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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2018 елга һәм 2019 һәм 

2020 елларга план чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты турында» 

Татарстан Республикасы Законын 

тормышка ашыру чаралары хакында» 2017 

ел, 27 декабрь, 1061 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

бюджетыннан җирле бюджетларга бирелә 

торган максатчан билгеләнештәге, аларны 

күчерү буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы белән баш эш итүчеләр 

кабул иткән карар нигезендә Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасын алучы 

вәкаләтләрен 2018 елда  Федераль 

казначылыкның Татарстан Республикасы 

буенча идарәсенә тапшырган бюджетара 

трансфертлар исемлегенә үзгәреш кертү 

хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елга һәм 2019 һәм 

2020 елларга план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2017 ел, 27 декабрь, 

1061 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 

26 февраль, 122 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга бирелә торган 

максатчан билгеләнештәге, аларны күчерү буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы белән баш эш итүчеләр кабул иткән карар нигезендә Татарстан 
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Республикасы бюджеты акчасын алучы вәкаләтләрен 2018 елда  Федераль 

казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарәсенә тапшырган бюджетара 

трансфертлар исемлегенә, аны яңа редакциядә бәян итеп (карарга теркәлә), үзгәреш 

кертергә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 27 декабрь, 1061 нче 

карары белән расланды  

(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 12 апрель, 239 нчы 

карары редакциясендә)  

 

Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга бирелә торган 

максатчан билгеләнештәге, аларны күчерү буенча Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы белән баш эш итүчеләр кабул иткән карар нигезендә 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасын алучы вәкаләтләрен 2018 елда  

Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарәсенә 

тапшырган бюджетара трансфертлар  

исемлеге 

 

 

Бюджетара трансферт исеме Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы белән баш 

эш итүче исеме 

Граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алуга 

бюджетларга субвенцияләр 

Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы  

Хәрби комиссариатлар булмаган территорияләрдә 

беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыруга 

бюджетларга субвенцияләр 

Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы  

Россия Федерациясендә гомум юрисдикциядәге 

федераль судларның хөкемче утырышчыларына 

кандидатлар исемлекләрен төзү (үзгәрешләр 

кертү) буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга 

бюджетларга субвенцияләр 

Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы  

Мәдәният тармагына булышлык күрсәтүгә 

бюджетларга субсидияләр  

Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгы 

Халкы 300 мең кешегә кадәр булган торак 

пунктларда муниципаль театрларның иҗади 

эшчәнлегенә булышлык күрсәтүгә һәм матди-

техник базаларны ныгытуга бюджетларга 

субсидияләр 

Татарстан Республикасы 

Мәдәният министрлыгы 

Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

чараларын тормышка ашыруга бюджетларга 

субсидияләр 

Татарстан Республикасының 

Яшьләр эшләре һәм спорт  

министрлыгы  

Авыл территорияләрен тотрыклы үстерү Татарстан Республикасының 
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чараларын тормышка ашыруга бюджетларга 

субсидияләр  

Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгы  

Муниципаль милек объектларына капиталь 

кертемнәрне финанслашуга бюджетларга 

субсидияләр 

Татарстан Республикасының 

Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы  

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


