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«Россия Федерациясе гражданнарын 

һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» 

Россия Федерациясе дәүләт программасы 

кысаларында муниципаль милектәге 

капиталь төзелеш объектларын төзүне 

(реконструкцияләүне, шул исәптән 

реставрацияләү, техник яңадан җиһаз-

ландыру элементлары белән) финанслашу 

өчен Татарстан Республикасының 

муниципаль берәмлекләре бюджетларына 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бүлү һәм бирү тәртибен 

раслау турында һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 

кайбер карары үз көчен югалткан дип тану  

хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе гражданнарын 

һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» 

Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2017 ел, 30 декабрь, 

1710 нчы карары белән расланган «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем 

алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия 

Федерациясе дәүләт программасының «Россия Федерациясе субъектларына караган 

дәүләт милкенең (муниципаль милекнең) коммуналь һәм инженерлык 

инфраструктурасын үстерүгә булышлык күрсәтү»нең төп чаралары кысаларында 

Россия Федерациясе cубъектларының дәүләт милкендә булган һәм федераль 

максатчан программаларга кертелмә гән капиталь төзелеш объектларын төзүне 
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(реконструкцияләүне, шул исәптән реставрацияләү, техник яңадан җиһазландыру 

элементлары белән) финанслашу өчен Россия Федерациясе субъектлары 

бюджетларына һәм муниципаль милектәге капиталь төзелеш объектларын төзүне 

(реконструкцияләүне, шул исәптән реставрацияләү, техник яңадан җиһазландыру 

элементлары белән) финанслашу өчен җирле бюджетларга аларга карата федераль 

бюджеттан субсидияләр бирү кагыйдәләре нигезендә, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасы 

кысаларында муниципаль милектәге капиталь төзелеш объектларын төзүне 

(реконструкцияләүне, шул исәптән реставрацияләү, техник яңадан җиһазландыру 

элементлары белән) финанслашу өчен Татарстан Республикасының муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр 

бүлү һәм бирү. 

2. Әлеге карар 2020 елга (2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына) 

бюджетлардан башлап, Татарстан Республикасы бюджет системасы бюджетларын 

төзегәндә һәм үтәгәндә барлыкка килә торган хокук мөнәсәбәтләренә карата 

кулланыла дип билгеләргә. 

3. 2020 елның 1 гыйнварыннан Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының  түбәндәге карарлары үз көчен югалткан дип танырга: 

«Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасы 

кысаларында муниципаль милектәге капиталь төзелеш объектларын төзүне 

(реконструкцияләүне, шул исәптән реставрацияләү, техник яңадан җиһазландыру 

элементлары белән) финанслашу өчен Татарстан Республикасының муниципаль 

берәмлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр 

бирү тәртибен раслау турында» 2018 ел, 7 май, 335 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Россия Федерациясе 

гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән 

тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасы кысаларында муниципаль 

милектәге капиталь төзелеш объектларын төзүне (реконструкцияләүне, шул исәптән 

реставрацияләү, техник яңадан җиһазландыру элементлары белән) финанслашу өчен 

Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2018 ел, 7 

май, 335 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 ел, 9 октябрь, 897 нче. 

4. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Төзелеш, 

архитектура hәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 22 октябрь, 947 нче 

карары белән расланды 

 

 

«Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак 

һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе 

дәүләт программасы кысаларында муниципаль милектәге капиталь төзелеш 

объектларын төзүне (реконструкцияләүне, шул исәптән реставрацияләү, 

техник яңадан җиһазландыру элементлары белән) финанслашу өчен 

Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләре бюджетларына 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бүлү һәм бирү  

тәртибе 

 

1. Бу Тәртип «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы 

торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт 

программасы кысаларында муниципаль милектәге капиталь төзелеш объектларын 

төзүне (реконструкцияләүне, шул исәптән реставрацияләү, техник яңадан 

җиһазландыру элементлары белән) финанслашу өчен Татарстан Республикасының 

муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидияләр бирү механизмын (алга таба – Тәртип, субсидияләр) билгели. 

2. Субсидияләр бу Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатлар өчен 

агымдагы финанс елына Татарстан Республикасы бюджетында каралган бюджет 

ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә Татарстан 

Республикасының муниципаль берәмлекләре (алга таба – муниципаль берәмлекләр) 

бюджетларына бирелә. 

3. Бу Тәртип нигезендә бирелә торган бюджет акчасы белән баш эш итүче 

булып Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы (алга таба – Министрлык) тора. Субсидияләр Татарстан 

Республикасы Муниципаль берәмлекләре бюджетларына (алга таба – муниципаль 

берәмлекләр) агымдагы финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы 

бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре һәм Татарстан Республикасы 

төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына (алга таба – 

министрлык) әлеге Кагыйдәләрнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга Татарстан 

Республикасы бюджеты акчаларын алучыга җиткерелгән бюджет йөкләмәләре 

лимитлары чикләрендә бирелә. 

4. Субсидия бирү максатларында муниципаль берәмлекләрне сайлап алу 

критерийлары булып торалар: 

а) муниципаль милек объектын төзү (реконструкцияләү, шул исәптән 

реставрацияләү элементлары, техник яктан яңадан җиһазландыру) турында Россия 

Федерациясе Президенты, Россия Федерациясе Хөкүмәте акты һәм (яисә) 

поручениесе булу; 

б) дәүләт экспертизасының уңай бәяләмәсе һәм капиталь төзелеш 

объектларының смета бәясен дөрес итеп билгеләү турында уңай бәяләмәсе булган 
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муниципаль милек объектлары төзелешенә (реконструкцияләүгә, шул исәптән 

реставрация элементлары, техник яктан яңадан җиһазландыруга) расланган проект 

документларының булуы; 

в) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе гражданнарын 

һәркем өчен мөмкин булган һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән 

тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2017 елның 

30 декабрендәге 1710 номерлы карары белән расланган «Россия Федерациясе 

гражданнарын һәркем өчен мөмкин булган һәм уңайлы торак һәм коммуналь 

хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасының «Россия 

Федерациясе субъектларының (муниципаль берәмлекләрнең) коммуналь һәм 

инженерлык инфраструктурасын модернизацияләүгә ярдәм итү» ведомство 

максатчан программасы кысаларында Россия Федерациясе субъектларының дәүләт 

(муниципаль) милке объектларына капитал салуларны финанслашуга субсидияләр 

бирү һәм бүлү һәм (яисә) Россия Федерациясе субъектларының дәүләт (муниципаль) 

милкендәге объектларына капитал салуларга кертелмәгән чараларны финанслашу 

кагыйдәләренең 8 пункты нигезендә төзелгән килешү белән расланган  исемлеккә 

төзелешне (реконструкцияләүне, шул исәптән реставрация элементлары, техник 

яктан яңадан җиһазландыруны) финанслау субсидия хисабына гамәлгә ашырыла 

торган муниципаль милек объектларын кертү. 

5. Субсидия күләме муниципаль милек объектларын төзүгә 

(реконструкцияләүгә, шул исәптән реставрация элементлары, техник яктан яңадан 

җиһазландыруга) киткән чыгымнарны Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

«Финанслануы Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары акчаларын, 

Россия Федерациясе субъектлары, Россия Федерациясе субъектлары, муниципаль 

берәмлекләр, юридик затлар, устав (җыелма) капиталларында Россия Федерациясе, 

Россия Федерациясе субъектларының, муниципаль берәмлекләрнең өлеше 50 

проценттан артык булган юридик затлар акчаларын җәлеп итеп гамәлгә ашырыла 

торган капиталь төзелеш объектларын төзүнең, реконструкцияләүнең, капиталь 

ремонтлауның смета бәясен дөрес итеп билгеләүне тикшерү тәртибе турында» 2009 

елның 18 маендагы 427 номерлы карары нигезләмәләрен исәпкә алып үткәрелә 

торган сан ягыннан бәяләү нигезендә Татарстан Республикасы бюджетына федераль 

бюджеттан бирелә торган субсидия күләмен исәпкә алып, шулай ук Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан ел саен раслана һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы бюджетыннан 

җирле бюджетларга субсидияләр формалаштыру, бирү һәм бүлү кагыйдәләрен 

раслау турында» 2009 ел, 20 сентябрь, 851 нче карары белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга субсидияләр формалаштыру, бирү 

һәм бүлү кагыйдәләренең 13 пункты нигезендә (алга таба – Субсидияләр 

формалаштыру, бирү һәм бүлү кагыйдәләре) билгеләнә торган муниципаль 

берәмлекнең чыгым йөкләмәләрен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

финанслашуның иң чик дәрәҗәсен исәпкә алып билгеләнә.  

6. Муниципаль берәмлекләр бюджетлары арасында субсидияләр бүлү тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон 

белән билгеләнә. 

7. Субсидия түбәндәге шартларда бирелә: 
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а) субсидия бирелә торган төзелешне (реконструкцияләүне, шул исәптән 

реставрация элементлары, техник яктан яңадан коралландыруны) финанслашу 

максатларында муниципаль милек объектларын финанслау исемлеген һәм күләмен 

раслый торган муниципаль хокукый актның булуы; 

б) муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәләрен үтәүгә җирле бюджетта 

(җыелма бюджет язмасында) бюджет ассигнованиеләре булу, аны финанслашу 

максатларында, Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү 

планлаштырыла торган күләмне дә кертеп, аны үтәү өчен кирәкле күләмдә субсидия 

бирелә; 

в) бу Тәртипнең 8 нче пункты нигезендә субсидия бирү турында килешү төзү. 

8. Субсидия бирү «Электрон бюджет» системасында Министрлык белән 

муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы арасында төзелә торган, шул 

исәптән түбәндәге нигезләмәләрне үз эченә алган килешү (алга таба – Килешү) 

нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Килешүнең аерылгысыз өлеше булып, субсидия бирелә торган муниципаль 

милектәге капиталь төзелеш объектлары исемлеге (үзгәртеп кору, шул исәптән 

реставрация элементлары, техник яктан яңадан коралландыру), аларның исемнәре, 

адреслары (булган очракта), егәрлеге, әлеге объектларны файдалануга тапшыру 

сроклары, әлеге объектларның бәясе (чик бәясе), шулай ук төзелеш 

(реконструкцияләү) чараларын үтәү графигы һәм аларны гамәлгә ашыруның һәр 

елына тиешле графигы күрсәтелгән. 

9. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Федераль казначылыкның 

Татарстан Республикасы буенча идарәсеннән (алга таба – Казначылык) бюджет 

йөкләмәләре лимитлары һәм субсидияне финанслауның иң чик күләмнәре турында 

мәгълүмат алганнан соң биш эш көне эчендә Министрлык гаризалары буенча аңа 

финанслауның иң чик күләмнәрен ирештерүгә чыгымнар расписаниесен 

Казначылыкка кертә. 

10. Министрлык исәбенә субсидия кергән көннән биш эш көне эчендә 

Министрлык әлеге акчаны муниципаль берәмлек бюджетына күчерү турында 

Казначылыкка гариза кертә. 

11. Муниципаль берәмлекләр бюджетларына субсидияләр федераль 

бюджеттан акча кергәннән соң Казначылык территориаль органнарының җирле 

бюджетлар үтәлешенә касса хезмәте күрсәтүгә ачылган шәхси исәпләренә күчерелә. 

12. Субсидиядән файдалану нәтиҗәлелеген бәяләү Министрлык тарафыннан 

субсидияләрдән файдалану нәтиҗәлелегенең түбәндәге күрсәткечләре нигезендә 

гамәлгә ашырыла: 

а) эшләр башкару һәм капиталь төзелеш объектларын эксплуатацияләүгә 

кертү вакытларын үтәү; 

б) капиталь төзелеш объектларының техник әзерлеге дәрәҗәсе. 

13. Муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары – субсидия 

алучылар, хисап аеннан (кварталыннан) соң килүче айның 10 ысыннан да соңга 

калмыйча, субсидияне файдалану турындагы хисапларны Килешү белән каралган 

форма һәм тәртип нигезендә Министрлыкка кертергә тиеш. 
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14. Үткән финанс елында бирелгән, агымдагы финанс елының 1 гыйнвары 

хәленә карата файдаланылмый калган субсидияләр агымдагы финанс елының 

беренче 15 эш көне эчендә Татарстан Республикасы бюджеты кеременә кире 

кайтарылырга тиеш. 

Әгәр дә субсидиянең файдаланылмый калган өлеше Татарстан Республикасы 

бюджеты кеременә күчерелмәгән очракта, әлеге акча Татарстан Республикасы 

бюджеты кеременә Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан 

билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясенең Финанс министрлыгы тарафыннан 

билгнләнгән гомуми таләпләрне үтәп түләттерелергә тиеш. 

15. Муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары һәм аларның 

вазыйфаи затлары кертелә торган хисап мәгълүматлары дөрес булмау һәм субсидия 

бирү шартларын үтәү-үтәмәү өчен законнар нигезендә җавап бирә. 

16. Субсидия бирү шартлары бозылган очракта, тиешле акча Татарстан 

Республикасы бюджеты кеременә законнар белән билгеләнгән тәртиптә күчерелергә 

тиеш. 

Килешүдә каралган йөкләмәләрне бозган очракта, муниципаль берәмлекләр 

бюджетларыннан Татарстан Республикасы бюджетына акчаларны кире кайтару 

тәртибе һәм шартлары һәм аларны алга таба файдалану өчен субсидияләр 

формалаштыру, бирү һәм бүлү кагыйдәләренең 15 - 23 пунктлары белән 

билгеләнгән. 

17. Бу Тәртип нигезендә бирелгән субсидияне максатчан файдалануны, бу 

Тәртип белән билгеләнгән субсидия бирү тәртибе һәм шартлары үтәлешен 

тикшерүдә тотуны Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

 

 

______________________________ 

 


