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«Сәламәтлек саклауның бердәм дәүләт 

мәгълүмат системасы (ССБДМС) 

нигезендә сәламәтлек саклауда бердәм 

цифрлы контур булдыру» төбәк проектын 

тормышка ашыру өчен Татарстан 

Республикасы чыгым йөкләмәләрен 

финанс 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. Карарга теркәлгән «Сәламәтлек саклауның бердәм дәүләт мәгълүмат 

системасы (ССБДМС) нигезендә сәламәтлек саклауда бердәм цифрлы контур 

булдыру» төбәк проектын тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы чыгым 

йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү тәртибен расларга. 

2. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 6 февраленнән барлыкка килгән 

хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры           А.В.Песошин 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 30 апрель, 30 нчы 

карары белән расланды 

 

 

 

«Сәламәтлек саклауның бердәм дәүләт мәгълүмат системасы (ССБДМС) нигезендә 

сәламәтлек саклауда бердәм цифрлы контур булдыру» төбәк проектын тормышка 

ашыру өчен Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү 

тәртибе  

 

1. Әлеге Тәртип «Сәламәтлек саклауның бердәм дәүләт мәгълүмат системасы 

(ССБДМС) нигезендә сәламәтлек саклауда бердәм цифрлы контур булдыру» төбәк 

проектын (алга таба – бердәм система) тормышка ашыруга Татарстан 

Республикасының чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү механизмын 

билгели. 

2. Бердәм системаны гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасының чыгым 

йөкләмәләрен финанслар белән тәэмин итү Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары һәм бердәм система чараларын гамәлгә ашырганда барлыкка килә торган 

чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында Татарстан Республикасы 

бюджетына бирелә торган федераль бюджеттан субсидияләр исәбеннән Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау дәүләт системасының медицина оешмаларында 

Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы таләпләренә туры килә торган 

медицина мәгълүмат системаларын кертү һәм сәламәтлек саклау өлкәсендә Россия 

Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгының тиешле таләпләренә туры килә 

торган, бердәм система подсистемалары белән мәгълүмати хезмәттәшлек тәэмин 

итүче дәүләт мәгълүмат системаларын гамәлгә ашыру максатларында башкарыла. 

3. Әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыруга 

каралган Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын төп бүлүче булып Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы тора. 

4. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан 

акчалар түбәндәге чараларны финанс белән тәэмин итүгә юнәлтелә: 

а) Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт мәгълүмат 

системалары эшләвен тәэмин итә торган мәгълүматларны эшкәртү үзәкләрен 

җиһазландыру өчен билгеләнгән серверлы, мәгълүмати-телекоммуникацион 

җайланмалар һәм башка комплектлау җиһазлары (шул исәптән серверлар куәтләрен 

арттыру максатында) сатып алу;  

б) Татарстан Республикасы дәүләт медицина оешмаларының медицина 

мәгълүмат системалары эшчәнлеге өчен билгеләнгән сервер, мәгълүмати-

телекоммуникация җиһазлары һәм башка комплектлау җиһазлары (шул исәптән 

серверлар куәтләрен арттыру максаты белән) сатып алу; 

в) мәгълүмат терминаллары, компьютер техникасы, оргтехника, челтәр 

җиһазлары, Татарстан Республикасы дәүләт медицина оешмаларының локаль 

исәпләү челтәрләрен тикшерү, проектлау һәм монтажлау, мәгълүмат 
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куркынычсызлыгы буенча хезмәтләр, мәгълүматны яклауның программа һәм аппарат 

чаралары (шул исәптән криптографик), медицина хезмәткәрләренең 

автоматлаштырылган эш урыннарын булдыру һәм эшләтү өчен Татарстан 

Республикасы мәгълүматлар тапшыруның якланган челтәренә тоташтыру 

хезмәтләрен, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт 

мәгълүмат системалары белән хезмәттәшлек итүче Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларының медицина мәгълүмат системаларына тоташтырыла торган 

мәгълүмат системаларын сатып алу; 

г) Татарстан Республикасы дәүләт медицина оешмалары табиблары өчен 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имза ачкычларының сертификатларын сатып 

алу; 

д) медицина мәгълүмат системаларын (программа белән тәэмин итү) эшләү, 

Татарстан Республикасы дәүләт медицина оешмаларының медицина мәгълүмат 

системаларына махсус булмаган (махсус) хокукларны сатып алу, билгеләнгән 

тәртиптә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт мәгълүмат 

системалары, бердәм система, ведомствоара электрон хезмәттәшлек белән 

багланышларны тәэмин итү өчен Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау 

министрлыгы таләпләренә туры килә торган Татарстан Республикасы дәүләт 

медицина оешмаларының медицина мәгълүмат системаларын үстерү, гамәлгә кертү 

һәм модернизацияләү буенча хезмәт күрсәтүләрне сатып алу;  

е) Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт мәгълүмат 

системаларын (программа белән тәэмин итү) эшләү буенча, Татарстан Республикасы 

сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системаларын программалар белән 

тәэмин итүгә махсус булмаган (махсус) хокукларны сатып алу буенча, Россия 

Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы таләпләренә туры килә торган 

Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт мәгълүмат 

системаларын үстерү, гамәлгә кертү һәм модернизацияләү буенча хезмәт күрсәтләрне 

сатып алу. 

5. Акчаларны тоту Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

тарафыннан Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык идарәсендә 

ачылган шәхси исәп аша гамәлгә ашырыла. 

6. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре күләме һәм Россия 

Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан финанслануның иң чик 

күләмнәрен җиткергәннән соң расланган бюджет йөкләмәләре лимитлары 

чикләрендә финанслауның чик күләмнәрен җиткерә. 

7. Әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру 

максатларында Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы: 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының «Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 78.1 статьясындагы 1 пунктының икенче абзацы нигезендә 

Татарстан Республикасы дәүләт бюджет яисә автоном учреждениесенә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү турында килешүнең үрнәк формасын 

раслау хакында» 2016 елның 22 декабрендәге 17-148 номерлы боерыгы белән 

расланган форма буенча «Республика медицина мәгълүмат-аналитика үзәге» (алга 
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таба – медицина оешмасы) дәүләт автоном учреждениесе белән Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 78.1 статьясындагы 1 пунктының икенче абзацы нигезендә 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү турында килешү төзи»; 

медицина оешмасына субсидия бирә. 

8. Медицина оешмасы квартал саен, хисап чорыннан соң килүче айның 5 нче 

көненнән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгына Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

тарафыннан билгеләнгән формалар буенча хисаплар тапшыра: 

субсидияне файдалану турында; 

субсидия куллану нәтиҗәлелеге күрсәткечләре мәгънәләренә ирешү турында. 

9. Акчаларны максатсыз файдалану бюджет законнары нигезендә 

җаваплылыкка тартыла. 

10. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы түбәндәге 

очракларда медицина оешмасы тарафыннан бирелгән акчаларның өлешчә яисә 

тулысынча кире кайтарылуын тәэмин итә: 

күрсәтелгән акчага ихтыяҗ булмау (кимү); 

медицина оешмасы тарафыннан дөрес булмаган хисаплар тапшыру; 

медицина оешмасы акчаларын максатка ярашсыз файдалану. 

11. Әлеге Тәртипнең 10 пунктында күрсәтелгән очракларда медицина 

оешмасына бирелгән акчалар Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгының тиешле таләпләрен алган көннән алып 15 көн эчендә Татарстан 

Республикасы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

Медицина оешмасы тарафыннан акчаларны кире кайтару вакыты бозылганда 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы әлеге пунктның беренче 

абзацы белән билгеләнгән вакыт тәмамланганнан соң 30 көн эчендә законнар белән 

билгеләнгән тәртиптә акчаларны Татарстан Республикасы бюджетына түләтү буенча 

чаралар күрә. 

12. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән 

чыгым йөкләмәләрен финанслар белән тәэмин итүгә кергән акчаларның максатчан 

кулланылышын контрольдә тотуны тәэмин итәләр. 

13. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы Россия 

Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгына һәм Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгына финанслашу максатларында субсидия бирелә торган 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары һәм Россия Федерациясе Сәламәтлек 

саклау министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты арасында 

төзелә торган «Сәламәтлек саклауда бердәм дәүләт мәгълүмат системасы (ССБДМС) 

нигезендә бердәм цифрлы контур булдыру» төбәк проектын гамәлгә ашыру өчен 

федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына субсидия бирү турында 

килешү нигезендә билгеләнгән вакытларда һәм формалар буенча төбәк проекты 

нәтиҗәләре мәгънәләренә ирешү  турында хисаплар тапшыра. 

14. Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгына һәм Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгына тапшырыла торган хисапларның дөреслеге 

өчен җаваплылык законнар нигезендә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгына һәм медицина оешмасына йөкләнә. 
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15. Агымдагы финанс елының 1 гыйнварына файдаланылмый калган акчалар 

Россия Федерациясе бюджет законнары белән билгеләнгән таләпләр нигезендә 

федераль бюджетка кире кайтарылырга тиеш. 

 

 

 

____________________________________ 


