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Медицина оешмаларының балалар поли-

клиникалары һәм балалар поликлиника 

бүлекләренең матди-техник базасын 

үстерү чараларын тормышка ашыру 

чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү 

тәртибен раслау турында 

 

 

«Сәламәтлек саклауны үстерү» Россия Федерациясе дәүләт программасына 

үзгәрешләр кертү турында» 2018 ел, 1 март, 210 нчы Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең карары нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Бу карарга теркәлгән Медицина оешмаларының балалар поликлиникалары 

һәм балалар поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү чараларын 

тормышка ашыру чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү тәртибен расларга. 

2. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                        А.В.Песошин 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 22 сентябрь, 823 нче 

карары белән расланды  

 

Медицина оешмаларының балалар поликлиникалары һәм  

балалар поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү чараларын 

тормышка ашыру чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү 

ТӘРТИБЕ 

 

1. Бу Тәртип медицина оешмаларының балалар поликлиникалары һәм балалар 

поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү чараларын тормышка 

ашыру чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү механизмын билгели. 

2. Медицина оешмаларының балалар поликлиникалары һәм балалар 

поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү чараларын тормышка 

ашыру чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының медицина оешмаларының балалар поликлиникалары һәм 

балалар поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын үстерү чараларын үз 

эченә алган «2020 елга кадәр Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау 

системасын үстерү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 1 июль, 461 нче 

карары белән расланган «2020 елга кадәр Татарстан Республикасының сәламәтлек 

саклау системасын үстерү» Татарстан Республикасы дәүләт программасы 

чыгымнарын финанслашу максатларында, федераль бюджеттан Татарстан 

Республикасы бюджетына бирелә торган субсидия һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

3. Бу Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән акча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгына 

бирелә. 

4. Акчаны сарыф итү Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау 

министрлыгы тарафыннан Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы 

буенча идарәсендә ачылган шәхси исәп аша гамәлгә ашырыла. 

5. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы түбәндәге 

чараларны финанслар белән тәэмин итүгә акча җибәрә: 

федераль бюджеттан субсидияне – Татарстан Республикасының дәүләт 

медицина оешмалары өчен медицина эшләнмәләре сатып алуга; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасын – Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларының балалар поликлиникаларын һәм балалар поликлиника 

бүлекләрен медицина эшләнмәләре белән тулысынча тәэмин итүгә. 

6. Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы иң чик финанслау 

күләмнәрен Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгына тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджетында каралган 

бюджет ассигнованиеләре күләмнәре чикләрендә, Россия Федерациясенең 

Сәламәтлек саклау министрлыгы иң чик финанслау күләмнәрен җиткергәннән соң 

расланган бюджет йөкләмәләре чикләрендә ирештерә. 
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7. Бу Тәртипнең 5 нче пунктында күрсәтелгән чараларны тормышка ашыру 

максатларында, Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы: 

дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар 

сатып алу, эшләр башкару, хезмәт күрсәтүләр өлкәсендә контракт системасы 

турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә дәүләт контрактларын төзи, 

дәүләт контрактлары шартлары нигезендә медицина оешмаларының балалар 

поликлиникалары һәм балалар поликлиника бүлекләренең матди-техник базасын 

үстерү чараларын тормышка ашыру максатларында, дәүләт контрактлары төзелгән 

оешмаларга акча күчерә. 

8. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм 

Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы медицина оешмаларының 

балалар поликлиникалары һәм балалар поликлиника бүлекләренең матди-техник 

базасын үстерү чараларын тормышка ашыру чыгымнарын финанслар белән тәэмин 

итүгә кергән акчаны максатчан файдалануны тикшерүдә тотуны тәэмин итә. 

9. Акчаны максатчан файдаланмау бюджет законнары нигезендә җаваплылык-

ка тартыла. 

10. Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы Россия Фе-

дерациясенең Сәламәтлек саклау министрлыгына һәм Татарстан Республикасының 

Финанс министрлыгына түбәндәге хисапларны кертә: 

субсидия бирү шартларын үтәү турында – хисап кварталы тәмамланганнан соң 

икенче эш көненнән дә соңга калмыйча; 

чыгымнарны финанслашу максатларында бирелә торган субсидия сарыф 

ителгән чыгымнар турында – хисап кварталы тәмамланганнан соң икенче эш көнен-

нән дә соңга калмыйча; 

нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү турында – субсидия алынган елдан соң 

килә торган 20 эш көненнән дә соңга калмыйча. 

11. Россия Федерациясенең Сәламәтлек саклау министрлыгына кертелә торган 

хисапларның дөреслеге өчен җаваплылык Татарстан Республикасының Сәламәтлек 

саклау министрлыгына йөкләнә. 

 

 

 

__________________________________ 


