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Тимер юл һәм су транспорты өлкәсендә 

аерым чараларны тормышка ашыруга 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән субсидияләр бирү турында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән түбәндәгеләрне расларга: 

Шәһәр яны элемтәсендә тимер юл транспортында пассажирлар йөртүгә 

тарифларны дәүләт җайга салуы белән бәйле, шулай ук гражданнарның арым 

категорияләренә юлда йөрү өчен түләү буенча ташламалар бирү белән бәйле ким 

алынган керемнәрен каплауга тимер юл транспорты оешмаларына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе; 

Шәһәр яны элемтәсендә су транспортында пассажирлар йөртүгә тарифларны 

дәүләт җайга салуы белән бәйле, шулай ук гражданнарның аерым категорияләренә 

юлда йөрү өчен түләү буенча ташламалар бирү белән бәйле ким алынган 

керемнәрен каплауга су транспорты оешмаларына Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе. 

2. Түбәндәгеләр үз көчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Тимер юл һәм елга 

транспорты өлкәсендә аерым чараларны тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджетында каралган акчаны бирү һәм тоту тәртибен раслау 

турында» 2007 ел, 20 апрель, 138 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Тимер юл һәм елга 

транспорты өлкәсендә аерым чараларны тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасы бюджетында каралган акчаны бирү һәм тоту тәртибен раслау 

турында» 2007 ел, 20 апрель, 138 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында»  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 ел, 10 июнь, 387 нче 

карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Тимер юл һәм елга 

транспорты өлкәсендә аерым чараларны тормышка ашыруга Татарстан 
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Республикасы бюджетында каралган акчаны бирү һәм тоту тәртибен раслау 

турында» 2007 ел, 20 апрель, 138 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 24 сентябрь, 768 нче 

карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2008 елга Татарстан 

Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законын тормышка 

ашыру чаралары хакында» 2007 ел, 26 декабрь, 744 нче карарының 4 пунктындагы 

унөченче абзац; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2009 елга һәм 2010 һәм 

2011 елларның план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2009 ел, 14 гыйнвар, 

10/1 нче карарының 5 пунктындагы унөченче абзац; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2010 елга Татарстан 

Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законын тормышка 

ашыру чаралары хакында» 2009 ел, 24 декабрь, 880 нче карарының 5 пунктындагы 

унберенче абзац; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2011 елга һәм 2012 һәм 

2013 елларның план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2010 ел, 27 гыйнвар, 

1122 нче карарының 5 пунктындагы унынчы абзац; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2012 елга һәм 2013 һәм 

2014 елларның план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2011 ел, 5 декабрь, 994 

нче карарының 5 пунктындагы унынчы абзац; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2013 елга һәм 2014 һәм 

2015 елларның план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2012 ел, 11 декабрь, 

1078 нче карарының 5 пунктындагы сигезенче абзац; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 елга һәм 2015 һәм 

2016 елларның план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2013 ел, 10 декабрь, 

964 нче карарының 5 пунктындагы алтынчы абзац; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015 елга һәм 2016 һәм 

2017 елларның план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2014 ел, 25 декабрь, 

1027 нче карарына 1 нче кушымтаның 5 пункты; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2016 елга Татарстан 

Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законын тормышка 

ашыру чаралары хакында» 2015 ел, 21 декабрь, 962 нче карарына 1 нче кушымтаның 

5 пункты; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга һәм 2018 һәм 

2019 елларның план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2016 ел, 21 декабрь, 

963 нче карарына1 нче кушымтаның 1 пунктындагы бишенче абзац. 

3. Бу карар 2018 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә.  
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4. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына йөкләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


