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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты «Беренче бала тууга (уллыкка 

алынуга) бəйле рəвештə, айлык түлəүне 

билгелəү һəм гамəлгə ашыру буенча 

тапшырылган Россия Федерациясе 

вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен 

Татарстан Республикасы бюджетына 

федераль бюджеттан субвенциялəр тоту 

кагыйдəлəрен раслау турында» 2018 ел,  

15 март, 154 нче карары белəн расланган 

Беренче бала тууга (уллыкка алынуга) 

бəйле рəвештə, айлык түлəүне билгелəү 

һəм гамəлгə ашыру буенча тапшырылган 

Россия Федерациясе вəкалəтлəрен 

тормышка ашыру ɵчен Татарстан 

Республикасы бюджетына федераль 

бюджеттан субвенциялəр тоту 

кагыйдəлəренə үзгəрешлəр кертү хакында  

 

 

  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты «Беренче бала тууга 

(уллыкка алынуга) бəйле рəвештə, айлык түлəүне билгелəү һəм гамəлгə ашыру 

буенча тапшырылган Россия Федерациясе вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен 

Татарстан Республикасы бюджетына федераль бюджеттан субвенциялəр тоту 

кагыйдəлəрен раслау турында» 2018 ел, 15 март, 154 нче карары белəн (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 2 июль, 535 нче; 2018 ел,                  

22 сентябрь, 839 нчы карарлары белəн кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып) 
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расланган Беренче бала тууга (уллыкка алынуга) бəйле рəвештə, айлык түлəүне 

билгелəү һəм гамəлгə ашыру буенча тапшырылган Россия Федерациясе 

вəкалəтлəрен тормышка ашыру ɵчен Татарстан Республикасы бюджетына федераль 

бюджеттан субвенциялəр тоту кагыйдəлəренə түбəндəге үзгəрешлəрне кертергə: 

7 нче пунктны түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 

«7. Субвенция исəбеннəн субвенция күлəменең 1,5 проценты чиклəрендə, 

Россия Федерациясенең тапшырылган вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруга бəйле 

рəвештə, Министрлык һəм Үзəк эшчəнлеген тəэмин итүгə бəйле чыгымнарны 

компенсациялəү чыгымнары гамəлгə ашырылырга мөмкин.»; 

8 нче пунктка түбəндəге эчтəлекле абзацлар өстəргə: 

«Федераль хезмəт һəм халыкны эш белəн тəэмин итү хезмəтенə: 

ай саен, хисап аеннан соң килүче айның 10 ысыннан да соңга калмыйча, – 

Федераль хезмəт һəм халыкны эш белəн тəэмин итү хезмəте тарафыннан 

билгелəнгəн форма буенча һəм ысул белəн (шул исəптəн электрон рəвештə) айлык 

түлəү алуның нигезлəрен күрсəтеп, айлык түлəү алучылар реестрын.». 

2. Бу карарның 1 нче пунктындагы икенче һəм өченче абзацлар 2019 елның            

8 гыйнварыннан барлыкка килгəн хокук мөнəсəбəтлəренə кагыла дип билгелəргə. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы          Р.К.Нигъмəтуллин 

 

 


