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Социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә 

социаль хезмәтләр күрсәтүнең 

куркынычсыз һәм уңайлы шартларын 

тәэмин итүгә юнәлдерелгән чараларны 

тормышка ашыруга чыгым йөкләмәләрен 

финанс белән тәэмин итү кагыйдәләрен 

раслау турында 

 
 
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Гражданнарга социаль ярдәм» Россия 

Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2014 ел, 15 апрель, 296 нчы 
карары белән расланган «Гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү» Россия 
Федерациясе дәүләт программасына 83 нче кушымта белән каралган социаль хезмәт 
күрсәтү өлкәсендә социаль хезмәтләр күрсәтүнең куркынычсыз һәм уңайлы 
шартларын тәэмин итүгә юнәлдерелгән программаларны гамәлгә ашыруга федераль 
бюджеттан Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр бирү һәм 
аларны бүлү кагыйдәләре нигезендә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. Карарга теркәлгән Социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә социаль хезмәтләр 

күрсәтүнең куркынычсыз һәм уңайлы шартларын тәэмин итүгә юнәлдерелгән 
чараларны тормышка ашыруга чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү 
кагыйдәләрен расларга.  

2. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 11 февраленнән барлыкка 
килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына, 
Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 
министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 19 апрель, 315 нче 

карары белән расланды   

 

 

Социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә социаль хезмәтләр күрсәтүнең куркынычсыз 

һәм уңайлы шартларын тәэмин итүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруга 

чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү кагыйдәләре 

 

1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«2014 − 2021 елларга» Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм 

күрсәтү» дәүләт программасын раслау турында «2013 ел, 23 декабрь, 1023 нче 

карары белән расланган «2014 – 2021 елларга» Татарстан Республикасы 

гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» Татарстан Республикасы дәүләт 

программасын (алга таба – дәүләт программасы) тормышка ашыруга социаль хезмәт 

күрсәтү өлкәсендә куркынычсыз һәм уңайлы шартлар тәэмин итүгә юнәлдерелгән 

чыгым йөкләмәләрен финанс ягыннан тәэмин итү механизмын билгели. 

2020 елга кадәр – стационар социаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы 

оешмалар биналарын һәм (яки) аларның объектларын төзүгә (реконструкцияләүгә), 

шулай ук аларны төзеп бетерүгә (реконструкцияләүгә); 

2021 елдан башлап – стационар социаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы 

оешмалар һәм (яки) аларның объектлары төзелешенә. 

2. Социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә социаль хезмәтләр күрсәтүнең 

куркынычсыз һәм уңайлы шартларын тәэмин итү чаралары булган дәүләт 

программасын гамәлгә ашыруга чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары һәм күрсәтелгән чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу максатларында Татарстан Республикасы бюджетына бирелә торган 

федераль бюджеттан субсидияләр (алга таба – федераль бюджеттан субсидия) 

исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

3. Әлеге Кагыйдәләрнең 1 пунктында күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру 

өчен каралган Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын төп бүлүче булып 

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы тора. 

4. Федераль бюджеттан субсидия Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы тарафыннан Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы 

буенча идарәсендә (алга таба – Казначылык) ачылган шәхси счетка керә. 

5. Федераль бюджеттан субсидияләрне тоту Татарстан Республикасы Төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы тарафыннан әлеге 

Кагыйдәләрнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга каралган бюджет 

ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары күләме чикләрендә, 

Казначылыкта ачылган шәхси счетлар аша гамәлгә ашырыла. 

6. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Казначылыктан федераль 

бюджеттан субсидия алу турында мәгълүмат алган көннән соң биш эш көне эчендә 
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Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгына финанслауның чик күләмнәрен җиткерә. 

7. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгының шәхси счетыннан акча күчерү «Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 

өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә төзелгән дәүләт контрактлары нигезендә гамәлгә 

ашырыла. 

8. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министрлыгына тапшыра: 

ел саен, хисап елыннан соң килүче елның 15 гыйнварына кадәр төбәк проекты 

нәтиҗәләре зурлыгына ирешү турында хисап; 

квартал саен, хисап кварталыннан соң килүче айның 10 числосыннан да соңга 

калмыйча, капиталь төзелеш объектларын проектлау яки төзү буенча чаралар 

башкару графигының үтәлеше турында хисап һәм финанслашу максатында 

федераль бюджеттан субсидия бирелә торган Татарстан Республикасы бюджеты 

чыгымнарын гамәлгә ашыру турында хисап. 

9. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгын Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау 

министрлыгына тапшыра: 

ел саен, хисап елыннан соң килүче елның 20 гыйнварына кадәр «Электрон 

бюджет» иҗтимагый финанслар белән идарә итүнең дәүләт интеграцияләнгән 

мәгълүмат системасында төбәк проекты нәтиҗәләре зурлыгына ирешү турында 

хисап; 

квартал саен, хисап кварталыннан соң килүче айның 15 числосыннан да соңга 

калмыйча, «Электрон бюджет» иҗтимагый финанслар белән идарә итүнең дәүләт 

интеграцияләнгән мәгълүмат системасында электрон документ рәвешендә капиталь 

төзелеш объектларын проектлау яки төзү буенча чаралар башкару графигының 

үтәлеше турында хисап; 

квартал саен, хисап кварталыннан соң килүче айның 15 числосыннан да соңга 

калмыйча, «Электрон бюджет» иҗтимагый финанслар белән идарә итүнең дәүләт 

интеграцияләнгән мәгълүмат системасында электрон документ рәвешендә 

финанслашуы максатында федераль бюджеттан субсидия бирелә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнарын гамәлгә ашыру турында хисап. 

10. Әлеге Кагыйдәләрнең 8 һәм 9 пунктларында күрсәтелгән хисаплар Россия 

Федерациясе Финанс министрлыгының «Россия Федерациясе субъекты бюджетына 

федераль бюджеттан субсидия бирү турында килешүнең типлаштырылган 

формасын раслау хакында» 2018 ел, 14 декабрь, 269н номерлы боерыгы белән 

расланган Россия Федерациясе субъекты бюджетына федераль бюджеттан субсидия 

бирү турында килешүнең типлаштырылган формасы буенча бирелә. 

11. Агымдагы финанс елында файдаланылмаган федераль бюджеттан 

субсидияләр Россия Федерациясе бюджет законнары нигезендә федераль бюджет 

кеременә кире кайтарылырга тиеш. 
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Федераль бюджеттан файдаланылмаган калган субсидияләр федераль бюджет 

кеременә күчерелмәгән очракта, әлеге акчалар Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә федераль бюджет кеременә 

алынырга тиеш. 

12. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы хисап мәгълүматларының дөрес булмавы 

һәм федераль бюджеттан субсидияләрне максатчан файдаланмау өчен законнар 

нигезендә җаваплы. 

13. Федераль бюджеттан бирелгән субсидиянең максатчан кулланылышын 

контрольдә тоту Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы, Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
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