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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «Татарстан Республикасында 

Өлкән яшьтәге гражданнар һәм инва-

лидларны озак вакытлы карау системасын 

төзү турында» 2009 ел, 23 май, 432 нче ка-

рарына үзгәрешләр кертү хакында 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында Өлкән яшьтәге гражданнар һәм инвалидларны озак вакытлы карау системасын 
төзү турында» 2009 ел, 23 май, 432 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

преамбулда «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2025 еллар» сүзләренә 
алмаштырырга; 

2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«2020 елда социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ дип танылган өлкән яшьтәге 

гражданнар һәм инвалидлар өчен озак сроклы карау системасын булдыруга 
юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруны финанс ягыннан тәэмин итү 
кагыйдәләре»; 

3 пунктның өченче абзацында «2019 – 2021 еллар» сүзләрен «2019 – 2022 
еллар» сүзләренә алмаштырырга, «2014 – 2021 еллар» сүзләрен «2014 – 2025 еллар» 
сүзләренә алмаштырырга; 

2020 елда социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ дип танылган өлкән яшьтәге 
гражданнар һәм инвалидлар өчен озак сроклы карау системасын булдыруга 
юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруны финанс ягыннан тәэмин итү 
кагыйдәләрен өстәргә (карарга теркәлгән). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                    А.В.Песошин 
 



Татарстан Республикасы Ми-
нистрлар Кабинетының 2009 ел, 
23 май, 432 нче карары белән 
расланды (Татарстан Республи-
касы Министрлар Кабинеты-
ның 2020 ел, 28 гыйнвар, 32 нче 
карары редакциясендә)  

 
 
 

2020 елда социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ дип танылган өлкән яшьтәге 
гражданнар һәм инвалидлар өчен озак сроклы карау системасын булдыруга 
юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруны финанс ягыннан тәэмин итү 

кагыйдәләре 
 
 
1. Әлеге кагыйдәләр «Демография» илкүләм проектының «Өлкән буын» 

федераль проекты кысаларында өлкән яшьтәге гражданнар һәм инвалидларны озак 
сроклы карау системасын булдыруга юнәлдерелгән чараларны гамәлгә ашырганда 
барлыкка килә торган Татарстан Республикасының чыгым йөкләмәләрен финан-
слашу максатларында федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына суб-
сидия рәвешендә бирелә торган акчаны тоту механизмын билгели. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2025 елларга «Та-
тарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасын 
раслау турында» 2013 ел, 23 декабрь, 1023 нче карары белән расланган «2014-2025 
елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт 
программасының өлкән яшьтәге гражданнар һәм инвалидлар өчен озак вакытлы ка-
рау системасын булдыру чараларын гамәлгә ашыру өчен чыгым йөкләмәләрен фи-
нанс белән тәэмин итү күрсәтелгән чыгым йөкләмәләрен  финанслашу максатларында 
Татарстан Республикасы бюджетына бирелә торган федераль бюджеттан 
субсидияләр (алга таба – федераль бюджеттан субсидия) һәм Татарстан Республикасы 
бюджеты акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

3. Әлеге Кагыйдәләрнең 1 пунктында күрсәтелгән чараларны гамәлгә ашыруга 
каралган Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын баш бүлүче – Татарстан 
Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 
(алга таба - Министрлык). 

4. Федераль бюджеттан субсидия Татарстан Республикасы Финанс министр-
лыгына Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы буенча идарәсендә (алга 
таба - Казначылык) ачылган шәхси счетка керә. 

5. Федераль бюджеттан субсидияләрне тоту Министрлык тарафыннан Каз-

начылыкта ачылган шәхси счет аша башкарыла. 

6. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы биш эш көне эчендә тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджетында каралган 

бюджет ассигнованиеләре күләме, Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау 

министрлыгы тарафыннан финанслауның иң чик күләмнәрен җиткергәннән соң 

расланган бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә министрлыкка финанслауның 

иң чик күләмнәрен җиткерә. 
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7. Министрлык федераль бюджеттан субсидияләр хисабына гамәлгә ашыра: 

«Сиделка» хезмәте күрсәтүгә бәйле чыгымнарны компенсацияләү (каплау) 

өчен юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ дип 

танылган өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга субсидияләр рәвешендә 

грант бирү; 

Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәкләренә (алга таба – комплекслы үзәкләр), Татарстан Республикасының картлар 

һәм инвалидлар өчен интернат-йортларга (алга таба – интернат-йортлар), Татарстан 

Республикасының психоневрология интернатларына (алга таба – психоневрология 

үзәкләренә) һәм Татарстан Республикасының инвалидларны тернәкләндерү 

үзәкләренә (алга таба – комплекслы үзәкләр) субсидияләр бирү – инвалидларны 

тернәкләндерү үзәкләре) Россия Федерациясе Бюджет кодексының 781 стать-

ясындагы 1 пунктының икенче абзацы нигезендә стационар алыштыручы технологи-

яләрне гамәлгә кертү, шул исәптән «карау мәктәбе» технологиясе кысаларында 

дәресләр үткәрү өчен кабинетларны җиһазландыру, өлкән яшьтәге гражданнар һәм 

(яки) инвалидлар өчен көндезге тору төркемнәрен оештыру өчен комплекслы 

үзәкләрдә һәм реабилитация үзәкләрендә штат санын арттыру, комплекслы үзәкләрдә 

социаль эш буенча белгечләрнең штат санын арттыру, комплекслы үзәкләрдә, Өйдә 

һәм психоневрологик интернатларда индивидуаль карау планнарын төзү һәм гамәлгә 

ашыруны типлаштыруны, тикшереп торуны үткәрү өчен; 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Республика ресурс үзәге» дәүләт казна учреждениесен (алга 

таба – Ресурс үзәге) билгеләнгән тәртиптә социаль хезмәт күрсәтү оешмалары 

хезмәткәрләрен озак вакытлы карау нигезләренә өйрәтүне оештыру максатларында 

финанслау. 
8. Ресурс үзәгенең, комплекслы үзәкләрнең, интернат-йортларның, психонев-

рологик интернатларның һәм инвалидларны реабилитацияләү үзәкләренең Казначы-
лыкта ачылган шәхси счетларыннан акча күчерү «Дәүләт һәм муниципаль их-
тыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 
өлкәсендә контракт системасы турында»2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендә төзелгән дәүләт контрактлары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

9. Министрлык Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгына, 
шулай ук иҗтимагый финанслар белән идарә итүнең «Электрон бюджет» дәүләт ин-
теграцияләнгән мәгълүмат системасында электрон документ рәвешендә эшли: 

финанслашу максатларында федерель бюджеттан субсидияләр бирелгән Татар-
стан Республикасы бюджеты чыгымнары, федераль бюджеттан субсидия алынган 
айдан соң килүче айның 10 числосыннан да соңга калмыйча; 

федераль бюджеттан субсидияне куллану нәтиҗәсенә ирешү өчен федераль 
бюджеттан субсидия файдалану нәтиҗәсенә ирешү датасы билгеләнгән айның 6 чис-
лосыннан да соңга калмыйча билгеләнә. 

10. Агымдагы финанс елында кулланылмаган субсидияләр Россия Федерациясе 
бюджет законнары нигезендә федераль бюджет кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

Әгәр Татарстан Республикасы тарафыннан федераль бюджеттан субсидияләр 
бирү елның 31 декабренә федераль бюджеттан субсидияләр бирү нәтиҗәләре зур-
лыгына ирешү буенча йөкләмәләр бозылган булса һәм мондый зурлыкларга ирешү 
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турында хисап тапшыруның беренче датасына кадәр, күрсәтелгән бозулар бете-
релмәгән очракта, федераль бюджеттан субсидияләр федераль бюджеттан субсиди-
яләр бирү елыннан соң килүче елның 1 июненә кадәр Россия Федерациясе субъ-
ектлары бюджетларына федераль бюджеттан субсидияләр бирү һәм бүлү ка-
гыйдәләре нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Гражданнарга социаль 
ярдәм күрсәтү» Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2014 ел, 
15 апрель, 296 нчы карары белән расланган «Гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү» 
Россия Федерациясе дәүләт программасына 84 кушымтада китерелгән өлкән яшьтәге 
гражданнар һәм инвалидларны озак сроклы карау системасын төзегәндә барлыкка 
килә торган чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатларында Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан субсидияләр бирү һәм бүлү ка-
гыйдәләре нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан федераль бюджеттан 
субсидия кире кайтарылырга тиеш. 

11. Министрлык, Ресурс үзәге, комплекслы үзәкләр, интернат-йортлар, психо-

неврологик интернатлар һәм инвалидларны тернәкләндерү үзәкләре тапшырыла тор-

ган хисап белешмәләренең дөрес булмавы һәм федераль бюджеттан субсидияләрне 

максатчан файдаланмау өчен закон нигезендә җаваплы. 

12. Федераль бюджеттан субсидияләрнең максатчан кулланылышын кон-

трольдә тоту Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы һәм Министрлык тара-

фыннан башкарыла. 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 


