РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ХӨКҮМӘТЕ
18 ЯШЬКӘ КАДӘРГЕ ИНВАЛИД БАЛАЛАРНЫ ЯКИ ТУМЫШТАН I
ТӨРКЕМ ИНВАЛИДЛАРЫН ТӘРБИЯЛӘҮЧЕ ЭШКӘ ЯРАКЛЫ
ЭШЛӘМӘҮЧЕ ЗАТЛАРГА АЙЛЫК ТҮЛӘҮЛӘРНЕ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ
ТУРЫНДА
2013 елның 2 маенда кабул ителгән
397-нче номерлы карары
Рәсәй Федерациясе Президентының 2013 елның 26 февралендә кабул ителгән
175-нче номерлы "18 яшькә кадәрге инвалид балаларны һәм балачактан I төркем
инвалид балаларны тәрбияләүче затларга айлык түләүләр турында" Указы нигезендә
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте карар бирә:
1. Беркетелгән 18 яшькә кадәрге инвалид балаларны һәм балачактан I төркем
инвалид балаларны тәрбияләүче эшкә яраклы эшләмәүче затларга айлык түләүләрне
гамәлгә ашыру Кагыйдәләрен расларга.
2. Инвалид бала караган һәм Рәсәй Федерациясе Президентының 2006 елның
26 декабрендәге 1455-нче номерлы "Эшкә сәләтсез гражданнарны тәрбиялүче
затларга компенсацион түләүләр турында" Указы нигезендә компенсацион түләү
алган һәм аны инвалид балага 18 яшь тулгач алудан туктаган затка айлык түләү
әлеге карар белән расланган Кагыйдәләрдә каралган тапшырылырга тиешле
документлар белән беркетелгән гариза буенча 18 яшь тулган күрсәтелгән инвалид
баланың балачактан I төркем инвалид булганлыгы танылгач билгеләнә. Шул ук
вакытта әлеге карар белән расланган Кагыйдәләрнең 5-нче пунктында күрсәтелгән
документлар инвалид балага пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган карамагында
булса, аларны тәкъдим итү таләп ителми дип билгеләргә.
Инвалид бала яки балачактан I төркем инвалид караган һәм 18 яшькә кадәрге
инвалид бала яки балачактан I төркем инвалид өчен Рәсәй Федерациясе
Президентының 2006 елның 26 декабрендәге 1455-нче номерлы "Эшкә сәләтсез

гражданнарны тәрбиялүче затларга компенсацион түләүләр турында" Указы
нигезендә 18 яшькә кадәрге инвалид бала яки балачактан I төркем инвалидка карата
билгеләнгән компенсацион түләү алучы затка 2013 елның 1 гыйнварыннан айлык
түләү тәрбияләнүче затка пенсия түләүче орган карамагындагы документлар
нигезендә гариза тапшырмыйча билгеләнүе турнда карар чыгарырга.
Тәрбияләнүче затка пенсия түләүче орган карамагында тәрбияләүче затның 18
яшькә кадәрге инвалид баланың яки балачактан I төркем инвалидның ата-анасы
(уллыкка алучысы) яки опекуны (попечителе) икәнен раслаучы документ булмаган
очракта Рәсәй Федерациясе Президентының 2013 елның 26 февралендәге 175-нче
номерлы "Инвалид бала яки балачактан I төркем инвалид тәрбияләүче затларга
айлык түләүләр турында" Указының 1-нче пунктындагы "а" пунктчасында
билгеләнгән күләмдәге айлык түләү 2013 елның 1 гыйнварыннан билгеләнә, ләкин
әлеге карар белән расланган Кагыйдәләрнең 5-нче пунктындагы "к" пунктчасында
каралган документларны тапшырганда күрсәтелгән күләмдәге айлык түләүгә хокук
барлыкка килүдән дә иртәрәк түгел.
3. 18 яшькә кадәрге инвалид балаларны яки I төркем инвалид балаларны
караучы эшкә сәләтле эшләмәүче затларга айлык түләүләрне гамәлгә ашыру белән
бәйле чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин итү киләсе финанс елы һәм план чорына
әлеге максатлар өчен каралган федераль бюджет ассигнованиеләре исәбенә
башкарыла.
4. Рәсәй Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгына Рәсәй
Федерациясе Финанс министрлыгы белән килешү нигезендә әлеге карар белән
расланган Кагыйдәләрне куллану тәртибе турында аңлатмалар бирергә.
5. Әлеге карар 2013 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук
мөнәсәбәтләренә кагыла.
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәт Рәисе
Д.МЕДВЕДЕВ

Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең
2013 елның 2 маендагы 397-нче номерлы
карары белән расланган

18 ЯШЬКӘ КАДӘРГЕ ИНВАЛИД БАЛАЛАР ЯКИ БАЛАЧАКТАН
I ТӨРКЕМ ИНВАЛИД БАЛАЛАРНЫ ТӘРБИЯЛӘҮЧЕ ЭШКӘ
СӘЛӘТЛЕ ЭШЛӘМӘҮЧЕ ЗАТЛАРГА ТҮЛӘНҮЧЕ
АЙЛЫК ТҮЛӘҮЛӘРНЕ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ
КАГЫЙДӘЛӘРЕ

1. Әлеге Кагыйдәләр Рәсәй Федерациясе Президентының 2013 елның 26
февралендәге 175-нче номерлы "Инвалид бала яки балачактан I төркем инвалид
тәрбияләүче затларга айлык түләүләр турында" Указы нигезендә 18 яшькә кадәрге
инвалид балалар яки балачактан I төркем инвалид балаларны тәрбияләүче эшкә
сәләтле эшләмәүче затларга айлык түләүләрне билгеләү һәм гамәлгә ашыру
тәртибен билгели (алга таба - айлык түләү).
2. Айлык түләү Рәсәй Федерациясе территориясендә яшәүче ата-анага
(уллыкка алучыга) яки опекунга (попечительгә), шулай ук 18 яшькә кадәрге инвалид
бала яки балачактан I төркем инвалид тәрбияләүче затка (алга таба - тәрбияләүче
зат) 18 яшькә кадәрге инвалид бала яки балачактан I төркем инвалид белән бергә
яшәүгә бәйсез рәвештә билгеләнә.
3. Айлык түләү һәр 18 яшькә кадәрге инвалид бала яки балачактан I төркем
инвалид тәрбияләүче бер затка аны тәрбияләү вакытына билгеләнә.
Айлык түләү 18 яшькә кадәрге инвалид баланың яки балачактан I төркем
инвалидның
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билгеләнгән пенсия түләү тәртибе буенча гамәлгә ашырыла.
4. Айлык түләү 18 яшькә кадәрге инвалид балага яисә I төркем инвалидына
(алга таба - пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган) пенсия билгеләү һәм түләүне

гамәлгә ашыручы орган тарафыннан билгеләнә һәм гамәлгә ашырыла.
5. Айлык түләү түбәндәге документлар нигезендә билгеләнә:
а) тәрбияләүче затның тәрбияләү башланган вакытны һәм тору урынын
күрсәткән гаризасы;
б) 18 яшькә кадәрге инвалид баланың канунлы вәкиле яисә балачактан I
төркем инвалидының конкрет затның аны тәрбияләвенә ризалыгы хакында
гаризасы. 14 яше тулган инвалид бала гаризаны үз исеменнән бирергә хокуклы.
Кирәк булганда, күрсәтелгән гаризадагы 18 яшькә кадәрге инвалид баланың яки I
төркем инвалидының имзасының чынлыгы пенсия түләүне гамәлгә ашыручы
органның тикшерү акты белән раслана ала. Тәрбияләнүче зат билгеләнгән тәртиптә
эшкә яраксыз дип табылган очракта мондый гариза аның канунлы вәкиле
тарафыннан бирелә. 18 яшькә кадәрге инвалид баланың ата-анасынан (уллыкка
алучылардан) яки опекуннарыннан (попечительләреннән) андый гариза тәлап
ителми. Гариза канунлы вәкил тарафыннан бирелгән очракта канунлы вәкилнең
вәкаләтләрен раслаучы документ тапшырыла. Канунлы вәкилнең 18 яшькә кадәрге
инвалид баланың яки I төркем инвалидының ата-анасы икәнен раслаучы документ
сыйфатында туу турында таныклык кабул ителә. Уллыкка алуны раслаучы документ
сыйфатында уллыкка алу турында таныклык яки уллыкка алу турында суд карары
кабул ителә. Опека (попечительлек) билгеләүне раслаучы документ буларак опека
һәм попечительлек органнары тарафыннан опека һәм попечительлек турында Рәсәй
Федерациясе кануннары нигезендә бирелә торган таныклыклар, карарлар һәм башка
документлар кабул ителә;
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 2 июнендәге 497-нче номерлы
Карары редакциясендә)
в) яшәү урыны яки тору урыны буенча пенсия билгеләү һәм түләүне гамәлгә
ашыручы органның әлеге затка пенсия билгеләнмәгәнлеге турында белешмә;
г) тәрбияләүче затның яшәү урыны буенча мәшгульлек хезмәтеннән эшсезлек
буенча пособие алмавы турында белешмә (мәгълүмат);

д) федераль дәүләт медицина-социаль экспертиза учреждениесенең 18 яшькә
кадәрге инвалид бала яки балачактан I төркем инвалид дип танылган гражданның
таныклау актыннан пенсия түләүне гамәлгә ашыручы органга җибәрелгән өземтәсе
яки 18 яшькә кадәрге баланы инвалид дип тану турында медицина бәяләмәсе;
е) шәхесне раслаучы документ һәм тәрбияләүче затның хезмәт кенәгәсе
(булган очракта);
ж) ата-ананың берсенең (уллыкка алучының, попечительнең) белән опека һәм
попечительлек органының 18 яшькә кадәрге инвалид баланы яки I төркем
инвалидын укудан буш вакытта 14 яшькә җиткән укучы тарафыннан тәрбияләвенә
рөхсәте (ризалыгы). Күрсәтелгән затның ата-ана булуын раслаучы документ
сыйфатында туу турында таныклык кабул ителә. Уллыкка алуны раслаучы документ
сыйфатында уллыкка алу турында таныклык яки уллыкка алу турында суд карары
кабул ителә. Опека (попечительлек) билгеләүне раслаучы документ буларак опека
һәм попечительлек органнары тарафыннан опека һәм попечительлек турында Рәсәй
Федерациясе кануннары нигезендә бирелә торган таныклыклар, карарлар һәм башка
документлар кабул ителә;
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 2 июнендәге 497-нче номерлы
Карары редакциясендә)
з) белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешманың тәрбияләүче затның
көндезге формада белем алу фактын раслаучы белешмәсе;
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 6 мартындагы 201-нче номерлы Карары
редакциясендә)
и) берүк вакытта ике пенсия: Рәсәй Федерациясең "Хәрби хезмәт үткән, эчке
эшләр органнарында, Дәүләт янгынга каршы хезмәтендә, наркотик һәм психотроп
матдәләр әйләнешен контрольдә тоту органнарында, җинаять-башкарма системасы
учреждениеләрендә һәм органнарында, Рәсәй Федерациясе Милли гвардиясе
гаскәрләрендә хезмәт иткән затларны һәм аларның гаиләләрен пенсия белән тәэмин
итү турында" Кануны нигезендәге пенсия һәм дәүләт тәэмин итүе буенча башка

пенсия яисә тиешле пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан бирелә
торган иминият пенсиясе алучыларга 18 яшькә кадәрге инвалид бала яисә
балачактан I төркем инвалидын тәрбияләгән өчен айлык түләү билгеләнмәгәнлеге
хакында белешмә (мәгълүмат);
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 4 августындагы 790-нчы номерлы, 2018 елның
12 июлендәге 813-нче номерлы Карарлары редакциясендә)
к) 18 яшькә кадәрге инвалид баланы яисә балачактан I төркем инвалидын
тәрбияләүче затның ата-анасы (уллыкка алучысы) яки опекун (попечителе)
икәнлеген раслаучы документлар. 18 яшькә кадәрге инвалид баланы яисә балачактан
I төркем инвалидын тәрбияләүче затның ата-анасы булуын раслаучы документ
сыйфатында туу турында таныклык кабул ителә. Уллыкка алуны раслаучы документ
сыйфатында уллыкка алу турында таныклык яки уллыкка алу турында суд карары
кабул ителә. Опека (попечительлек) билгеләүне раслаучы документ буларак опека
һәм попечительлек органнары тарафыннан опека һәм попечительлек турында Рәсәй
Федерациясе кануннары нигезендә бирелә торган таныклыклар, карарлар һәм башка
документлар кабул ителә;
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 2 июнендәге 497-нче номерлы
Карары редакциясендә)
6. Кагыйдәләрнең 5-нче пунктында каралган документлар пенсия түләүне
гамәлгә ашыручы орган карамагында булмаган очракта тапшырыла.
7. Пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган тәрбияләүче заттан Кагыйдәләрнең
5-нче пунктындагы "в" - "д" һәм "и" пунктчаларында күрсәтелгән документларны
(белешмәләрне) тапшыруны таләп итәргә хокуклы түгел. Бу документлар
(мәгълүматлар) пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан тиешле
органнардан ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә соратып алына.
Ведомствоара сорау пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан
ведомствоара электрон хезмәттәшлекнең бердәм системасын һәм аңа тоташтырыла
торган ведомствоара электрон хезмәттешлекнең региональ системасын кулланып

электрон документ формасында тәрбияләүче зат гариза тапшырган көннән башлап
ике эш көне эчендә җибәрелә, ә бу системадан файдалану мөмкинлеге булмаганда,
гариза Рәсәй Федерациясенең шәхси мәгълүматлар өлкәсендәге канун таләпләрен
үтәп кәгазь вариантта бирелә.
Кагыйдәләрнең 5-нче пунктындагы "в" - "д" һәм "и" пунктчаларында
күрсәтелгән документлар (мәгълүматлар) тиешле органнар тарафыннан пенсия
түләүне гамәлгә ашыручы органның соравы буенча 3 эш көне эчендә бирелә.
Тәрбияләүче зат күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) үз инициативасы
буенча тапшырырга хокуклы.
8. Әлеге Кагыйдәләрнең 5-нче пунктындагы “а” һәм “б” пунктчаларында
күрсәтелгән

гаризалар

гомуми

кулланылыштагы

мәгълүмати-коммуникация

челтәрләре, шул исәптән бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталын
кулланып, электрон документ формасында тапшырыла ала.
9. Айлык түләү тәрбияләүче затның пенсия түләүне гамәлгә ашыручы органга
аны билгеләү турында гариза һәм тапшырырга тиешле барлык документлар белән
мөрәҗәгать иткән айда билгеләнә, әмма әлеге түләүгә хокук барлыкка килгән
көннән дә иртәрәк түгел.
Әгәр әлеге Кагыйдәләрнең 5-нче пунктындагы “а” һәм “б” пунктчаларында
күрсәтелгән гаризалар белән бергә әлеге Кагыйдәләрнең 5-нче пунктындагы “е” - “з”
һәм “к” пунктчаларында каралган барлык документлар да тапшырылмаган булса,
пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган тәрбияләүче затка нинди җитмәүче
документлар тапшырырга кирәклеге хакында аңлатма бирә. Әгәр әлеге документлар
тиешле аңлатма алган көннән алып 3 айдан да соңга калмыйча тапшырылса, айлык
түләү өчен мөрәҗәгать итү ае итеп гариза кабул ителгән ай санала.
10. Тәрбияләүче затның әлеге Кагыйдәләрнең 5-нче пунктындагы “е” - “з” һәм
“к” пунктчаларында каралган барлык документлар белән берлектә бирелгән
гаризасы пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан аны кабул иткән
көннән алып 10 эш көне эчендә карала.

Пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган тәрбияләүче затның гаризасын
канәгатьләндермәгән очракта тиешле карар чыгарган көннән алып 5 эш көне эчендә
баш тарту сәбәбен һәм чыгарылган карарны шикаять итү тәртибен күрсәтеп,
тәрбияләүче затка, 18 яшькә кадәрге инвалид балага (аның канунлы вәкиленә) яки
балачактан I төркем инвалидына язмача хәбәр бирә.
11. Рәсәй Федерациясе Президентының 2013 елның 26 февралендәге 175-нче
номерлы “Инвалид балалар һәм балачактан I төркем инвалидларын тәрбияләүче
затларга айлык түләүләр хакында” Указының 1-нче пунктындагы “а” һәм “б”
пунктчалары нигезендә айлык түләү алган, инвалид бала һәм балачактан I төркем
инвалидына карата категориясе үзгәргән тәрбияләүче затка айлык түләү күләме
киредән санала.
Айлык түләү күләмен киредән:
киредән санауны кимү ягына китергән хәлләр үзгәргән айдан соң килүче
айның 1-нче числосыннан;
тәрбияләүче затның айлык түләүне арту ягына киредән санау хакында
гаризасы кабул ителгән айдан соң килүче айның 1-нче числосыннан башкарыла.
Тәрбияләүче затның айлык түләүне киредән санау хакында гаризасы әлеге
Кагыйдәләрнең 5-нче пунктындагы “к” пунктчасында каралган документлар белән
бер вакытта тапшырылган очракта кабул ителә.
Тәрбияләүче затның айлык түләүне киредән санау хакында гаризасы кабул
ителгән көннән соң 5 эш көненнән дә соңга калмыйча карала. Гаризаны
канәгатьләндерүдән баш тарткан очракта пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган
тиешле карар чыгарылган көннән соң 5 эш көненнән дә соңга калмыйча тәрбияләүче
затка баш тарту сәбәбен һәм чыгарылган карарны шикаять итү тәртибен күрсәтеп
язма рәвештә хәбәр бирә һәм шул ук вакытта документларны да кайтара.
12. Айлык түләүне гамәлгә ашыру түбәндәге очракларда туктатыла:
а) тәрбияләнүче 18 яшькә кадәрге инвалид баланың яки балачактан I төркем

инвалидының яисә тәрбияләгән затның үлеме, шулай ук аларның билгеләнгән
тәртиптә үлгән яки хәбәрсез югалган дип танылуы;
б) 18 яшькә кадәрге инвалид баланың (канунлы вәкиленең) яки балачактан I
төркем инвалидының (канунлы вәкиленең) гаризасы һәм (яки) пенсия түләүне
гамәлгә ашыручы органның тикшерү акты белән расланган тәрбияләүче затның
тәрбияләүдән туктавы;
в) тәрбияләүче затка төренә һәм күләменә карамастан пенсия билгеләнү;
г) тәрбияләүче затка эшсезлек буенча пособие билгеләнү;
д) тәрбияләүче затның түләнелә торган эш башкаруы;
е) 18 яшькә кадәрге инвалид балага яки балачактан I төркем инвалидына
“инвалид бала” яки балачактан I төркем инвалиды дип билгеләнгән категориянең
срогы чыгуы;
ж) инвалид балага 18 яшь тулу, әгәр аңа бу яшькә җиткәнче балачактан I
төркем инвалидлыгы билгеләнмәгән булса;
з) 18 яшькә кадәрге инвалид баланың яки балачактан I төркем инвалидының
стационар формадагы социаль хезмәтләр күрсәтүче социаль хезмәт оешмасына
уранштырылуы.
(2014 елның 23 июнендәге 581-нче номерлы РФ Хөкүмәте Карары
редакциясендә)
13. Тәрбияләүче зат 5 көн эчендә пенсия түләүне гамәлгә ашыручы органга
түбәндәгеләр хакында хәбәр итәргә тиеш:
әлеге Кагыйдәләрнең 11-нче пункты нигезендә үзенең категориясе үзгәрүе
хакында;
әлеге Кагыйдәләрнең 12-нче пункты нигезендә айлык түләүне туктауга
китергән хәлләр барлыкка килү хакында.

Хәбәр гомуми кулланылыштагы мәгълүмати-коммуникация челтәрләре, шул
исәптән бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталын кулланып, электрон
документ формасында тапшырылырга мөмкин.
14. Айлык түләү әлеге Кагыйдәләрнең 12-нче пунктында күрсәтелгән хәлләр
барлыкка килгән айдан соң килүче айның 1-нче числосыннан туктатыла.
15. 18 яшькә кадәрге инвалид баланың яки балачактан I төркем инвалидының
тору урыны үзгәргән һәм айлык түләү билгеләнгән тәрбияләүче затның аны
тәрбияләүне дәвам иткән очракта пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган айлык
түләүләрне туктата. Яңа тору урынындагы пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган
тәрбияләүче затның 18 яшькә кадәрге инвалид баланы яки балачактан I төркем
инвалидын тәрбияләүне дәвам итү хакындагы гаризасы буенча айлык түләү
туктатылган айдан соң килүче айның 1-нче числосыннан айлык түләүләрне гамәлгә
ашыруны

яңарта.

Мондый

гариза

гомуми

кулланылыштагы

мәгълүмати-

коммуникация челтәрләре, шул исәптән бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
порталын кулланып, электрон документ формасында тапшырыла ала.
Пенсия

түләүне

гамәлгә

ашыручы

орган

тәрбияләүче

заттан

әлеге

Кагыйдәләрнең 5-нче пунктындагы “е”-“з” һәм “к” пунктчаларында күрсәтелгән
документларны кабат тапшыруны таләп итәргә хокуклы.
16. Вакытында алынмаган билгеләнгән айлык түләү суммалары үткән вакыт
өчен түләнелә, ләкин аны алырга мөрәҗәгать иткәнгә кадәр 3 елдан да артык вакыт
өчен түгел.
Пенсия түләүне гамәлгә ашыручы орган гаебе буенча вакытында түләнелмәгән
айлык түләүләр суммасы срок белән чикләнелмәгән үткән вакыт өчен түләнелә.
17. Үтеп баручы айда тәрбияләүче затка түләнергә тиешле айлык түләү
суммалары

тәрбияләнүче

затның

үлеме

сәбәпле

тәрбияләүче

тарафыннан

алынмыйча калган очракта әлеге затның тиешле гаризасы нигезендә тәрбияләүче
затка түләнелә.

18. Үтеп баручы айда тәрбияләүче затка түләнергә тиешле айлык түләү
суммалары тәрбияләүче зат тарафыннан үлеме сәбәпле алынмыйча калган очракта
Рәсәй Федерациясенең гражданнар кануннары нигезендә түләнелә.

