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Балалар сырхауханәләренең һәм медицина 
оешмаларының балалар сырхауханә 
бүлекчәләренең матди-техник базасын 
үстерү чараларын гамәлгә ашыруга 
Татарстан Республикасының чыгым 
йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү 
тәртибен раслау турында 

 

 
 
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Сәламәтлек саклауны үстерү» Россия 

Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2017 елның 26 декабрендәге 
1640 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
КАРАР БИРӘ: 

 
 
1. Карарга теркәлгән Балалар сырхауханәләренең һәм медицина 

оешмаларының балалар сырхауханә бүлекчәләренең матди-техник базасын үстерү 
чараларын гамәлгә ашыруга Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен 
финанс белән тәэмин итү тәртибен расларга.  

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Балалар 
поликлиникаларының һәм медицина оешмаларының балалар сырхауханә 
бүлекчәләренең матди-техник базасын үстерү чараларын гамәлгә ашыруга 
чыгымнарны финанс белән тәэмин итү тәртибен раслау турында» 2018 ел, 22 
сентябрь, 823 нче карары үз көчен югалткан дип санарга.  

3. Әлеге карарның гамәлдә булуы 2019 елның 12 апреленнән барлыкка килгән 
хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 
Сәламәтлек саклау министрлыгына йөкләргә. 

 
 

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры  
вазыйфаларын башкаручы                                                                           Р.К.Нигъмәтуллин



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 28 август, 708 нче 

карары белән расланды 

 

 

Балалар сырхауханәләренең һәм медицина оешмаларының балалар сырхауханә 

бүлекчәләренең матди-техник базасын үстерү чараларын гамәлгә ашыруга 

Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү  

тәртибе 

 

 

1. Бу Тәртип «2020 елга кадәр Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау 

системасын үстерү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 1 июль, 461 нче 

карары белән расланган «2020 елга кадәр Татарстан Республикасының сәламәтлек 

саклау системасын үстерү» дәүләт программасы үз эченә алган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының балалар сырхауханәләренең һәм медицина 

оешмаларының балалар сырхауханә бүлекчәләренең матди-техник базасын үстерү 

чараларын гамәлгә ашыру юлы белән «Сәламәтлек саклау» милли проекты составына 

керүче «Балаларга медицина ярдәме күрсәтүнең заманча инфраструктурасын 

булдыруны да кертеп, балалар сәламәтлеген үстерү» федераль проектының 

нәтиҗәләренә ирешү белән бәйле Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен 

финанс белән тәэмин итү  механизмын билгели.  

2. Татарстан Республикасының әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән 

чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү күрсәтелгән чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу максатларында Татарстан Республикасы бюджеты акчалары һәм 

федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бирелә торган 

субсидияләр (алга таба – акчалар) исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

Әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән чаралар Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына караган медицина оешмаларының (алга таба -

медицина оешмаларының) балалар сырхауханәләрен һәм балалар сырхауханә 

бүлекләрен җиһазлауны (тәэмин итүне) күздә тота – Россия Федерациясе Сәламәтлек 

саклау министрлыгы тарафыннан расланган исемлек буенча балаларга беренчел 

медик-санитар ярдәм күрсәтүне оештыру турындагы Нигезләмә һәм (яисә) аларда 

эчке киңлекләрне оештыру-планлаштыру карарларын булдыру, шул исәптән, 

автоматлаштырылган ишекләр, ябулы коляскалы, авыру балалар өчен аерым керү, 

инфомат белән ачык регистратура, табибларны кабул итү расписаниесе белән 

электрон табло, колл-үзәк, балалар өчен уен зонасы, күкрәк балаларын һәм кече 

яшьтәге балаларны ашату бүлмәсе, балаларга ашыгыч ярдәм күрсәтү кабинеты, 

навигация системасы, холларда уңайлы булу зонасы булдыру. 

3. Акчаны төп бүлүчеләр - Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгы. 
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4. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы медицина 

оешмаларын медицина эшләнмәләре белән тәэмин итү (тәэмин итү) өлешендә 

чараларны финанс белән тәэмин итүгә акча җибәрә. 

5. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы медицина оешмаларында, шул исәптән, керү өчен уңайлы, 

ябык ишекләр, коляскалы, авыру балалар өчен аерым керү, инфомат белән ачык 

регистратура, табибларны кабул итү расписаниесе белән электрон табло, колл-үзәк, 

балалар өчен уен зонасы, күкрәк балаларын һәм кече яшьтәге балаларны ашату өчен 

бүлмә, балаларга кичектергесез ярдәм, навигация системасы, холларда уңайлы булу 

зонасын тәэмин итүгә эчке киңлекләрне оештыру-планлаштыру карарларын 

булдыруны финанс ягыннан тәэмин итүгә акча җибәрә. 

6. Акчаларны тоту Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы 

һәм Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык 

идарәсендә ачылган шәхси счет аша гамәлгә ашырыла. 

7. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Татарстан Республикасы 

Сәламәтлек саклау министрлыгына һәм Татарстан Республикасы төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына тиешле финанс елына 

һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджетында каралган бюджет 

ассигнованиеләре күләмнәре чикләрендә Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау 

министрлыгы тарафыннан финанслауның иң чик күләмнәрен җиткергәннән соң, 

бюджет йөкләмәләренең расланган лимитларын билгеләгәннән соң финанслауның иң 

чик күләмнәрен җиткерә. 

8. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы әлеге Тәртипнең 4 

пунктында күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру максатларында: 

дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә дәүләт контрактларын төзи; 

дәүләт контрактлары төзелгән оешмаларга дәүләт контрактлары шартлары 

нигезендә акча күчерә. 

9. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы әлеге Тәртипнең 5 пунктында күрсәтелгән чараларны 

тормышка ашыру максатларында: 

дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә дәүләт контрактларын төзи; 

дәүләт контрактлары төзелгән оешмаларга дәүләт контрактлары шартлары 

нигезендә акча күчерә. 

10. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы, Татарстан 

Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 

һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы чараларның максатчан 

кулланылышын тикшерүдә тотуны тәэмин итәләр. 

11. Акчаларны максатчан файдаланмау бюджет законнары нигезендә 

җаваплылык тудыра. 
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12. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына 

тәкъдим итә: 

квартал саен, хисап чорыннан соң килүче айның 5 числосыннан да соңга 

калмыйча, әлеге Тәртипнең 5 пунктында күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыру өчен 

акчалардан файдалану турындагы хисап;  

ел саен, субсидия алган елдан соңгы елның 9 гыйнварыннан да соңга калмыйча, 

төбәк проекты нәтиҗәләренең мәгънәсенә ирешү турында хисап. 

13. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы Россия 

Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгына Россия Федерациясе Сәламәтлек 

саклау министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты арасында 

төзелгән Татарстан Республикасы бюджетына федераль бюджеттан субсидия бирү 

турында килешүдә билгеләнгән срокларда һәм рәвешләр буенча Татарстан 

Республикасының әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән чыгым йөкләмәләрен 

финанслашу максатларында субсидияләрдән файдалану һәм төбәк проекты 

нәтиҗәләренең зурлыкларына ирешү турында хисап бирә: 

аларны финанслашу максатларында субсидия бирелә торган Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнары турында хисап - хисап кварталыннан соң килүче 

айның 10 числосыннан да соңга калмыйча; 

төбәк проекты нәтиҗәләренең мәгънәләренә ирешү турындагы хисап - 

субсидия алган елдан соңгы елның 10 гыйнварыннан да соңга калмыйча. 

14. Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгына тапшырыла торган 

хисапларның дөреслеге өчен җаваплылык Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгына һәм Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына йөкләнә. 

 

 

__________________________________ 


