
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 ел, 19 апрель 312 

 

 

 

 

 

 

Авиациядән файдаланып медицина 

ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган 

медицина ярдәме) күрсәтү өчен авиация 

хезмәтен сатып алуны финанслар белән 

тәэмин итү тәртибен раслау турында 

 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Сәламәтлек саклауны үстерү» Россия 

Федерациясе дәүләт программасына үзгәрешләр кертү турында» 2019 ел, 24 

гыйнвар, 34 нче карары нигезендә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Авиациядән файдаланып медицина ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган 

медицина ярдәме) күрсәтү өчен авиация хезмәтен сатып алуны финанслар белән 

тәэмин итү тәртибен расларга (карарга теркәлә). 

2. Түбәндәгеләр үз көчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Авиациядән файдаланып 

медицина ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәме) күрсәтү өчен 

авиация хезмәтен сатып алуны финанслар белән тәэмин итү тәртибен раслау 

турында» 2017 ел,  14 июнь, 388 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Авиациядән 

файдаланып медицина ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәме) 

күрсәтү өчен авиация хезмәтен сатып алуны финанслар белән тәэмин итү тәртибен 

раслау турында» 2017 ел,  14 июнь, 388 нче карары белән расланган Авиациядән 

файдаланып медицина ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәме) 

күрсәтү өчен авиация хезмәтен сатып алуны финанслар белән тәэмин итү тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 23 август, 596 нчы карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга, 2020 һәм 2021 

еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты  турында» Татарстан 
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Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2018 ел, 11 декабрь, 

1113 нче карарына 1 нче кушымтаның уникенче абзацы. 

3. Бу карарның гамәле 2019 елның 6 февраленнән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

4. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Сәламәтлек саклау министрлыгына  йөкләргә. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 19 апрель, 312 нче 

карары белән расланды 

 

 

Авиациядән файдаланып медицина ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган медицина 

ярдәме) күрсәтү өчен авиация хезмәтен сатып алуны финанслар белән тәэмин итү 

тәртибе 

 

 

1. Әлеге Тәртип авиациядән файдаланып медицина ярдәме (ашыгыч 

махсуслаштырылган медицина ярдәме) күрсәтү өчен авиация хезмәтен сатып алуны 

финанслар белән тәэмин итү механизмын билгели. 

Авиация хезмәте буларак медицина ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган 

медицина ярдәме) күрсәтү максатларында медицина ярдәме күрсәтү өчен граждан 

һава судноларының очышларыннан файдаланып ашыгыч, шул исәптән ашыгыч 

махсуслаштырылган, авиамедицин күчмә бригадасы һәм (яисә) ашыгыч медицина 

ярдәменең күчмә ашыгыч консультатив бригадасы башкара торган хезмәтләр 

аңлашыла, (алга таба – авиация эшләре). 

Авиация эшләрен башкару өчен кулланылган һава судносы: 

а) ашыгыч медицина ярдәмен күрсәтү тәртибе нигезендә үлчәүләр 

чараларының даими тикшерелә торган медицина җиһазлары белән 

җиһазландырылырга һәм Россия Федерациясе территориясендә 2014 елның 1 

гыйнварыннан да иртәрәк җитештерелергә тиеш; 

б) очу өчен килешенгән (расланган) бирем кергән вакыттан алып елның җылы 

вакытында 30 минуттан артмаган вакытка һәм елның салкын вакытында 60 

минуттан артык вакытка очышны үтәргә әзерлек хәлендә сакланырга тиеш. 

2. Авиациядән файдаланып медицина ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган 

медицина ярдәме) күрсәтү өчен авиация хезмәтен сатып алуны финанслар белән 

тәэмин итү федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына авиациядән 

файдаланып медицина ярдәме (ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәме) 

күрсәтү өчен авиация хезмәтен сатып алуны финанслар белән тәэмин итү 

максатларында бирелгән субсидия (алга таба – субсидия) һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

3. Әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән акча Татарстан Республикасы 

бюджетыннан Татарстан Республикасының Мәҗбүри медицина иминияте 

территориаль фонды бюджетына башка бюджетара трансфертлар (алга таба – Фонд, 

бюджетара трансфертлар) рәвешендә бирелә. 

4. Бюджетара трансфертларны тоту Фонд тарафыннан Федераль 

казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарәсендә ачылган шәхси счет 

аша гамәлгә ашырыла. 

5. Фонд бюджетына бюджетара трансфертлар бирүгә Татарстан Республикасы 

бюджетының бюджет ассигнованиеләре күләме очышлар саныннан, авиацияне 

кулланып ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәме күләме берәмлегенә 
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финанс чыгымнары нормативларыннан, чираттагы елга авиация эше күрсәтүгә 

финанс чыгымнары нормативларыннан чыгып билгеләнә. 

Авиация кулланып ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәме күләме 

берәмлегенә финанс чыгымнары нормативлары һәм авиация эше күрсәтүгә финанс 

чыгымнары нормативлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

билгеләгән тәртиптә төзелә торган тиешле финанс елына мәҗбүри медицина 

иминияте системасы аша Татарстан Республикасы медицина оешмаларын күбесенчә 

бер каналлы финанслауны гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасы бюджетыннан 

Фонд бюджетына бирелә торган бюджетара трансфертлар исәбеннән күрсәтелгән 

медицина ярдәме өчен түләү тарифларын һәм тәртибен билгеләү турында тариф 

килешүе белән раслана.  

6. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы агымдагы айның 20сенә 

кадәр бюджетара трансфертларны Фондның бюджет заявкалары нигезендә 

Татарстан Республикасы бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре 

күләмнәре, расланган бюджет йөкләмәләре лимитлары һәм Россия Федерациясе 

Сәламәтлек саклау министрлыгы җиткергән финанслауның иң чик күләмнәре 

чикләрендә Фонд бюджетына бирә. 

7. Фонд: 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына ай саен, агымдагы айның 

15еннән дә соңга калмыйча, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

билгеләгән форма буенча бюджетара трансфертлар бирүгә бюджет заявкасын кертә; 

медицина оешмаларын күбесенчә бер каналлы финанслауны гамәлгә ашыру 

өчен мәҗбүри медицина иминияте системасы аша финанслана торган медицина 

хезмәте күрсәтүгә һәм түләүгә килешүдә билгеләнгән күләме һәм вакытлары 

нигезендә (алга таба – шартнамә) «Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының Республика клиник хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек 

саклау учреждениесенә (алга таба – медицина оешмасы) аванс бирүне гамәлгә 

ашыра; 

билгеләнгән тәртиптә медицина оешмасы тәкъдим иткән медицина 

оешмалары тарафыннан авиация кулланып ашыгыч махсуслаштырылган медицина 

ярдәме күрсәткән өчен счетлар реестрлары медицина-икътисадый экспертизасын 

үткәрә; 

түләнгән авансны һәм килешүдә билгеләнгән срокларда медик-икътисадый 

экспертиза нәтиҗәләрен исәпкә алып, медицина оешмасы тарафыннан тапшырылган 

счетларның реестрын түли; 

ай саен, хисап чорыннан соң килүче айның 5 числосыннан да соңга калмыйча 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына һәм Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына Фонд тарафыннан авиацияне кулланып ашыгыч 

махсуслаштырылган медицина ярдәме күрсәтүне финанслар белән тәэмин итүгә 

юнәлдерелгән бюджетара трансфертларны тоту турында Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән форма буенча хисап тапшыра; 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы медицина оешмасы тарафыннан дөрес 

булмаган хисап бирү фактлары турында хәбәр итә; 
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медик-икътисадый экспертиза нәтиҗәләре буенча дефектлар ачыкланган һәм 

авиацияне кулланып ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәме өчен түләүгә 

юнәлдерелгән чараларны максатсыз файдалану очрагында медицина оешмасы 

тарафыннан акчаларны өлешчә яки тулысынча кире кайтаруны тәэмин итә. 

8. Медицина оешмасы: 

ай саен, хисап аеннан соң килүче айның биш эш көненнән дә соңга калмыйча, 

Фондка счетлар реестрын һәм хисап айда авиацияне кулланып ашыгыч 

махсуслаштырылган медицина ярдәмен күрсәткән өчен счет тапшыра; 

һава судносы төренә карап, авиацияне кулланып ашыгыч махсуслаштырылган 

медицина ярдәме күрсәтүнең аерым исәбен алып бара; 

Фондтан алынган акчаларны авиацияне кулланып ашыгыч 

махсуслаштырылган медицина ярдәме күрсәтү чыгымнарын түләүгә җибәрә; 

квартал саен, хисап чорыннан соң килә торган айның бишесеннән дә соңга 

калмыйча, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы билгеләгән форма буенча авиацияне 

кулланып ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәмен күрсәтүне финанслар 

белән тәэмин итүгә бүлеп бирелгән акчаларны куллану турында хисап тапшыра. 

9. Бюджетара трансфертлардан максатка ярашсыз файдалану бюджет 

законнары нигезендә җаваплылыкка китерә. 

10. Фонд тарафыннан агымдагы елның 1 гыйнвары хәленә карата 

файдаланылмый калган бюджетара трансфертлар агымдагы финанс елның беренче 

10 эш көне эчендә Татарстан Республикасы бюджеты кеременә кире кайтарылырга 

тиеш. 

11. Әлеге Тәртип нигезендә алынган һәм файдаланылмый калган бюджетара 

трансфертлар Фонд тарафыннан Татарстан Республикасы бюджеты кеременә 

күчерелмәгән очракта, әлеге акча, Россия Федерациясе Финанс министрлыгы 

билгеләгән гомуми таләпләрне үтәп, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

тарафыннан билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы бюджеты кеременә 

кайтарылырга тиеш. 

12. Медицина оешмасына бирелгән акча әлеге Тәртипнең 7 пунктындагы 

сигезенче абзацта күрсәтелгән очракларда Фондның тиешле таләбен алган көннән 

соң 15 көн эчендә Фонд бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 

Медицина оешмасы акчаны кайтару вакытларын бозганда Фонд әлеге 

пунктның беренче абзацында билгеләнгән вакыт чыккан көннән соң 30 көн эчендә 

акчаны Фонд бюджетына кайтару буенча законнарда билгеләнгән тәртиптә чаралар 

күрә. 

13. Фонд әлеге Тәртипнең 12 пунктында каралган нигезләр буенча медицина 

оешмасыннан килгән акчаны әлеге акча Фондның Федераль казначылыкның 

Татарстан Республикасы буенча идарәсендә ачылган шәхси счетына күчерелгән 

көннән соң өч көн эчендә Татарстан Республикасы бюджеты кеременә кайтаруны 

гамәлгә ашыра. 

14. Фонд, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы авиацияне кулланып ашыгыч 

махсуслаштырылган медицина ярдәмен күрсәтү өчен түләүгә Фондтан кергән 
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акчалар исәбеннән авиация эшен сатып алуга медицина оешмасы җибәргән акчадан 

максатчан файдалануны тикшерүдә тотуны тәэмин итә. 

15. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы «Электрон 

бюджет» иҗтимагый финанслар белән идарә итү дәүләт интеграцияләнгән 

мәгълүмат системасына урнаштыра: 

финанслашу максатларында субсидия бирелә торган Татарстан Республикасы 

бюджеты чыгымнары турында хисап – субсидия алган кварталдан соң килүче айның 

10 числосыннан да соңга калмыйча; 

төбәк проекты нәтиҗәләренә ирешү турында хисап – субсидия алган елдан соң 

киләсе елның 10 гыйнварыннан да соңга калмыйча. 

16. Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгына һәм Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгына тапшырыла торган хисапларның дөреслеге 

өчен җаваплылык законнар нигезендә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгына, медицина оешмасына һәм Фондка йөкләнә. 

17. Агымдагы финанс елының 1 гыйнварына файдаланылмый калган акчалар 

Россия Федерациясе бюджет законнары белән билгеләнгән таләпләр нигезендә 

федераль бюджетка кире кайтарылырга тиеш. 
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