
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ел, 28 декабрь 1066 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Украина территориясен 

ташлап китәргә мәҗбүр булган һәм 

Россия Федерациясе территориясенә 

кичектергесез тәртиптә күпләп килгән 

Украина гражданнарына һәм Украина 

территориясендә даими яшәгән 

гражданлыгы булмаган затларга 2014 

елда Татарстан Республикасы медицина 

оешмалары тарафыннан медицина 

ярдәме күрсәтүгә бәйле булган 

чыгымнарны, шулай ук әлеге затларга 

эпидемия күрсәткечләре буенча 

профилактика прививкалары 

календарена кертелгән профилактика 

прививкаларын ясау чыгымнарын 

компенсацияләү өчен федераль 

бюджеттан Татарстан Республикасы 

бюджетына башка бюджетара 

трансфертлар рәвешендә бирелә торган 

акчадан файдалану тәртибен раслау 

турында» 2014 ел, 29 декабрь, 1051 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Украина территориясен 

ташлап китәргә мәҗбүр булган һәм Россия Федерациясе территориясенә 

кичектергесез тәртиптә күпләп килгән Украина гражданнарына һәм Украина 

территориясендә даими яшәгән гражданлыгы булмаган затларга 2014 – 2015 елларда 
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Татарстан Республикасы медицина оешмалары тарафыннан медицина ярдәме 

күрсәтүгә бәйле булган чыгымнарны, шулай ук әлеге затларга эпидемия 

күрсәткечләре буенча профилактика прививкалары календарена кертелгән 

профилактика прививкаларын ясау чыгымнарын компенсацияләү өчен федераль 

бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына башка бюджетара трансфертлар 

рәвешендә бирелә торган акчадан файдалану тәртибен раслау турында» 2014 ел, 29 

декабрь, 1051 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2015 ел, 19 октябрь, 784 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә, преамбулада, 1 һәм 2 пунктларда «2014 – 2015 елларда» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 

әлеге карар белән расланган Украина территориясен ташлап китәргә мәҗбүр 

булган һәм Россия Федерациясе территориясенә кичектергесез тәртиптә күпләп 

килгән Украина гражданнарына һәм Украина территориясендә даими яшәгән 

гражданлыгы булмаган затларга 2014 – 2015 елларда Татарстан Республикасы 

медицина оешмалары тарафыннан медицина ярдәме күрсәтүгә бәйле булган 

чыгымнарны, шулай ук әлеге затларга эпидемия күрсәткечләре буенча 

профилактика прививкалары календарена кертелгән профилактика прививкаларын 

ясау чыгымнарын компенсацияләү өчен федераль бюджеттан Татарстан 

Республикасы бюджетына башка бюджетара трансфертлар рәвешендә бирелә торган 

акчадан файдалану тәртибендә: 

исемендә һәм 1 пунктта «2014 – 2015 елларда» сүзләрен төшереп калдырырга. 

 

 

 
Татарстан Республикасы 
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