Sosial müdafiəsiz ailələr və Mİ şəxlər hansı halda və nə miqdarda təzminat
alacaqlar
1. Bizim ailəmizim reytinq balı 65000-dən 100001-dəkdir, bizə hər hansısa yardım
düşürmü?
Əgər sizin ailənizin “sosial müdafiəsiz ailələrin vahid məlumat bazasında” balı 65000-dən
100001-dəkdirsə, 2020-ci ilin may ayının birindən 6 ay ərzində ailənin hər bir üzvü 35 ları
alacaq. Bir və iki üzvlü ailələr istisna hesab edilir, yeni bir üzvli ailəyə 70 lari miqdarinda
təzminat veriləcək, iki üzvlü ailəyə isə 90 lari.

2. Sosial müdafiəsiz ailələrin məlumat bazasında qeydiyyatdayıq, 100001-dək reytinq
balımız var və 16 yaşınadək üç üşağmız var, bizə hər hansısa yardım düşürmü?
Sosial müdafiəsiz ailələrin məlumat bazasında qeydiyyatda olan, 100001-dək reytinq balı olan
ailələr, hansıların ki, 3 və ya 3-dən çox 0-16 yaş arası üşaqları var 2020-ci ilin may ayından 6
ay müddətində ayda 100 ları təzminat alacaqlar.

3. Məhtut imkanlı şəxsəm, təzminat almaq hüququm varmı?
Əgər siz kəskin göstəricisi olan məhtut imkanlı şəxsəniz və ya məhtut imkanlı üşaxsaniz 2020-ci
ilin maya ayından 6 ay müddətində sizə 100 larilik yardım veriləcək.

4. Sosial müdafiəsiz ailələr/Mİ şəxslər üçün nəzərdə tutulan təzminatın təyin edilməsi üçün
kimə və nə vax müraciyyət edim?
Əgər siz artıq sosial müdafiəsiz ailələrin vahid məlumat bazasında qeydiyyatdasızsa və ya/və
Mİ şəxs statusunuz artıq var, harasa ərizə yazmaq öhtəliyiniz yoxdur. Sosial Xidmət Agentliyi
özü təzminat alası ailələri/şəxsləri müəyyən edəcək və təzminat sizə sosial paketlə/dövlət
təzminatı ilə birlikdə və ya/və sosial yarımla birlikdə köçürüləcək.

5. Əgər 2020-ci ilin 1 may tarixindən sonra (15 may tarixində) mənim ailəmə 66 000 bal
verilibsə, hər ay 100 larilik təzminat alabiləcəmi?
Bele olduğu halda sizə təzminat reytinq balın verildiyi ayın sonrakı ayından veriləcək (qeyd
olunan halda iyundan), bu proqramla nəzərdə tutulan təzminat müddətində qalan aylarda
(oktyabr ayıda daxil olmaqla).

6. 2020-ci ilin 1 may tarixindən sonra (1 iyul tarixində) kəskin məhtut imkanlı şəxs
ststusum olduğu müəyyən edildi, hər ay 100 larilik təzminat alabiləcəmi?
1 may tarixindən sonra kəskin məhtut imkanlı şəxs statusu və ya məhtut imkanlı uşaq ststusu
təyin edildiyi halda, eyni zamanda bu statuslarla müraciyyət olduğu halda, təzminat şəxsin
özünün/onun qanuni nümayəndəsinin xidmət agentliyinə ərizəni və sosial tibbi ekspertiza aktının
çıxarışını yazılı və ya elekron formada təqdim etdiyi ayın sonrakı ayının birindən veriləcək, bu
proqramla nəzərdə tutulan təzmian müddətində qalan aylarda.

7. Bizim ailəmiz 5 üzvdən ibarətdir, onlarda 3 nəfəri 16 yaşadək uşaqdır, ailəmizin
reytinq balı 67 000-dir və ailə üzlərmizdən birinin kəskin surətli məhtut imkanlı şəxs
statusu var. Buna nəzərə alarsaq, hər üç təzminatı bir yerdə alabilmə hüququm varmı?
Qeyd olunan hal mövcud olarsa, hər üç əsasa görə (sosial müdafiəsiz ailələr üçün və Mİ şəxslər
üçün) nəzərdə tutulan təzminatı bir yerdə almağınız məhtutlaşdırılmır. Bele olduğu halda sizin
hüquqnuz var ki, 2020-ci ilin may ayınından 6 ay müddətində ayda 100 lari təzminat alacaqsınız
(3 yetkinlik yaşına çatmayan uşaq və 100 000-dək balınız olması əsasınd) + hər ailə üzvünə 35
lari miqdarında təzminat (cəmdə 175 lari) may ayının birindən 6 ay müddətində + kəskin surətli
məhtut imkanlı şəxs paralel olaraq 2020-ci ilin may ayından 6 ay meddətində hər ay 100 lari
təzminat alabilər.

8. Bizim ailəmiz sosial müdafiəsiz ailələrin vahihid bazasında qeydiyyatdadır və sosial
yardım alırıq. Təzminat alarıqsa bu bizim ailəmizin reytinq balına təsir göstərəcəkmi?
Xeyri, təsir göstərməyəcək, çünki yuxarıda qeyd olunan əsaslarla təzminat alındığı halda, alınan
məbləğ ailələrin reytiq balları müəyyən edilən zaman nəzərə alınmayacax.

9. 1 may tarixindən mənə təzminat ayrılıb, cünki ailəmizin reytinq balı 100 000 dən aşağı
idi və 3 yetkinlik yaşına çatmamış uşağmız var (16 yaşdan aşağı). Uşaxlardan birinin
17 yaşı iyul ayında tamam olur. Buna görə bizə ayrılan 100 larilik təzminatın verilməsi
kəsiləcəkmi?
Xeyir, çünki sosial müdafiəsiz ailələrə verilən təzminat bütün müddət üzrə saxlanılır və təzminat
aldıqdan sonrakı müddətdə ailənin 0-16 yaş arası uşaqlarının sayının dəyişməsi təzminatın
verilməsini kəsmir/dayandırmır.

