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Беренче бала тууга (уллыкка алынуга) 

бəйле рəвештə, айлык түлəүне билгелəү 

һəм гамəлгə ашыру буенча тапшырылган 

Россия Федерациясе вəкалəтлəрен тор-

мышка ашыру ɵчен Татарстан Республи-

касы бюджетына федераль бюджеттан 

субвенциялəр тоту кагыйдəлəрен раслау 

турында 
 
 

Россия Федерациясе Хɵкүмəтенең «Беренче бала тууга (уллыкка алынуга) 
бəйле рəвештə, айлык түлəүне билгелəү һəм гамəлгə ашыру буенча тапшырылган 
Россия Федерациясе вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен Россия Федерациясе субъ-
ектлары бюджетына һəм Байконур шəһəре бюджетына федераль бюджеттан субвен-
циялəр бирү тəртибе турында» 2017 ел, 30 декабрь, 1704 нче карары нигезендə, Та-
тарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРƏ: 

 
1. Бу карарга теркəлгəн Беренче бала тууга (уллыкка алынуга) бəйле рəвештə, 

айлык түлəүне билгелəү һəм гамəлгə ашыру буенча тапшырылган Россия Федераци-
ясе вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен Татарстан Республикасы бюджетына феде-
раль бюджеттан субвенциялəр тоту кагыйдəлəрен расларга. 

2. Бу карарның үтəлешен тикшерүдə тотуны Татарстан Республикасының 

Хезмəт, халыкны эш белəн тəэмин итү һəм социаль яклау министрлыгына һəм 

Татарстан Республикасының Финанс министрлыгына йөклəргə. 
3. Бу карарның гамəле 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгəн хокук 

мɵнəсəбəтлəренə кагыла дип билгелəргə. 
 
 

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры                                                                                    А.В.Песошин 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 15 март, 154 нче  

карары белəн расланды 

 
 

Беренче бала тууга (уллыкка алынуга) бəйле рəвештə, 

айлык түлəүне билгелəү һəм гамəлгə ашыру буенча тапшырылган 

Россия Федерациясе вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен  

Татарстан Республикасы бюджетына федераль бюджеттан субвенциялəр тоту 

кагыйдəлəре 

 

 

1. Бу Кагыйдəлəр «Балалары булган гаилəлəргə айлык түлəүлəр турында»  

2017 ел, 28 декабрь, ФЗ-418 нче Федераль законның 1 статьясындагы 2 ɵлеш ниге-

зендə айлык түлəүлəр алуга хокуклы гражданнарга, беренче бала тууга (уллыкка 

алынуга) бəйле рəвештə, айлык түлəүне билгелəү һəм гамəлгə ашыру буенча тапшы-

рылган Россия Федерациясе вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен Татарстан Респуб-

ликасы бюджетына федераль бюджеттан субвенциялəр (алга таба – субвенциялəр, 

айлык түлəү) тоту тəртибен билгели. 

2. Субвенциялəрне тоту бу Кагыйдəлəрнең 1 нче пунктында күрсəтелгəн макс-

атлар ɵчен Россия Федерациясенең Хезмəт һəм социаль яклау министрлыгы тара-

фыннан ирештерелгəн бюджет ассигнованиелəре һəм бюджет йɵклəмəлəре лимит-

лары чиклəрендə гамəлгə ашырыла. 
3. Татарстан Республикасының Хезмəт, халыкны эш белəн тəэмин итү һəм со-

циаль яклау министрлыгы (алга таба – Министрлык) ай саен, сигезенə кадəр, Татар-
стан Республикасының Финанс министрлыгына айлык түлəү чыгымнарын финан-
слар белəн тəэмин итүгə гариза (алга таба – гариза) җибəрə. 

4. Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы Федераль казна-
чылыкның Татарстан Республикасы буенча идарəсеннəн (алга таба – Казначылык) 
бюджет йɵклəмəлəре лимитлары һəм субвенциялəрне финанслауның иң чик 
күлəмнəре турында мəгълүмат алганнан соң биш эш кɵне эчендə Министрлыкка 
аның гаризалары буенча финаслауның иң чик күлəмнəрен ирештерү ɵчен чыгым 
расписаниесен Казначылыкка кертə. 

5. Субвенциялəрне тоту Министрлык тарафыннан Казначылыкта ачылган 
шəхси исəплəр аша гамəлгə ашырыла. 

6. Министрлык Казначылыктан субвенциялəрне финаслауның иң чик 
күлəмнəрен ирештерү ɵчен чыгым расписаниесен алганнан соң биш эш кɵне эчендə 
алга таба гражданнарның Россия кредит оешмаларында ачылган шəхси исəплəренə 
күчерү ɵчен Казанчылыкка касса чыгымы турында гариза кертə. 

7. Министрлыкның тапшырылган Россия Федерациясе вəкалəтлəрен гамəлгə 

ашыруга бəйле булган эшчəнлеген тəэмин итү чыгымнарын компенсациялəү 

чыгымнары субвенция хисабыннан Татарстан Республикасы бюджетыннан айлык 

түлəү рəвешендə түлəнелгəн акчаның 1,5 проценты чиклəрендə гамəлгə ашырылыр-

га мɵмкин. 

8. Министрлык тарафыннан түбəндəгелəр кертелə: 
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Россия Федерациясенең Хезмəт һəм социаль яклау министрлыгына: 

квартал саен, планлаштырыла торган квартал алдыннан килə торган айның  

10 ысына кадəр – айлык түлəү ɵчен Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын 

финанслар белəн тəэмин итүгə гариза; 

ай саен, хисап аеннан соң килə торган айның 10 ысыннан да соңга калмыйча, – 

финанслар белəн тəэмин итү чыганагы субвенция булган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары турында хисап (алучыларның факттагы санын һəм бил-

гелəнгəн һəм гамəлгə ашырылган айлык түлəүлəр санын күрсəтеп); 

Татарстан Республикасының Финанс министрлыгына: 

ай саен, хисап аеннан соң килə торган айның 10 ысыннан да соңга калмыйча, – 

финанслар белəн тəэмин итү чыганагы субвенция булган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары турында хисап (алучыларның факттагы санын һəм бил-

гелəнгəн һəм гамəлгə ашырылган айлык түлəүлəр санын күрсəтеп). 

9. Бу Кагыйдəлəрнең 8 нче пунктында күрсəтелгəн гариза һəм хисаплар Россия 

Федерациясенең Хезмəт һəм социаль яклау министрлыгы тарафыннан расланган 

формалар буенча кертелə. 

10. Субвенциялəр җитəрлек күлəмдə булмаганда Министрлык, агымдагы фи-

нанс елының 15 октябреннəн дə соңга калмыйча, бүленми калган резерв акчасын 

бирү турындагы үтенеч белəн Россия Федерациясенең Хезмəт һəм социаль яклау 

министрлыгына мɵрəҗəгать итə. 

11. Министрлык кертелə торган хисап мəгълүматларының дɵрес булмавы һəм 

субвенциялəрне максатчан файдаланмау ɵчен законнар нигезендə җавап бирə. 

12. Бирелгəн субвенциялəрне максатчан файдалануны тикшерүдə тоту Ми-

нистрлык тарафыннан гамəлгə ашырыла. 

 

 

______________________________________ 

 

 


