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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2008 – 2010 елларда 

гражданнарга бер тапкыр бирелә торган 

дәүләт пособиеләрен һәм вакцинациядән соң 

өзлеккәндә айлык акчалата компенсацияләр 

түләү вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен 

федераль бюджеттан Татарстан Республикасы 

бюджетына субвенцияләр рәвешендә бирелә 

торган акчадан файдалану тәртибен раслау 

турында» 2005 ел, 6 декабрь, 570 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2008 – 2010 елларда 

гражданнарга бер тапкыр бирелә торган дәүләт пособиеләрен һәм вакцинациядән 

соң өзлеккәндә айлык акчалата компенсацияләр түләү вәкаләтләрен тормышка 

ашыру өчен федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына 

субвенцияләр рәвешендә бирелә торган акчадан файдалану тәртибен раслау 

турында» 2005 ел, 6 декабрь, 570 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2017 ел, 27 декабрь, 1061 нче; 2016 ел, 21 декабрь, 963 

нче; 2015 ел, 21 декабрь, 962 нче; 2014 ел, 25 декабрь, 1027 нче; 2013 ел, 10 декабрь, 

964 нче; 2013 ел, 12 март, 157 нче; 2012 ел, 11 декабрь. 1078 нче; 2008 ел, 21 май, 

330 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исемендә «2008 – 2010 елларда» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 пунктта «2008 – 2010 елларда» сүзләрен төшереп калдырырга; 

әлеге карар белән расланган 2008 – 2010 елларда гражданнарга бер тапкыр 

бирелә торган дәүләт пособиеләрен һәм вакцинациядән соң өзлеккәндә айлык 

акчалата компенсацияләр түләү вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен федераль 

бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына субвенцияләр рәвешендә бирелә 

торган акчадан файдалану тәртибендә: 

Тәртип исемендә «2008 – 2010 елларда» сүзләрен төшереп калдырырга; 
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1 пунктта «2008 – 2010 елларда» сүзләрен төшереп калдырырга; 

3 пункт үз көчен югалткан дип танырга; 

5 һәм 6 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Федераль казначылык 

идарәсеннән бюджет йөкләмәләре лимитлары һәм субвенцияне финанслауның чик 

күләмнәре турында мәгълүматны алган көннән соң биш эш көне эчендә Федераль 

казначылык идарәсенә Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министрлыгы гаризасы буенча аңа субвенцияне 

финанслауның чик күләмнәренә җиткерүгә чыгым җәдвалын тапшыра.  
6. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгы Федераль казначылык идарәсеннән субвенцияне финанслауның 
чик күләмнәренә җиткерүгә чыгым җәдвалын алган көннән соң биш эш көне эчендә 
Федераль казначылык идарәсенә алга таба гражданнарның вәкаләтле банклардагы 
шәхси счетларына күчерү яки почта элемтәсе оешмалары аша яшәү урыны буенча 
алып барып бирүне гамәлгә ашыру өчен «Республика матди ярдәм (компенсация 
түләүләре) үзәге» дәүләт казна учреждениесенә (алга таба – Үзәк) субвенцияне 
финанслауның чик күләмнәренә җиткерүгә чыгым җәдвалын тапшыра.»; 

түбәндәге эчтәлекле 61 пункт өстәргә: 
«61. Үзәк квартал саен, хисап чорыннан соң килә торган айның 11 еннән дә 

соңга калмыйча Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгына вакцина ясаганнан соң өзлегүләр булганда бер 
тапкыр бирелә торган дәүләт пособиеләре һәм айлык акчалата компенсацияләр 
алуга хокукы булган гражданнар санын, алучылар категорияләрен, шулай ук Россия 
Федерациясе Финанс министрлыгы билгеләгән форма буенча башкарылган 
чыгымнар зурлыгын һәм Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы 
раслаган исемлек буенча вакцина ясаганнан соң өзлегүләр булганда бер тапкыр 
бирелә торган дәүләт пособиеләре һәм айлык акчалата компенсацияләр түләнгән 
гражданнар турында мәгълүматларны күрсәтеп, бирелгән субвенцияләрне тоту 
турында хисап тапшыра.»; 

7 пунктта: 

икенче абзацта «айның 10 сыннан да соңга калмыйча» сүзләрен  «айның 15 

еннән дә соңга калмыйча» сүзләренә алмаштырырга, «Татарстан Республикасының 

Финанс министрлыгына» сүзләреннән соң  «һәм Россия Федерациясенең 

Сәламәтлек саклау министрлыгына» сүзләрен өстәргә;   

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«квартал саен, хисап чорыннан соң килүче айның 15 еннән дә соңга калмыйча, 

Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы раслаган исемлек буенча 

түләү бирелгән гражданнар турында Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау 

министрлыгына һәм Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеген  саклау 

өлкәсендә күзәтчелек итү федераль хезмәтенә мәгълүматлар кертергә.»; 

8 пунктта «һәм Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш федераль агентлыгына» 

сүзләрен төшереп калдырырга. 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


