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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Беренче бала тууга (ул-

лыкка алынуга) бəйле рəвештə, айлык 

түлəүне билгелəү һəм гамəлгə ашыру 

буенча тапшырылган Россия Федерациясе 

вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен Та-

тарстан Республикасы бюджетына феде-

раль бюджеттан субвенциялəр тоту ка-

гыйдəлəрен раслау турында» 2018 ел,  

15 март, 154 нче карары белəн расланган 

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 кагыйдəлəренə 

үзгəрешлəр кертү хакында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРƏ: 
 
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Беренче бала тууга 

(уллыкка алынуга) бəйле рəвештə, айлык түлəүне билгелəү һəм гамəлгə ашыру 
буенча тапшырылган Россия Федерациясе вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен Та-
тарстан Республикасы бюджетына федераль бюджеттан субвенциялəр тоту ка-
гыйдəлəрен раслау турында» 2018 ел, 15 март, 154 нче карары белəн расланган Бе-
ренче 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 субвенци-
ялəр тоту кагыйдəлəренə түбəндəге үзгəрешлəрне кертергə: 

5 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга; 
6 нчы һəм 7 нче пунктларны түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
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«6. Министрлык Казначылыктан субвенцияне финаслауның иң чик 
күлəмнəрен ирештерүгə чыгымнар расписаниесен алганнан соң биш эш кɵне эчендə 
алга таба гражданнарның Россия кредит оешмаларында ачылган шəхси исəплəренə 
күчерү ɵчен «Республика матди ярдəм (компенсация түлəүлəре) үзəге» дəүлəт казна 
учреждениесенə (алга таба – Үзəк) субвенцияне финаслауның иң чик күлəмнəрен 
ирештерүгə чыгымнар расписаниесен Казанчылыкка кертə. 

7. Субвенция күлəменең 1,5 проценты чиклəрендə субвенция акчасы 

исəбеннəн түбəндəгелəр гамəлгə ашырылырга мөмкин: 

айлык түлəүне илтеп тапшыру буенча хезмəт күрсəтүлəргə түлəү чыгымнары; 

тапшырылган Россия Федерациясе вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга бəйле 

рəвештə, Министрлык һəм Үзəк эшчəнлеген тəэмин итүгə бəйле булган акча сарыф 

итүлəрне компенсациялəү чыгымнары.»; 

түбəндəге эчтəлекле 71 нче пункт өстəргə: 

«71. Үзəк Министрлыкка түбəндəгелəрне кертə: 

квартал саен, планлаштырыла торган кварталга кадəр килə торган айның 8 енə 

кадəр – айлык түлəүгə Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарын финанслар 

белəн тəэмин итү өчен түлəүлəрнең фаразланган саны буенча мəгълүматны; 

ай саен, хисап аеннан соң килүче айның 8 еннəн дə соңга калмыйча, – 

финанслар белəн тəэмин итү чыганагы булып субвенция булган Татарстан 

Республикасы  бюджеты чыгымнары турындагы хисапны (алучыларның факттагы 

санын һəм билгелəнгəн һəм түлəнгəн айлык түлəүлəр санын күрсəтеп).»; 

9 нчы пунктта «8 нче пунктында» сүзлəрен «71 нче һəм 8 нче пунктларында» 

сүзлəренə алыштырырга; 

11 нче пунктны түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 

«11. Министрлык һəм Үзəк кертелə торган хисап мəгълүматлары дɵрес 

булмаган һəм субвенциялəрне максатчан файдаланмаган ɵчен законнар нигезендə 

җавап бирə.». 

2. Бу карарның гамəле 2018 елның 1 июненнəн барлыкка килгəн хокук 

мөнəсəбəтлəренə кагыла (гамəллəре 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгəн 

хокук мөнəсəбəтлəренə кагыла торган 1 нче пунктның бишенче – җиденче 

абзацларыннан тыш) дип билгелəргə. 
 
 
 

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры                                                                                       А.В.Песошин 


