулай ук
башка иминиятләүчеләрнең (башка иминиятченең), вакытлыча эшкә сәләтсезлек,
йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр аңа билгеләнә һәм түләнә йә әлеге
статьяның 2 өлеше нигезендә барлык эш урыннары (хезмәт, башка эшчәнлек)
буенча иминиятләүченең Эш (хезмәт, башка эшчәнлек) вакыты өчен уртача хезмәт
хакыннан чыгып (хезмәт, башка эшчәнлек), йә әлеге статьяның 2.1 өлеше нигезендә
иминләштерелгән зат сайлау буенча соңгы эш (хезмәт, башка эшчәнлек)
урыннарының берсе буенча иминләштерүче тарафыннан.
(2.2 өлеш 2009 елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
3.

Авыру

яисә

имгәнүләр

аркасында

эшкә

сәләтлелеген

югалткан

иминләштерелгән затка хезмәт шартнамәсе, хезмәт яки башка эшчәнлек буенча эш
туктатылган көннән соң 30 календарь көн эчендә Вакытлыча эшкә сәләтсезлек
очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә мәҗбүри социаль иминиятләнергә тиешле
һәм вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие аның соңгы эш (хезмәт, башка
эшчәнлек) урыны буенча (хезмәт, иминләштерүченең территориаль органы
тарафыннан билгеләнә һәм түләнә.
4. Әлеге Федераль законның 2 статьясындагы 3 өлешендә, шулай ук
иминләштерүче тарафыннан вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу
буенча пособие белән мөрәҗәгать иткән көнгә иминләштерелгән затның эшчәнлеге
туктатылган очракта яисә кредит оешмаларында акча җитмәү һәм аны карау буенча
айлык пособие белән бәйле рәвештә иминләштерүче тарафыннан аларны түләү
мөмкинлеге булмаган очракта, йә кредит оешмаларында аның счетларында акча

средстволарының җитәрлек булмавы һәм Россия Федерациясе Граждан кодексында
каралган счеттан акча средстволарын исәптән чыгару чираты кулланылганда
иминләштерелгән затларның башка категорияләренә, йә иминиятченең һәм аның
мөлкәтенең урнашу урынын билгеләү мөмкинлеге булмаган очракта, аңа
иминиятләнгән затка мондый пособиеләрне түләмәү фактын билгеләү турында суд
карары

законлы

көченә

иминләштерелгән

затның

кергән

очракта

мөрәҗәгать

йә,

иткән

күрсәтелгән
көнгә

пособие

иминиятчегә

өчен
карата

иминиятченең бөлгенлеккә төшүе турында эштә кулланыла торган процедуралар
үткәрелә, күрсәтелгән пособиеләрне билгеләү һәм түләү мөмкин булса, вакытлыча
эшкә

сәләтсезлек

буенча

пособиедән

тыш,,

әлеге

Федераль

законның

3

статьясындагы 2 өлешенең 1 пункты нигезендә иминләштерүче акчалары исәбеннән
түләнә торган акчаны иминләштерүченең территориаль органы гамәлгә ашыра.
(2012 елның 29 декабрендәге 276-ФЗ номерлы, 2013 елның 23 июлендәге 243ФЗ номерлы, 2016 елның 9 мартындагы 55-ФЗ номерлы Федераль законнар
редакциясендә)
5. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләрне
билгеләү

һәм

түләү

медицина

оешмасы

тарафыннан

кәгазьдә

яисә

(иминләштерелгән затның язма ризалыгы белән) формалашкан һәм медицина
хезмәткәре һәм медицина оешмасы тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле
электрон

имза

кулланып

имзаланган

электрон

документ

формасында

страховщикның мәгълүмат системасында урнаштырылган документрәвешендәге
документ рәвешендә кәгазьдә документ рәвешендә бирелгән хезмәткә сәләтсезлек
кәгазе нигезендә гамәлгә ашырыла., әгәр медицина оешмасы һәм иминләштерүче
электрон документ рәвешендә эшкә сәләтсезлек листкасын формалаштыру
максатларында

белешмәләр

алмашу

буенча

мәгълүмати

хезмәттәшлек

системасының катнашучылары булып торалар. Күрсәтелгән пособиеләрне билгеләү
һәм түләү өчен иминләштерелгән зат хезмәт хакының күләме турында белешмә
(белешмә) тапшыра, аның башка иминләштерүчедән (башка иминиятләүчеләрдә) эш
урыныннан (хезмәт итү, башка эшчәнлек урыныннан) пособие исәпләнергә, ә

күрсәтелгән

пособиеләрне

билгеләү

һәм

түләү

өчен

иминләштерүченең

территориаль органы тарафыннан билгеләнә һәм түләнелергә тиеш - хезмәт хакы
күләме турында белешмә (белешмә) аның нигезендә пособие һәм хезмәт һәм
халыкны социаль яклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм тормышка ашыру һәм
норматив-хокукый

җайга

салу

функцияләрен

гамәлгә

ашыручы

башкарма

хакимиятнең федераль органы тарафыннан билгеләнә торган, иминият стажын
раслаучы

документлар

хисапланырга

тиеш.

Эшкә

яраксызлык

листларын

рәсмиләштерү формасы, тәртибе һәм тәртибе, шулай ук электрон документ
рәвешендә хезмәткә сәләтсезлек листларын формалаштыру тәртибе сәламәтлек
саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм гамәлгә ашыру һәм норматив-хокукый
җайга салу функцияләрен башкаручы башкарма хакимиятнең федераль органы
белән килештереп, хезмәт һәм халыкны социаль яклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен
эшләү һәм тормышка ашыру һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен
гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә, һәм
Россия Федерациясе Социаль иминият фонды тарафыннан билгеләнә. Россия
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан электрон документ формасындагы эшкә
сәләтсезлек кәгазен формалаштыру максатларында белешмәләр алмашу буенча
иминләштерүче,

иминләштерүче,

медицина

оешмалары

һәм

медик-социаль

экспертиза федераль дәүләт учреждениеләренең мәгълүмати хезмәттәшлеге тәртибе
раслана.
(5 өлеш 2017 елның 1 маендагы 86-ФЗ номерлы Федераль закон
редакциясендә)
5.1. Әлеге статьяның 2.1 һәм 2.2 өлешләрендә күрсәтелгән очракларда,
вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча иминләштерүчегә
пособиеләр билгеләү (Хезмәт, башка эшчәнлек) буенча соңгы эш урыннарының
берсе буенча (хезмәт, башка эшчәнлек) мөрәҗәгать иткәндә иминләштерелгән зат
эш урыныннан (Хезмәт, башка эшчәнлек) башка иминләштерүчедән (башка
иминләштерүчедән) эш урыныннан (Хезмәт, башка төр эшчәнлек) белешмә

(белешмә) тапшыра, бу иминләштерүчедән пособиеләрне билгеләү һәм түләү
гамәлгә ашырылмый.
(5.1 өлеш 2009нчы елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
6.

Бала

карау

буенча

айлык

пособие

билгеләү

һәм

түләү

өчен

иминләштерелгән зат күрсәтелгән пособиене билгеләү турында гариза, бала туу
(уллыкка алу) турында таныклык һәм аның күчермәсен яки бала өстеннән опека
билгеләү турындагы Карардан Өземтә, элеккеге бала (баланы) туу (уллыкка алу,
үлү) турындагы таныклык һәм аның күчермәсен, ананың (ике ата-ана) эш
урыныннан (хезмәт итү) белешмә тапшыра, аның (ул, алар) куллана ял бала
тербиялеу буенча һем ала айлык пособие бала тербиялеу буенча, E очракта, әгәр ана
(әти, ата-ананың икесе дә) бала эшләми (хезмәт итми) яки белем бирү эшчәнлеген
гамәлгә ашыручы оешмаларда төп белем бирү программалары буенча укый икән,
яшәү урыны буенча халыкны социаль яклау органнарыннан (тору урыны, фактта
яшәү урыны буенча) баланың анасына (атасына) бала карау буенча айлык пособие
алмавы турында белешмә. Бала тәрбияләү буенча айлык пособие билгеләү һәм түләү
өчен иминләштерелгән зат шулай ук кирәк булган очракта хезмәт хакының суммасы
турында белешмә (белешмә) тәкъдим итә, шуннан пособие исәпләнергә тиеш. Бала
карау буенча айлык пособие билгеләү һәм түләү өчен әлеге статьяның 4 өлеше
нигезендә халыкны социаль яклау органнарыннан (тору урыны, фактта яшәү урыны
буенча) баланың әтисе, әнисе (ике ата-анасы) бала карау буенча айлык пособие
алмавы турында белешмә (мәгълүматлар) әлеге статьяның 4 өлеше нигезендә
иминләштерүчедән

Россия

Федерациясе

субъекты

башкарма

хакимиятенең

вәкаләтле органына соратып алына. Иминләштерелгән зат пособие билгеләү һәм
түләү өчен күрсәтелгән белешмәне үз инициативасы буенча тапшырырга хокуклы.
Иминиятченең Документлар (белешмәләр) тапшыру турындагы ведомствоара таләбе
әлеге статьяның 4 өлеше нигезендә бала карау буенча айлык пособие түләү турында
гариза кергән көннән өч календарь көн эчендә җибәрелә. Россия Федерациясе
субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы күрсәтелгән ведомствоара

запроска җавап әзерләү һәм җибәрү срогы әлеге органнарга ведомствоара запрос
кергән көннән алып биш календарь көннән дә артмаска тиеш.
(2011 елның 1 июлендәге 169-ФЗ номерлы, 2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ
номерлы Федераль законнар редакциясендә))
7. Берничә иминиятләштерүчедән торган иминләштерелгән зат әлеге
статьяның 6 өлешендә каралган документлар белән беррәттән баланы карау буенча
айлык

пособие

билгеләү

һәм

түләү

өчен

мөрәҗәгать

иткәндә

башка

иминләштерүчедән (башка иминиятләүчеләрдә) эш урыныннан (Хезмәт, башка
эшчәнлек)

белешмә

(белешмә)

башка

иминләштерүчедән

(башка

иминләштерүчеләрдә) эш урыныннан (Хезмәт, башка эшчәнлек) әлеге баланы карау
буенча айлык пособие билгеләү һәм түләү гамәлгә ашырылмавы турында.
7.1. Иминләштерелгән зат вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала
табу буенча пособиеләр исәпләп чыгарылырга тиеш, бала карау буенча айлык
пособие билгеләнгән тәртиптә расланган хезмәт хакының суммасы турында
белешмә күчермәсе булырга мөмкин.
(7.1 өлеш 2009 елның 8 декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль закон белән
кертелде)
7.2. Әгәр иминләштерелгән зат әлеге Федераль законның 3 һәм 4 өлешләрендә
күрсәтелгән

очракларда

пособие

(хезмәт,

башка

эшчәнлек)

башка

иминләштерүчедән (башка иминләштерүчеләрдә) эш урыныннан (хезмәт итү, башка
эшчәнлек урыннарыннан) пособие билгеләнергә тиеш булган белешмә (белешмә)
яисә башка сәбәпләр буенча пособие билгели һәм түли торган иминиятченең
территориаль органы яисә әлеге Федераль законның 3 һәм 4 өлешләрендә
күрсәтелгән очракларда пособие билгеләнә һәм түләнә торган, иминләштерелгән зат
гаризасы буенча Россия Федерациясе Пенсия фондының территориаль органына
тиешле иминләштерүчедән (тиешле иминләштерүчедән) хезмәт хакы, башка
түләүләр һәм иминләштерелгән зат тарафыннан мәҗбүри пенсия иминияте
системасында индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу белешмәләре

нигезендә хезмәт хакы, башка түләүләр һәм иминиятләштерелгән затның акчалата
түләүләре турында белешмәләр тапшыру турында запрос җибәрә. Иминләштерелгән
затның күрсәтелгән гаризасы формасы, запрос җибәрү формасы һәм тәртибе, Россия
Федерациясе Пенсия фондының территориаль органы соратып алына торган
белешмәләрне тапшыру формасы, тәртибе һәм сроклары Социаль иминият
өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен
гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә.
(7.2 өлеш 2009 елның 8 декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль закон белән
кертелде)
8. Иминләштерүче вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу
буенча пособие, иминләштерелгән затка иминләштерелгән затларга хезмәт хакы
(башка түләүләр, бүләкләүләр) түләү өчен билгеләнгән тәртиптә баланы карау
буенча айлык пособие түләүне гамәлгә ашыра.
9. Әлеге статьяның 4 өлешендә каралган очракларда вакытлыча эшкә
сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләрне, бала карау буенча айлык
пособие түләү федераль почта элемтәсе, кредит яки башка оешма аша күрсәтелгән
пособиеләрне

билгели

торган

территориаль

иминият

органы

тарафыннан

билгеләнгән күләмнәрдә гамәлгә ашырыла.
(9 өлеш 2012 елның 29 декабрендәге 276-ФЗ номерлы Федераль закон
редакциясендә)
10. Әлеге статьяның 4 өлешендә каралган очракларда, вакытлыча эшкә
сәләтсезлек буенча пособиеләр, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр, бала
карау буенча айлык пособиеләр билгеләү һәм түләү турында мәгълүмат социаль
тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасында урнаштырыла. Күрсәтелгән
мәгълүматны социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасында
урнаштыру һәм алу "дәүләт социаль ярдәме турында" 1999 елның 17 июлендәге 178ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә гамәлгә ашырыла.

(10 өлеш 2018 елның 7 мартындагы 56-ФЗ номерлы Федераль закон белән
кертелде)
Маддә 14. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча
пособиеләрне, бала карау буенча айлык пособие исәпләү тәртибе
(2009нчы елның 24нче июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр,
баланы карау буенча айлык пособие вакытлыча эшкә сәләтсез булу вакытыннан
алда ике календарь елда исәпләнгән Иминиятләштерелгән затның уртача хезмәт
хакыннан, йөклелек һәм бала табу буенча отпуск, бала карау буенча ялдан, шул
исәптән Эш (хезмәт, башка эшчәнлек) вакытында башка иминләштерүчедән (башка
иминиятләүчеләрнең) чыгып исәпләнә. Эш (хезмәт, башка эшчәнлек) вакытында
уртача хезмәт хакы, әлеге Федераль законның 13 статьясындагы 2 өлеше нигезендә
вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр Эш
(хезмәт, башка эшчәнлек) вакыты өчен иминиятченең (Хезмәт, башка эшчәнлек) Эш
(хезмәт, эш) вакыты өчен уртача хезмәт хакыннан чыгып билгеләнә һәм түләнә
торган очракта исәпкә алынмый. Әгәр күрсәтелгән иминият очраклары вакытыннан
алда ике календарь елларда йә күрсәтелгән елларның берсендә иминләштерелгән зат
йөклелек һәм бала табу буенча отпускта һәм (яки) бала карау буенча ялда булса,
тиешле календарь елларына (календарь елына) иминләштерелгән зат гаризасы
буенча календарь елларына (календарь елы) кадәрге уртача хезмәт хакын исәпләү
максатларында алыштырылырга мөмкин, бу пособие күләмен арттыруга китерәчәк
очракта.
(1 өлеш 2010нчы елның 8нче декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
1.1. Әгәр әлеге статьяның 1нче өлешендә күрсәтелгән чорда иминләштерелгән
зат хезмәт хакы алмаган булса, шулай ук бу чорлар өчен Исәпләнгән уртача хезмәт
хакы тулы календарь аена иминият очрагы килеп җиткән көнгә Федераль законда

билгеләнгән минималь хезмәт хакыннан кимрәк исәпләгәндә, бала карау буенча
вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр исәпләнә
торган уртача хезмәт хакының минималь күләменнән тигез күләмдә кабул ителгән
булса, хезмәт хакы, иминият очрагы килеп туган көнгә Федераль закон белән
билгеләнгән. Әгәр иминият очрагы килеп чыккан вакытта иминләштерелгән зат
тулы булмаган эш вакыты (тулы булмаган эш атнасы, тулы булмаган эш көне
шартларында) эшли икән, күрсәтелгән очракларда пособиеләр исәпләнә торган
уртача

хезмәт

хакы

иминләштерелгән

затның

эш

ВАКЫТЫНЫҢ

ДӘВАМЛЫЛЫГЫНА пропорциональ рәвештә билгеләнә. Шул ук вакытта баланы
карау буенча айлык пособие барлык очракларда да "балалары булган гражданнарга
дәүләт пособиеләре турында"Федераль закон белән билгеләнгән баланы карау
буенча айлык пособиенең минималь күләменнән ким була алмый.
(1.1 өлеш 2009 елның 8 декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль закон белән
кертелде)
2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр
исәпләп чыгарыла торган уртача хезмәт хакына бала карау буенча айлык пособие
Россия Федерациясе Социаль иминият фондына иминият взнослары исәпләнгән
иминиятләштерелгән зат файдасына түләүләрнең һәм башка Бүләкләүләрнең барлык
төрләре кертелә, аңа "Россия Федерациясе Пенсия фондына, Россия Федерациясе
Социаль иминият фондына иминият кертемнәре турында" 2009 елның 24 июлендәге
212-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Россия Федерациясе Социаль иминият
фондына иминият кертемнәре исәпләнгән, (2016 елның 31 декабренә кадәр) һәм
(яисә) салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә
(2017 елның 1 гыйнварыннан башлап)" мәҗбүри медицина иминияте федераль
фонды турында " Федераль закон нигезендә (2016 елның 31 декабренә кадәр) һәм
(яисә) Россия Федерациясе законнары нигезендә (2017 елның 1 гыйнварыннан
башлап).
(2 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль закон
редакциясендә)

2.1. Әлеге Федераль законның 2 статьясындагы 3 өлешендә күрсәтелгән
иминләштерелгән затларга уртача хезмәт хакы, аннан чыгып вакытлыча эшкә
сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр исәпләнә, баланы карау
буенча айлык пособие иминият очрагы килеп җиткән көнгә Федераль законда
билгеләнгән хезмәт өчен түләүнең минималь күләменә тигез кабул ителә. Шул ук
вакытта баланы карау буенча айлык пособие "балалары булган гражданнарга дәүләт
пособиеләре турында"Федераль закон белән билгеләнгән баланы карау буенча
айлык пособиенең минималь күләменнән ким була алмый.
(икенче өлеш.1 2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон
белән кертелгән)
2.2. Алар өчен Россия Федерациясе Социаль иминият фондына иминият
взносларының 0 процент күләмендә түбәнәйтелгән тарифы кулланылган оешмалар
һәм шәхси эшмәкәрләр белән төзелгән хезмәт килешүләре буенча эшләгән
иминләштерелгән затлар өчен вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу
буенча пособиеләр исәпләнә торган уртача хезмәт хакына, бала тәрбияләү буенча
айлык пособие исәпләнә, иминиятләштерелгән зат файдасына түләүләрнең һәм
башка Бүләкләүләрнең барлык төрләре кертелә, алар "Россия Федерациясе Пенсия
фондына, Россия Федерациясе Социаль иминият фондына иминият кертемнәре
турында" 2009 елның 24 июлендәге 212-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
Россия Федерациясе Социаль иминият фондына иминият кертемнәре исәпләү
базасына кертелгән, (2016 елның 31 декабренә кадәрге чорда) һәм (яисә) салымнар
һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә (2017 елның 1
гыйнварыннан башлап) тиешле календарь елда һәм бу календарь елда билгеләнгән
Россия Федерациясе Социаль иминият фондына иминият взносларын исәпләү өчен
базаның чик күләменнән артмый. Күрсәтелгән түләүләр һәм иминләштерелгән зат
файдасына түләүләр турында белешмәләр тиешле вакыт эчендә әлеге Федераль
законның 4.1 статьясындагы 2 өлешенең 3 пункты нигезендә иминләштерүче
тарафыннан бирелә торган хезмәт хакының суммасы турында белешмәдә күрсәтелә.

(2.2 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль закон
редакциясендә)
3. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие исәпләү өчен уртача көнлек
хезмәт хакы әлеге статьяның 1 өлешендә күрсәтелгән чор өчен исәпләнгән хезмәт
хакы суммасын 730 елга бүлү юлы белән билгеләнә.
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы, 2010 елның 08 декабрендәге 343ФЗ номерлы, 2011 елның 25 февралендәге 21-ФЗ номерлы Федераль законнар
редакциясендә)
3.1. Йөклелек һәм бала табу буенча пособие исәпләү өчен уртача көнлек
хезмәт хакы, бала карау буенча айлык пособие әлеге статьяның 1 өлешендә
күрсәтелгән чорда исәпләнгән хезмәт хакы суммасын бүлү юлы белән билгеләнә, бу
чорда календарь көннәре санына, киләсе периодларга туры килгән календарь
көннәреннән тыш:
1) вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу, бала карау буенча
отпуск чорлары;
2) әгәр бу чорда сакланыла торган хезмәт хакына Россия Федерациясе
Социаль иминият фондына "Россия Федерациясе Пенсия фондына, Россия
Федерациясе Социаль иминият фондына иминият взнослары турында" 2009 елның
24 июлендәге 212-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә иминият кертемнәре
исәпләнмәсә, хезмәткәрне хезмәт хакының тулы яисә өлешчә саклануы белән эштән
азат итү чоры, (2016 елның 31 декабренә кадәр) һәм (яисә) салымнар һәм җыемнар
турында Россия Федерациясе законнары нигезендә (2017 елның 1 гыйнварыннан
башлап)" мәҗбүри медицина иминияте федераль фонды турында " Федераль закон
нигезендә (2016 елның 31 декабренә кадәр) һәм (яисә) Россия Федерациясе
законнары нигезендә (2017 елның 1 гыйнварыннан башлап).
(2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
(2011 елның 25 февралендәге 21-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)

3.2. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр
һәм баланы карау буенча айлык пособие исәпләнә торган уртача хезмәт хакы һәр
календарь елга "Россия Федерациясе Пенсия фондына, Россия Федерациясе Социаль
иминият фондына иминият взнослары турында" 2009 елның 24 июлендәге 212-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә билгеләнгән суммадан артмаган күләмдә исәпкә
алына, (2016 елның 31 декабренә кадәрге чорда) һәм (яисә) салымнар һәм җыемнар
турында Россия Федерациясе законнары нигезендә (2017 елның 1 гыйнварыннан
башлап) тиешле календарь елга Россия Федерациясе Социаль иминият фондына
иминият взносларын исәпләү өчен базаның иң чик зурлыгы тиешле календарь елына
туры килә. Әгәр вакытлыча хезмәткә сәләтсезлек буенча иминләштерелгән затка
пособиеләрне билгеләү һәм түләү әлеге Федераль законның 13 статьясындагы 2 һәм
4 өлешләре нигезендә берничә иминләштерүченең теркәлү урыны буенча
иминиятченең территориаль органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла икән,
күрсәтелгән пособиеләр исәпләнә торган уртача хезмәт хакы күрсәтелгән чик
күрсәткечтән артмаган күләмдә һәр календарь елы өчен исәпкә алына.
(3.2 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль закон
редакциясендә)
3.3. Йөклелек һәм бала буенча пособиене, бала карау буенча айлык пособие
исәпләү өчен әлеге статьяның 3.1 өлеше нигезендә билгеләнгән уртача көнлек
хезмәт хакының 730 сумга "Россия Федерациясе Социаль иминият фондына
иминият взносларын исәпләү өчен базаның иң чик күләмнәренең Россия
Федерациясе Пенсия фондына, Россия Федерациясе Социаль иминият фондына
иминият кертемнәре турында" 2009 елның 24 июлендәге 212-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендә билгеләнгән чик күләменнән артмаска тиеш., Федераль мәҗбүри
медицина иминияте фонды" коммерциячел булмаган оешмасы (2016 елның 31
декабренә кадәрге чорда) һәм (яисә) салымнар һәм җыемнар турында Россия
Федерациясе законнары нигезендә (2017 елның 1 гыйнварыннан башлап) йөклелек
һәм бала табу буенча отпуск вакытыннан алда ике календарь елга бала карау буенча
отпуск.

(3.3 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль закон
редакциясендә)
4. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча көнлек
пособие күләме иминләштерелгән затның уртача көнлек хезмәт хакын әлеге
Федераль законның 7 һәм 11 статьялары нигезендә уртача хезмәт хакына процент
чагылышта билгеләнгән пособие күләменә киметү юлы белән исәпләнә.
5. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособие
күләме вакытлыча эшкә сәләтсезлек чорына туры килгән календарь көннәр санына
көндезге пособие күләмен киметү юлы белән билгеләнә.
5.1. Бала карау буенча айлык пособие иминләштерелгән затның уртача хезмәт
хакыннан исәпләнә, ул әлеге статьяның 3.1 һәм 3.2 өлешләре нигезендә билгеләнә
торган уртача көнлек хезмәт хакын киметү юлы белән 30,4% ка билгеләнә.
(бишенче өлеш.1 2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон
белән кертелде, 2009 елның 8 декабрендәге 343-ФЗ номерлы, 25.02.2011 N 21-ФЗ
номерлы Федераль законнар редакциясендә)
5.2. Бала карау буенча айлык пособие күләме иминләштерелгән затның уртача
хезмәт хакын әлеге Федераль законның 11.2 статьясы нигезендә уртача хезмәт
хакына процент чагылышында билгеләнгән пособие күләменә киметү юлы белән
билгеләнә. Бала тулы булмаган календарь ай дәвамында тәрбияләгән өчен айлык
пособие баланы карау чорына туры килгән айда календарь көннәр санына (бәйрәм
көннәрен дә кертеп) пропорциональ рәвештә түләнә.
(бишенче өлеш.2 2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон
белән кертелгән)
6. Үз көчен 2010 елның 1 гыйнварыннан югалтты. - 2009 елның 24 июлендәге
213-ФЗ номерлы Федераль закон.
7. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләрне,
бала карау буенча айлык пособиене, шул исәптән иминләштерелгән затларның

аерым категорияләре өчен исәпләү тәртибе үзенчәлекләре Россия Федерациясе
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
Маддә 15. Вакыты билгеләү һәм түләү пособиеләр буенча вакытлы
хезмәткә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу, айлык пособие бала тербиялеу
буенча
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
1. Иминиятләштерүче вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу
буенча пособиеләрне, иминләштерелгән зат мөрәҗәгать иткән көннән алып 10
календарь көн эчендә баланы карау буенча айлык пособие билгели. Пособиеләрне
түләү иминиятченең хезмәт хакын түләү өчен билгеләнгән көнне пособиеләр
билгеләгәннән соң якын арада башкарыла.
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә))
2. Әлеге Федераль законның 13 статьясындагы 3 һәм 4 өлешләрендә каралган
очракларда иминләштерүченең территориаль органы вакытлыча эшкә сәләтсезлек,
йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләрне, тиешле гариза һәм кирәкле
документлар кергән көннән соң баланы карау буенча айлык пособие билгели һәм
түли.
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы, 08.12.2010 N 343-ФЗ номерлы,
2011 елның 01 июлендәге 169-ФЗ номерлы Федераль законнар редакциясендә)
2.1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособияләр
өчен мөрәҗәгать иткән көнгә иминләштерелгән затта әлеге Федераль законның 13
статьясындагы 5 һәм 6 өлешләре нигезендә күрсәтелгән пособиеләрне билгеләү өчен
кирәкле хезмәт хакы күләме турында белешмә (белешмәләр) буенча айлык пособие
булмаган очракта, тиешле пособие иминләштерелгән зат һәм иминләштерүчедә
(иминиятченең территориаль органы) булган белешмәләр һәм документлар
нигезендә билгеләнә. Иминиятләштерелгән зат тарафыннан күрсәтелгән белешмәне

(белешмәне) тәкъдим иткәннән соң, хезмәт хакы суммасы турында белешмә
(белешмәләр) тапшыру көненә кадәрге өч елдан да артмаган вакыт өчен билгеләнгән
пособие яңадан исәпләнә.
(2.1 өлеш 2009 елның 8 декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль закон белән
кертелде)
3. Иминләштерелгән зат тарафыннан вакытлыча эшкә яраксызлыгы, йөклелек
һәм бала табу буенча пособие, бала карау буенча айлык пособие узган вакыт өчен
түләнә, ләкин аннан алдагы өч елдан да артмаган вакыт өчен түләнә.
Страховкаланган зат тарафыннан тулысынча яки өлешчә иминләштерүче яки
территориаль орган гаебе белән алынмаган Пособие узган вакыт эчендә нинди дә
булса срок белән чикләнмәгән өчен түләнә.
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
4. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләр
суммалары, баланы карау буенча айлык пособие, артык түләнгән иминләштерелгән
заттан хисап хаталары һәм намуссыз булу очракларыннан тыш, аннан түләтелә
алмый (заведомо неведо неведения белән документлар тапшыру, шул исәптән
хезмәт хакының суммасы турында белешмәләр (белешмәләр), аннан күрсәтелгән
пособиеләр исәпләнә, пособие алуга йогынты ясый торган белешмәләрне һәм аның
күләменә йогынты ясый торган белешмәләрне яшерә торган белешмәләр). Тотып
калу иминиятләнгән затка алга таба пособие яки аның хезмәт хакын түләгәндә
тиешле сумманың 20 проценттан да артмаган күләмдә башкарыла. Пособие яки
хезмәт хакын түләү туктатылганда калган бурыч суд тәртибендә түләтелә.
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы, 08.12.2010 N 343-ФЗ номерлы
Федераль законнар редакциясендә)
5. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча пособиеләрнең
исәпләнгән суммалары, иминләштерелгән затның үлеменә бәйле булмаган баланы
карау

буенча

айлык

пособие

билгеләнгән тәртиптә түләнә.

Россия

Федерациясе

граждан

законнарында

(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
Мәкалә 15.1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу
буенча пособиеләрне билгеләү, исәпләү һәм түләү, бала карау буенча айлык
пособие билгеләү, исәпләү һәм түләү өчен кирәкле мәгълүматларның дөреслеге
өчен җаваплылык
(2010 елның 8 декабрендәге 343-ФЗ номерлы Федераль закон белән кертелде)
1. Физик һәм юридик затлар вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала
табу буенча пособиеләрне билгеләү, исәпләү һәм түләү өчен кирәкле документларда
булган мәгълүматларның дөреслеге, бала карау буенча айлык пособие өчен
җаваплы.
2. Дөрес булмаган мәгълүматлар тапшырылуы вакытлыча эшкә сәләтсезлек,
йөклелек һәм бала табу буенча артык пособиеләр, бала карау буенча айлык пособие
түләүгә китергән очракта, гаепле затлар иминләштерүчегә Россия Федерациясе
законнарында билгеләнгән тәртиптә китерелгән зыянны каплый.
Мәкалә 16. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу буенча
пособиеләр күләмен билгеләү өчен иминият стажын исәпләү тәртибе
1. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек һәм бала табу (иминият стажы)
буенча пособиеләр күләмен билгеләү өчен иминият стажына хезмәт шартнамәсе,
дәүләт граждан яки муниципаль хезмәт буенча иминләштерелгән затның эш
чорлары, шулай ук вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагында һәм ана булуга бәйле
рәвештә граждан мәҗбүри социаль иминиятләнергә тиешле башка эшчәнлек
чорлары кертелә.
1.1. Иминият стажында әлеге статьяның 1 өлешендә каралган эш һәм (яки)
башка эшчәнлек чорлары белән беррәттән хәрби хезмәт үтү, шулай ук "хәрби хезмәт
үткән затларны, Эчке эшләр органнарында, Янгынга каршы дәүләт хезмәтендә
хезмәт иткән затларны, наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр әйләнешен
контрольдә тоту органнарында, җинаять-башкарма системасы учреждениеләрендә

һәм органнарында хезмәт иткән затларны пенсия белән тәэмин итү турында"1993
елның 12 февралендәге 4468-1 номерлы Россия Федерациясе Законы белән каралган
башка хезмәт
(беренче өлеш.1 2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль закон
белән кертелгән)
2. Иминият стажын исәпләү календарь тәртиптә башкарыла. Иминият стажына
исәпләнүче берничә периодка туры килгән очракта, иминләштерелгән зат сайлау
буенча шундый чорларның берсе исәпкә алына.
3. Иминият стажын исәпләү һәм раслау кагыйдәләре Социаль иминият
өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен
гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә.
(2009 елның 24 июлендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Башлыгы 5. ҮЗ КӨЧЕНӘ КЕРҮ ТӘРТИБЕ
ӘЛЕГЕ ФЕДЕРАЛЬ КАНУННЫН 1 СТАТЬЯСЫНА ҮЗГӘРЕШЛӘР
КЕРТҮ ХАКЫНДА

17 Статья. Вакытлыча эшкә сәләтсезлек һәм иминият стажының
дәвамлылыгы буенча пособие күләмен билгеләгәндә элек алынган хокукларны
саклап калу
1. 2007 елның 1 гыйнварына кадәр мәҗбүри социаль иминиятләнергә тиешле
хезмәт килешүе, Хезмәт яки башка эшчәнлек буенча эшкә керешкән һәм 2007 елның
1 гыйнварына кадәр вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие алу хокукына ия
булган (урта хезмәт хакыннан процент чагылышында) әлеге Федераль закон
нигезендә

тиешле

пособие

күләменнән

(урта

хезмәт

хакыннан

процент

чагылышында) артып киткән күләмдә (процент чагылышында) пособие алу
хокукына ия булган гражданнарга, вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие

элеккеге югарырак (уртача хезмәт хакыннан процент чагылышында) билгеләнә һәм
түләнә, әмма әлеге Федераль закон нигезендә билгеләнгән вакытлыча эшкә
сәләтсезлек буенча пособиенең максималь күләменнән югарырак түгел.
2. Әлеге Федераль канун

нигезендә 2007 елның 1 гыйнварына кадәр

исәпләнгән иминләштерелгән затның иминият стажының озынлыгы элек гамәлдә
булган норматив хокукый актлар нигезендә пособие билгеләгәндә файдаланыла
торган өзлексез хезмәт стажының дәвамлылыгы кимрәк була, шул ук чорда иминият
стажының дәвамлылыгы өчен иминләштерелгән затның өзлексез хезмәт стажының
дәвамлылыгы кабул ителә.
Мәкалә 18. Көнгә кадәр һәм үз көченә кергән көннән соң килеп җиткән
иминият очракларына карата әлеге Федераль канунны куллану
1. Әлеге Федераль канун әлеге Федераль канун үз көченә кергән көннән соң
килеп җиткән иминият очракларына карата кулланыла.
2. Әлеге Федераль канун үз көченә кергән көнгә кадәр килеп җиткән иминият
очраклары буенча вакытлыча эшкә сәләтсезлек буенча пособие, йөклелек һәм бала
табу буенча пособие әлеге Федераль закон үз көченә кергән көннән соң исәпләнә,
әгәр әлеге Федераль канун нигезендә исәпләнгән пособие күләме элек гамәлдә
булган закон нормалары буенча каралган пособие күләменнән артып китә.
Маддә леге Федераль кануннын үз көченә керүе
1. Әлеге Федераль канун 2007нче елның 1 нче гыйнварыннан үз көченә керә.
2. 2007нче елның 1нче гыйнварыннан вакытлыча эшкә сәләтсезлек, йөклелек
һәм мәҗбүри социаль иминиятләнергә тиешле гражданнарның бала табу буенча
пособие белән тәэмин итү шартларын, күләмнәрен һәм тәртибен күздә тота торган
Рәсәй Федерациясенең канун актлары һәм башка норматив хокукый актлары әлеге
Федераль канунга каршы килми торган өлешендә кулланыла.
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