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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Медицина күрсәткечләре 
нигезендә транспорт чаралары булган 
инвалидларга (шул исәптән инвалид 
балаларга) яки аларның законлы 
вәкилләренә транспорт чаралары 
хуҗаларының граждан җаваплылыгын 
мәҗбүри иминләштерү шартнамәсе буенча 
алар тарафыннан түләнгән иминият 
премиясенең компенсациясен түләү 
вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен 
федераль бюджеттан Татарстан 
Республикасы бюджетына субвенцияләр 
рәвешендә бирелә торган акчаны тоту 
кагыйдәләрен раслау турында» 2008 ел,  
27 март, 189 нчы карары белән расланган 
Медицина күрсәткечләре нигезендә 
транспорт чаралары булган инвалидларга 
(шул исәптән инвалид балаларга) яки 
аларның законлы вәкилләренә транспорт 
чаралары хуҗаларының граждан 
җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү 
шартнамәсе буенча алар тарафыннан 
түләнгән иминият премиясенең 
компенсациясен түләү вәкаләтләрен 
тормышка ашыру өчен федераль 
бюджеттан Татарстан Республикасы 
бюджетына субвенцияләрне тоту 
кагыйдәләренә үзгәреш кертү хакында  
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инвалид балаларга) яки аларның законлы вәкилләренә транспорт чаралары хуҗала-
рының граждан җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү шартнамәсе буенча алар 
тарафыннан түләнгән иминият премиясенең компенсациясен түләү вәкаләтләрен 
тормышка ашыру өчен федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына 
субвенцияләр рәвешендә бирелә торган акчаны тоту кагыйдәләрен раслау турында» 
2008 ел, 27 март, 189 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 2009 ел, 14 гыйнвар, 10/1 нче; 2009 ел, 24 декабрь, 880 нче; 2010 ел, 
27 декабрь, 1122 нче; 5 декабрь, 994 нче; 2012 ел, 11 декабрь, 1078 нче; 2013 ел,  
10 декабрь, 964 нче; 2014 ел, 25 декабрь, 1027 нче; 2015 ел, 21 декабрь, 962 нче; 
2016 ел, 21 декабрь, 963 нче; 2013 ел, 8 июнь, 360 нчы; 2018 ел, 13 апрель, 240 нчы 
карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Медицина 
күрсәткечләре нигезендә транспорт чаралары булган инвалидларга (шул исәптән 
инвалид балаларга) яки аларның законлы вәкилләренә транспорт чаралары 
хуҗаларының граждан җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү шартнамәсе буенча 
алар тарафыннан түләнгән иминият премиясенең компенсациясен түләү 
вәкаләтләрен тормышка ашыру өчен федераль бюджеттан Татарстан Республикасы 
бюджетына субвенцияләрне тоту кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

41 пунктка «хисап» сүзеннән соң «, Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль 
яклау министрлыгы билгеләгән форма буенча транспорт чаралары хуҗаларының 
граждан җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү шартнамәсе буенча алар 
тарафыннан түләнгән иминият премиясенең 50 проценты күләмендә компенсация 
түләнгән затлар исемлеген (алучылар категорияләрен һәм аларга түләнгән иминият 
премияләре компенсациясе күләмен күрсәтеп)» сүзләрен өстәргә. 
 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 


