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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карага теркәлгән Татарстан Республикасы белән дәүләт медицина 

оешмаларында концессион килешү объекты бүлмәләрендә дәвалау туклануы 

хезмәтләрен күрсәтүне күздә тоткан концессион килешү төзегән юридик затларга 

чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибен расларга. 

2. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә.  

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                    А.В.Песошин 

 
 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 10 август, 654 нче 

карары белән расланды   

 

Татарстан Республикасы белән дәүләт медицина оешмаларында концессион 

килешү объекты бүлмәләрендә дәвалау туклануы хезмәтләрен күрсәтүне күздә 

тоткан концессион килешү төзегән юридик затларга чыгымнарын каплауга 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү  

тәртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы белән дәүләт медицина 

оешмаларында концессион килешү объекты бүлмәләрендә дәвалау туклануы 

хезмәтләрен күрсәтүне күздә тоткан концессион килешү төзегән юридик затларга 

(алга таба – оешма, концессион килешү) чыгымнарын каплауга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү кагыйдәләрен билгели. 

2. Әлеге Тәртип нигезендә бирелә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы белән төп эш итүче булып Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгы тора.  

3. Субсидияләр ел саен, концессион килешү шартларында каралган вакыт 

эчендә әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга тиешле финанс елына 

һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы законында Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгына каралган бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре 

лимитлары кысаларында бирелә. 

4. Субсидияләр түбәндәгеләргә чыгымнарны кайплау максатларында бирелә: 

концессион килешү объекты бүлмәләрен җиһазлау өчен җиһазлар һәм 

инвентарь сатып алу; 

сатып алынган җиһазларны концессион килешү объекты бүлмәләрендә 

монтажлау; 

концессион килешү объекты бүлмәләрендә җиһазларга техник хезмәт күрсәтү.  

5. Субсидияләр субсидия бирү турында килешү төзү планлаштырылган айның 

беренче көненә түбәндәге таләпләргә җавап биргән оешмаларга бирелә: 

Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы белән 

төзелгән концессион килешү бар һәм оешма тарафыннан әлеге Тәртипнең 4 

пунктында күрсәтелгән концессион килешү шартлары белән каралган чыгымнарны 

гамәлгә ашыру буенча йөкләмәләр үтәлгән;  

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 

процентлар түләү буенча үтәлмәгән йөкләмәләре юк; 

Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, 

шул исәптән бүтән хокукый актлар нигезендә бирелгән, кайтару буенча түләү 

вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан Республикасы бюджеты каршында бүтән 

түләү вакыты чыккан бурычы юк; 
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оешма үзгәртеп оештыру, бетерү, банкротлык процессында түгел; 

оешма тарафыннан Татарстан Республикасы бюджеты акчасын максатка 

ярашсыз файдалану фактлар юк; 

оешма чит ил юридик заты яисә ук устав (җыелма) капиталларында теркәлү 

урыны Россия Федерациясе Финанс министрлыгы раслый торган дәүләтләр һәм 

территорияләр исемлегенә кертелгән салым салуның ташламалы салым режимы һәм 

(яки) финанс операцияләре үткәргәндә мондый юридик затларга мөнәсәбәттә 

мәгълүматны ачу яки бирү күздә тотылмаган дәүләт яки территория (оффшор 

зоналар) булган чит ил юридик затлары өлеше гомумән алганда 50 проценттан 

артып киткән россия юридик заты түгел; 

оешма әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга бүтән норматив 

хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан акча алмаган. 

6. Әлеге Тәртип нигезендә бирелә торган субсидия күләме түбәндәге формула 

буенча исәпләнә: 
n

i

i=1

S = S ,  

монда: 

S – концессион килешү шартлары белән каралган вакыт дәвамында оешмага 

бирелергә тиеш субсидиянең гомуми күләме, әмма фактта тотылган һәм расланган 

чыгымнардан артык түгел, сум; 

Si – концессион килешү шартлары нигезендә тиешле финанс елында оешмага 

бирелергә тиеш субсидия күләме, сум; 

n – концессион килешүнең гамәлдә булу вакыты, ел. 

7. Тиешле финанс елында ай саен бирелә тоган субсидия күләме түбәндәге 

формула буенча исәпләнә: 

i
гр.

S
S  = ,

m
 

монда: 

Sгр. – тиешле финанс елында ай саен бирелә тоган субсидия күләме, сум; 

m – концессион килешү нигезендә билгеләнә торган тиешле финанс елында 

субсидия күчерелгән айлар саны. 

8. Субсидия Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы белән 

оешма арасында төзелгән субсидия бирү турында килешү нигезендә, Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы раслый торган типик форма нигезендә 

концессион килешүнең гамәлдә булу вакытларында бирелә.  

Субсидия бирү турында килешүдә субсидия күләме, аның максатчан 

билгеләнеше, субсидия күчерү тәртибе һәм вакытлары, субсидия алучының 

субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүен Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы  һәм Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы тикшерүне гамәлгә ашыруга субсидия алучының ризалыгы 

(субсидия алучы дәүләт (муниципаль) унитар предприятие, устав (тупланма) 

капиталларында гавәми-хокукый берләшмәләр катнашында хуҗалык иптәшлеге һәм 

җәмгыяте, шулай ук устав (тупланма) капиталларында мондый хуҗалык 
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иптәшлекләре һәм җәмгыятьләре катнашында коммерциячел оешмалар булган 

очраклардан тыш), субсидия алучының әлеге Тәртип һәм төзелә торган шартнамә 

шартларын үтәү йөкләмәләре, килешү шартларын бозган өчен җаваплылык карала.  

Килешү Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

тарафыннна субсидия бирү турында кара кадул ителгән көннән соң эш көннәрендә 

исәпләнгән 10 көн эчендә төзелә. 

9. Субсидия алу өчен оешма Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгына түбәндәге документларны тапшыра: 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыгы белән 

расланган форма буенча субсидия бирү турында гариза; 

концессион килешү күчермәсе; 

әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән һәм субсидия исәбеннән кайтарыла 

торган гамәлдә тотылган чыгымнарны раслый торган документлар, аларның 

концессион килешүдә билгеләнгән зурлыктан артмый торган күләмен нигезләп 

(оешма җитәкчесе һәм баш хисапчы (булганда) тарафыннан таныкланган җиһазлар 

сату-алу шартнамәләре, эшләр башкаруга шартнамәләр, накладнойлар, җыелма 

смета исәпләре, башкарылган эшләр актлары һ.б.ш. күчермәләре);  

оешма әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга бүтән норматив 

хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан акча алмауны 

раслый торган документлар; 

субсидия алучының салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, 

пенялар, штрафлар, процентлар түләү буенча үтәлмәгән йөкләмәләре юклыкны 

раслый торган салым органы белешмәсе; 

субсидия алучы җитәкчесе һәм баш хисапчы (булганда) имза куйган һәм  

субсидия алучының мөһере (булганда) белән беркетелгән субсидия алучы үзгәртеп 

оештыру, бетерү, банкротлык процессында түгеллекне раслый торган белешмә; 

элек  бирелгән Татарстан Республикасы бюджеты акчасын максатка ярашлы 

файдаланмау фактлары булмауны раслый торган документ; 

Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, 

шул исәптән бүтән хокукый актлар нигезендә бирелгән, кайтару буенча түләү 

вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан Республикасы бюджеты каршында бүтән 

түләү вакыты чыккан бурычы юклыкны раслый торган документлар. 

10. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы: 

субсидия бирү турында гаризаны кергән көненнән соң бер эш көне эчендә 

терки; 

гаризаны теркәгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 30 көн эчендә 

тапшырылган документларны әлеге Тәртип таләпләренә туры килүгә тикшерә һәм 

субсидия бирү турында яки субсидия бирүдән баш тарту турында карар кабул итә. 

Кабул ителгән карар нәтиҗәләре турында хәбәрнамә тиешле карар кабул 

ителгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән биш көн эчендә Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан оешмага җибәрелә.  

11. Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигезләр түбәндәгеләр: 

концессион килешүне өзү; 
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әлеге Тәртипнең 9 пунктында каралган документларны тапшырмау (тулы 

күләмдә тапшырмау); 

оешманың әлеге Тәртипнең 5 пунктында билгеләнгән таләпләргә туры 

килмәве; 

оешма тапшырган әлеге Тәртипнең 9 пунктында күрсәтелгән 

документлардагы мәгълүматның дөрес булмавы. 

12. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм субсидия 

алучы субсидия бирү турында килешүгә имза куйганнан соң Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы агымдагы айның 15енә кадәр тигез өлешләрдә 

финанслауның чик дәрәҗәләрен Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгына җиткерә.  

13. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы ай саен, тиешле 

айның 20 сенә кадәр, әмма субсидия бирү турында карар кабул ителгәннән соң 10 

эш көненнән дә соңга калмыйча әлеге акчаны субсидия алучының кредит 

оешмасында ачылган исәп-хисап счетына күчерә.  

14. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы ай саен, хисап 

чорыннан соң килүче айның 25 енә кадәр Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгына Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белән килештереп раслаган форма 

буенча субсидия алучыга субсидия күчерү турында хисап тапшыра.  

15. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм дәүләт 

финанс контроле органнары законнар нигезендә субсидия бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен субсидия алучы тарафыннан үтәлүен тикшрүне гамәлгә 

ашыра.  

16. Субсидия алучы субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен 

бозган, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына тапшырылган 

мәгълүматларның дөрес булмаганы өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә 

җавап тота.  

17. Субсидия алучы тарафыннан субсидия алу өчен дөрес булмаган 

мәгълүматлар тапшырылган, үткәрелгән тикшерүләр фактлары буенча бозулар 

билгеле булган, субсидия бирү турында килешү шартлары, шулай ук концессион 

килешү  шартлары бозылган очракларда субсидия Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгының һәм (яки) дәүләт финанс контроле 

органнарының тиешле таләбен алган көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 30 көн 

эчендә субсидия алучы тарафыннан Татарстан Республикасы бюджетына кире 

кайтарылырга тиеш. 

18. Әлеге Тәртипнең 17 пунктында күрсәтелгән вакытта субсидия Татарстан 

Республикасы бюджетына кире кайтарылмаган очракта субсидия акчасы субсидияне 

кире кайтару вакыты узган көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән җиде көн эчендә 

законнар нигезендә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

тарафыннан субсидия алучыдан алынырга тиеш.  

 

________________________________ 


