РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ
ФЕДЕРАЛЬ КАНУНЫ
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕНДӘ МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕ
ТУРЫНДА

2010 нчы елның 19 нчы ноябрендә Дәүләт Думасы тарафыннан кабул ителде
2010 нчы елның 24 нче ноябрендә Федерация Советы тарафыннан хупланды

Бүлек 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
Маддә 1. Бу Федераль канунны җайга салу предметы
Бу федераль канун мәҗбүри медицина иминиятен гамәлгә ашыруга бәйле
рәвештә барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне җайга сала, шул исәптән мәҗбүри
медицина иминияте субъектларының һәм мәҗбүри медицина иминиятендә
катнашучыларның хокукый хәлен, аларның хокуклары һәм бурычлары барлыкка
килү нигезләрен, аларны гамәлгә ашыру гарантияләрен, эшләмәүчеләрнең мәҗбүри
медицина иминиятенә иминият взносларын түләү белән бәйле мөнәсәбәтләрне һәм
җаваплылыкны билгели.
Маддә 2. Мәҗбүри медицина иминиятенең хокукый нигезләре
1. Мәҗбүри медицина иминияте турында закончылык Рәсәй
Конституциясенә

нигезләнә

һәм

"Рәсәй

Федерациясендә

Федерациясе

гражданнарның

сәламәтлеген саклау нигезләре турында” 2011 елның 21 ноябрендәге 323-ФЗ
номерлы Федераль канунны, "Мәҗбүри социаль иминият нигезләре турында " 1999
елның 16 июлендәге 165-ФЗ номерлы Федераль канунны, бу Федераль канунны,
башка федераль кануннарны, Рәсәй Федерациясе субъектлары кануннарын үз эченә
ала. Мәҗбүри медицина иминияте белән бәйле мөнәсәбәтләр шулай ук Рәсәй

Федерациясенең

башка

норматив

хокукый

актлары,

Рәсәй

Федерациясе

субъектларының башка норматив хокукый актлары белән җайга салына.
(1.12.2012 № 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Рәсәй

Федерациясенең халыкара килешүендә бу Федераль канун белән

чагыштырганда башка кагыйдәләр билгеләнгән очракта, Рәсәй

Федерациясе

халыкара килешү кагыйдәләре кулланыла
3. Бу Федераль канунны бертөрле куллану максатларында, кирәклек булса,
тиешле аңлатмалар Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә чыгарылырга
мөмкин.
Маддә 3. Бу Федераль канунда кулланыла торган төп төшенчәләр
Бу Федераль канун максатлары өчен түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла:
1) мәҗбүри медицина иминияте- территориаль мәҗбүри медицина иминияте
программасы чикләрендә һәм әлеге Федераль канунда билгеләнгән очракларда
мәҗбүри медицина иминияте база программасы чикләрендә иминләштерелгән затка
мәҗбүри медицина иминияте акчалары исәбеннән медицина ярдәмен түләүсез
күрсәтү гарантияләрен тәэмин итүгә юнәлдерелгән дәүләт тарафыннан булдырыла
торган хокукый, икътисадый һәм оештыру чаралары системасын тәшкил итә торган
мәҗбүри социаль иминият төре
2) мәҗбүри медицина иминияте объекты-иминият очрагы барлыкка килүгә
бәйле иминият куркынычы;
3) иминият куркынычы-иминләштерелгән затка күрсәтелгән медицина ярдәме
өчен түләү чыгымнарын гамәлгә ашыру зарурлыгы туганда көтелгән вакыйга;
4) иминият очрагы-кылынган вакыйга (авыру, травма, иминләштерелгән зат
сәламәтлегенең башка торышы, профилактик чаралар күрелү) килеп туганда,
иминләштерелгән затка мәҗбүри медицина иминияте буенча иминият тәэминаты
бирелә;

5) мәҗбүри медицина иминияте буенча иминият тәэминаты (алга таба иминият тәэминаты) - иминият очрагы килеп чыкканда һәм медицина оешмасына
түләү буенча иминләштерелгән затка кирәкле медицина ярдәме күрсәтү буенча
йөкләмәләрне үтәү;
6) мәҗбүри медицина иминиятенә иминият взнослары-иминләштерүчеләр
түли торган мәҗбүри түләүләр, иминиятләнгән затның иминият тәэминаты алуга
хокукларын тәэмин итү аларның максатчан характерына һәм билгеләнүенә ия;
7) иминләштерелгән зат-әлеге Федераль канун нигезендә мәҗбүри медицина
иминиятенә кагыла торган физик зат;
8) мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы- иминләштерелгән
затларның Рәсәй Федерациясенең бөтен территориясендә мәҗбүри медицина
иминияте акчалары исәбеннән түләүсез медицина ярдәме күрсәтүгә хокукларын
һәм мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программаларына бердәм
таләпләрне билгели торган гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең
дәүләт гарантияләре программасының состав өлеше
9)

территориаль

мәҗбүри

медицина

иминияте

программасы-

иминләштерелгән затларның Рәсәй Федерациясе субъекты территориясендә аларга
түләүсез медицина ярдәме күрсәтү хокукын һәм мәҗбүри медицина иминияте база
программасының бердәм таләпләренә туры килә торган хокукларын билгели торган
гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтү буенча дәүләт гарантияләренең
территориаль программасының состав өлеше
Маддә 4. Мәҗбүри медицина иминиятен гамәлгә ашыруның төп
принциплары
Мәҗбүри медицина иминиятен гамәлгә ашыруның төп принциплары булып
тора:
1) мәҗбүри медицина иминияте акчалары исәбеннән мәҗбүри медицина
иминиятенең территориаль программасы һәм мәҗбүри медицина иминиятенең база

программасы кысаларында иминият очрагы килеп туган очракта иминләштерелгән
затка медицина ярдәмен түләүсез күрсәтү гарантияләрен тәэмин итү (алга таба мәҗбүри медицина иминияте программалары);
2) мәҗбүри медицина иминияте чараларына иминият тәэмин ителешенең
эквивалентлылыгы нигезендә тәэмин ителә торган мәҗбүри медицина иминияте
финанс системасының тотрыклылыгы;
3) федераль кануннарда билгеләнгән күләмнәрдә иминләштерүчеләрнең
мәҗбүри медицина иминиятенә иминият кертемнәрен түләү мәҗбүри;
4) иминләштерүченең финанс

хәленә бәйсез рәвештә мәҗбүри медицина

иминияте база программасы кысаларында мәҗбүри медицина иминияте буенча
йөкләмәләрне үтәүгә иминләштерелгән затларның хокукларын үтәүнең

дәүләт

гарантиясе;
5) мәҗбүри медицина иминияте программалары кысаларында күрсәтелә
торган медицина ярдәменең һәркем өчен мөмкин булуын һәм сыйфатын тәэмин итү
өчен шартлар тудыру;
6) Мәҗбүри медицина иминияте субъектлары вәкиллегенең һәм мәҗбүри
медицина иминияте идарәсе органнарында катнашучыларның паритетлыгы.
2 Бүлек . МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕ ӨЛКӘСЕНДӘ РӘСӘЙ
ФЕДЕРАЦИЯСЕ ҺӘМ РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ СУБЪЕКТЛАРЫНЫҢ
ВӘКАЛӘТЛӘРЕ
Маддә 5. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә Рәсәй

Федерациясе

вәкаләтләре
Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә Рәсәй Федерациясе вәкаләтләренә
түбәндәгеләр керә:
1) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм гамәлгә
ашыру;

2) Рәсәй

Федерациясе территориясендә мәҗбүри медицина иминиятен

оештыру;
3) мәҗбүри медицина иминияте үтәргә тиешле затлар даирәсен билгеләү;
4) мәҗбүри медицина иминиятенә иминият кертемнәре тарифларын һәм
мәҗбүри медицина иминиятенә иминият кертемнәре алу тәртибен билгеләү;
5) мәҗбүри медицина иминиятенең база программасын һәм территориаль
мәҗбүри медицина иминияте программаларына бердәм таләпләрне раслау;
6) территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондлары бюджетларына
Федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетыннан субвенцияләр бүлү,
бирү һәм тоту тәртибен билгеләү;
7) мәҗбүри медицина иминияте субъектлары һәм мәҗбүри медицина
иминияте катнашучыларының мәҗбүри медицина иминияте турындагы законнарны
бозган өчен җаваплылыгын билгеләү;
8) мәҗбүри медицина иминияте чаралары белән идарә итүне оештыру;
9)

мәҗбүри

медицина

иминияте

өлкәсендә

мәгълүмат

системаларын

оештыруның һәм мәгълүмат хезмәттәшлеген оештыруның, иминләштерелгән затлар
турында белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алуны алып баруның һәм
иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турында белешмәләрне
персонификацияләнгән исәпкә алуның гомуми принципларын билгеләү;
10) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә иминләштерелгән затларның
хокукларын яклау системасын билгеләү.
Маддә 6. Рәсәй

Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте

органнарына гамәлгә ашыру өчен тапшырылган мәҗбүри медицина иминияте
өлкәсендә Рәсәй Федерациясе вәкаләтләре
1. Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарына гамәлгә
ашыру өчен тапшырылган мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендәге

Рәсәй

Федерациясе вәкаләтләренә Рәсәй Федерациясе субъектлары территорияләрендә бу
Федераль канунда билгеләнгән таләпләр нигезендә мәҗбүри медицина иминиятен
оештыру керә, шул исәптән:
1) Мәҗбүри медицина иминияте база программасының бердәм таләпләренә
туры килә торган территориаль мәҗбүри медицина иминияте программаларын
раслау һәм Рәсәй Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина
иминиятенең база программасын Федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды
бюджетыннан территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондлары бюджетларына
бирелгән субвенцияләр чикләрендә һәм хисабына гамәлгә ашыру;
2) Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле башкарма хакимиятнең федераль
органы тарафыннан расланган мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре (алга таба
- мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре) нигезендә Рәсәй

Федерациясе

субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән
тәэмин итүнең җан башына дифференциацияләнгән нормативларын (алга таба - җан
башына дифференциацияләнгән нормативларны) иминият медицина оешмалары
өчен раслау;
3) эшләмәүче гражданнар өчен иминләштерүчеләрне теркәү һәм теркәүдән
төшерү;
4) Рәсәй Федерациясе субъектлары территорияләрендә эшләмәүче халыкны
мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре түләүдән керә торган
Федераль

мәҗбүри

медицина

иминияте

фонды

бюджеты

керемнәрен

администрацияләү;
5) Рәсәй Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина
иминияте чараларын куллануны, шул исәптән тикшерүләр һәм ревизияләр үткәрүне
тикшереп тору;
6) Рәсәй Федерациясе субъектыннан чит территориядә мәҗбүри медицина
иминияте полисы бирелгән(алга таба - иминият медицина полисы), анда
күрсәтелгән медицина ярдәме өчен иминләштерелгән затларга мәҗбүри медицина

иминияте база программасының бердәм таләпләре нигезендә исәп-хисапларны
гамәлгә ашыру;
7) Рәсәй Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри медицина
иминияте өлкәсендә гражданнарның хокукларын тәэмин итү;
8) иминләштерелгән затларның бердәм регистрының региональ сегменты
рәвешендә иминләштерелгән затлар турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алуны, шулай ук иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме
турында белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алуны алып бару;
9) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә хисаплылык алып бару.
2. Әлеге маддәнең 1 өлеше нигезендә тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә
ашырганда барлыкка килә торган Рәсәй Федерациясе субъектларының чыгым
йөкләмәләрен финанслар белән тәэмин итү Федераль мәҗбүри медицина иминияте
фонды бюджетыннан мәҗбүри медицина иминияте территориаль фондлары
бюджетларына бирелгән субвенцияләр исәбеннән гамәлгә ашырыла.
3. Әлеге маддәнең 1 өлеше нигезендә тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә
ашырганда Рәсәй

Федерациясе субъектының югары вазыйфаи заты (Рәсәй

Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) :
1) федераль кануннар һәм Рәсәй Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары нигезендә тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру эшчәнлеген оештыра;
2) билгеләнгән тәртиптә тәэмин итә:
а) Рәсәй

Федерациясе субъекты территориясендә коммерциячел булмаган

оешма булмаганда - территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды (алга таба территориаль фонд) төзү турында карар кабул итү;
б) Федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды белән килешү буенча
территориаль фонд идарәсе структурасын раслау (алга таба- Федераль фонд);

в) Федераль фонд белән килешү буенча территориаль фонд җитәкчесе
вазыйфасына билгеләү һәм вазыйфадан азат итү;
3) билгеләнгән тәртиптә Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль
башкарма хакимият органына (алга таба-вәкаләтле федераль башкарма хакимият
органы) һәм Федераль фондка үз вакытында тәкъдим итүне тәэмин итә:
а) тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру, бирелгән субвенцияләрне тоту,
максатчан прогноз күрсәткечләренә (мондый күрсәткечләр билгеләнгән очракта)
ирешү турында билгеләнгән формада хисап;
б) тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру буенча Рәсәй

Федерациясе

субъектлары дәүләт хакимияте органнары тарафыннан кабул ителгән көннән соң өч
көн эчендә кабул ителә торган норматив хокукый актлар;
в) иминләштерелгән затларның бердәм регистрын алып бару өчен кирәкле
мәгълүматлар (шул исәптән мәгълүмат базалары);
г) тапшырылган вәкаләтләрне билгеләнгән формада гамәлгә ашыру буенча
фараз күрсәткечләре турында мәгълүматлар;
д) бу

Федераль канунда һәм (яисә) аның нигезендә кабул ителгән Рәсәй

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында каралган башка мәгълүмат.
4. Әлеге маддәнең 1 өлеше нигезендә тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә
ашыруны тәэмин итүче мәҗбүри медицина иминияте акчаларыннан файдалануны
тикшереп тору финанс-бюджет өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек функцияләрен
гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы, Рәсәй Федерациясе Хисап
палатасы тарафыннан үткәрелә.
Маддә 7. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә Рәсәй Федерациясенең
тапшырылган вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча федераль башкарма
хакимият органы һәм Федераль фонд вәкаләтләренең

Рәсәй

Федерациясе

субъектлары дәүләт хакимияте органнары тарафыннан хокуклары һәм
бурычлары

1. Башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы әлеге Федераль
канунның 6 маддәсендәге 1 өлеше нигезендә тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә
ашыру буенча түбәндәге хокукларны һәм бурычларны гамәлгә ашыра:
1) Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары тарафыннан
тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру буенча норматив хокукый актлар һәм
методик күрсәтмәләр чыгара;
2) Норматив хокукый актларны юкка чыгару яки аларга үзгәрешләр кертү
турында күрсәтмәләрне үтәү өчен мәҗбүри булган күрсәтмәләр җибәрү хокукына ия
булган тапшырылган вәкаләтләр мәсьәләләре буенча Рәсәй

Федерациясе

субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган
норматив-хокукый җайга салуны күзәтчелек итүне аларга билгеләнгән тәртиптә
гамәлгә ашыра;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) билгеләнгән тәртиптә тикшерүләр үткәрү һәм үтәү өчен мәҗбүри булган
күрсәтмәләр бирү хокукы белән тапшырылган вәкаләтләрне Рәсәй Федерациясе
субъектларының дәүләт хакимияте органнары тарафыннан гамәлгә ашыруның
тулылыгын һәм сыйфатын тикшереп торуны һәм күзәтүне гамәлгә ашыра:
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
а) ачыкланган бозуларны бетерү турында;
б) Рәсәй

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарының һәм

территориаль фондларның вазыйфаи затларын Рәсәй Федерациясе законнарында
билгеләнгән җаваплылыкка тарту турында;
4) Рәсәй Федерациясе субъектының иң югары вазыйфаи затына (Рәсәй
Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесенә)
Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары һәм территориаль
фондларның вазыйфаи затларын вазыйфасыннан азат итү турында тәкъдимнәр
әзерли һәм җибәрә;

5) тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру буенча максатчан фараз
күрсәткечләрен билгеләргә хокуклы;
6) Мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләрен, шул исәптән медицина ярдәме
өчен түләүгә тарифларны исәпләү методикасын һәм мәҗбүри медицина иминияте
буенча медицина ярдәме өчен түләү тәртибен раслый;
7) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә персонификацияләнгән исәп алып
бару тәртибен билгели;
8) бу Федераль канунның 7.1 статьясында билгеләнгән тәртиптә Рәсәй
Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарыннан тиешле вәкаләтләрне
алу турында тәкъдимнәр әзерли һәм Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенә җибәрә;
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
9) тиешле вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен Федераль фонд бюджетыннан
территориаль фонд бюджетларына бирелгән субвенцияләрне кайтару тәртибен
билгели;
10) бу Федераль канунда һәм башка федераль кануннарда билгеләнгән башка
вәкаләтләрне гамәлгә ашыра.
2 .Федераль фонд бу Федераль канунның 6 маддәсендәге 1 өлеше нигезендә
бирелгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру буенча түбәндәге хокукларны һәм
бурычларны гамәлгә ашыра:
1) тапшырылган вәкаләтләрне территориаль фондлар тарафыннан гамәлгә
ашыру буенча норматив хокукый актлар һәм методик күрсәтмәләр чыгара;
2) бу

Федераль канунның 6 маддәсендәге

1 өлеше нигезендә бирелгән

вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны финанс ягыннан тәэмин итү өчен федераль фонд
бюджетыннан территориаль фондларга субвенцияләр бирә;
3) эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәре түләүне контрольдә тота, шул исәптән эшләмәүче халыкны мәҗбүри

медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре түләүдән кергән Федераль фонд
бюджеты керемнәре администраторы функцияләрен үтәү буенча территориаль
фондларның эшчәнлеген тикшерә, эшләмәүче гражданнар өчен әлеге иминият
кертемнәре, пеня һәм штрафлар буенча недоимка исәпләргә һәм түләттерергә
хокуклы;
4) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә хисап формаларын һәм аны алып
бару тәртибен билгели;
5) иминләштерелгән затларга мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина
ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп
торуны гамәлгә ашыру тәртибен билгели (алга таба шулай ук-медицина ярдәме
күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору);
6) Мәҗбүри медицина иминияте турындагы законнарның үтәлешен һәм
мәҗбүри медицина иминияте чараларын куллануны тикшереп торуны гамәлгә
ашыра, шул исәптән тикшерүләр һәм ревизияләр үткәрә;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә мәгълүмат системалары эшләвен
һәм мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибен контрольдә тота;
8) территориаль фонд структурасын, территориаль фонд җитәкчеләрен
вазыйфага билгеләү һәм вазыйфадан азат итү, шулай ук территориаль фондларның
үз функцияләрен үтәүне тәэмин итү чыгымнары нормативларын килештерә.
Маддә 7.1. Рәсәй

Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте

органнарына гамәлгә ашыру өчен тапшырылган мәҗбүри медицина иминияте
өлкәсендә Рәсәй Федерациясе вәкаләтләрен алу тәртибе
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән кертелде)
1. Рәсәй

Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарына бу

Федераль канунның 6 маддәсендәге

1 өлеше нигезендә гамәлгә ашыру өчен

тапшырылган мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендәге Рәсәй
вәкаләтләре Рәсәй

Федерациясе

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары

тарафыннан тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашырганда башкарма хакимиятнең
вәкаләтле федераль органы һәм (яисә) Федераль Фонд тарафыннан ачыкланган
Рәсәй

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары тарафыннан алар

үтәлмәгән очракта, Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан алынырга мөмкин.
2. Башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы әлеге маддәнең 1
өлешендә күрсәтелгән хокук бозулар ачыкланган яисә ачыкланган мондый бозулар
турында Федераль фондтан мәгълүмат алган көннән соң 20 эш көне эчендә
ачыкланган хокук бозулар турында Рәсәй Федерациясе субъектының иң югары
вазыйфаи затына (Рәсәй

Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары

башкарма органы җитәкчесенә) ачыкланган хокук бозулар , аларны бетерү вакыты
һәм карар буенча кабул ителгән федераль башкарма хакимият органы һәм Федераль
Фондка хәбәр итү өчен вакыт тасвирламасын үз эченә алган күрсәтмә җибәрә.
3. Рәсәй Федерациясе субъектының югары вазыйфаи заты (Рәсәй Федерациясе
субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесе) күрсәтелгән
күрсәтмәдә күрсәтелгән срокта башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль
органына һәм Федераль Фондка карар буенча кабул ителү турында, шул исәптән
күрсәтмәдә билгеләнгән срокта ачыкланган бозуларны бетерү чаралары турында
хәбәр итә.
4. Күрсәтмәнең үтәлмәгән яисә тулы күләмдә үтәлмәгән очракта, башкарма
хакимиятнең вәкаләтле федераль органы күрсәтелгән вакыт тәмамланганнан соң 20
эш көне эчендә Рәсәй Федерациясе субъектының иң югары вазыйфаи затына (Рәсәй
Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы җитәкчесенә)
ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү өчен кабат күрсәтмә, шулай ук тиешле
вазыйфаи затлардан Рәсәй Федерациясе субъекты һәм (яисә) территориаль фонд
дәүләт хакимияте органнарының тиешле вазыйфаи затларыннан читләштерү
турында тәкъдим җибәрә. Күрсәтелгән срокта Рәсәй

Федерациясе субъектының

югары вазыйфаи заты (Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары

башкарма органы җитәкчесе) башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органына
һәм Федераль Фондка кабул ителгән карар,

шул исәптән билгеләнгән вакытка

ачыкланган бозуларны бетерү чаралары һәм башкарма хакимиятнең федераль
органы вәкаләтенең тиешле вазыйфаи затларын Рәсәй

Федерациясе субъекты

дәүләт хакимияте органнарының һәм (яки) территориаль фондның тиешле вазыйфаи
затларыннан азат итү турындагы тәкъдимнәрен карап тикшерү нәтиҗәләре турында
хәбәр итә,
5. Кабат күрсәтмәнең үтәлмәгән яисә тулы күләмдә үтәлмәгән очракта
башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы әлеге срокны кабат күрсәткәннән
соң 20 эш көне эчендә Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенә мәҗбүри медицина иминияте
өлкәсендә Рәсәй Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарыннан
Рәсәй Федерациясе вәкаләтләрен алу турында тәкъдим кертә.
6. Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарыннан алынган
әлеге Федераль канунның 6 маддәсендәге 1 өлешенең 1 пунктында билгеләнгән
мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә Рәсәй Федерациясе вәкаләтләре сәламәтлек
саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу
функцияләрен

гамәлгә

ашыручы

башкарма

тарафыннан гамәлгә ашырыла , ә бу

хакимиятнең

федераль

органы

Федераль канунның 6 маддәсендәге

1

өлешенең 2-9 пунктларында билгеләнгән Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт
хакимияте

органнарыннан

алынган

вәкаләтләр

Федераль

Фонд

һәм

(яки)

территориаль фонд тарафыннан федераль фонд карары нигезендә гамәлгә ашырыла.
7. Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнарыннан тиешле
вәкаләтләрне алу турында Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте карары үз көченә кергән
көннән алып Федераль фонд бюджетыннан территориаль фондлар бюджетларына
субвенцияләр бирелми, ә күрсәтелгән карар үз көченә кергәнче бирелгән һәм
кулланылмаган субвенцияләр федераль фонд бюджетына кире кайтарылырга тиеш.
Маддә 8. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә Рәсәй
субъектларының дәүләт хакимияте органнары вәкаләтләре

Федерациясе

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә Рәсәй Федерациясе субъектларының
дәүләт хакимияте органнары вәкаләтләренә керә:
1) эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә иминият
кертемнәре түләү;
2) мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программаларында мәҗбүри
медицина иминиятенең база программасында билгеләнгән иминият очраклары
буенча иминият белән тәэмин итүнең өстәмә күләмнәрен, шулай ук мәҗбүри
медицина иминиятенең база программасында билгеләнмәгән медицина ярдәме
күрсәтүнең өстәмә төрләрен һәм шартларын билгеләү;
3) территориаль фонд бюджетларына федераль бюджеттан бирелә торган
субвенцияләр күләменнән артып киткән күләмдә мәҗбүри медицина иминияте
территориаль программаларын финанс белән тәэмин итү һәм гамәлгә ашыру;
4) территориаль фондларның бюджетларын һәм аларның үтәлеше турындагы
хисапларны раслау.
Бүлек 3. МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕ СУБЪЕКТЛАРЫ
ҺӘМ МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕНДӘ КАТНАШУЧЫЛАР
Маддә 9. Мәҗбүри медицина иминияте субъектлары һәм мәҗбүри
медицина иминияте катнашучылары
1. Мәҗбүри медицина иминияте субъектлары булып торалар:
1) иминләштерелгән затлар;
2) иминиятчеләр;
3) Федераль фонд.
2 Мәҗбүри медицина иминиятенең катнашучылары булып торалар:
1) территориаль фондлар;

2) иминият медицина оешмалары;
3) медицина оешмалары.
Маддә 10. Иминләштерелгән затлар
1. Рәсәй

Федерациясе гражданнары, Рәсәй

Федерациясендә даими яки

вакытлыча яшәүче чит ил гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар (шулай ук
"Рәсәй

Федерациясендә чит ил гражданнарының хокукый хәле турында" 2002

елның 25 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль канунның 13.5 статьясы нигезендә
Рәсәй

Федерациясендә

хезмәт

эшчәнлеген

гамәлгә

ашыручы

югары

квалификацияле белгечләрдән һәм аларның гаиләләреннән, шулай ук чит ил
гражданнарыннан тыш) , шулай ук "Качаклар турында" Федераль канун нигезендә
медицина ярдәме алу хокукына ия затлар иминиятләштерелгән затлар булып тора:
(28.12.2013

N

390-ФЗ,

29.07.2018

N

268-ФЗ

Федераль

кануннар

редакциясендә)
1) хезмәт килешүе буенча эшләүчеләр, шул исәптән бердәнбер катнашучы
(гамәлгә куючылар), оешма әгъзалары, аларның мөлкәте милекчеләре булган оешма
җитәкчеләре яки авторлык заказы килешүе буенча эшләр башкару, хезмәтләр
күрсәтү предметы булып торган гражданлык-хокукый шартнамәсе җитәкчеләре ,
шулай ук фән, әдәбият, сәнгать әсәрләренә, нәшрият лицензион килешүләренә, фән,
әдәбият, сәнгать әсәрләрен хокукый куллану турында лицензион килешүләргә
аерым хокук алу турында килешүләр буенча түләүләр һәм башка бүләкләр алучы
әсәр авторлары;
(2011 елның 3 декабрендәге 379-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2) үзен эш белән мөстәкыйль тәэмин итүче (шәхси практика белән
шөгыльләнүче нотариуслар, адвокатлар, арбитраж идарәчеләр);
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) крестьян (фермер) хуҗалыклары әгъзалары булган;

4) Төньяк,Себер һәм Ерак Көнчыгыштагы аз санлы халыкларның гаилә
(туганлык) җәмгыятьләре әгъзалары булган, алар яшәгән урыннарда яшәүче һәм
традицион хуҗалык эшчәнлеге алып баручы;
(4 пункт 2018 елның 27 июнендәге 164-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5) эшләмәүче гражданнар:
а) балалар туган көненнән алып 18 яшькә кадәр;
б) пенсия билгеләү нигезләренә бәйсез рәвештә эшләүче пенсионерлар;
в) һөнәри белем бирү оешмаларында һәм югары белем бирү мәгариф
оешмаларында көндезге формада белем алучы гражданнар;
(пп. "в" 2.07.2013 елдагы 185-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
г) мәшгульлек турындагы законнар нигезендә теркәлгән эшсез гражданнар;
д) балага 3 яшь тулганчы бала карау буенча мәшгуль бер ата-ана яисә опекун;
е)инвалид бала карау, I төркем инвалидлары, 80 яшькә җиткән кешеләрне
карау белән мәшгуль эшкә яраклы гражданнар;
ж) хәрби хезмәткәрләрдән һәм аларга тиңләштерелгән медицина ярдәме
күрсәтүне оештырудан тыш, хезмәт килешүе

буенча эшләмәүче һәм әлеге

подпунктның “а “- "е" пунктчаларында күрсәтелмәгән башка гражданнар,
2. Иминләштерелгән затларның, шул исәптән эшләмәүче затларның санын
билгеләү тәртибе һәм методикасы федераль фонд бюджетын, Рәсәй Федерациясе
субъектлары бюджетын һәм территориаль фонд бюджетларын формалаштыру
максатларында Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
(2 өлеш 2018 елның 29 июлендәге 268-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
Маддә 11. Иминләштерүчеләр

1. Бу Федераль канунның 10 маддәсендәге 1 - 4 пунктларында күрсәтелгән
эшләүче гражданнар өчен иминләштерүчеләр булып торалар:
1) физик затларга түләүләр һәм башка бүләкләр җитештерүче затлар:
а) оешмалар;
б) шәхси эшмәкәрләр;
в) шәхси эшмәкәрләр булмаган физик затлар;
2) шәхси практика белән шөгыльләнүче нотариуслар, адвокатлар, арбитраж
идарәчеләре.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Әлеге Федераль канунның 10 маддәсендәге

5 пунктында күрсәтелгән

эшләми торган гражданнар өчен иминләштерүчеләр булып Рәсәй

Федерациясе

субъектларының башкарма хакимияте органнары,Рәсәй Федерациясе субъектлары
дәүләт хакимиятенең югары башкарма органнары вәкаләтле органнары, Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән башка оешмалар тора. Күрсәтелгән
иминләштерүчеләр эшләми торган халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә
иминият взнослары түләүчеләр булып торалар.
(14.06.2011 N 136-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 12. Иминиятче
1. Мәҗбүри медицина иминияте буенча иминиятләүче булып мәҗбүри
медицина иминиятенең база программасын гамәлгә ашыру кысаларында Федераль
фонд тора.
2. Федераль фонд-мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә дәүләт сәясәтен
гамәлгә ашыру өчен бу Федераль канун нигезендә Рәсәй Федерациясе тарафыннан
булдырылган коммерциячел булмаган оешма.
Маддә 13. Территориаль фондлар

1.

Территориаль

фондлар

Рәсәй

-

Федерациясе

субъектлары

территорияләрендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә
ашыру өчен бу Федераль канун нигезендә төзелгән Рәсәй Федерациясе субъектлары
тарафыннан оештырылган коммерциячел булмаган оешмалар.
2. Территориаль фондлар бу Федераль канун нигезендә мәҗбүри медицина
иминиятенең база программасы чикләрендә мәҗбүри медицина иминиятенең
территориаль программаларын гамәлгә ашыру өлешендә иминләштерүченең аерым
вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.
3.

Территориаль

фондлар

мәҗбүри

медицина

иминиятенең

база

программасында билгеләнгән иминият очраклары буенча иминият белән тәэмин
итүнең өстәмә күләмнәрен, шулай ук мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасында билгеләнгән өстәмә нигезләрне, иминият очраклары исемлекләрен,
медицина ярдәме күрсәтүнең төрләрен һәм шартларын иминиятче вәкаләтләрен
гамәлгә ашыра.
4. Бу Федераль канунда билгеләнгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен
территориаль фондлар филиаллар һәм вәкиллекләр төзи ала.
Маддә 14. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы
иминләштерүче медицина оешмасы
1.

Мәҗбүри

медицина

иминияте

өлкәсендә

эшчәнлек

башкаручы

иминләштерүче медицина оешмасы (алга таба-иминләштерүче медицина оешмасы) Рәсәй Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә бирелгән лицензиягә ия
иминият оешмасы. Иминләштерүче медицина оешмалары эшчәнлеген лицензияләү
үзенчәлекләре

Рәсәй

Федерациясе

Хөкүмәте

тарафыннан

билгеләнә.

Иминләштерүче медицина оешмасы әлеге Федераль канун һәм территориаль фонд
һәм иминият медицина оешмасы арасында төзелгән мәҗбүри медицина иминиятен
финанс белән тәэмин итү турында шартнамә (алга таба - мәҗбүри медицина
иминиятен

финанс

белән

тәэмин

итү

турында

иминләштерүченең аерым вәкаләтләрен гамәлгә ашыра.

шартнамә)

нигезендә

(2013 елның 23 июлендәге 251-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Гамәлгә куючылар (катнашучылар, акционерлар) һәм иминләштерүче
медицина оешмасы идарәсе органнары составына сәламәтлек саклау өлкәсендә
федераль башкарма хакимият органнары, сәламәтлек саклау өлкәсендә Рәсәй
Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары, сәламәтлек саклау
өлкәсендә идарә итүгә вәкаләтле җирле үзидарә органнары, федераль фонд һәм
территориаль фондлар, мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме
күрсәтүче медицина оешмалары хезмәткәрләре керә алмый.
3. Иминләштерүче медицина оешмалары, мәҗбүри һәм ирекле медицина
иминияте эшчәнлегеннән тыш, бүтән эшчәнлек башкарырга хокуклы түгел.
4. Иминият медицина оешмалары мәҗбүри медицина иминияте чаралары һәм
ирекле медицина иминияте чаралары белән операцияләр буенча керемнәрнең һәм
чыгымнарның Рәсәй

Банкының һәм Федераль фондның норматив актларында

билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә алып үз компетенциясе чикләрендә аерым
исәбен алып бара.
(4 өлеш 2013 елның 23 июлендәге 251-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5. Иминләштерүче медицина оешмалары медицина ярдәме өчен билгеләнгән
үз акчаларын һәм мәҗбүри медицина иминияте акчаларын аерым исәпкә алып
баралар.
6. Медицина ярдәмен түләү һәм иминият медицина оешмасына кергән акчалар
максатчан финанслау чаралары булып тора (алга таба- максатчан чаралар).
Максатчан чаралар белән операцияләр башкару өчен иминият медицина оешмалары
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган таләпләргә туры килә
торган кредит оешмаларында аерым банк счетларын ачалар.
(2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

7. Иминләштерүче медицина оешмалары мәҗбүри медицина иминиятен
финанс белән тәэмин итү турында шартнамә, иминләштерүче медицина оешмасы
һәм медицина оешмасы арасында төзелгән мәҗбүри медицина иминияте буенча
медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамә (алга таба - мәҗбүри медицина
иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамә) нигезендә үз
эшчәнлеген гамәлгә ашыралар.
8. Иминият медицина оешмалары мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә
төзелгән шартнамәләрдән Рәсәй Федерациясе законнары һәм әлеге шартнамәләрнең
шартлары нигезендә килеп чыккан йөкләмәләр буенча җавап бирәләр.
9. Мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнгән таләпләр
нигезендә иминләштерүче медицина оешмалары "Интернет" челтәрендәге үз рәсми
сайтларында урнаштыралар, массакүләм мәгълүмат чараларында басылып чыга яки
иминләштерелгән затлар Рәсәй Федерациясе законнарында каралган башка затлар
игътибарына үз эшчәнлекләре, гамәлгә куючылар (катнашучылар, акционерлар)
составы, эшчәнлекнең финанс нәтиҗәләре турында, эш тәҗрибәсе турында, Рәсәй
Федерациясе субъекты территориясендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә
эшчәнлек башкаручы иминләштерелгән затлар саны, медицина ярдәме күрсәтү
төрләре, сыйфаты һәм шартлары турында, иминләштерелгән затлар мөрәҗәгатьләре
буенча медицина ярдәме күрсәткәндә ачыкланган хокук бозулар, мәҗбүри медицина
иминияте өлкәсендә гражданнарның хокуклары, шул исәптән иминләштерүче
медицина оешмасын, медицина оешмасын сайлап алу яисә алмаштыру хокукы,
мәҗбүри медицина иминияте полисын алу тәртибе турында, шулай ук бу Федераль
канун нигезендә иминләштерелгән затларның бурычлары турында мәгълүмат бирә.
Мәҗбүри

медицина

иминләштерүче

иминияте

медицина

кагыйдәләре

оешмалары

аларга

белән

билгеләнгән

медицина

ярдәме

тәртиптә
күрсәтүне

оештырганда иминләштерелгән затларга мәгълүмати ярдәм күрсәтүне гамәлгә
ашыра.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

10.Иминләштерүче

медицина

оешмасы

мәҗбүри

медицина

иминияте

өлкәсендә эшчәнлек башкаручы иминләштерүче медицина оешмалары реестрына
(алга таба - иминләштерүче медицина оешмалары реестры), аннан алдагы елның 1
сентябренә кадәр территориаль фондка җибәрелә торган хәбәрнамә нигезендә
кертелә, анда иминләштерүче медицина оешмасы мәҗбүри медицина иминияте
өлкәсендә эшчәнлек башкарырга ниятли. Иминләштерүче медицина оешмалары
реестрын алып бару тәртибе, формасы һәм белешмәләре мәҗбүри медицина
иминияте кагыйдәләре белән билгеләнә. Иминләштерүче медицина оешмасы
территориаль фонд тарафыннан җибәрелә торган хәбәрнамә нигезендә мәҗбүри
медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында шартнамә өзелгән көннән
соң киләсе эш көненнән дә соңга калмыйча иминләштерүче медицина оешмалары
реестрыннан төшереп калдырыла.
(2016 елның 3 июлендәге 286-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
11. Рәсәй Федерациясе субъектлары территорияләрендә иминият медицина
оешмалары реестрына кертелгән иминият медицина оешмалары булмаса, аларның
вәкаләтләре иминият медицина оешмалары реестрына кертелгән иминият медицина
оешмалары эшчәнлеген гамәлгә ашыра башлаган көнгә кадәр территориаль фонд
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Маддә 15. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә медицина оешмалары
1. Бу Федераль канунның максатлары өчен мәҗбүри медицина иминияте
өлкәсендә (алга таба - медицина оешмалары) медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыру
хокукына ия һәм мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы
медицина оешмалары реестрына (алга таба - медицина оешмалары реестры)
кертелгән медицина оешмаларына бу Федераль канун нигезендә керә:
1) Рәсәй Федерациясе законнарында каралган теләсә кайсы оештыру хокукый форманы оештыру;
2) медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыручы шәхси эшмәкәрләр;

(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Медицина оешмасы медицина оешмалары реестрына медицина оешмасы
Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек алып барырга ниятләнгән елга
кадәрге елның 1 сентябренә кадәр территориаль фондка җибәрелә торган хәбәрнамә
нигезендә кертелә. Территориаль фонд медицина оешмасын медицина оешмалары
реестрына кертүдән баш тартырга хокуклы түгел. Мәҗбүри медицина иминияте
территориаль

программасын

эшләү

буенча

комиссия

тарафыннан

Рәсәй

Федерациясе субъектында яңа төзелә торган медицина оешмалары тарафыннан
хәбәрнамәләр бирүнең башка сроклары билгеләнергә мөмкин. Мәҗбүри медицина
иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина оешмалары реестрына
медицина оешмасын кертү турында хәбәр бирү сроклары һәм тәртибе турында
мәгълүмат территориаль фонд тарафыннан " Интернет "челтәрендә үзенең рәсми
сайтында урнаштырыла.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Медицина оешмалары реестрына медицина оешмаларының исемнәре,
адреслары һәм мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программасы
кысаларында медицина оешмалары күрсәтә торган хезмәтләр исемлеге кертелгән.
Медицина оешмалары реестрын алып бару тәртибе, форма һәм мәгълүматлар
исемлеге мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнә. Медицина
оешмалары реестры территориаль фонд тарафыннан алып барыла, "Интернет"
челтәрендә аның рәсми сайтында мәҗбүри тәртиптә урнаштырыла һәм башка
ысуллар белән өстәмә рәвештә бастырылырга мөмкин.
4. Медицина оешмалары реестрына кертелгән мәҗбүри медицина иминияте
өлкәсендә эшчәнлек башкара торган медицина оешмалары ,медицина оешмасын
бетерү, медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыру хокукын югалткан, банкротлык яисә
Рәсәй Федерациясе законнарында каралган башка очраклардан тыш. ел дәвамында
мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек алып баручы медицина

оешмалары арасыннан чыгарга хокуклы түгел. Медицина оешмалары реестрына
кертелгән медицина оешмасы территориаль фондка мәҗбүри медицина иминияте
буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамә төзелгәнче медицина
оешмалары реестрыннан төшереп калдыру турында хәбәрнамә территориаль фонд
тарафыннан күрсәтелгән хәбәрнамәне алган көннән соң икенче эш көненә төшереп
калдырыла.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
5. Медицина оешмасы мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә үз эшчәнлеген
мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә
шартнамә нигезендә гамәлгә ашыра һәм иминләштерелгән затларга мәҗбүри
медицина иминиятенең территориаль программасы нигезендә медицина ярдәме
күрсәтүдән баш тартырга хокуксыз.
6. Медицина оешмалары мәҗбүри медицина иминияте чаралары белән
операцияләр буенча аерым исәп алып баралар.
7. Рәсәй
Федерациясе

Федерациясе законнары нигезендә барлыкка килгән һәм Рәсәй
территориясеннән

читтә

булган

медицина

оешмалары

иминләштерелгән затларга мәҗбүри медицина иминиятенең база программасында
билгеләнгән медицина ярдәме төрләрен мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре
белән билгеләнгән тәртиптә мәҗбүри медицина иминияте акчалары исәбенә
күрсәтергә хокуклы.
Бүлек 4. ИМИНЛӘШТЕРЕЛГӘН ЗАТЛАРНЫҢ,
ИМИНЛӘШТЕРҮЧЕЛӘРНЕҢ, ИМИНЛӘШТЕРҮЧЕ МЕДИЦИНА
ОЕШМАЛАРЫНЫҢ ҺӘМ МЕДИЦИНА ОЕШМАЛАРЫНЫҢ ХОКУКЛАРЫ
ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ
Маддә 16. Иминләштерелгән затларның хокуклары һәм бурычлары
1 иминләштерелгән затлар хокукына ия:

1) иминият очрагы килеп чыкканда медицина оешмалары тарафыннан аларга
түләүсез медицина ярдәме күрсәтү:
а)

Рәсәй

Федерациясенең

бөтен

территориясендә

мәҗбүри

медицина

иминиятенең база программасында билгеләнгән күләмдә;
б) мәҗбүри медицина иминияте полисы бирелгән Рәсәй
субъекты территориясендә мәҗбүри медицина иминиятенең

Федерациясе
территориаль

программасында билгеләнгән күләмдә;
2) мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнгән тәртиптә
гариза бирү юлы белән иминләштерүче медицина оешмасын сайлап алу;
3) элек граждан иминләштерелгән иминләштерүче медицина оешмасын, яшәү
урыны үзгәргән яисә мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү
турында шартнамә гамәлдә булудан туктаган очракта, мәҗбүри медицина иминияте
кагыйдәләре белән билгеләнгән тәртиптә, яңа сайланган иминләштерүче медицина
оешмасына гариза бирү юлы белән, календарь елы дәвамында 1 ноябрьдән дә соңга
калмыйча яисә ешрак алыштыруга;
4) сәламәтлек саклау өлкәсендәге кануннар нигезендә мәҗбүри медицина
иминияте территориаль программасын гамәлгә ашыруда катнашучы медицина
оешмаларыннан медицина оешмасын сайлап алу;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
5) Сәламәтлек саклау өлкәсендәге кануннар нигезендә медицина оешмасы
җитәкчесе исеменә гариза бирү юлы белән табибны сайлап алу;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
6) медицина ярдәме күрсәтүнең төрләре, сыйфаты һәм шартлары турында
территориаль фондтан, иминләштерүче медицина оешмасыннан һәм медицина
оешмаларыннан дөрес мәгълүмат алу;

7) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә персонификацияләнгән исәпкә
алуны алып бару өчен кирәкле шәхси мәгълүматларны яклау;
8) иминләштерүче медицина оешмасы тарафыннан Рәсәй

Федерациясе

законнары нигезендә медицина ярдәме күрсәтүне оештыру бурычларын үтәмәүгә
яисә тиешенчә башкармауга бәйле китерелгән зыянны каплау;
9) медицина оешмасы тарафыннан Рәсәй Федерациясе законнары нигезендә
медицина ярдәмен оештыру һәм күрсәтү бурычларын үтәмәүгә яисә тиешенчә
башкармауга бәйле китерелгән зыянны каплау;
10) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә хокукларын һәм законлы
мәнфәгатьләрен яклау.
2. Иминләштерелгән затлар бурычлы:
1) ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү очракларыннан тыш, медицина ярдәме
сорап мөрәҗәгать иткәндә мәҗбүри медицина иминияте полисын күрсәтергә;
2) иминләштерүче медицина оешмасына шәхсән яисә үз вәкиле аша мәҗбүри
медицина иминияте кагыйдәләре нигезендә иминләштерүче медицина оешмасын
сайлап алу турында гариза тапшырырга;
3) иминләштерүче медицина оешмасына шәхесне раслаучы документның
фамилиясен, исемен, атасының исемен, әлеге үзгәрешләр булган көннән бер ай
эчендә яшәү урынын үзгәртү турында хәбәр итәргә;
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
4) яшәү урыны үзгәргән һәм граждан иминләштерелгән иминләштерүче
медицина оешмасы булмаган очракта бер ай эчендә яңа яшәү урыны буенча
иминләштерүче медицина оешмасын сайларга.
3. Мәҗбүри медицина иминияте балалар туганнан соң һәм туган дәүләт
теркәвенә алынганнан соң утыз көн үткәнче, аларның әниләре яки башка канунлы
вәкилләре иминләштерелгән иминләштерүче медицина оешмасы тарафыннан

гамәлгә ашырыла. Баланың тууын дәүләт теркәвенә алган көннән алып утыз көн
узгач һәм балигъ булган яшькә җиткәнче яки аның эшкә сәләтлелеген тулысынча
булдырылганга кадәр мәҗбүри медицина иминияте ата-аналарының берсе яки
башка канунлы вәкиле сайлаган иминият медицина оешмасы тарафыннан гамәлгә
ашырыла.
(3 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 286-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4. Иминләштерүче медицина оешмасын сайлап алу яки алмаштыру балигъ
булган яисә тулы күләмдә эшкә сәләт алган иминләштерелгән зат тарафыннан
гамәлгә ашырыла (бала өчен балигъ булган яшькә җиткәнче яисә аларга тулысынча
эшкә яраклылык булдырганчы - аның ата анасы яки башка канунлы вәкилләре),
территориаль фонд тарафыннан мәҗбүри тәртиптә "Интернет" челтәрендәге аның
рәсми сайтында урнаштырыла һәм башка ысуллар белән өстәмә рәвештә
бастырылырга мөмкин булган иминият медицина оешмасына гариза бирү юлы
белән.
(4 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 286-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5. Иминләштерүче медицина оешмасын сайлап алу яки алмаштыру өчен
иминләштерелгән зат шәхсән яисә үз вәкиле аша үзе сайлап алган иминләштерүче
медицина оешмасын сайлап алу (алмаштыру) турында гариза белән яки мәҗбүри
медицина иминияте кагыйдәләре нигезендә башка оешмаларга мөрәҗәгать итә.
Күрсәтелгән гариза нигезендә иминләштерелгән затка яки аның вәкиленә мәҗбүри
медицина иминияте полисы мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән
билгеләнгән тәртиптә бирелә. Иминләштерелгән зат иминләштерүче медицина
оешмасын сайлап алу (алмаштыру) турында гариза бирмәсә, мондый зат әлеге
маддәнең

2

өлешендәге

4

пунктында

каралган

очраклардан

иминләштерелгән медицина оешмасында иминләштерүче санала.

тыш,

элек

(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
6 Мәҗбүри медицина иминияте полисларын алыр өчен иминләштерүче
медицина оешмасына мөрәҗәгать итмәгән гражданнар турында белешмәләр, шулай
ук иминләштерүче медицина оешмасы лицензиясенең гамәлдә булуын туктатып
тору, кире алу яисә туктатуга бәйле рәвештә мәҗбүри медицина иминиятен финанс
белән тәэмин итү турында шартнамә туктатылган очракта иминләштерүче медицина
оешмасын алмаштыруны гамәлгә ашырмаган очракта , ай саен 10-нчы числога кадәр
территориаль фонд тарафыннан Рәсәй

Федерациясе субъектында мәҗбүри

медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек алып баручы иминләштерелгән затлар
санына

пропорциональ

иминиятен

финанс

рәвештә

белән

аларның

тәэмин

итү

һәркайсында
турында

мәҗбүри

килешүләр

медицина

төзи

торган

иминләштерүче медицина оешмаларына җибәрелә. Эшләүче гражданнарның һәм
иминләштерүче

медицина

оешмасына

мөрәҗәгать

итмәгән

эшләмәүче

гражданнарның чагыштырмасы, шулай ук иминләштерүче медицина оешмасы
лицензиясенең гамәлдә булуын туктатып тору, кире алу яки туктатуга бәйле
рәвештә мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында шартнамә
туктатылган очракта иминият медицина оешмасын алыштырмаган очракта, ул
иминият медицина оешмаларына җибәрелә торган белешмәләрдә чагылдырыла,
тигез булырга тиеш.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7. Әлеге маддәнең 6 өлешендә күрсәтелгән иминият медицина оешмалары:
1) территориаль фондтан мәгълүмат алынганнан соң өч эш көне эчендә
иминләштерелгән затка иминият очрагы һәм мәҗбүри медицина иминияте полисын
алу кирәклеге турында язма формада хәбәр итәләр;
2) иминләштерелгән затка бу Федераль канунның 46 маддәсендә билгеләнгән
тәртиптә мәҗбүри медицина иминияте полисын бирүне тәэмин итәләр;
3) иминләштерелгән затка аның хокуклары һәм бурычлары турында
мәгълүмат бирәләр.

Маддә 17. Иминләштерүчеләрнең хокуклары һәм бурычлары
1. Иминләштерүче иминиятләштерүчеләрне теркәү һәм мәҗбүри медицина
иминиятенә,

салым

органнарыннан,

Федераль

фондтан

һәм

территориаль

фондлардан аларның компетенцияләре нигезендә иминият взносларын түләү белән
бәйле мәгълүматны алырга хокуклы.
(1 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Иминләштерүче бурычлы:
1) мәҗбүри медицина иминияте максатларында Рәсәй Федерациясе законнары
нигезендә регистрацияләнергә һәм теркәлү исәбенә төшерелергә;
(2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2) Рәсәй Федерациясе канунннары нигезендә мәҗбүри медицина иминиятенә
иминият взносларын вакытында һәм тулы күләмдә түләргә.
(2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Бу Федераль канунның 11 маддәсендәге 2 өлешендә күрсәтелгән
иминләштерүчеләр эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә
исәпләнгән һәм түләнгән иминият кертемнәре буенча бу Федераль канунның 24
маддәсендәге 11 өлешендә билгеләнгән тәртиптә территориаль фондларга исәпхисап тапшырырга тиеш.
4. Бу Федераль канунның 11 маддәсендәге 1 өлешендә күрсәтелгән затлар
салым органнарында исәпкә куелганнан соң, салымнар һәм җыемнар турында Рәсәй
Федерациясе

кануннары

нигезендә,

иминләштерүчеләр

тарафыннан

таныла.

Мондый затларны салым органнарында исәпкә кую турында мәгълүмат салым һәм
җыемнар өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек буенча вәкаләтле башкарма хакимият
органы һәм Федераль Фонд арасында мәгълүмати алмашу турында килешүдә
билгеләнгән тәртиптә территориаль фондларга тапшырыла.

(4 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5. Бу Федераль канунның 11 маддәсендәге
иминләштерүчеләрне теркәү

һәм теркәүдән

2 өлешендә күрсәтелгән

төшерү

территориаль фондлар

тарафыннан башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла, шул ук вакытта:
1) иминләштерүче сыйфатында теркәү Россия Федерациясе субъекты дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органы тарафыннан иминләштерүче вәкаләтләрен
бирү турында карар үз көченә кергән көннән алып 30 эш көненнән дә соңга
калмыйча тапшырыла торган теркәлү турындагы гариза нигезендә гамәлгә ашырыла
(алга таба-вәкаләтләр бирү);
2)

иминләштерүчене

теркәү

учетыннан

төшерү

иминләштерүченең

вәкаләтләрен туктату нигезләре турында Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органы карары үз көченә кергән көннән 10 эш көне
эчендә бирелә торган теркәүдән төшерү турындагы гариза нигезендә гамәлгә
ашырыла (алга таба - вәкаләтләрне туктату).
6. Эшләмәүче гражданнар өчен иминләштерүчеләрне теркәү һәм теркәүдән
төшерү алар тарафыннан кәгазьдә яки электрон рәвештә бирелгән документлар
нигезендә гамәлгә ашырыла.
(2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7. Эшләмәүче гражданнар өчен иминләштерүчеләрнең аерым категорияләрен
исәпкә кую һәм аларның мәҗбүри медицина иминиятенә иминият кертемнәрен
түләү үзенчәлекләре Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
(2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 18. Эшләмәүче гражданнар өчен иминләштерүчеләрне теркәү
таләпләрен бозган һәм теркәүдән төшереп калдыру өчен җаваплылык

1. Бу Федераль канунның 11 маддәсендәге

2 өлешендә күрсәтелгән

иминиятчеләрнең теркәлү турында гариза бирү срогы яки теркәлү учетыннан
төшерү турында гариза бирү срогы территориаль фондларга биш мең сум күләмендә
штраф салынуга китерә.
2. Эшләмәүче гражданнар өчен территориаль фондларга тапшырудан баш
тарту яки бу Федераль канун һәм (яки) бу Федераль канун нигезендә кабул ителгән
башка норматив хокукый актларда каралган документларның күчермәләре
тапшырылмаган һәр документ өчен 50 сум күләмендә штраф салуга китерә.
3. Әлеге маддәнең 1 һәм (яисә) 2 өлешләрендә күрсәтелгән хокук бозулар
ачыкланган очракта, Федераль фонд яисә территориаль фондларның вазыйфаи
затлары федераль фонд тарафыннан расланган форма буенча мәҗбүри медицина
иминияте турындагы кануннарны бозу турында актлар төзи.
4. Мәҗбүри медицина иминияте турындагы законнарны бозу турындагы
эшләрне карау һәм эшләмәүче гражданнар өчен иминләштерүчеләрне теркәү һәм
теркәүдән төшерү өлешендә штрафлар салу башкарма хакимиятнең вәкаләтле
федераль

органы

тарафыннан

билгеләнгән

тәртиптә

федераль

фонд

яисә

территориаль фондларның вазыйфаи затлары тарафыннан гамәлгә ашырыла.
5. Мәҗбүри медицина иминияте турындагы кануннарны бозу турында актлар
төзергә, мондый хокук бозулар турында эшләрне карарга һәм әлеге маддәнең 3 һәм
4 өлешләре нигезендә штраф салырга вәкаләтле федераль фонд һәм территориаль
фонд вазыйфаи затлары исемлеге Федераль Фонд тарафыннан раслана.
6. Әлеге маддә нигезендә исәпләнгән штрафлар Федераль Фонд бюджетына
күчерелә.
Маддә 19. Иминләштерүче медицина оешмаларының хокуклары һәм
бурычлары.

Иминләштерүче медицина оешмаларының хокуклары һәм бурычлары бу
Федераль канунның 38 һәм 39 маддәләрендә

каралган шартнамәләр нигезендә

билгеләнә.
Маддә 20. Медицина оешмаларының хокуклары һәм бурычлары
1. Медицина оешмалары хокуклы:
1) мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм
түләүгә төзелгән шартнамәләр нигезендә күрсәтелгән медицина ярдәме өчен акча
мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме өчен түләүгә билгеләнгән
тарифлар (алга таба - шулай ук-медицина ярдәме өчен түләүгә тарифлар) һәм бу
Федераль канунда каралган башка очракларда алырга;
2) бу Федераль канунның 42 маддәсе нигезендә медицина ярдәме күрсәтү
күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын бәяләү буенча иминләштерүче
медицина оешмасы һәм территориаль фонд бәяләмәләренә шикаять бирергә.
2. Медицина оешмалары бурычлы:
1)

Мәҗбүри

медицина

иминияте

программалары

кысаларында

иминләштерелгән затларга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтү;
2) бу Федераль канун нигезендә иминләштерелгән затларга күрсәтелгән
медицина ярдәме турындагы белешмәләрнең персонификацияләнгән исәбен алып
барырга;
3) иминләштерүче медицина оешмаларына һәм территориаль фондка
иминләштерелгән зат һәм аңа күрсәтелгән медицина ярдәме турында медицина
ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору
өчен кирәкле белешмәләр бирергә;
4) Федераль фонд тарафыннан билгеләнгән тәртиптә һәм формалар буенча
мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендәге эшчәнлек турында хисап бирергә;

5) күрсәтелгән медицина ярдәме өчен алынган мәҗбүри медицина иминияте
акчаларын мәҗбүри медицина иминияте программалары нигезендә файдаланырга;
6) "Интернет" челтәрендә үзенең рәсми сайтында эш режимы, күрсәтелә
торган медицина ярдәме төрләре турында мәгълүмат урнаштырырга;
7) иминләштерелгән затларга, иминләштерүче медицина оешмаларына һәм
территориаль фондка эш режимы, күрсәтелә торган медицина ярдәме төрләре,
шулай ук мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасында билгеләнә
торган медицина ярдәменең һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфаты күрсәткечләре
турында белешмәләр бирергә;
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7.1)

Рәсәй

Федерациясе

Хөкүмәте

билгеләгән

тәртиптә

медицина

хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү программалары буенча өстәмә һөнәри
белем бирүне оештыру чараларын финанс ягыннан тәэмин итү, шулай ук медицина
җиһазларын сатып алу һәм ремонтлау чараларын финанс ягыннан тәэмин итү өчен
Территориаль

фондның

нормалаштырылган

иминият

запасы

акчаларыннан

файдаланырга;
(п. 7.1 30.12.2015 N 432-ФЗ Федераль канун белән кертелгән)
8) бу Федераль канун нигезендә башка бурычларны үтәргә.
Бүлек 5. МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕН ФИНАНСЛАР БЕЛӘН
ТӘЭМИН ИТҮ
Маддә 21. Мәҗбүри медицина иминияте чаралары
Мәҗбүри медицина иминияте чаралары хисабына формалаша:
1) керем түләүдән:
а) мәҗбүри медицина иминиятенә иминият кертемнәре;
б) кертемнәр, салым түләүләре буенча недоимок;

в) исәпләнгән пенялар һәм штрафлар;
2) федераль кануннарда билгеләнгән очракларда, мәҗбүри медицина
иминиятенә иминият кертеинәренең түбәнәйтелгән тарифлары билгеләнүгә бәйле
рәвештә, төшеп калучы керемнәрне компенсацияләү өлешендә федераль фонд
бюджетына тапшырыла торган федераль бюджет акчалары исәбеннән субсидияләр
бирү тәртибенә үзгәрешләр кертелде;
3) Рәсәй Федерациясе кануннары һәм Рәсәй Федерациясе субъектлары
кануннары нигезендә территориаль фондлар бюджетларына тапшырыла торган
Рәсәй Федерациясе субъектлары бюджетлары акчалары;
4) вакытлыча буш чараларны урнаштырудан керемнәр;
5) Рәсәй Федерациясе кануннарында каралган башка чыганаклардан.
Маддә 22. Эшләүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә
иминият кертемнәре
1.

Эшләүче

халыкны

мәҗбүри

медицина

иминләштерүенә

иминият

взносларын түләү бурычы, эшләүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә
иминият кертеме күләме һәм күрсәтелгән иминият кертеинәрен дөрес исәпләү, тулы
һәм вакытында түләү (күчерү) һәм аларны түләү тәртибен бозган өчен
җаваплылыкка җәлеп итү барышында барлыкка килә торган мөнәсәбәтләр салымнар
һәм җыемнар турында Рәсәй Федерациясе кануннары белән билгеләнә.
(1 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Салым органнары эшләүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятенә
территориаль фондларга салым һәм җыемнар өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек
буенча вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы һәм Федераль Фонд
тарафыннан расланган мәгълүмати алмашу турында килешүдә билгеләнгән тәртиптә
иминият взносларын түләү турында мәгълүмат тапшыра.

(2 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә 23. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә
иминият кертеменең күләме
1. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертеменең тарифын исәпләү күләме һәм тәртибе Федераль канун белән билгеләнә.
2.

Эшләмәүче

халыкны

мәҗбүри

медицина

иминләштерүенә

Рәсәй

Федерациясе субъекты бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләренең еллык
күләме чираттагы елга кадәрге Рәсәй Федерациясе субъектында эшләмәүче затлар
саныннан

ким

булмаска

һәм

эшләмәүче

халыкны

мәҗбүри

медицина

иминләштерүенә иминият кертеменең Федераль канунда билгеләнгән тарифыннан
кимрәк булырга тиеш түгел.
(2 өлеш 2018 елның 29 июлендәге 268-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
3. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә бюджет
ассигнованиеләренең еллык күләме бу

Федераль канунның 10 маддәсендәге

пунктында күрсәтелгән иминләштерелгән затларга карата Рәсәй

5

Федерациясе

субъекты бюджеты турында канун белән раслана.
Маддә

24.

Эшләмәүче

халыкның

мәҗбүри

медицина

иминиятләштерүенә иминият кертемнәре түләү вакыты, тәртибе һәм сроклары
1. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә иминият
кертемнәре буенча хисап чоры дип календарь ел таныла.
2. Әгәр иминиятләштерүчегә календарь ел башыннан соң вәкаләтләр бирелгән
булса, аның өчен беренче чираттагы хисап чоры аның вәкаләтләре бирелгән көннән
алып бу календарь елы тәмамланганчы чоры булып тора.

3. Әгәр иминиятченең вәкаләтләре календарь ел азагына кадәр туктатылган
булса, аның өчен соңгы хисап чоры бу календарь елы башланган көннән вәкаләтләре
туктатылган көнгә кадәр вакыт булып тора.
4. Әгәр календарь ел башыннан соң вәкаләтләр бирелгән иминләштерүченең
вәкаләтләре шушы календарь ел ахырына кадәр туктатылган булса, аның өчен хисап
чоры аның вәкаләтләре туктатылган көнгә кадәр вакыт булып тора.
5.

Хисап

чоры

дәвамында

эшләмәүче

халыкны

мәҗбүри

медицина

иминләштерүенә иминият кертемнәре түләү Федераль Фонд бюджетына ай саен
мәҗбүри түләү суммасын күчерү юлы белән иминләштерүчеләр тарафыннан
гамәлгә ашырыла.
6. Айлык мәҗбүри түләү агымдагы календарь айның 28 саныннан да соңга
калмыйча түләнергә тиеш. Әгәр айлык мәҗбүри түләү срогы Рәсәй Федерациясе
кануннары нигезендә ял һәм (яки) эшләми торган бәйрәм көне дип танылган көнгә
туры килә икән, айлык мәҗбүри түләү срогы тәмамлану көне аның өчен киләсе эш
көне санала.
(1.12.2012 n 213-ФЗ, 28.12.2016 N 473-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
7 .Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәренең иминиятләүчеләр тарафыннан түләнә торган айлык суммасы әлеге
максатларга Рәсәй

Федерациясе субъекты бюджеты турында закон нигезендә

каралган бюджет ассигнованиеләренең унике еллык күләменең берсен тәшкил
итәргә

тиеш.

Шул

ук

вакытта

эшләмәүче

халыкны

мәҗбүри

медицина

иминләштерүенә бер ел эчендә түләнгән иминият кертемнәре күләме Рәсәй
Федерациясе

субъекты

бюджеты

турында

законда

каралган

бюджет

ассигнованиеләренең еллык күләменнән ким булмаска тиеш.
8. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә иминият
кертемнәре суммасы тулы сумнарда билгеләнә. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри
медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре суммасы 50 тиеннән ким булса
төшеп кала , ә 50 тиен һәм аннан да күбрәк тәшкил итсә, 1 сумга кадәр түгәрәкләнә.

9. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәрен

түләү буенча иминиятләүчеләрнең бурычы Рәсәй

Федерациясе

субъектлары бюджетлары счетларыннан түләү суммасын төшереп калдыру
вакытыннан

яки

федераль

бюджет

акчаларын

исәпкә

алу

счетларыннан

башкарылган булып санала.
10.

Иминиятчеләр

эшләмәүче

халыкны

мәҗбүри

медицина

иминиятләштерүенә Федераль Фондка күчерелүче акчаларның исәбен алып барырга
тиеш.
11. Иминләштерүчеләр хисап чорыннан соң килүче айның 20 нче числосыннан
да соңга калмыйча территориаль фондларга теркәлү урыны буенча башкарма
хакимиятнең вәкаләтле федераль органы раслаган форма буенча эшләмәүче
халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә исәпләнгән һәм түләнгән иминият
кертемнәре буенча исәп-хисап тапшыра.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
12. Хисап чоры дип календарь елның беренче кварталы, ярты еллыгы, тугыз
ае, календарь елы таныла.
Маддә 25. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә
иминият кертемнәрен түләү өлешендә закон бозган өчен җаваплылык
1. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәрен түләмәгән яисә тулы булмаган

очракта, билгеләнгән вакытка

эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре
буенча пеня һәм штрафлар исәпләнгән недоимкалар түләтелә.
2. Әлеге маддәдә иминиятләштерүче эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина
иминиятләштерүенә иминият кертемнәре

суммасы бу Федераль канун белән

чагыштырганда соңгы вакытта түләнергә тиешле билгеләнгән акча суммасы пенялар
дип таныла.

3. Тиешле пенсия суммасы эшләмәүче
иминиятләштерүенә

иминият

кертемнәре

халыкны мәҗбүри медицина

суммасыннан

тыш

һәм

Рәсәй

Федерациясе кануннарын бозган өчен җаваплылык чараларын куллануга карамастан
түләнә.
4. Пенялар эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә
иминият кертемнәрен

түләү буенча бурычларның һәр календарь көне өчен бу

Федераль канунда билгеләнгән эшләми торган халыкны мәҗбүри медицина
иминиятләштерүенә иминият кертемнәре

суммасын түләү срогы белән киләсе

көннән башлап исәпләнә.
5. Иминләштерүче срогы чыккан чорда недоимканың бөтен суммасына пеня
мөстәкыйль исәпли һәм аны федераль башкарма хакимият органы раслаган
эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә исәпләнгән һәм түләнгән
иминият кертемнәре буенча исәпләү рәвешендә чагылдыра.
6. Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә Федераль казначылык органында
иминләштерүче операцияләре туктатылганнан соң иминләштерүче түли алмаган
недоимка суммасына пеня исәпләнми. Бу очракта пенялар күрсәтелгән шартларның
гамәлдә булу чорында исәпләнми.
7. Срогы чыккан һәр көн өчен пеня эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина
иминиятләштерүенә

түләнмәгән

иминият

кертемнәренең

процентларында

билгеләнә.
8. Пеняның процент ставкасы Рәсәй

Федерациясе Үзәк Банкының

рефинанслау ставкасының пенялар исәпләү көненә гамәлдә булган өч ставканың бер
өлеше белән кабул ителә.
9. Пеня эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә иминият
кертемнәре суммаларын түләү белән бер үк вакытта яки мондый суммаларны тулы
күләмдә түләгәннән соң түләнә.

10. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә иминият
кертемнәрен түләү срогы ял һәм (яки) эшләми торган бәйрәм көненә, пеняга туры
килгән очракта ял һәм (яки) эшләми торган бәйрәм көненнән соң килүче икенче эш
көненнән башлап исәпләнә.
11. Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәрен түләү тәртибен бозган иминләштерүчегә карата түбәндәге санкцияләр
кулланыла:
1) иминләштерүче әлеге Федераль канунда билгеләнгән тәртиптә эшләмәүче
халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә исәпләнгән һәм түләнгән иминият
кертемнәре

буенча территориаль фондта исәпләү срогы эшләмәүче халыкны

мәҗбүри медицина иминләштерүе өчен түләнергә тиешле яки өстәмә түләү
нигезендә түләнергә тиешле иминият кертемнәренең

ике проценты күләмендә

штраф түләтүгә китерә, ләкин күрсәтелгән сумманың биш проценттан артмаган һәм
бер мең сумнан да ким булмаган күләмдә штраф салына;
2) эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәренең суммаларын түләмәү яки тулы булмаган

түләү бу иминият

кертемнәрен дөрес исәпләү нәтиҗәсендә түләнгән иминият кертемнәренең егерме
проценты күләмендә штраф түләтүгә китерә. Штраф түләү иминләштерүчене
эшләмәүче

халыкны

мәҗбүри

медицина

иминиятенә

түләнмәгән

иминият

кертемнәре суммасыннан азат итми.
12. Әлеге маддәнең 11 өлешендә күрсәтелгән мәҗбүри медицина иминияте
турындагы Канунны бозу очраклары ачыкланган очракта, әлеге Федераль канунның
18 маддәсендәге

5 өлеше нигезендә исемлекләре Федераль Фонд тарафыннан

расланган Федераль Фондның яисә территориаль фондларның вазыйфаи затлары
мәҗбүри медицина иминияте турындагы кануннарны бозу турында актлар төзи,
хокук бозулар турында эшләрне карый һәм әлеге Федераль канунның 18
маддәсендәге 3 һәм 4 өлешләре нигезендә штрафлар сала.

13. Иминиятләүчеләрдән недоимка, пеня һәм штрафларны түләтү суд
тәртибендә гамәлгә ашырыла.
(13 өлеш 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә 26. Федераль фонд бюджеты һәм территориаль фонд бюджетлары
составы
1. Федераль фонд бюджеты керемнәре Рәсәй

Федерациясе кануннары

нигезендә формалаша. Федераль фонд бюджеты керемнәренә керә:
(2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
1) Мәҗбүри медицина иминияте өчен иминият кертемнәре;
2) кертемнәр, салым түләүләре буенча недоимкалар;
3) исәпләнгән пени һәм штрафлар;
4) федераль кануннарда билгеләнгән очракларда Федераль Фонд бюджетына
тапшырыла торган федераль бюджет акчалары;
5) вакытлыча буш акча урнаштырудан керемнәр;
6) Россия Федерациясе законнарында каралган башка чыганаклар.
2. Федераль фонд бюджеты чыгымнары финанс белән тәэмин итү
максатларында гамәлгә ашырыла:
1) Федераль фонд бюджетыннан территориаль фонд бюджетларына бу
Федераль канунның 6 маддәсендәге

1 өлеше нигезендә бирелгән вәкаләтләрне

гамәлгә ашырганда барлыкка килә торган Рәсәй

Федерациясе субъектларының

чыгым йөкләмәләрен финанс белән тәэмин итү өчен субвенцияләр бирү;
2) федераль кануннар һәм (яисә) Рәсәй
норматив хокукый актларын, һәм (яисә) Рәсәй

Федерациясе Президентының
Федерациясе Хөкүмәтенең

гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге норматив хокукый актларын кабул
итү нәтиҗәсендә барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен үтәү;
3) Федераль фонд идарәсе органы функцияләрен башкару.
3. Федераль фонд бюджеты чыгымнары составында нормалаштырылган
иминият запасы формалаша. Федераль Фондның нормалаштырылган иминият
запасы акчаларын куллану күләме һәм максатлары чираттагы финанс елына һәм
план чорына федераль фонд бюджеты турында Федераль канун белән билгеләнә.
Федераль Фондның нормалаштырылган иминият запасы чараларын куллану тәртибе
башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы тарафыннан билгеләнә.
(2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
4. территориаль фондларның бюджет керемнәре Рәсәй Федерациясе бюджет
кануннары

нигезендә

формалаша.

Территориаль

фондларның

бюджетлары

керемнәренә керә:
1) территориаль фондлар бюджетларына Федераль фонд бюджетыннан
субвенцияләр;
2) Рәсәй

Федерациясе законнары нигезендә Федераль фонд бюджетыннан

тапшырыла торган бюджетара трансфертлар (әлеге өлешнең 1 пунктында каралган
субвенцияләрдән тыш);
3) бу Федераль канун нигезендә мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасы чикләрендә мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасын
гамәлгә ашыруны өстәмә финанс белән тәэмин итүгә Рәсәй

Федерациясе

субъектларының түләүләре;
4) бу Федераль канун нигезендә мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасы белән билгеләнмәгән өстәмә медицина ярдәме күрсәтүнең төрләрен
һәм шартларын финанс белән тәэмин итүгә Рәсәй Федерациясе субъектларының
түләүләре;

5) вакытлыча буш акча урнаштырудан керемнәр;
6) Рәсәй Федерациясе субъекты кануннарында билгеләнгән очракларда Рәсәй
Федерациясе субъекты бюджетыннан тапшырыла торган бюджетара трансфертлар;
7) Рәсәй

Федерациясе кануннары нигезендә территориаль фондлар

бюджетларына күчерелергә тиешле пенялар һәм штрафлар;
8) Рәсәй Федерациясе кануннарында каралган башка чыганаклар.
5. Территориаль фонд бюджетлары чыгымнары финанс белән тәэмин итү
максатларында гамәлгә ашырыла:
1) Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программаларын үтәү;
2) Рәсәй Федерациясе Президентының федераль кануннар һәм (яисә) норматив
хокукый актларын кабул итү нәтиҗәсендә Рәсәй

Федерациясе субъектларының

дәүләт хакимияте органнары тарафыннан тапшырылган Рәсәй

Федерациясе

вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен һәм
(яисә) Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәтенең гражданнарның сәламәтлеген саклау

өлкәсендә норматив хокукый актларын гамәлгә ашырганда барлыкка килә торган
чыгым йөкләмәләрен үтәү;
3) Рәсәй Федерациясе субъектлары кануннарын һәм (яисә) норматив хокукый
актларын кабул итү нәтиҗәсендә барлыкка килә торган Рәсәй Федерациясе
субъектларының чыгым йөкләмәләрен үтәү;
4) иминләштерүче медицина оешмалары тарафыннан мәҗбүри медицина
иминияте буенча эш алып бару;
5) территориаль фонд идарәсе органы функцияләрен башкару.
6. Территориаль фонд бюджеты чыгымнары составында акчаны үз эченә алган
нормалаштырылган иминият запасы формалаша:

1) мәҗбүри медицина иминияте территориаль программаларын гамәлгә
ашыруны өстәмә финанс белән тәэмин итү өчен;
2) мәҗбүри медицина иминияте полисы бирелгән Рәсәй Федерациясе
субъекты территориясеннән читтә иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина
ярдәме өчен исәп-хисап ясау өчен;
3) квалификация күтәрү программалары буенча, шулай ук медицина
җиһазларын

сатып

алу

һәм

ремонтлау

программалары

буенча

медицина

хезмәткәрләренә өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру чараларын финанс ягыннан
тәэмин итү өчен.
(6 өлеш 30.12.2015 N 432-ФЗ Федераль канун редакциясендә)
6.1. Территориаль фондның территориаль программаларын гамәлгә ашыруны
өстәмә финанс белән тәэмин итүгә юнәлдерелгән акчалар өлешендә, шулай ук
мәҗбүри медицина иминияте полисы бирелгән Рәсәй

Федерациясе субъекты

территориясеннән читтә иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме
өчен исәп-хисапларны гамәлгә ашыруга әлеге маддәнең 4 өлешендә күрсәтелгән
территориаль фонд бюджеты керемнәре хисабына формалаша.
(6.1 өлеше 30.12.2015 N 432-ФЗ Федераль канун белән кертелгән)
6.2.

Территориаль

фондның

нормалаштырылган

иминият

запасы

квалификация күтәрү программалары буенча медицина хезмәткәрләренә өстәмә
һөнәри белем бирүне оештыру чараларын финанс белән тәэмин итүгә юнәлдерелгән
акчалар өлешендә, шулай ук медицина җиһазларын сатып алу һәм ремонтлау
буенча, бу Федераль канунның 41 маддәсе нигезендә медицина оешмаларына
медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын
тикшереп торуда ачыкланган хокук бозулар өчен санкцияләрне кулланудан һәм
әлеге маддәнең 6.3 өлеше нигезендә билгеләнә торган күләмдә формалаша.
(6.2 өлеш 30.12.2015 N 432-ФЗ Федераль закон белән кертелде; 28.12.2016 N
472-ФЗ Федераль канун редакциясендә)

6.3. Территориаль фондның квалификация күтәрү программалары буенча
медицина хезмәткәрләренә өстәмә һөнәри белем бирүне оештыру

чараларын

финанс белән тәэмин итүгә, шулай ук медицина җиһазларын сатып алу һәм
ремонтлау буенча чараларны финанс ягыннан тәэмин итүгә нормалаштырылган
иминият запасы күләме сумма буларак билгеләнә:
1) территориаль фонд тарафыннан медицина оешмаларына медицина ярдәме
күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуда
ачыкланган бозулар өчен санкцияләр кулланудан алынган акчалар:
а) медицина-икътисадый тикшерү үткәрү нәтиҗәләре буенча акчаларның 50
проценты;
б) медицина оешмаларының медицина ярдәме сыйфатына экспертиза үткәрү
нәтиҗәсендә ачыкланган түләүләренә нигезсез куелган суммаларның 35 проценты;
в) медик-икътисадый экспертиза үткәрү нәтиҗәсендә ачыкланган медицина
оешмалары тарафыннан түләүгә нигезсез куелган суммаларның 35 проценты;
г) медицина оешмасы күрсәтмәгән, вакытында күрсәтелмәгән яки тиешле
сыйфатта медицина ярдәме күрсәтелмәгән

өчен штрафлар түләү нәтиҗәсендә

кергән суммаларның 25 проценты.
2) медицина оешмалары тарафыннан медицина оешмаларына медицина
ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуда
ачыкланган бозулар өчен санкцияләр кулланудан алынган акчалар:
а) медик- икътисадый тикшерү

үткәрү нәтиҗәләре буенча акчаларның 50

проценты;
б) медицина оешмаларының медицина ярдәме сыйфатына экспертиза үткәрү
нәтиҗәсендә ачыкланган түләүләренә нигезсез куелган суммаларның 35 проценты;
в) медик-икътисадый экспертиза үткәрү нәтиҗәсендә ачыкланган медицина
оешмалары тарафыннан түләүгә нигезсез куелган суммаларның 35 проценты;

г) медицина оешмасы тарафыннан күрсәтелмәгән, вакытында күрсәтелмәгән
яки тиешле сыйфатта медицина ярдәме күрсәткән өчен штрафлар түләү нәтиҗәсендә
кергән суммаларның 25 проценты.
(6.3 өлеш 30.12.2015 N 432-ФЗ Федераль канун белән кертелгән)
6.4. Территориаль фондның нормалаштырылган иминият запасы акчаларының
гомуми күләме һәм аларны куллану максатлары территориаль фонд бюджеты
турында закон белән Территориаль фондның нормалаштырылган иминият запасы
акчаларын Федераль Фонд тарафыннан билгеләнгән куллану тәртибе нигезендә
билгеләнә. Территориаль фондның нормалаштырылган иминият запасы акчалары
күләме (әлеге маддәнең 6 өлешендәге 2 һәм 3 пунктларында күрсәтелгән чараларны
исәпкә алмыйча) чираттагы елга территориаль Фонд акчаларының планлаштырыла
торган керемнәрнең уртача айлык күләменнән артмаска тиеш.
(6.4 өлеше 30.12.2015 N 432-ФЗ Федераль канун белән кертелгән)
6.5.

Территориаль

фондлар

нормалаштырылган

иминият

запасының

акчаларын тоту юнәлешләре буенча аерым исәп алып бара.
(6.5 өлеш 30.12.2015 N 432-ФЗ Федераль канун белән кертелде)
7. Әлеге маддәнең 4 өлешендәге 3 һәм 4 пунктларында күрсәтелгән Рәсәй
Федерациясе

субъектының

түләүләрен

түләү

күләме

һәм

тәртибе

Рәсәй

Федерациясе субъекты кануны белән билгеләнә.
8. Федераль фонд бюджеты һәм территориаль фонд бюджетлары акчалары
Рәсәй Федерациясе бюджет системасының башка бюджетлары составына керми һәм
алар тартып алынмый.
Маддә 27. Рәсәй Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәҗбүри
медицина иминиятен оештыруны финанс белән тәэмин итү өчен субвенцияләр
1. Бу Федераль канунның 6 маддәсендәге 1 өлеше нигезендә тапшырылган
вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен федераль фонд бюджетыннан территориаль фонд

бюджетларына субвенцияләр чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль
фонд бюджеты турында Федераль канунда билгеләнгән күләмдә бирелә. Федераль
фонд бюджетыннан территориаль фонд бюджетларына субвенцияләр бүлү һәм бирү
тәртибе, шартлары Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
(2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Территориаль фондлар бюджетларына бирелә торган субвенцияләрнең
гомуми күләме иминләштерелгән затлар саныннан, мәҗбүри медицина иминияте
база программасын финанс белән тәэмин итү нормативыннан һәм әлеге маддәнең 1
өлешендә күрсәтелгән тәртип нигезендә билгеләнгән башка күрсәткечләрдән чыгып
билгеләнә.
3. Субвенцияләр Рәсәй Федерациясе субъекты бюджеты турында канун белән
расланган эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә бюджет
ассигнованиеләре күләменең туры килү шарты белән, бу Федераль канунның 23
маддәсе

нигезендә

исәпләнгән

эшләмәүче

халыкны

иминләштерүенә иминият кертеме күләме һәм Рәсәй

мәҗбүри

медицина

Федерациясе субъекты

бюджеты турында закон белән расланган Федераль Фонд бюджетына эшләмәүче
халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә ай саен бер унике еллык бюджет
ассигнованиеләре күләмен күчерү шарты белән һәр айның 28 нче числосыннан да
соңга калмыйча бирелә.
(1.12.2012 n 213-ФЗ, 28.12.2016 N 473-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
4. Бу Федераль канунның 6 маддәсендәге

1 өлешендә күрсәтелгән

вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен субвенция максатчан характерда һәм башка
максатларда кулланыла алмый.
5. Территориаль фондлар бюджетларына бирелгән һәм максатчан билгеләнеше
буенча файдаланылмаган субвенцияләр башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль
органына Федераль Фонд бюджетына кайтарыла.

Маддә

28.

Иминләштерүче

медицина

оешмасы

чараларын

формалаштыру һәм аларны тоту
1. Иминләштерүче медицина оешмасының максатчан чаралары хисабына
формалаша:
1) мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында шартнамә
нигезендә мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итүгә территориаль
фондтан кергән акчалар;
2) бу Федераль канунның 41 маддәсе нигезендә медицина ярдәме күрсәтү
күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуда ачыкланган
бозулар өчен медицина оешмаларыннан аларга карата санкцияләр куллану
нәтиҗәсендә кергән акчалар:
а) медицина-икътисадый контроль үткәрү нәтиҗәләре буенча акчаларның 50
проценты;
(пп. "а" 30.12.2015 N 432-ФЗ Федераль канун редакциясендә)
б) медицина ярдәме сыйфатына экспертиза үткәрү нәтиҗәсендә ачыкланган
медицина оешмалары тарафыннан түләүгә нигезсез куелган суммнарның 50
проценты;
(2015 елның 30 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
в) медик-икътисадый экспертиза үткәрү нәтиҗәсендә ачыкланган медицина
оешмалары тарафыннан түләүгә нигезсез куелган суммнарның 50 проценты;
(2015 елның 30 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
г) медицина оешмасы тарафыннан күрсәтелмәгән, вакытында күрсәтелмәгән
яки тиешле сыйфатта медицина ярдәме күрсәтмәгән өчен штрафлар түләү
нәтиҗәсендә кергән суммаларның 50 проценты;

3) иминләштерелгән затлар сәламәтлегенә зыян салган юридик яисә физик
затлардан кергән акчалар бу Федераль канунның 31 маддәсе нигезендә медицина
ярдәме өчен түләүгә тотылган суммалар өлешендә керә.
2. Иминләштерүче медицина оешмасы медицина оешмасына мәҗбүри
медицина иминияте территориаль программасы белән билгеләнгән күләмдә һәм
шартларда медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамәләр буенча медицина
ярдәме өчен түләү өчен максатчан чаралар җибәрә.
3. Иминләштерүче медицина оешмасы тарафыннан мәҗбүри медицина
иминияте чараларын алу, әлеге Федераль законда билгеләнгән очраклардан тыш,
әлеге чараларның иминият медицина оешмасы милкенә күчүенә китерми.
4. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә иминләштерүче медицина
оешмасының үз акчалары булып торалар:
1) Мәҗбүри медицина иминияте буенча эшне алып бару чыгымнарына
билгеләнгән акчалар;
2) Медицина оешмаларының медицина ярдәме сыйфатына экспертиза үткәрү
нәтиҗәсендә ачыкланган түләүләренә нигезсез куелган суммаларның 15 проценты;
(2015 елның 30 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) Медик-икътисадый экспертиза үткәрү нәтиҗәсендә ачыкланган медицина
оешмалары тарафыннан түләүгә нигезсез куелган суммаларның 15 проценты;
(2015 елның 30 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
4) медицина оешмасы күрсәтмәгән, вакытында күрсәтелмәгән яки тиешле
сыйфатта медицина ярдәме күрсәтмәгән өчен штрафлар түләү нәтиҗәсендә кергән
суммаларның 25 проценты;
(2015 елның 30 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

5) иминләштерүче медицина оешмасында иминләштерелгән затлар саныннан
һәм җан башына дифференциацияләнгән нормативлардан чыгып билгеләнә торган
чараларның еллык күләмен экономияләү нәтиҗәсендә барлыкка килгән акчаларның
10 проценты;
6) медицина ярдәме өчен түләүгә тотылган суммалардан тыш, бу Федераль
канунның 31 маддәсе нигезендә иминләштерелгән затлар сәламәтлегенә зыян китерә
торган юридик яисә физик затлардан алынган акчалар;
5. Иминләштерүче медицина оешмасының үз акчаларын формалаштыру
мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында килешүдә
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.
6. Мәҗбүри медицина иминияте акчалары белән операцияләр, иминият
медицина оешмасында территориаль фонд бюджеты үтәлеше турындагы хисапта
территориаль

фонд

бюджеты

турындагы

законга

үзгәрешләр

кертмичә,

иминләштерүче медицина оешмасы хисабы нигезендә чагылдырылырга тиеш.
Маддә 29. Федераль Фонд һәм территориаль фондларның вакытлыча
ирекле чараларын урнаштыру
Федераль Фонд һәм территориаль фондларның вакытлыча ирекле чараларын
урнаштыру тәртибе һәм шартлары Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
билгеләнә.
Маддә 30. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме өчен
түләүгә тарифлар
1. Медицина ярдәме өчен түләүгә тарифлар башкарма хакимиятнең вәкаләтле
федераль органы тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре составында
расланган медицина ярдәме өчен түләүгә тарифларны исәпләү методикасы
нигезендә

исәпләнә

һәм

мәҗбүри

медицина

иминияте

программасында билгеләнгән чыгымнарның маддәләрен үз эченә ала.

территориаль

2. Медицина ярдәме өчен түләүгә тарифлар "Рәсәй Федерациясендә
гражданнарның сәламәтлеген саклау нигезләре турында" 2011 елның 21 ноябрендәге
323-ФЗ номерлы Федераль канунның 76 статьясы нигезендә барлыкка килгән Рәсәй
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, Рәсәй Федерациясе субъекты
дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы, территориаль фонд, иминләштерүче
медицина оешмалары, медицина профессиональ коммерцияле булмаган оешмалары
арасында тариф килешүе белән билгеләнә",

бу

Федераль канунның 36

маддәсендәге 9 өлеше нигезендә Рәсәй Федерациясе субъектында төзелә торган
комиссия

составына

кертелгән

медицина

хезмәткәрләренең

яисә

аларның

берләшмәләре (ассоциацияләр) тарафыннан һәм медицина хезмәткәрләренең һөнәри
берлекләре (ассоциацияләр) тарафыннан гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән тариф
килешүе структурасы һәм эчтәлегенә карата таләпләр Федераль Фонд тарафыннан
билгеләнә.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге 317ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
3. Бер медицина оешмасында медицина ярдәме өчен түләү тарифлары
мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программасы чикләрендә медицина
ярдәме өчен түләүче Рәсәй Федерациясе субъекты территориясендә булган барлык
иминият медицина оешмалары өчен бердәнбер булып тора, шулай ук бу Федераль
канунда

билгеләнгән

очракларда

-

мәҗбүри

медицина

иминиятенең

база

программасы кысаларында.
4. Медицина ярдәме өчен түләү тарифы структурасы бу Федераль канун белән
билгеләнә.
5. Рәсәй Федерациясе субъектлары башкарма хакимиятенең вәкаләтле
органнары үз рәсми сайтларында "Интернет" челтәрендә медицина ярдәме өчен
түләүгә билгеләнгән тарифларны билгеләү көненнән алып 14 календарь көннән дә
соңга калмыйча урнаштыралар.

(5 өлеш 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
Маддә 31. Сәламәтлегенә зыян китерү аркасында иминләштерелгән затка
күрсәтелгән медицина ярдәме өчен түләү чыгымнарын каплау
1. Бу Федераль канун нигезендә иминләштерүче медицина оешмасы
тарафыннан күрсәтелгән медицина ярдәме өчен түләү, аның сәламәтлегенә зыян
килгән

очракта

(медицина

ярдәме

(беренчел

медицина-санитария

ярдәме,

махсуслаштырылган, шул исәптән югары технологияле, медицина ярдәме өчен
түләү чыгымнарыннан тыш), иминләштерелгән затка авыр бәхетсезлек очрагыннан
соң (алга таба - җитештерүдә авыр бәхетсезлек очрагыннан соң турыдан-туры
иминләштерелгән затка медицина ярдәме күрсәтү), турыдан-туры иминләштерелгән
зат сәламәтлегенә зыян китергән зат тарафыннан капланырга тиеш.
(2016 елның 28 декабрендәге 493-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Иминләштерелгән зат сәламәтлегенә зыян салган затка карата дәгъва яисә
дәгъва белдерү, күрсәтелгән медицина ярдәме өчен түләү чыгымнарын каплау
тәртибендә иминләштерүче медицина оешмасы тарафыннан күрсәтелгән медицина
ярдәме сыйфатына экспертиза уздыру нәтиҗәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
3. Иминләштерелгән затка күрсәтелгән медицина ярдәме өчен түләү
чыгымнары

аның сәламәтлегенә зыян китерү нәтиҗәсендә иминләштерүче

медицина оешмасы тарафыннан медицина оешмасының счетлары һәм счетлары
реестрлары нигезендә билгеләнә.
4. Иминләштерүче медицина оешмасы, әлеге маддәнең 1 һәм 2 өлешләрендә
каралган таләпләргә өстәп, иминләштерелгән зат сәламәтлегенә зыян салган затка
иминләштерелгән затның сәламәтлегенә зыян китерү фактын билгеләү буенча
өстәмә

экспертиза

үткәрүгә

чыгымнарын

каплау,

кирәкле

документларны

рәсмиләштерү, шулай ук суд чыгымнарын кайтару турында таләп күрсәтергә
хокуклы.

5. Иминләштерелгән затка аның сәламәтлегенә зыян китерү һәм иминият
медицина оешмасының аларга бәйле чыгымнары аркасында күрсәтелгән медицина
ярдәме өчен түләү чыгымнарын каплау турында дәгъва граждан суд эшчәнлеге
тәртибендә тапшырыла.
6. Иминләштерелгән зат сәламәтлегенә зыян китерүдә гаепле юридик һәм
физик затлар күрсәтелгән медицина ярдәме өчен судка кадәр тәртиптә түләү
чыгымнарын каплый ала.
Маддә

32.

Производствода

авыр

бәхетсезлек

очраганнан

соң

иминләштерелгән затка медицина ярдәме өчен чыгымнарны түләү
(2016 елның 28 декабрендәге 493-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
1. Производствода авыр бәхетсезлек очраганнан соң иминләштерелгән затка
медицина

ярдәме

өчен

чыгымнарны

түләү

"Производствода

бәхетсезлек

очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминләштерү турында"
1998 елның 24 июлендәге 125-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә Рәсәй
Федерациясе Социаль иминият фонды тарафыннан производстводагы бәхетсезлек
очракларыннан һәм һөнәри чирләрдән мәҗбүри социаль иминләштерү чаралары
исәбенә гамәлгә ашырыла.
(2016 елның 28 декабрендәге 493-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2.

Җитештерүдә

авыр

бәхетсезлек

очраганнан

соң

турыдан-туры

иминләштерелгән затка медицина ярдәме өчен түләү турында кабул ителгән карар
турында мәгълүмат Рәсәй Федерациясе Социаль иминият фондының башкарма
органнары тарафыннан карар кабул ителгән көннән алып 10 көннән дә соңга
калмыйча территориаль фондларга Федераль фонд белән килешү буенча Рәсәй
Федерациясе Социаль иминият фонды тарафыннан билгеләнгән тәртиптә җибәрелә.
(2016 елның 28 декабрендәге 493-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Территориаль фонд әлеге маддәнең 2 өлешендә күрсәтелгән белешмәләрне
мәҗбүри

медицина

иминияте

кагыйдәләре

белән

билгеләнгән

тәртиптә

иминләштерүче медицина оешмаларына һәм (яисә) башка территориаль фондларга
җибәрә.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Бүлек 6. ФЕДЕРАЛЬ ФОНД ҺӘМ ТЕРРИТОРИАЛЬ ФОНДНЫҢ
ХОКУКЫЙ ХӘЛЕ
Маддә 33. Федераль Фонд идарәсенең хокукый хәле, вәкаләтләре һәм
органнары
1. Федераль Фондның хокукый нигезләмәсе Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте
тарафыннан расланган дәүләт социаль фондлары турында Федераль канун, бу
Федераль канун, башка федераль кануннар һәм Федераль мәҗбүри медицина
иминияте фонды Уставы белән билгеләнә.
2. Федераль фонд идарәсе органнары һәм Федераль фонд рәисе булып тора.
3. Федераль фонд идарәсе Федераль Фонд эшчәнлегенең төп юнәлешләрен
билгеләүче һәм аның эшчәнлегенә агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы
коллегиаль орган булып тора.
4. Федераль фонд идарәсе составына 11 кеше керә. Башкарма хакимиятнең
федераль органы җитәкчесе һәм Федераль фонд рәисе вазыйфасы буенча Федераль
фонд идарәсе составына керә. Федераль фонд идарәсе составы башкарма
хакимиятнең вәкаләтле федераль органы җитәкчесе тәкъдиме буенча Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан раслана.
5. Федераль фонд белән идарә итүне Федераль фонд идарәсе рәисе җитәкли.
Федераль фонд идарәсе рәисе булып башкарма хакимиятнең федераль органы
җитәкчесе тора.
6. Федераль фонд идарәсе составына федераль канун чыгару һәм башкарма
хакимият органнары, Гомумрәсәй эш бирүчеләр берләшмәләре, Гомумрәсәй һөнәр
берлекләре берләшмәләре һәм башка иҗтимагый берләшмәләр вәкилләре керә ала.

Федераль фонд идарәсе составына Гомумрәсәй эш бирүчеләр берләшмәләре һәм
Гомумрәсәй һөнәр берлекләре берләшмәләре вәкилләрен керткәндә, алар паритет
нигездә федераль фонд идарәсе составына керә.
7. Федераль фонд рәисе башкарма хакимиятнең федераль органы җитәкчесе
тәкъдиме буенча Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вазыйфага билгеләнә
һәм вазыйфадан азат ителә.
8. Федераль фонд:
1) гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре
программасын эшләүдә катнаша;
2) мәҗбүри медицина иминияте акчаларын туплый һәм алар белән идарә итә,
башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы тарафыннан билгеләнгән
тәртиптә мәҗбүри медицина иминиятенең финанс тотрыклылыгын тәэмин итү өчен
резервларны формалаштыра һәм куллана;
2.1) мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы кысаларында
территориаль фондларның эшчәнлегенең финанс шартларын тигезләүне гамәлгә
ашыра;
(2.1 пункт 2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
3) мәҗбүри медицина иминиятенә иминият кертемнәрен дөрес исәпләү, тулы
һәм вакытында түләү (күчерү) контрольдә тотучы органнан мәҗбүри медицина
иминиятен гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны ала;
4) бу Федераль канунның 25 маддәсе нигезендә эшләмәүче гражданнар өчен
иминләштерүчеләрдән эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә
иминият кертемнәре буенча недоимканы, штрафлар һәм пенялар буенча суд
тәртибендә түләттерергә хокуклы;

(4 пункт 2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5) хисап рәвешләрен билгели һәм мәҗбүри медицина иминияте буенча
күрсәтелгән медицина ярдәменең хисаплылыгын алып бару тәртибен һәм тәртибен
билгели;
6) бу Федераль канунда билгеләнгән вәкаләтләр нигезендә норматив хокукый
актлар һәм методик күрсәтмәләр чыгара;
6.1) бу Федераль канунда каралган норматив хокукый актларда күрсәтелгән
гариза формаларын, счетларны, актларны, башка документларны һәм әлеге
Федераль канунда башкача билгеләнмәгән очракта аларны тутыру тәртибен раслый;
(6.1 п. 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
7) аларга билгеләнгән тәртиптә мәҗбүри медицина иминияте субъектлары һәм
мәҗбүри медицина иминияте катнашучылары мәҗбүри медицина иминияте
турындагы кануннарның үтәлешен һәм алар тарафыннан мәҗбүри медицина
иминияте акчаларын файдалануны тикшереп торуны гамәлгә ашыра, шул исәптән
тикшерүләр һәм ревизияләр үткәрә;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
8) мәгълүмат системаларын төзүнең һәм эшләтүнең гомуми принципларын
һәм мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибен
билгели;
9)

мәҗбүри

медицина

иминияте

өлкәсендә

эшчәнлек

башкаручы

иминләштерүче медицина оешмаларының бердәм реестрын алып бара;
10) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина
оешмаларының бердәм реестрын алып бара;

11) медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм
шартларын тикшереп торуны оештыру һәм үткәрү тәртибе нигезендә медицина
ярдәме сыйфаты экспертларының бердәм реестрын алып бара;
12) иминләштерелгән затларның бердәм регистрын алып бара;
13) иминләштерелгән затлар турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алу һәм иминләштерелгән затларга Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә
күрсәтелгән медицина ярдәме турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алу мәгълүматларын эшкәртергә хокуклы;
14) үз вәкаләтләре чикләрендә мәҗбүри медицина иминияте субъектлары һәм
мәҗбүри медицина иминияте катнашучылары тарафыннан бирелгән мәгълүматның
дөреслеген тикшерүне һәм аны бирү тәртибенә һәм шартларына, алу һәм куллану
шартларына таләпләрне үтәүне тикшерүне уздыра;
15) үз компетенциясе чикләрендә чикләнгән мәгълүматны тәшкил итүче
мәгълүматларны саклауны тәэмин итә;
16) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә халыкара хезмәттәшлекне гамәлгә
ашыра;
17) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру
максатларында өстәмә һөнәри белем бирүне, шул исәптән Рәсәй

Федерациясе

территориясеннән читтә дә, федераль фонд хезмәткәрләрен һәм мәҗбүри медицина
иминиятендә катнашучыларны әзерләүне һәм өстәмә һөнәри укытуны оештырырга
хокуклы;
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы, 2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ
номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
18) мәҗбүри медицина иминияте мәсьәләләре буенча, шул исәптән әлеге
өлештә билгеләнгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру максатларында, фәнни-тикшеренү
эшләрен оештыруны гамәлгә ашыра;

(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
19) Федераль Фондның киңәшмә, координация органнары төзү турында карар
кабул итә, аларның составын һәм эшчәнлек тәртибен раслый;
(19 пункт 2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
20) бу Федераль канун нигезендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра.
(20 пункт 2016 елның 3 июлендәге 286-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
Маддә 34. Территориаль фонд идарәсенең хокукый хәле, вәкаләтләре һәм
органнары
1. Территориаль фондның хокукый нигезләмәсе дәүләт социаль фондлары
турында Федераль канун, әлеге Федераль канун, башка федераль кануннар һәм алар
нигезендә кабул ителә торган Рәсәй Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары, Рәсәй

Федерациясе субъектының норматив хокукый актлары белән

билгеләнә.
2.

Территориаль

фонд

мәҗбүри

медицина

иминияте

программалары

кысаларында һәм Рәсәй Федерациясе субъекты территориясендә мәҗбүри медицина
иминиятенең финанс тотрыклылыгын тәэмин итү максатларында иминләштерелгән
затларга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтү гарантияләрен тәэмин итү өчен
билгеләнгән Рәсәй Федерациясе субъекты территориясендә мәҗбүри медицина
иминияте чаралары белән идарә итүне, шулай ук әлеге Федераль канун,
территориаль фонд турындагы нигезләмә, территориаль фонд бюджеты турындагы
канун белән билгеләнгән башка бурычларны хәл итүне гамәлгә ашыра.
3. Мәҗбүри медицина иминияте акчалары исәбеннән сатып алынган
территориаль Фонд мөлкәте Рәсәй Федерациясенең тиешле субъекты дәүләт милке
булып тора һәм территориаль фонд тарафыннан оператив идарә хокукында
файдаланыла.

4. Территориаль фонд белән идарә итү директор тарафыннан башкарыла.
Территориаль фонд директоры Федераль фонд белән килешү буенча Рәсәй
Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы тарафыннан
вазыйфага билгеләнә һәм вазыйфадан азат ителә.
5. Территориаль фонд идарәсе территориаль фонд эшчәнлегенең төп
юнәлешләрен билгеләүче һәм аның эшчәнлегенә агымдагы контрольне гамәлгә
ашыручы коллегиаль орган, шулай ук федераль законнар һәм алар нигезендә кабул
ителә торган Рәсәй Федерациясе субъектлары законнары нигезендә башка
вәкаләтләрне билгели. Территориаль фонд идарәсе составы Рәсәй Федерациясе
субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы тарафыннан раслана.
Территориаль

фонд

идарәсе

административ-хуҗалык

һәм

оештыру-боеру

функцияләрен гамәлгә ашырырга хокуклы түгел.
6. Территориаль фонд үз эшчәнлегендә Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт
хакимиятенең иң югары башкарма органына һәм Федераль Фондка хисап тота.
Территориаль Фонд турында нигезләмә Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органы тарафыннан раслана.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7. Территориаль фонд иминләштерүченең түбәндәге вәкаләтләрен гамәлгә
ашыра:
1)

гражданнарга

түләүсез

медицина

ярдәме

күрсәтүнең

дәүләт

гарантияләренең территориаль программаларын эшләүдә һәм Рәсәй Федерациясе
субъекты территориясендә медицина ярдәме өчен түләүгә тарифларны билгеләүдә
катнаша;
2) мәҗбүри медицина иминияте акчаларын туплый һәм алар белән идарә итә,
Рәсәй Федерациясе субъектларында мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль
программаларын гамәлгә ашыруны финанс белән тәэмин итә, федераль фонд
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә мәҗбүри медицина иминиятенең финанс
тотрыклылыгын тәэмин итү өчен резервларны формалаштыра һәм куллана;

3) мәҗбүри медицина иминиятенә иминият кертемнәрен дөрес исәпләү, тулы
һәм вакытында түләү (күчерү) контрольдә тотучы органнан мәҗбүри медицина
иминиятен гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны ала;
4) эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәре

түләүдән

администрацияләүне

кергән
гамәлгә

Федераль
ашыра,

фонд

бюджеты

эшләмәүче

керемнәрен

гражданнар

өчен

иминләштерүчеләрне терки һәм теркәүдән төшереп калдыра;
5) бу Федераль канунның 25 маддәсе нигезендә эшләмәүче халыкны мәҗбүри
медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре буенча недоимканы, штрафларны
һәм пеняларны исәпләп чыгара һәм эшләмәүче гражданнар өчен аларны суд
тәртибендә иминләштерүчеләрдән түләттерә;
(2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
6) Мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнгән тәртиптә
иминләштерүче медицина оешмалары өчен җан башына дифференциацияләнгән
нормативларны раслый;
7) иминләштерелгән зат мәнфәгатьләрендә иминләштерүчегә, иминләштерүче
медицина оешмасына һәм медицина оешмасына, шул исәптән мәҗбүри медицина
иминияте өлкәсендә аның хокукларын һәм канунлы мәнфәгатьләрен яклауга бәйле
суд тәртибендә дә таләпләр куя;
8) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә гражданнарның хокукларын, шул
исәптән медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм
шартларын тикшереп тору юлы белән, әлеге Федераль канун нигезендә аларның
хокукларын тәэмин итү һәм яклау тәртибе турында гражданнарга мәгълүмат бирүне
тәэмин итә;
9) медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм
шартларын тикшереп торуны оештыру һәм үткәрү тәртибе нигезендә медицина
ярдәме сыйфаты экспертларының территориаль реестрын алып бара;

10) иминләштерелгән затка китерелгән мөлкәти яисә мораль зыянны каплау
турында медицина оешмасына дәгъвалар һәм (яисә) дәгъвалар( иск) белдерергә
хокуклы;
11) иминләштерелгән затка медицина ярдәме күрсәтүгә тотылган сумма
чикләрендә

чыгымнарны

каплау

максатларында

иминләштерелгән

затның

сәламәтлегенә зыян китергән өчен җаваплы юридик яисә физик затларга карата
дәгъва белдерергә хокуклы;
12)

иминләштерүче

медицина

оешмалары

һәм

медицина

оешмалары

тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте чараларын куллануны тикшереп торуны
гамәлгә ашыра, шул исәптән тикшерүләр һәм ревизияләр уздыра;
12.1) иминият медицина оешмалары һәм медицина оешмалары тарафыннан
бирелгән иминләштерелгән затлар турында мәгълүматларның дөреслеген бу
Федераль

канунның
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маддәсендә

каралган

мәгълүмат

хезмәттәшлеге

кысаларында алына торган мәгълүмат нигезендә, шул исәптән Рәсәй Федерациясе
территориясендә

Рәсәй

документларны

бирүне

Федерациясе
һәм

гражданинының

алмаштыруны

гамәлгә

шәхесен

таныклаучы

ашыручы

органнарга

гарызнамәләр җибәрү юлы белән дә тикшерергә хокуклы;
(п. 12.1 29.07.2018 N 268-ФЗ Федераль канун белән кертелде)
13) иминләштерелгән затлар турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алу һәм иминләштерелгән затларга Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә
күрсәтелгән медицина ярдәме турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алу мәгълүматларын җыя һәм эшкәртә;
14) Рәсәй Федерациясе субъекты территориясендә мәҗбүри медицина
иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы иминләштерүче медицина оешмалары
реестрын алып бара;

15) Рәсәй

Федерациясе субъектының мәҗбүри медицина иминияте

территориаль программасы буенча мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә
эшчәнлек башкаручы медицина оешмалары реестрын алып бара;
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
16) иминләштерелгән затларның бердәм регистрының төбәк сегментын алып
бара;
17) үз компетенциясе чикләрендә чикләнгән мәгълүматны тәшкил итүче
мәгълүматларны яклауны тәэмин итә;
18) мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен
кадрлар әзерләүне һәм өстәмә һөнәри белем бирүне оештыра.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы, 2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ
номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
8. Территориаль фонд медицина ярдәме күрсәтү урыны буенча мәҗбүри
медицина

иминияте

полисы

бирелгән

Рәсәй

Федерациясе

субъекты

территориясеннән читтә иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме
өчен мәҗбүри медицина иминиятенең база программасында билгеләнгән күләмдә,
медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын
тикшереп тору нәтиҗәләрен исәпкә алып, медицина оешмасы тарафыннан счетлар
(счетлар реестрын) тапшыру датасыннан 25 көннән дә соңга калмыйча исәп-хисап
ясый. Мәҗбүри медицина иминияте полисы бирелгән Рәсәй

Федерациясе

субъектының территориаль фонды счет алу (счетлар реестры) датасыннан алып 25
көннән дә соңга калмыйча, медицина ярдәме күрсәтү урыны буенча территориаль
фонд тарафыннан күрсәтелгән медицина ярдәме өчен түләүгә медицина ярдәме
күрсәткән медицина оешмасы өчен билгеләнгән тарифлар нигезендә медицина
ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору
нәтиҗәләрен исәпкә алып, медицина ярдәме күрсәтү урыны буенча территориаль
фондка акчаларын кайтаруны гамәлгә ашыра . Мәҗбүри медицина иминияте полисы
бирелгән Рәсәй Федерациясе субъекты территориясеннән читтә иминләштерелгән

затларга күрсәтелгән медицина ярдәме өчен исәп-хисапларны гамәлгә ашыру
тәртибе мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнә.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
9. Мәҗбүри медицина иминияте полисы бирелгән Рәсәй Федерациясе
субъекты территориаль фонды иминләштерелгән затларга Рәсәй Федерациясе
кануннары нигезендә төзелгән һәм Рәсәй Федерациясе территориясеннән читтә
урнашкан медицина оешмалары күрсәткән медицина ярдәме өчен мәҗбүри
медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнгән тәртиптә исәп-хисап ясый.
Бүлек 7. МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕ ПРОГРАММАЛАРЫ
Маддә 35. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы
1. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы-Рәсәй
Хөкүмәте

тарафыннан

расланган

гражданнарга

түләүсез

Федерациясе

медицина

ярдәме

күрсәтүнең дәүләт гарантияләре программасының состав өлеше.
2. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы медицина ярдәме
төрләрен (югары технологияле медицина ярдәме төрләре исемлеген дә кертеп),
иминият очраклары исемлеген, медицина ярдәме өчен түләү тариф структурасын,
мәҗбүри медицина иминияте акчалары исәбеннән иминләштерелгән затларга
күрсәтелә торган медицина ярдәмен түләү ысулларын, шулай ук медицина
ярдәменең һәркем файдалана алырлык һәм сыйфаты критерийларын билгели.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасында медицина ярдәме
күрсәтү шартларына, бер иминләштерелгән затка исәпләгәндә медицина ярдәме
күрсәтү күләмнәре нормативлары, медицина ярдәме күрсәтү күләме берәмлегенә
финанс чыгымнары нормативлары, бер иминләштерелгән затка исәпләгәндә
мәҗбүри медицина иминиятенең база программасын финанс белән тәэмин итү
нормативлары, шулай ук мәҗбүри медицина иминияте база программасының
кыйммәтләнү коэффициентын исәпләү билгеләнә. Әлеге өлешендә күрсәтелгән

медицина ярдәме күрсәтү күләме берәмлегенә финанс чыгымнары нормативлары
шулай ук югары технологияле медицина ярдәме төрләре исемлеге буенча билгеләнә,
ул шул исәптән дәвалау методларын да үз эченә ала.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
4. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы нигезендә иминият
тәэминаты медицина ярдәме стандартларыннан һәм башкарма хакимиятнең
вәкаләтле федераль органы тарафыннан билгеләнгән медицина ярдәме күрсәтү
тәртипләреннән чыгып билгеләнә.
5. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы белән билгеләнгән
түләүсез медицина ярдәме күрсәтүгә иминләштерелгән затларның хокуклары Рәсәй
Федерациясенең бөтен территориясендә бердәнбер булып тора.
6. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы кысаларында беренчел
медик-санитар ярдәм күрсәтелә, шул исәптән профилактик ярдәмне дә кертеп,
ашыгыч медицина ярдәме (һава суднолары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган
санитар-авиация эвакуациясеннән тыш), махсуслаштырылган медицина ярдәме, шул
исәптән югары технологияле медицина ярдәме түбәндәге очракларда күрсәтелә:
(2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
1) җенси юл белән бирелә торган авырулардан, туберкулездан, ВИЧинфекциядән һәм иммунодефицитның синдромыннан тыш йогышлы һәм паразитар
авырулары;
2) яңа барлыкка килүләр;
3) эндокрин системасы авырулары;
4) туклану бозылулары һәм матдәләр алмашы бозылулары;
5) нерв системасы авырулары;
6) канавырулары , кан җибәрү органнары авырулары ;

7) иммун механизмны китереп чыгара торган аерым бозылулар;
8) күз авырулары һәм аның придаточный аппараты авырулары;
9) колак һәм сосцевидный үсентесе авырулары;
10) кан әйләнеше системасы авырулары;
11) сулыш органнары авырулары;
12) аш кайнату органнары авырулары;
13) сидек җенес системасы авырулары;
14) тире һәм тире асты клетчаткасы авырулары;
15) сөяк-мускул системасы , кушучы тукыма авырулары,
16) тышкы сәбәпләр йогынтысында алган тән җәрәхәтләре, агуланулар һәм
башка нәтиҗәләр;
17) тумыштан аномалияләр (үсеш бусагалары);
18) деформацияләр һәм хромосом бозылулары;
19) йөкле булу, бала табу, бала тапканнан соң чор һәм абортлар;
20) перинаталь чорда балаларда барлыкка килә торган аерым хәлләр.
7. Медицина ярдәме өчен түләү тариф структурасы хезмәт хакына, хезмәт
өчен түләүгә исәпләнгән чыгымнар, башка түләүләр, дару чаралары, чыгым
материаллары, туклану продуктлары, йомшак инвентарь, медицина инструментарие,
реактив һәм химикатлар, башка матди запаслар сатып алу, башка учреждениеләрдә
үткәрелә торган лаборатор һәм инструменталь тикшеренүләр бәясе өчен түләү
чыгымнары (медицина оешмасында лаборатория һәм диагностика җиһазлары
булмаганда), туклануны оештыру (медицина оешмасында оештырылган туклану
булмаганда), мөлкәтне карап тоту буенча элемтә, транспорт хезмәтләре, коммуналь
хезмәт күрсәтүләр, эшләр һәм хезмәт күрсәтүләр өчен түләүгә чыгымнар, мөлкәт

белән файдаланган өчен аренда түләве, программа белән тәэмин итү һәм башка
хезмәтләр өчен түләү, медицина оешмалары хезмәткәрләрен социаль тәэмин итүгә
чыгымнар, башка чыгымнар, бер берәмлек өчен йөз мең сумга кадәр төп чаралар
(җиһазлар, җитештерү һәм хуҗалык инвентаре) сатып алуга киткән чыгымнарны үз
эченә ала.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
8. Рәсәй Федерациясе хөкүмәте мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасын раслаганда, өстәмә авырулар һәм медицина ярдәме күрсәтү
очраклары буларак мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына кертелгән
торышлар исемлеген һәм медицина ярдәме өчен түләүгә тариф структурасының бу
Федераль канун белән билгеләнгән өстәмә элементларын билгеләргә хокуклы.
9. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы территориаль мәҗбүри
медицина иминияте программаларына таләпләр билгели.
Маддә 36. Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасы
1. Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасы - гражданнарга
түләүсез медицина ярдәме күрсәтү буенча Рәсәй
кануннарында

билгеләнгән

тәртиптә

расланган

Федерациясе субъекты
дәүләт

гарантияләренең

территориаль программасының состав өлеше. Территориаль мәҗбүри медицина
иминияте программасы мәҗбүри медицина иминияте база программасында
билгеләнгән таләпләр нигезендә төзелә.
2. Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасы медицина ярдәме
күрсәтү төрләрен һәм шартларын (югары технологияле медицина ярдәме төрләре
исемлеген дә кертеп), мәҗбүри медицина иминиятенең база программасында
билгеләнгән иминият очраклары исемлеген үз эченә ала, һәм Рәсәй Федерациясе
субъектында авырулар санының структурасын исәпкә алып бер иминләштерелгән
затка исәпләгәндә медицина ярдәме күрсәтү күләмнәре нормативларын,

бер

иминләштерелгән затка исәпләгәндә медицина ярдәме күрсәтү күләме берәмлегенә
финанс чыгымнары нормативларын һәм бер иминләштерелгән затка исәпләгәндә

мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасын финанс белән тәэмин итү
нормативын билгели. Бер иминләштерелгән затка исәпләгәндә медицина ярдәме
күрсәтү күләме берәмлегенә финанс чыгымнары нормативларының әлеге өлешендә
күрсәтелгән финанс чыгымнары нормативлары шулай ук югары технологияле
медицина ярдәме төрләре исемлеге буенча да билгеләнә, ул шул исәптән дәвалау
методларын да үз эченә ала.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программасын финанс
белән тәэмин итү нормативы мәҗбүри медицина иминиятенең база программасында
билгеләнгән иминият очраклары буенча иминият белән тәэмин итүнең өстәмә
күләмен билгеләү очрагында мәҗбүри медицина иминияте программасының база
программасында билгеләнгән финанс белән тәэмин итү нормативыннан артып
китәргә мөмкин, шулай ук мәҗбүри медицина иминиятенең база программасында
билгеләнгән өстәмә рәвештә медицина ярдәмен күрсәтү төрләре һәм шартлары
исемлеген билгеләгән очракта да.
4. Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасын әлеге маддәнең
3 өлешендә күрсәтелгән очракларда финанс белән тәэмин итү территориаль фонд
бюджетына түләнә торган Рәсәй Федерациясе субъектларының мәҗбүри медицина
иминияте территориаль программасын финанс белән тәэмин итү нормативы һәм
Рәсәй

Федерациясе субъекты территориясендә иминләштерелгән затлар санын

исәпкә алып мәҗбүри медицина иминияте база программасын финанс белән тәэмин
итү нормативы арасындагы аерма исәбеннән гамәлгә ашырыла.
5. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасында билгеләнгән
иминият очраклары буенча иминият белән тәэмин итүнең өстәмә күләме
билгеләнгән

очракта мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы

мәҗбүри медицина иминияте акчаларыннан файдалану юнәлешләре исемлеген
күздә тотарга тиеш.

6. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасын гамәлгә ашыру
кысаларында Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасы Рәсәй
Федерациясе субъекты территориясендә мәҗбүри медицина иминияте буенча
иминләштерелгән затларга күрсәтелә торган медицина ярдәмен түләү ысулларын,
медицина ярдәме өчен түләү тариф структурасын билгели, мәҗбүри медицина
иминиятенең территориаль программасын гамәлгә ашыруда катнашучы медицина
оешмалары реестрын үз эченә ала, аларда медицина ярдәме күрсәтү шартларын,
шулай ук медицина ярдәменнән файдалану һәм аның сыйфаты критерийларының
максатчан әһәмиятен билгели.
7. Мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программасы мәҗбүри
медицина иминиятенең база программасында билгеләнгән таләпләрне үтәү шарты
белән мәҗбүри медицина иминияте база программасында билгеләнгән иминият
очраклары, медицина ярдәме күрсәтү төрләре һәм шартлары исемлеген үз эченә ала.
8. Мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программасы мәҗбүри
медицина иминиятенең база программасында билгеләнгән өстәп медицина ярдәме
күрсәтү төрләре һәм шартлары исемлеген билгеләгәндә мәҗбүри медицина
иминиятенең территориаль программасы бер иминләштерелгән затка исәпләгәндә
медицина

ярдәме

күрсәтү

күләмнәре

нормативларының

әһәмиятен

,

бер

иминләштерелгән затка исәпләгәндә медицина ярдәме күрсәтү күләме берәмлегенә
финанс чыгымнары нормативларын, бер иминләштерелгән затка исәпләгәндә
финанс ягыннан тәэмин итү нормативының әһәмиятен, иминләштерелгән затларга
мәҗбүри медицина иминияте буенча күрсәтелә торган медицина ярдәме өчен түләү
ысулларын, медицина ярдәме өчен тариф структурасын, мәҗбүри медицина
иминияте территориаль программасын гамәлгә ашыруда катнашучы медицина
оешмалары реестрын, мондый медицина оешмаларында медицина ярдәме күрсәтү
шартларын үз эченә алырга тиеш.
9. Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы проектын эшләү
өчен Рәсәй Федерациясе субъектында мәҗбүри медицина иминияте территориаль
программасын эшләү буенча комиссия төзелә, аның составына Рәсәй Федерациясе

субъекты башкарма хакимияте органы, Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт
хакимиятенең югары башкарма органы, территориаль фонд, иминият медицина
оешмалары һәм медицина оешмалары вәкилләре , Рәсәй Федерациясе субъекты
территориясендә паритет башлангычларында эшчәнлек башкаручы медицина
профессиональ

коммерцияле

булмаган

оешмаларының

яисә

аларның

ассоциацияләренең (берлекләренең) һәм медицина хезмәткәрләренең һөнәри
берлекләренең яисә аларның берләшмәләренең (ассоциацияләренең) вәкилләре керә.
Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасын эшләү буенча комиссия
мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләренә кушымта булган нигезләмә нигезендә
төзелә һәм үз эшчәнлеген гамәлгә ашыра.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
10.

Мәҗбүри

медицина

иминиятенең

территориаль

программасында

билгеләнгән медицина ярдәме күрсәтү күләмнәре әлеге маддәнең

9 өлешендә

күрсәтелгән комиссия карары белән иминләштерүче медицина оешмалары һәм
медицина оешмалары арасында амбулатор-поликлиника ярдәме күрсәтүче медицина
оешмаларына беркетелгән иминләштерелгән затлар саныннан, җенесеннән һәм
яшеннән чыгып, шулай ук иминләштерелгән затларның медицина ярдәменә
ихтыяҗларын исәпкә алып бүленә. Иминләштерелгән затларга мәҗбүри медицина
иминияте полисы бирелгән Рәсәй Федерациясе субъектының мәҗбүри медицина
иминияте территориаль программасында билгеләнгән медицина ярдәме күрсәтү
күләмнәре иминләштерелгән затларга әлеге Рәсәй

Федерациясе субъекты

территориясеннән читтә медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен үз эченә ала.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
11. Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасының расланган
бәясе территориаль фонд бюджеты турында канун белән билгеләнгән мәҗбүри
медицина иминияте территориаль программасын гамәлгә ашыруга бюджет
ассигнованиеләре күләменнән артмаска тиеш.

12. Рәсәй Федерациясе субъектлары башкарма хакимиятенең вәкаләтле
органнары үзләренең рәсми сайтларына "Интернет" челтәрендә расланган көннән
алып 14 календарь көннән дә соңга калмыйча мәҗбүри медицина иминиятенең
территориаль программаларын урнаштыралар.
(12 өлеш 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
13. Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасын гамәлгә ашыру
шул исәптән гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтү буенча дәүләт
гарантияләренең территориаль программасын гамәлгә ашыру турында килешү
шартларын, шул исәптән, "Рәсәй Федерациясендә гражданнарның сәламәтлеген
саклау нигезләре турында" 2011 елның 21 ноябрендәге 323-ФЗ номерлы Федераль
канунның 81 маддәсендәге 6 өлеше нигезендә төзелгән территориаль мәҗбүри
медицина иминияте программасын

исәпкә алып гамәлгә ашырыла. Мәҗбүри

медицина иминияте территориаль программасын эшләү буенча комиссия мәҗбүри
медицина иминиятенең территориаль программасына, шул исәптән әлеге өлештә
күрсәтелгән килешү нигезендә дә үзгәрешләр кертүне тәэмин итә.
(13 өлеш 2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде; 14.12.2015 N 374-ФЗ Федераль канун редакциясендә)
Бүлек 8. МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕ ӨЛКӘСЕНДӘ
КИЛЕШҮЛӘР СИСТЕМАСЫ
Маддә 37. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә шартнамәләр
Мәҗбүри медицина иминияте буенча түләүсез медицина ярдәме күрсәтүгә
иминләштерелгән затның хокукы аның файдасына төзелгән мәҗбүри медицина
иминиятендә катнашучылар арасында мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән
тәэмин итү турында шартнамә һәм мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина
ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамә нигезендә гамәлгә ашырыла.

Маддә 38. Мәҗбүри медицина иминиятен финанслар белән тәэмин итү
турында шартнамә.
1. Мәҗбүри медицина иминиятен финанслар белән тәэмин итү турындагы
килешү буенча иминләштерүче медицина оешмасы мәҗбүри медицина иминиятенең
территориаль программасында билгеләнгән шартлар нигезендә иминләштерелгән
затларга күрсәтелгән медицина ярдәме өчен максатчан чаралар хисабына түләргә
тиеш була.
2. Мәҗбүри медицина иминиятен финанслар белән тәэмин итү турындагы
килешүдә иминият медицина оешмасының түбәндәге вазыйфаларын күздә тоткан
нигезләмәләр булырга тиеш:
1)

Мәҗбүри

медицина

иминияте

полисын

рәсмиләштерү,

медицина

иминияте

полисларын

яңадан

рәсмиләштерү, бирү;
2)

мәҗбүри

үзләренә

бирелгән

иминләштерелгән затларның исәбен алып бару, шулай ук башкарма хакимиятнең
вәкаләтле федераль органы тарафыннан билгеләнгән персонификацияләнгән исәпкә
алуны алып бару тәртибе нигезендә медицина оешмаларыннан керә торган
белешмәләрнең исәбен һәм сакланышын тәэмин итү;
3) территориаль фондка медицина ярдәме өчен түләүне аванслау һәм
күрсәтелгән медицина ярдәме өчен счетлар түләүгә мәҗбүри медицина иминияте
кагыйдәләре белән билгеләнгән тәртиптә максатчан чаралар алуга гариза бирү;
4) максатчан билгеләнеше буенча мәҗбүри медицина иминиятен финанслар
белән тәэмин итү турында килешү буенча алынган акчалардан файдалану;
5) мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы нигезендә
иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме өчен исәпләгәннән соң,
максатчан акчаларның калган өлешен мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре
белән билгеләнгән мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме өчен
түләү тәртибе нигезендә территориаль фондка кире кайтару;

6) медицина оешмалары реестрына кертелгән медицина оешмалары белән
мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә
шартнамәләр төзү;
7) иминләштерелгән затлар турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алу һәм иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турында
белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алу күрсәткечләрен җыю, эшкәртү,
аларның сакланышын һәм конфиденциальлеген тәэмин итү, бу Федераль канун
нигезендә мәҗбүри медицина иминияте субъектлары һәм мәҗбүри медицина
иминияте катнашучылары арасында күрсәтелгән белешмәләр алмашуны гамәлгә
ашыру;
8) иминләштерелгән затларга медицина оешмалары тарафыннан аларга
медицина ярдәме күрсәтү төрләре, сыйфаты һәм шартлары турында, аларга
медицина ярдәме күрсәткәндә ачыкланган хокук бозулар турында, аларның
медицина оешмасын сайлап алу хокукы турында, мәҗбүри медицина иминияте
полисын алу өчен мөрәҗәгать итү кирәклеге турында, шулай ук әлеге Федераль
канун нигезендә иминләштерелгән затларның бурычлары турында мәгълүмат
җиткерү;
9) территориаль фондка көн саен (булган очракта) яңа иминләштерелгән
затлар турында мәгълүматлар һәм элек иминләштерелгән затлар турында
белешмәләрне үзгәртү турында, шулай ук мәҗбүри медицина иминияте акчаларын
файдалану турында хисап, хисаптан соң килүче айның 20 числосына кадәр,
иминләштерелгән затка күрсәтелгән медицина ярдәме турында, иминләштерелгән
затларның хокукларын яклау эшчәнлеге турында һәм Федераль Фонд тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә һәм башка хисаплылык формалары буенча белешмәләр
тапшыру;
10) медицина оешмалары реестрына кертелгән медицина оешмаларында
медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын
тикшереп торуны гамәлгә ашыру, шул исәптән медицина-икътисадый тикшерүен

үткәрү, медик-икътисадый экспертиза, медицина ярдәме сыйфатына экспертиза
уздыру юлы белән, һәм мондый контроль нәтиҗәләре турында хисап бирү;
11) бу Федераль канун нигезендә үз эшчәнлеге турында мәгълүматны ачу;
12) гражданнарның мөрәҗәгатьләрен һәм шикаятьләрен карап тикшерүне
гамәлгә

ашыру,

иминләштерелгән

мәнфәгатьләрен Рәсәй

затларның

хокукларын

һәм

законлы

Федерациясе кануннарында билгеләнгән тәртиптә яклау

эшчәнлеген гамәлгә ашыру;
13) мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында
шартнамә шартларын бу Федераль канунда каралган тиешенчә үтәмәгән өчен Рәсәй
Федерациясе кануннары нигезендә җаваплылык тоту;
14) территориаль фондка максатчан билгеләнеше буенча файдаланылмаган
максатчан чараларның мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү
турында шартнамә туктатылганда, күрсәтелгән шартнамә туктатылган көннән 10 эш
көне эчендә кире кайтару;
15) бу Федераль канунда һәм мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән
тәэмин итү турындагы килешүдә каралган башка бурычларны үтәү.
3. Мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында
килешүдә, әлеге маддәнең 2 өлешендә күрсәтелгән нигезләмәләр белән беррәттән,
иминләштерүче медицина оешмасының түбәндәге хокукларын күздә тоткан
нигезләмәләр булырга тиеш:
1)

Мәҗбүри

медицина

иминиятенең

территориаль

программасын

формалаштыруда һәм Рәсәй Федерациясе субъектында бу Федераль канунның 36
маддәсе нигезендә төзелә торган комиссиядә катнашу юлы белән медицина ярдәме
күрсәтү күләмнәрен бүлүдә катнашу;
2) медицина ярдәме өчен түләүгә тарифларны килештерү эшендә катнашу;

3) иминләштерелгән затларның медицина ярдәменең һәркем өчен мөмкин
булуы һәм сыйфаты турында фикерләрен өйрәнү;
4) мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында килешүдә
каралган шартларны үтәгән өчен бүләкләү алу;
5) бу Федераль канунда каралган таләпләр буенча медицина ярдәме сыйфаты
экспертларын җәлеп итү;
6) бу Федераль канунда һәм мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән
тәэмин итү турында шартнамә белән каралган башка хокукларны гамәлгә ашыру.
4. Мәҗбүри медицина иминиятен финанслар белән тәэмин итү турындагы
килешүдә территориаль фондның түбәндәге бурычларын күздә тоткан нигезләмәләр
булырга тиеш:
1) әлеге иминләштерүче медицина оешмасында иминләштерелгән затлар
саныннан һәм җан башына дифференциацияләнгән нормативлардан чыгып
билгеләнә торган акчалар күләме чикләрендә, бу Федераль канунда каралган
тәртиптә һәм максатларга иминләштерүче медицина оешмасына бирү;
2) мәҗбүри медицина иминияте буенча эшне алып бару чыгымнарына
билгеләнгән норматив чикләрендә һәм мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән
тәэмин итү турында килешүдә каралган шартларны үтәү өчен бүләкләү булган
чараларны иминләштерүче медицина оешмасына бирү;
3) территориаль фондның нормалаштырылган иминият запасыннан бу
Федераль канунда билгеләнгән очракларда иминләштерүче медицина оешмасына
максатчан акчалар бирү;
4) бу Федераль канун һәм мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин
итү турында шартнамә нигезендә гамәлгә ашырыла торган иминләштерүче
медицина оешмасы эшчәнлеген тикшереп торуны гамәлгә ашыру;

5) бу Федераль канунда һәм мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән
тәэмин итү турындагы килешүдә каралган башка бурычларны үтәү.
5. Территориаль фонд иминият медицина оешмасы белән ,иминләштерелгән
затларның исемлеге булганда, мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин
итү турында шартнамә төзи.
6. Бу Федераль канун нигезендә иминләштерүче медицина оешмасы өчен
югары авыру булуга бәйле рәвештә медицина ярдәме өчен түләүгә каралган акчалар
күләме арткан очракта, медицина ярдәме өчен түләү тарифларының артуы,
иминләштерелгән затлар саны һәм (яисә) аларның структурасын җенес һәм яше
буенча үзгәртү очрагында территориаль фонд иминият медицина оешмасына
медицина ярдәме өчен түләү өчен җитмәгән акчалар бирү яисә бирүдән баш тарту
турында карар кабул итә.
7. Территориаль фондның нормалаштырылган иминият запасыннан әлеге
иминләштерүче медицина оешмасы өчен медицина ярдәме өчен түләүгә акчаларның
билгеләнгән күләменнән тыш, максатчан чаралар биргән өчен иминләштерүче
медицина оешмасының мөрәҗәгате территориаль фонд тарафыннан бер үк вакытта
иминләштерүче

медицина

оешмасының

максатчан

акчалардан

файдалану

турындагы хисабы белән карала.
8. Территориаль фондның нормалаштырылган иминият запасыннан акча бирү
турындагы карар иминият медицина оешмасыннан максатчан акча җитмәү
сәбәпләрен билгеләү максатында тикшерү үткәргәннән соң территориаль фонд
тарафыннан кабул ителә. Тикшерүне үткәрү вакыты иминият медицина оешмасы
мөрәҗәгать иткән көннән соң 10 эш көненнән дә артмаска тиеш. Күрсәтелгән
акчаларны бирү тикшерү тәмамланганнан соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча
гамәлгә ашырыла.
9. Территориаль фондның нормалаштырылган иминият запасыннан әлеге
иминият медицина оешмасы өчен медицина ярдәме өчен түләүгә билгеләнгән

күләмнән артык иминият медицина оешмасын бирүдән баш тарту өчен нигез булып
тора:
1) иминләштерүче медицина оешмасында максатчан чаралар калдыгы булу;
2) территориаль фонд тарафыннан медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен,
срокларын, сыйфатын һәм шартларын, медицина ярдәме өчен түләүгә һәм медицина
ярдәме сыйфатына экспертиза үткәрү нәтиҗәләре буенча ачыкланган өстәмә
соратып алына торган акчалар күләменең нигезсез булуы;
3) территориаль фондның нормалаштырылган иминият запасында акча
булмау.
10. Мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында
килешүдә билгеләнгән иминләштерелгән затлар турында мәгълүматлар бирү
срокларын, шулай ук әлеге мәгълүматларны үзгәртү турында белешмәләрне бозган
очракта иминләштерүче медицина оешмасы территориаль фондка үз акчалары
хисабына өч мең сум күләмендә штраф түләргә тиеш.
11. Иминләштерүче медицина оешмасы тарафыннан максатчан чараларны
максатчан билгеләнеше буенча файдаланмаган өчен иминләштерүче медицина
оешмасы территориаль фондка үз акчалары хисабына максатчан билгеләнеше
буенча файдаланылмаган акчаларның 10 проценты күләмендә штраф түләргә тиеш.
12. Максатчан билгеләнеше буенча файдаланылмаган акчалар иминият
медицина оешмасы территориаль фонд таләпләре куелганнан соң 10 эш көне эчендә
үз акчалары хисабына каплана.
13. Мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында
шартнамә шартларын медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын
һәм шартларын тикшереп торуны гамәлгә ашыру өлешендә үтәмәгән өчен
иминләштерүче медицина оешмасы территориаль фонд тарафыннан әлеге бозулар
билгеләнгән чорда иминләштерүче медицина оешмасының мәҗбүри медицина

иминияте буенча эшне алып бару чыгымнарына күчерелгән акчаларның 10
проценты күләмендә штраф түләргә тиеш.
14. Шартнамәчел йөкләмәләрне бозулар ачыкланган очракта территориаль
фонд иминләштерүче медицина оешмасының медицина ярдәме өчен түләү
чыгымнарын кайтарганда ачыкланган хокук бозулар яисә үтәлмәгән шартнамәчел
йөкләмәләр суммасына түләүләрне киметә. Килешү йөкләмәләрен бозу исемлеге
иминият кагыйдәләре белән билгеләнә. Килешү йөкләмәләрен бозган өчен
санкцияләр исемлеге мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү
турында шартнамә белән билгеләнә
15. Мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында
шартнамәне вакытыннан алда өзгән очракта иминият медицина оешмасы
инициативасы буенча күрсәтелгән шартнамәне өзгән көнгә кадәр өч ай кала
иминият медицина оешмасы территориаль фондка һәм иминләштерелгән затларга
мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында килешүне өзәргә
нияте турында хәбәр итәргә тиеш.
16. Лицензиянең гамәлдә булуын туктатып торганда яки туктатканда,
иминләштерүче медицина оешмасын бетергәндә мәҗбүри медицина иминиятен
финанс белән тәэмин итү турында шартнамә лицензиянең гамәлдә булуын туктатып
тору яисә аны кире алу вакытыннан өзелгән булып санала.
17. Мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында
шартнамә гамәлдә булу туктатылганнан соң һәм ике ай эчендә иминләштерелгән
затлар тарафыннан башка иминләштерүче медицина оешмасын сайлап алынганчы
һәм аның белән мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында
шартнамә төзелгәннән соң территориаль фонд әлеге маддәнең 2 һәм 3 өлешләрендә
каралган бурычларны һәм хокукларны гамәлгә ашыра.
18. Территориаль фонд иминләштерүче медицина оешмасына мәҗбүри
медицина иминияте буенча эшне алып бару чыгымнарын мәҗбүри медицина
иминиятен финанс белән тәэмин итү турындагы килешүдә каралган норматив

нигезендә бер проценттан да ким булмаган күләмдә һәм дифференциацияләнгән җан
башына туры килә торган нормативлар буенча иминият медицина оешмасына
кергән акчаларның ике проценттан да артмаган күләмдә бирә. Мәҗбүри медицина
иминияте буенча эшне алып бару чыгымнары нормативы территориаль фонд
бюджеты турында закон белән Рәсәй Федерациясе субъектында мәҗбүри медицина
иминияте территориаль программасын гамәлгә ашыруда катнашучы барлык
иминият медицина оешмалары өчен бердәм күләмдә билгеләнә.
19. Мәҗбүри медицина иминиятен финанс белән тәэмин итү турында
типлаштырылган шартнамә формасы иминият эшчәнлеге өлкәсендә норматив
хокукый җайга салу функцияләрен башкаручы башкарма хакимиятнең федераль
органы белән килешү буенча башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы
тарафыннан раслана.
Маддә 39. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме
күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамә.
1. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм
түләүгә шартнамә мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасын
гамәлгә ашыруда катнашучы һәм мәҗбүри медицина иминияте территориаль
программасын эшләү буенча комиссия карары белән мәҗбүри медицина иминияте
акчалары

исәбеннән

түләнергә

тиешле

медицина

ярдәме

күрсәтү

күләме

билгеләнгән медицина оешмалары реестрына кертелгән медицина оешмасы
арасында һәм мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасын бу
Федераль

канунда

билгеләнгән

тәртиптә

гамәлгә

ашыруда

катнашучы

иминләштерүче медицина оешмасы арасында төзелә.
2. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм
түләүгә шартнамә буенча медицина оешмасы иминләштерелгән затка мәҗбүри
медицина иминиятенең территориаль программасы кысаларында медицина ярдәме
күрсәтүгә йөкләмә бирелә, ә иминләштерүче медицина оешмасы мәҗбүри медицина
иминияте территориаль программасы нигезендә күрсәтелгән медицина ярдәме өчен

түләү мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы нигезендә мәҗбүри
медицина иминияте түләвен таләп итә.
3. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм
түләүгә төзелгән килешүдә иминләштерүче медицина оешмасының түбәндәге
вазыйфаларын күздә тоткан нигезләмәләр булырга тиеш:
1) иминләштерелгән затларга медицина ярдәме күрсәтүгә таләпләрне үтәүне
тикшереп торуны гамәлгә ашыру өчен кирәкле белешмәләр, эш режимы турында
мәгълүмат, күрсәтелә торган медицина ярдәме төрләре һәм мәҗбүри медицина
иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамәдә билгеләнгән
күләмдә һәм тәртиптә башка белешмәләр алу, аларның конфиденциальлеген һәм
сакланышын тәэмин итү, шулай ук аларның дөреслеген тикшерүне гамәлгә ашыру;
2) Федераль Фонд тарафыннан билгеләнгән медицина ярдәме күрсәтү
күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору тәртибе
нигезендә медицина оешмаларында медицина ярдәме күрсәтүнең күләмнәрен,
срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору;
3) медицина оешмасы медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыру хокукын
югалткан очракта, башка медицина оешмасында иминләштерелгән затка медицина
ярдәме күрсәтүне оештыру.
4. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм
түләүгә төзелгән килешүдә медицина оешмасының түбәндәге вазыйфаларын күздә
тоткан нигезләмәләр булырга тиеш:
1) иминләштерелгән зат турында һәм күрсәтелгән медицина ярдәме
күләмнәрен, срокларын һәм сыйфатын тикшереп тору өчен кирәкле медицина
ярдәме турында, бу оешманың эш режимы, күрсәтелә торган медицина ярдәме
төрләре турында белешмәләр бирү;
2) күрсәтелгән медицина ярдәме өчен счетлар (счетлар реестры) тапшыру;
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

3) Федераль Фонд тарафыннан билгеләнгән тәртиптә иминләштерелгән затка
күрсәтелгән медицина ярдәме һәм башка хисаплылык турында мәҗбүри медицина
иминияте акчаларыннан файдалану турында хисапларны тапшыру;
4) бу Федераль канунда һәм мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина
ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамәдә каралган башка чараларны үтәү.
5. Иминләштерүче медицина оешмалары иминләштерелгән зат сайлап алган
һәм мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасын гамәлгә ашыруда
катнашучы медицина оешмалары реестрына кертелгән медицина оешмасын
мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә
шартнамә төзүдән баш тартырга хокуклы түгел.
6. Иминләштерелгән затка күрсәтелгән медицина ярдәме өчен түләү медицина
оешмасы биргән медицина ярдәме күрсәтү күләмнәре чикләрендә мәҗбүри
медицина иминияте территориаль программасын эшләү буенча комиссия карары
белән билгеләнгән медицина ярдәме өчен түләү күләмнәре чикләрендә һәм мәҗбүри
медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнгән мәҗбүри медицина иминияте
буенча медицина ярдәме өчен түләү тәртибе нигезендә гамәлгә ашырыла.
7. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм
түләүгә килешү буенча күрсәтелгән неоплатканы яки вакытында түләмәү өчен
иминләштерүче медицина оешмасы үз акчалары хисабына медицина оешмасына
срогы чыккан көнгә гамәлдә булган Рәсәй Федерациясе Үзәк Банкының
рефинанслау ставкасының өчйөздән бер күләмендә пеня түли.
8. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтү һәм түләү
шартнамәсе буенча тиешле сыйфатта күрсәтелмәгән, вакытында күрсәтелмәгән яки
тиешле сыйфатта күрсәтмәгән өчен медицина оешмасы бу Федераль канунның 41
маддәсе нигезендә күрсәтелгән шартнамәдә билгеләнгән тәртиптә һәм күләмдә
штраф түли.
(2015 елның 30 декабрендәге 432-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

9. Медицина оешмасы тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте буенча
медицина ярдәме күрсәтү һәм түләү шартнамәсе буенча аңа күчерелгән чараларны
максатчан билгеләү буенча кулланмаган өчен, медицина оешмасы территориаль
фонд бюджетына Рәсәй Федерациясе Үзәк банкының санкцияләр куелган көнгә
гамәлдә булган рефинанслау ставкасының өчйөздән бер өлеше белән акчаларны
максатсыз файдалану суммасыннан 10 процент күләмендә штраф түли. Максатчан
билгеләнеше буенча файдаланылмаган акчаларны медицина оешмасы территориаль
фонд бюджетына территориаль фонд тарафыннан тиешле таләп куелганнан соң 10
эш көне эчендә кире кайтара.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
10. Лицензиянең гамәлдә булуын туктатып яисә туктатканда, иминләштерүче
медицина оешмасын бетергәндә яисә медицина оешмасы тарафыннан мәҗбүри
медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтү һәм түләү хокукын
югалтканда шартнамә лицензия гамәлдә булуын туктатып тору яисә аның кире
алынуын туктатканда яисә медицина оешмасы тарафыннан медицина эшчәнлеген
гамәлгә ашыру хокукын югалткан дип санала.
11. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм
түләүгә типлаштырылган шартнамә рәвеше башкарма хакимиятнең иминият
эшчәнлеге өлкәсендә норматив-хокукый җайга салу функцияләрен башкаручы
федераль органы белән килешү буенча вәкаләтле федераль органы тарафыннан
раслана.
Бүлек 9. МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕ БУЕНЧА МЕДИЦИНА
ЯРДӘМЕ КҮРСӘТҮ КҮЛӘМНӘРЕН, СРОКЛАРЫН, СЫЙФАТЫН ҺӘМ
ШАРТЛАРЫН ТИКШЕРЕП ТОРУ
Маддә 40. Медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын
һәм шартларын тикшереп торуны оештыру.
1. Мәҗбүри медицина иминияте буенча территориаль программа һәм мәҗбүри
медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамә белән

Федераль Фонд тарафыннан билгеләнгән күләмдә һәм шартларда медицина
оешмалары тарафыннан медицина ярдәме күрсәтүнең күләмнәрен, срокларын,
сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору тәртибендә үткәрелә.
2. Медицина ярдәмен күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм
шартларын тикшереп тору медицина-икътисадый контроль, медик-икътисадый
экспертиза, медицина ярдәме сыйфатына экспертиза үткәрү юлы белән гамәлгә
ашырыла.
3. Медицина - икътисадый контроль-медицина оешмасы тарафыннан түләүгә
бирелгән медицина ярдәме күләмнәре турында мәгълүматларның мәҗбүри
медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамәләр
шартлары, мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программасы, медицина
ярдәме һәм медицина ярдәме өчен түләү ысуллары нигезендә күрсәтелгән медицина
ярдәме күләмнәре турында мәгълүматларның туры килүен билгеләү.
4. Медицина-икътисадый экспертиза - медицина ярдәме күрсәтүнең факттагы
срокларының,

беренчел

медицина

документларындагы

язмаларга

медицина

хезмәтләре өчен түләүгә куелган күләмнең һәм медицина оешмасының исәп-хисап
документларының туры килүен билгеләү.
5. Медицина-икътисадый экспертиза табиб белгечлеге буенча биш елдан да
ким булмаган һәм мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эксперт эшчәнлеге
мәсьәләләре буенча тиешле әзерлек узган табиб булган белгеч-эксперт тарафыннан
үткәрелә.
6.

Медицина

ярдәме

сыйфатына

экспертиза

ясау-медицина

ярдәме

күрсәткәндә тәртип бозуларны ачыклау, шул исәптән аны күрсәтүнең үз вакытында
булуын, Профилактика, диагностика, дәвалау һәм реабилитацияләү ысулларын
сайлау дөреслеген, планлаштырылган нәтиҗәгә ирешү дәрәҗәсен бәяләү.
(6 өлеш 2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

7. Медицина ярдәме сыйфатына экспертиза медицина ярдәме сыйфаты
экспертларының территориаль реестрына кертелгән медицина ярдәме сыйфаты
эксперты тарафыннан үткәрелә. Медицина ярдәменең сыйфат эксперты - югары
белемле

табиб-белгечне

аккредитацияләү

турында

таныклык

яки

белгеч

сертификаты, тиешле табиб белгечлеге буенча 10 елдан да ким булмаган эш стажы
һәм мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эксперт эшчәнлеге мәсьәләләре буенча
әзерлек үткән белгеч. Федераль фонд, территориаль фонд, медицина ярдәме
сыйфатына экспертиза оештыру һәм үткәрү өчен иминләштерүче медицина
оешмасы медицина ярдәме сыйфаты экспертларының территориаль реестрларына
кертелгән медицина ярдәме сыйфаты экспертларыннан күрсәтелгән экспертиза
үткәрүне экспертка йөкли.
(2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7.1. Медицина ярдәме сыйфаты экспертларының территориаль реестрын
медицина ярдәме сыйфаты экспертлары, шул исәптән фамилиясе, исеме, атасының
исеме, белгечлеге, белгечлеге буенча эш стажы һәм медицина ярдәме сыйфаты
экспертларының территориаль реестрын алып бару тәртибендә каралган башка
белешмәләр үз эченә ала. Территориаль фонд тарафыннан медицина ярдәме
сыйфаты экспертларының территориаль реестрын алып бару тәртибе, шул исәптән
күрсәтелгән реестрны Территориаль фондның "Интернет" челтәрендә рәсми
сайтында урнаштыру Федераль Фонд тарафыннан билгеләнә.
(7.1 өлеш 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канунн белән
кертелгән)
8. Медицина оешмасы экспертларның медик-икътисадый экспертиза үткәрү,
медицина ярдәме сыйфатына экспертиза үткәрү өчен кирәкле материалларга
керүенә каршы торырга хокуклы түгел, һәм экспертларга соралган мәгълүматны
бирергә тиеш.

9. Медик-икътисадый контроль, медик-икътисадый экспертиза, медицина
ярдәме сыйфатына экспертиза нәтиҗәләре Федераль Фонд тарафыннан билгеләнгән
формалар буенча тиешле актлар белән рәсмиләштерелә.
10. Медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм
шартларын тикшереп тору нәтиҗәләре буенча бу
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маддәсендә һәм мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә
һәм түләүгә шартнамә шартларында мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре
белән билгеләнгән мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме өчен
түләү тәртибе нигезендә каралган чаралар кулланыла.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
11. Территориаль фонд Федераль фонд билгеләгән тәртиптә медицина
оешмалары эшчәнлеген медицина ярдәме күрсәтүнең күләмнәрен, срокларын,
сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуны оештыру, медицина икътисадый
тикшерүен, медик-икътисадый экспертиза үткәрү, медицина ярдәме сыйфатына
экспертиза үткәрү, шул исәптән кабаттан да, шулай ук иминләштерүче медицина
оешмалары һәм медицина оешмалары тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте
чараларын куллануны тикшереп тору юлы белән иминләштерүче медицина
оешмалары эшчәнлеген контрольдә тотарга хокуклы. Медицина ярдәме күрсәтү
урыны буенча территориаль фонд медицина-икътисадый контроль, медикикътисадый экспертиза, медицина ярдәме мәҗбүри медицина иминияте полисы
бирелгән Рәсәй Федерациясе субъекты территориясеннән читтә иминләштерелгән
затларга күрсәтелгән очракта медицина ярдәме сыйфатына экспертиза уздыра.
Территориаль Фонд экспертлары әлеге маддәнең 5 һәм 7 өлешләрендә билгеләнгән
таләпләргә туры килергә тиеш.
12. Территориаль фонд һәм (яки) иминләштерүче медицина оешмасы
медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын
тикшереп тору нәтиҗәләре буенча Федераль Фонд тарафыннан билгеләнгән
тәртиптә иминләштерелгән затларга мәҗбүри медицина иминияте территориаль

программасы нигезендә аларга медицина ярдәме күрсәткәндә ачылган хокук бозулар
турында хәбәр итәләр.
Маддә 41. Медицина оешмаларына медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен,
срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуда ачыкланган бозулар
өчен санкцияләр куллану тәртибе.
1. Медицина-икътисадый контроль, медик - икътисадый экспертиза, медицина
ярдәме сыйфатына экспертиза нәтиҗәләре буенча түләнергә тиеш булмаган cумма
медицина оешмалары тарафыннан күрсәтелгән медицина ярдәмен түләү өчен
каралган акчалар күләменнән тотыла, яисә мәҗбүри медицина иминияте буенча
медицина ярдәме күрсәтү һәм түләү шартнамәсе нигезендә иминләштерүче
медицина оешмасына медицина иминияте буенча ярдәм күрсәтү тәртибе, медицина
ярдәме түләүдән баш тарту яисә медицина ярдәме өчен түләүне киметү өчен
нигезләр исемлеге нигезендә медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын,
сыйфатын һәм шартларын тикшереп торуны оештыру һәм уздыру тәртибе нигезендә
кире кайтарылырга тиеш.
2. Медицина ярдәме күрсәтүгә чыгымнарны түләмәү яисә тулы булмаган
түләү очрагы булган медицина оешмаларының һәм иминләштерүче медицина
оешмаларының үзара йөкләмәләре, шулай ук медицина оешмасы тарафыннан
тиешле сыйфатта күрсәтелмәгән, вакытында күрсәтелмәгән яки тиешле сыйфатта
медицина ярдәме күрсәтмәгән өчен штрафлар түләү, мәҗбүри медицина иминияте
буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм түләүгә алар арасында төзелгән һәм
күрсәтелгән штрафлар һәм мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән
билгеләнгән медицина ярдәме күрсәтүгә чыгымнарның тулы булмаган түләү
күләмен исәпләү методикасын үз эченә алган мәҗбүри медицина иминияте буенча
медицина ярдәме өчен түләү тәртибе кергән шартнамә белән күздә тотыла.
Медицина ярдәме күрсәтүгә чыгымнарны һәм әлеге өлеш нигезендә билгеләнгән
штрафларны түләмәү, тулы булмаган түләү күләме бу Федераль закоканунның 30
маддәсендәге 2 өлеше нигезендә төзелә торган тариф килешүендә күрсәтелә.

(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы, 2015 елның 30 декабрендәге
432-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
3. Медицина ярдәме түләмәү яисә тулы булмаган түләү, шулай ук медицина
оешмасы тарафыннан тиешле сыйфатта күрсәтелмәгән, вакытында күрсәтелмәгән
яки тиешле сыйфатта медицина ярдәме күрсәткән өчен штрафлар түләү медицина
оешмасын

Рәсәй

Федерациясе

законнарында

билгеләнгән

тәртиптә

иминләштерелгән затка медицина оешмасы гаебе белән китерелгән зыянны
түләүдән азат итми.
Маддә 42. Медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын
һәм

шартларын

бәяләү

буенча

иминләштерүче

медицина

оешмасы

бәяләмәләренә шикаять бирү
1. Медицина оешмасы иминләштерүче медицина оешмасы актларын алган
көннән алып 15 эш көне эчендә медицина-икътисадый контроль, медик-икътисадый
экспертиза һәм территориаль фондка дәгъва җибәрү юлы белән ,медицина ярдәме
сыйфатына экспертиза нәтиҗәләре буенча каршылыклар булганда , иминләштерүче
медицина оешмасы бәяләмәсенә шикаять бирергә хокуклы.
2. Дәгъва язмача рәсмиләштерелә һәм кирәкле материаллар белән бергә
территориаль фондка җибәрелә.
3. Территориаль фонд дәгъва кергән көннән алып 30 эш көне эчендә медицина
оешмасыннан кергән материалларны карый һәм кабат медицина - икътисадый
контроль, медик-икътисадый экспертиза үткәрүне һәм медицина ярдәме сыйфатына
экспертиза үткәрүне оештыра.
4. Кабат медик-икътисадый контроль, медик-икътисадый экспертиза һәм
медицина ярдәме сыйфатына экспертиза территориаль фонд билгеләгән экспертлар
тарафыннан үткәрелә һәм территориаль фонд карары белән рәсмиләштерелә.
5. Медицина оешмасы территориаль фонд карары белән риза булмаган
очракта, ул бу карарга суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы.

Бүлек 10. МӘҖБҮРИ МЕДИЦИНА ИМИНИЯТЕ ӨЛКӘСЕНДӘ
ПЕРСОНИФИКАЦИЯЛӘНГӘН ИСӘПКӘ АЛУНЫ ОЕШТЫРУ
Маддә

43.

Мәҗбүри

медицина

иминияте

өлкәсендә

персонификацияләнгән исәпкә алу.
1. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә персонификацияләнгән исәпкә алу
(алга таба - персонификацияләнгән исәпкә алу) - түләүсез мәҗбүри медицина
иминиятенә

гражданнарның

хокукларын

гамәлгә

ашыру

максатларында

иминләштерелгән һәр зат турындагы белешмәләрне оештыру һәм исәпкә алуны
алып бару.
2. Персонифицированного исәпкә алуның максатлары булып тора:
1) түләүсез медицина ярдәме күрсәтү буенча иминләштерелгән затларның
хокуклары гарантияләрен тәэмин итү өчен тиешле сыйфатта һәм тиешле күләмдә
мәҗбүри медицина иминияте программалары кысаларында шартлар тудыру;
2) мәҗбүри медицина иминияте чараларын куллануны тикшереп тору өчен
шартлар тудыру;
3) мәҗбүри медицина иминияте программаларын эшләү максатларында
медицина ярдәме күләменә ихтыяҗны билгеләү.
3. Мәгълүматларны персонификацияләнгән исәпкә алу, җыю, эшкәртү,
тапшыру һәм саклау федераль фонд һәм территориаль фондлар, башкарма
хакимиятнең федераль органы, салым һәм җыемнар өлкәсендә контроль һәм
күзәтчелек буенча вәкаләтле вәкил, аның территориаль органнары, иминләштерүче
медицина оешмалары, медицина оешмалары һәм әлеге Федераль канунда каралган
вәкаләтләр нигезендә эшләмәүче гражданнар өчен иминләштерүчеләр тарафыннан
гамәлгә ашырыла.
(2016 елның 3 июлендәге 250-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

4. Үз көчен югалтты. - 2018 елның 29 июлендәге 268-ФЗ номерлы Федераль
канун.
5. Персонификацияләнгән исәпкә алуны алып бару тәртибе башкарма
хакимиятнең вәкаләтле федераль органы тарафыннан билгеләнә.
Маддә

44.

Иминләштерелгән

иминләштерелгән

затларга

затлар

күрсәтелгән

турында
медицина

белешмәләрне
ярдәме

һәм

турында

белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алу
1. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә иминләштерелгән затлар турында
белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алу һәм иминләштерелгән затларга
күрсәтелгән медицина ярдәме турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алу алып барыла.
2. Иминләштерелгән затлар турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алуны алып барганда, иминләштерелгән затлар турында түбәндәге
мәгълүматларны җыю, эшкәртү, тапшыру һәм саклау гамәлгә ашырыла:
1) фамилиясе, исеме, атасының исеме;
2) җенес;
3) туган көне;
4) туган урыны;
5) гражданлыгы;
6) шәхесне раслаучы документ мәгълүматлары;
7) яшәү урыны;
8) теркәү урыны;
9) теркәлү датасы;

10)

мәҗбүри

пенсия

иминияте

системасында

индивидуаль

(шәхсиләштерелгән) исәпкә алу турында Рәсәй Федерациясе законнары нигезендә
кабул ителгән индивидуаль шәхси счетның иминият номеры (СНИЛС);
11) иминләштерелгән затның мәҗбүри медицина иминияте полисы номеры;
12) иминләштерелгән зат сайлап алган иминләштерүче медицина оешмасы
турында мәгълүматлар;
13) иминләштерелгән зат буларак теркәлү датасы;
14) иминләштерелгән затның статусы (эшләүче, эшләмәүче);
15) беренчел медик-санитар ярдәм алу өчен иминләштерелгән зат тарафыннан
Рәсәй Федерациясе законнары нигезендә сайлап алынган медицина оешмасы
турында белешмәләр;
(15 пункт 2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
16) иминләштерелгән зат тарафыннан беренчел медик-санитар ярдәм алу өчен
Рәсәй

Федерациясе законнары нигезендә сайлап алынган медицина хезмәткәре

турында белешмәләр.
(п. 16 2015 елның 14 декабрендәге 374-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
3.

иминләштерелгән

затларны

персонификацияләнгән

иминләштерелгән затлар турында белешмәләр
сегментларының җыелма составы булган

кергән

исәпкә

алу

үзәк һәм региональ

иминләштерелгән затларның

бердәм

регистры формасында алып барыла,
4. Иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турында
белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алуны алып барганда түбәндәге
мәгълүматларны җыю, эшкәртү, тапшыру һәм саклау гамәлгә ашырыла:

1) иминләштерелгән затның мәҗбүри медицина иминияте полисы номеры;
2) медицина хезмәте күрсәткән медицина оешмасы турында мәгълүматлар;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) күрсәтелгән медицина ярдәме төрләре;
4) медицина ярдәме күрсәтү шартлары;
4.1) медицина ярдәме күрсәтү формалары;
(п. 4.1 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
5) медицина ярдәме күрсәтү сроклары;
6) күрсәтелгән медицина ярдәме күләмнәре;
7) күрсәтелгән медицина ярдәме бәясе;
8) диагноз;
9) медицина ярдәме күрсәтү профиле;
10) иминләштерелгән затка күрсәтелгән медицина хезмәтләре һәм кулланыла
торган дару препаратлары турында мәгълүматлар;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
11) медицина ярдәменең кулланылган стандартлары;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
12) медицина хезмәткәре яисә медицина хезмәте күрсәткән медицина
хезмәткәрләре турында мәгълүматлар;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
13) медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү нәтиҗәсе;

14) медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм
шартларын үткәрелгән тикшереп тору нәтиҗәләре.
5. Иминләштерелгән зат турында һәм аңа күрсәтелгән медицина ярдәме
турында белешмәләр язма рәвештә дә, аларның дөреслеген (чынлыгын), рөхсәтсез
керүдән һәм бозулардан сакланганда электрон формада да документлар рәвешендә
бирелә ала. Бу очракта тәкъдим ителгән документларның юридик көче Рәсәй
Федерациясе кануннары нигезендә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза
белән раслана. Электрон формада мәгълүмат бирү мөмкинлеге турындагы карар
мәгълүмати алмашуда катнашучылар белән бергә кабул ителә.
(2014 елның 12 мартындагы 33-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
6. Иминләштерелгән зат һәм аңа күрсәтелгән медицина ярдәме турында
мәгълүмат, шулай ук бу Федераль канунның 49 маддәсендәге 6 һәм 8 өлешләрендә
һәм 49.1 маддәсендәге 3 өлешләрендә күрсәтелгән иминләштерелгән затка
кагылышлы мәгълүматлар чикләнгән мәгълүматка керә һәм Рәсәй

Федерациясе

законнары нигезендә сакланырга тиеш.
(2018 елның 29 июлендәге 268-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7.

Әлеге

маддәнең

2

өлешендәге

11-14

пунктларында

каралган

иминләштерелгән зат турында белешмәләр дәүләт хезмәтләрен күрсәтүче дәүләт
хакимияте органнарына, әгәр дә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен әлеге
дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына шундый мәгълүматлар яки
мондый белешмәләрне үз эченә алган документ бирү каралган булса, муниципаль
хезмәт күрсәтүче җирле үзидарә органнарына ведомствоара мөрәҗәгатьләр буенча
Федераль Фонд тарафыннан бирелә.
(7 өлеш 28.07.2012 елдагы 133-ФЗ номерлы Федераль канун белән кертелгән)
Маддә 45. Мәҗбүри медицина иминияте полисы.
1. Мәҗбүри медицина иминияте полисы иминләштерелгән затның Россия
Федерациясенең бөтен территориясендә мәҗбүри медицина иминиятенең база

программасында каралган күләмдә түләүсез медицина ярдәме күрсәтү хокукын
раслый торган документ булып тора.
2. Мәҗбүри медицина иминияте полисына бердәм таләпләр мәҗбүри
медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнә.
(2 өлеш 2016 елның 28 декабрендәге 471-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
Маддә 46. Иминләштерелгән затка мәҗбүри медицина иминияте
полисын бирү тәртибе
1. Мәҗбүри медицина иминияте полисы алу өчен иминләштерелгән зат
шәхсән яисә үз вәкиле аша мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән
билгеләнгән тәртиптә, бу Федераль канунның 16 маддәсендәге 2 өлешенең 2
пунктында каралган иминләштерүче медицина оешмасын сайлап алу турында
гариза тапшыра.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Иминләштерүче медицина оешмасын сайлап алу турында гариза биргән
көнне иминләштерелгән затка яки аның вәкиленә мәҗбүри медицина иминияте
полисы яисә мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнә торган
очракларда һәм тәртиптә вакытлыча таныклык бирелә.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 47. Иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме
турында белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алуны алып барганда,
медицина оешмасының территориаль фонды һәм иминият медицина оешмасы
белән хезмәттәшлеге
1. Медицина оешмалары бу Федераль канунның 44 маддәсендәге 4 өлешенең
1 - 13 пунктларында каралган иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина
ярдәме турында федераль башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы

тарафыннан билгеләнгән персонификацияләнгән исәпкә алуны алып бару тәртибе
нигезендә территориаль фондка һәм иминләштерүче медицина оешмасына
мәгълүмат бирәләр.
2. Иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турында
белешмәләр кергән персонификацияләнгән исәпкә алу күрсәткечләре медицина
оешмалары тарафыннан мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме
күрсәтүгә һәм түләүгә шартнамә белән билгеләнгән күләмдә һәм срокларда
медицина оешмаларына бирелә.
3. Иминләштерүче медицина оешмалары һәм медицина оешмалары ,дәүләт
архив эшен оештыру кагыйдәләре нигезендә, әлеге маддәнең

1 өлешендә

күрсәтелгән һәм персонификацияләнгән исәпкә алуны алып бару өчен территориаль
фондка бирелә торган белешмәләрне үз эченә алган кәгазь һәм электрон
чыганакларда документларның күчермәләрен саклыйлар.
4. Медицина оешмалары, иминият медицина оешмалары һәм территориаль
фондлар иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турындагы
белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алу мәгълүматлары белән эшләүгә
кертелгән хезмәткәрләрне билгели һәм аларның конфиденциальлеген Рәсәй
Федерациясе законнары белән билгеләнгән шәхси мәгълүматларны яклау таләпләре
нигезендә тәэмин итә.
5. Әлеге маддәнең 3 өлешендә күрсәтелгән иминият медицина оешмасында
кәгазь һәм электрон документларында документлар күчермәләрен саклау өчен
билгеләнгән вакыт узганнан соң, әлеге күчермәләр иминият медицина оешмасы
җитәкчесе тарафыннан Рәсәй Федерациясе законнары нигезендә расланган аларны
юк итү турында акт нигезендә юкка чыгарылырга тиеш.
6. Әлеге маддәнең

1 өлешендә күрсәтелгән иминләштерелгән затларга

күрсәтелгән медицина ярдәме турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алу күрсәткечләре Рәсәй
тиеш.

Федерациясе законнары нигезендә сакланырга

Маддә 48. Иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме
турында белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алуны алып барганда,
иминләштерүче медицина оешмасы һәм территориаль фонд хезмәттәшлеге.
1. Иминият медицина оешмалары иминләштерелгән затларга күрсәтелгән
медицина ярдәме турында белешмәләрне медицина оешмаларыннан алынган һәм бу
Федераль

канунның

44

маддәсендәге

4

өлешендә

күрсәтелгәнчә,

персонификацияләнгән исәпкә алуны алып бару тәртибе нигезендә территориаль
фондка тапшыралар.
2. Иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турында
персонификацияләнгән

исәпкә

алу

мәгълүматлары

территориаль

фондка

иминләштерүче медицина оешмалары тарафыннан мәҗбүри медицина иминиятен
финанс белән тәэмин итү турында шартнамә нигезендә билгеләнгән күләмдә һәм
срокларда, әмма хисап өчен киләсе айның 20 нче числосыннан да соңга калмыйча
бирелә.
3. Бу Федераль канунның 47 маддәсендәге 1 өлешендә һәм әлеге маддәнең 1
өлешендә

күрсәтелгән

белешмәләр

нигезендә,

территориаль

фондлар

иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турындагы белешмәләрнең
персонификацияләнгән исәбен бу Федераль канун һәм шәхсиләштерелгән исәпкә
алуны алып бару тәртибе нигезендә алып бара.
4. Территориаль фондларда иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина
ярдәме турындагы белешмәләрнең персонификацияләнгән исәбен алып бару
электрон рәвештә гамәлгә ашырыла.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
5. Әлеге маддәнең 4 өлешендә күрсәтелгән белешмәләр дәүләт архив эшен
оештыру кагыйдәләре нигезендә сакланырга тиеш.
Маддә

49.

Иминләштерелгән

затлар

турында

белешмәләрне

персонификацияләнгән исәпкә алуны алып баруда мәгълүмати хезмәттәшлек

(2018 елның 29 июлендәге 268-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
1. Иминләштерелгән затлар турында белешмәләрне персонификацияләнгән
исәпкә алу максатларында федераль фонд башкарма хакимиятнең салым һәм
җыемнар өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек буенча вәкаләтле федераль органы,
территориаль фондлар һәм башка оешмалар белән бу Федераль канун нигезендә
мәгълүмати хезмәттәшлек итә. Территориаль фондлар эшләмәүче гражданнар,
салым органнары, граждан хәле актларын теркәү органнары, медицина оешмалары,
иминләштерүче медицина оешмалары һәм башка оешмалар өчен әлеге Федераль
закон нигезендә мәгълүмат хезмәттәшлеген гамәлгә ашыра.
2. Салым органнары тиешле территориаль фондларга хисап чорыннан соң
килүче икенче айның 15 числосыннан да соңга калмыйча, бу Федераль канунның 44
маддәсендәге

2

өлешенең

1-10

һәм

14

пунктларында

күрсәтелгән

иминиятләштерелгән затлар турында белешмәләр тапшыралар.
3. Территориаль фондлар салым органнары белән Федераль Фонд һәм
башкарма хакимиятнең федераль органы, салымнар һәм җыемнар өлкәсендә
контроль һәм күзәтчелек буенча вәкаләтле вәкил арасында төзелә торган
мәгълүмати алмашу турында килешү нигезендә электрон рәвештә мәгълүмат
алмашуны

гамәлгә

ашыра.

Мондый

хезмәттәшлек

ведомствоара

электрон

хезмәттәшлекнең бердәм системасын һәм аңа тоташтырыла торган ведомствоара
электрон хезмәттәшлекнең региональ системасын куллану юлы белән гамәлгә
ашырыла.
4.

Территориаль

фондлар

әлеге

маддәнең

2

өлешендә

каралган

иминләштерелгән зат турында мәгълүмат алган көннән алып 15 эш көне эчендә
аларны иминләштерелгән затларның бердәм регистрының төбәк сегментына
кертәләр.
5. Территориаль фонд ,хисап чорыннан соң килүче өченче айның 15-нче
саныннан да соңга калмыйч, иминләштерүчегә эшләмәүче гражданнар өчен бу
Федераль канунның

44 маддәсендәге

2 өлешенең 1-10 һәм 14 пунктларында

каралган эшләмәүче иминләштерелгән затлар турында квартал саен белешмәләр
бирә. Әлеге статьяның 2 өлеше нигезендә бирелгән мәгълүматлар иминләштерелгән
затлар турында белешмәләрне персонификацияләнгән исәпкә алуны алып бару
максатлары өчен территориаль фондлар тарафыннан эшләмәүче иминләштерелгән
затлар буларак исәпкә алына.
6. Эчке эшләр өлкәсендә башкарма хакимиятнең федераль органы хисап
чорыннан соң килүче айның 15 числосыннан да соңга калмыйча Федераль Фондка
бу

Федераль канунның

44 маддәсендәге 2 өлешенең 1 һәм 6 пунктларында

каралган түбәндәге мәгълүматларны квартал саен тапшыра:
1) Рәсәй Федерациясе гражданлыгы туктатылган затлар турында;
2) "Рәсәй Федерациясендә чит ил гражданнарының хокукый хәле турында"
2002 елның 25 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль кануны нигезендә яшәүгә
рөхсәт гамәлдән чыгарылган чит ил гражданнары, гражданлыгы булмаган затлар
турында;
3) "Рәсәй Федерациясендә чит ил гражданнарының хокукый хәле турында"
2002 елның 25 июлендәге 115 - ФЗ номерлы Федераль кануны нигезендә вакытлыча
яшәүгә рөхсәт гамәлдән чыгарылган чит ил гражданнары, гражданлыгы булмаган
затлар турында;
4) Качак статусын югалткан яисә "Качаклар турында" Федераль канун
нигезендә

аларның

качак

статусын

югалткан очракта Рәсәй

Федерациясе

территориясендә качаклар дип танылган затлар турында;
7. Эчке эшләр өлкәсендә башкарма хакимиятнең федераль органы Федераль
фонд белән эчке эшләр өлкәсендә федераль башкарма хакимият органы арасында
ведомствоара электрон хезмәттәшлекнең бердәм системасын куллану юлы белән
төзелә торган мәгълүмати алмашу турында килешү нигезендә электрон рәвештә
мәгълүмат алмашуны гамәлгә ашыра.

8. Хәрби комиссариатлар ,хисап чорыннан соң килүче айның 15 числосыннан
да соңга калмыйча,
маддәсендәге

территориаль фондларга бу Федераль канунның 44

2 өлешенең

1 һәм 6 пунктларында каралган хәрби хезмәткә

чакырылган гражданнар турында белешмәләр һәм хәрби хезмәтнең башлану,
вакыты һәм тәмамлануы турында квартал саен мәгълүмат тапшыралар.
Маддә 49.1. Мәҗбүри медицина иминияте полисының гамәлдә булуын
туктатып тору, мәҗбүри медицина иминияте полисын гамәлдә түгел дип тану
(2018 елның 29 июлендәге 268-ФЗ номерлы Федераль канун белән кертелде)
1. Мәҗбүри медицина иминияте полисының гамәлдә булуы хәрби хезмәткә
яисә иминләштерелгән зат тарафыннан күрсәтелгән хезмәтне узу вакытына аңа
тиңләштерелгән хезмәткә чакырылганда (укырга кергәндә) туктатыла.
2. Мәҗбүри медицина иминияте полисы түбәндәге очракта гамәлдә түгел дип
таныла:
1) мәгълүматлар кергән көннән алып әлеге Федераль законның 49
статьясындагы 6 өлешенең 1 пункты нигезендә, бу Федераль канунның 10
маддәсендәге 1 өлеше нигезендә, иминләштерелгән зат дип тану өчен нигезләр
булмаганда, Россия Федерациясе гражданлыгы туктату;
2) бу Федераль канунның 49 маддәсендәге 6 өлешенең 2 пункты нигезендә,
мәгълүмат кергән көннән башлап, чит ил гражданнарына, гражданлыгы булмаган
затларга карата яшәү төрен гамәлдән чыгару;
3) бу Федераль канунның 49 маддәсендәге 6 өлешенең 3 пункты нигезендә
мәгълүматлар кергән көннән соң. чит ил гражданнарына, гражданлыгы булмаган
затларга карата вакытлыча яшәүгә рөхсәтне гамәлдән чыгару;
4) бу Федераль канунның 49 маддәсендәге 6 өлешенең 4 пункты нигезендә,
мәгълүматлар кергән көннән алып, качак статусын югалту яки аннан мәхрүм ителү;

3. Әлеге маддәнең 1 өлешендә күрсәтелгән Рәсәй Федерациясе гражданнары
(чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче затлардан тыш) мәҗбүри медицина
иминияте полисын тапшырырга яисә тиешле гариза бирү юлы белән теләсә кайсы
иминият медицина оешмасына яисә теләсә кайсы территориаль фондка шәхсән яисә
үз вәкиле аша хәбәр итәргә тиеш.
4. Федераль дәүләт органнары, Рәсәй Федерациясе

әлеге маддәнең

3

өлешендә билгеләнгән таләпләрне үтәүне тикшереп торырга тиеш.
5. Әлеге маддәнең 3 өлешендә билгеләнгән таләпләрне үтәүне тикшереп тору
билгеләнгән

федераль дәүләт органнарына Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте

билгеләгән тәртиптә, дәүләт серен саклау турында Рәсәй Федерациясе законнары
таләпләрен үтәп, иминләштерелгән затларның бердәм регистрына керү мөмкинлеген
бирү юлы белән мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында, шулай ук ведомствоара
электрон хезмәттәшлекнең бердәм системасын куллану юлы белән, ведомствоара
сораулар җибәрү юлы белән, иминләштерелгән затларның бердәм регистрында
булган конкрет иминләштерелгән зат турында белешмәләр

юлы белән гамәлгә

ашырыла. Шул ук вакытта федераль дәүләт органнарына иминләштерелгән
затларның бердәм регистрыннан иминләштерелгән зат турында мәгълүмат биргәндә
иминләштерелгән затларның шәхси мәгълүматлары күрсәтелми.
6. Федераль фонд һәм территориаль фонд ай саен мәҗбүри медицина
иминияте полислары турындагы мәгълүматларның гамәлдә булуы туктатылган, һәм
мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре нигезендә иминләштерелгән затларның
бердәм регистрында гамәлдә булмаган мәҗбүри медицина иминияте полислары
турындагы мәгълүматларның чагылуын тәэмин итә.
Бүлек 11. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛӘМӘЛӘРЕ.
Маддә 50. Сәламәтлек саклауны модернизацияләү программалары һәм
чаралары.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

1. 2011 - 2012 еллар чорында иминләштерелгән затларга күрсәтелә торган
медицина ярдәменең сыйфатын һәм үтемлелеген арттыру максатларында Россия
Федерациясе

субъектлары

сәламәтлек

саклауны

модернизацияләүнең

төбәк

программаларын (алга таба - программаларны) һәм әлеге статьяның 3 өлешендәге 2
пунктында каралган чараларны гамәлгә ашыручы дәүләт учреждениеләрен
модернизацияләү

чараларын

булдыру

(алга

таба

-

сәламәтлек

саклауны

модернизацияләү чаралары) гамәлгә ашырыла. 2013 елда әлеге маддәнең

3

өлешендәге 1 һәм 2 пунктларында билгеләнгән максатларда сәламәтлек саклауны
модернизацияләү программаларын һәм чараларын булдыру гамәлгә ашырыла, 2014 2018 елларда әлеге маддәнең 3 өлешендәге 2 пунктында билгеләнгән максатларда,
әлеге маддәнең 12.1 өлешендә каралган чаралар өлешендә сәламәтлек саклауны
модернизацияләү чараларын булдыру гамәлгә ашырыла. 2013-2017 елларда әлеге
статьяның 3 өлешендәге 1 пунктында билгеләнгән максатларда, перинаталь
үзәкләрне проектлау, төзү һәм файдалануга тапшыру чаралары өлешендә
программаларны булдыру гамәлгә ашырыла.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы, 2012 елның 1 декабрендәге 213ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы, 2016 елның 28
декабрендәге 472-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
2. 2011 һәм 2012 елларда Рәсәй Федерациясе субъектларының сәламәтлек
саклауны модернизацияләүнең төбәк программаларын финанс белән тәэмин итү
Федераль Фонд бюджетына мәҗбүри медицина иминиятенә иминият кертемнәре
акчаларыннан керә торган керемнәр хисабына "Рәсәй Федерациясе Пенсия
фондына,Россия Федерациясе фондына, Рәсәй Федерациясе фондына, Рәсәй
Федерациясе Социаль иминият фондына иминият кертемнәре турында" 2009 елның
24 июлендәге 212-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә ике процент пункт
күләмендә, шулай ук

Федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды һәм

Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондлары, Рәсәй Федерациясе
субъектлары бюджетлары һәм территориаль фондлар бюджетлары акчалары
хисабына гамәлгә ашырыла.

2013 елда сәламәтлек саклауны модернизацияләү

программаларын һәм чараларын финанс белән тәэмин итү әлеге маддәнең

1

пунктларында (перинаталь үзәкләрне проектлау, төзү һәм файдалануга тапшыру
чаралары өлешендә) һәм 3 өлешенең 2 пунктларында билгеләнгән максатларында
чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль фонд бюджеты турында
Федераль канунда каралган федераль фонд бюджеты һәм Рәсәй

Федерациясе

субъектлары бюджетлары акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла. Программаның
әлеге өлешендә күрсәтелгән финанс белән тәэмин итү җирле бюджетлар акчалары
хисабына гамәлгә ашырылырга мөмкин.
белән тәэмин итү - әлеге маддәнең

2014 елда программаларны финанслар
3 өлешендәге 1 пунктында билгеләнгән

максатларда, перинаталь үзәкләрне проектлау, төзү һәм эксплуатациягә кертү
чаралары өлешендә чираттагы финанс елының 1 гыйнварына Федераль фонд
бюджетында, территориаль фонд бюджетларында, Рәсәй Федерациясе субъектлары
бюджетларында чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль фонд бюджеты
турында Федераль канунда каралган чараларны тулы булмаган файдалану
нәтиҗәсендә барлыкка килгән акчаларның калган акчалары һәм Рәсәй Федерациясе
субъектлары бюджетлары акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге 317ФЗ номерлы, 2016 елның 28 декабрендәге 472-ФЗ номерлы Федераль кануннар
редакциясендә)
2.1. 2014-2018 елларда әлеге маддәнең 3 өлешендәге 2 пунктында билгеләнгән
максатларда сәламәтлек саклауны модернизацияләү чараларын гамәлгә ашыру,
әлеге маддәнең 12.1 өлешендә каралган чаралар өлешендә, 2012 елда федераль
фонд бюджетыннан федераль бюджетка бүлеп бирелгән акчаларны тулысынча
файдалану нәтиҗәсендә, чираттагы финанс елының 1 гыйнварына федераль
бюджетта барлыкка килгән акчалар исәбенә гамәлгә ашырыла.
(2.1 өлеш 25.11.2013 N 317-ФЗ Федераль канун белән кертелгән)

3. Федераль фонд бюджетында каралган Рәсәй Федерациясе субъектларының
сәламәтлек саклауны модернизацияләүнең төбәк программаларын финанс белән
тәэмин итүгә чаралар түбәндәге максатларга җибәрелә:
1) дәүләт һәм муниципаль сәламәтлек саклау учреждениеләренең матдитехник базасын ныгыту, шул исәптән капиталь төзелеш объектларын төзү,
реконструкцияләү һәм (яки) аларның этаплары, элек башланган объектларны төзеп
бетерүне тәэмин итү, дәүләт һәм муниципаль сәламәтлек саклау учреждениеләрен
капиталь ремонтлау, медицина җиһазлары сатып алуны тәэмин итү;
(2013 елның 11 февралендәге 5-ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге 317ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
2) сәламәтлек саклау өлкәсендә бердәм дәүләт мәгълүмат системасын
булдыру, бердәм үрнәктәге мәҗбүри медицина иминияте полисларына күчү,
телемедицина системаларын, электрон документ әйләнеше системасын кертү һәм
пациентларның медицина карталарын электрон рәвештә алып бару максатларында
сәламәтлек саклауга заманча мәгълүмат системаларын кертү;
(30.11.2011 N 369-ФЗ, 28.12.2016 N 471-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
3) медицина ярдәме стандартларын гамәлгә кертү, амбулатор медицина
ярдәменең, шул исәптән табиблар-белгечләр тарафыннан күрсәтелә торган ярдәмнең
мөмкинлеген арттыру.
4.

Рәсәй

Федерациясе

субъекты

сәламәтлек

саклау

системасын

модернизацияләүнең төбәк программасы үз эченә Россия Федерациясе субъекты
сәламәтлек саклау системасы паспортын, әлеге маддәнең 3 өлешендә күрсәтелгән
максатларны тормышка ашыруга юнәлдерелгән чаралар исемлеген һәм бәясен,
сәламәтлек

саклауны

күрсәткечләренең

модернизацияләү

максатчан

әһәмиятен,

программасын
шулай

чараларын гамәлгә ашыру индикаторларын ала.

ук

гамәлгә

күрсәтелгән

ашыру

Программа

5. Рәсәй Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары, Рәсәй
Федерациясе субъектлары сәламәтлек саклауны модернизацияләүнең региональ
программалары белән билгеләнгән чаралар бәясенең нигезле булуы өчен, Рәсәй
Федерациясе законнары нигезендә җаваплы.
6.

Федераль

фонд

бюджетында

Рәсәй

Федерациясе

субъектларының

сәламәтлек саклауны модернизацияләүнең төбәк программаларын финанс белән
тәэмин итүгә каралган чаралар федераль фонд бюджетыннан субсидияләр
рәвешендә территориаль фондларга бирелә. Территориаль фонд бюджетларыннан
күрсәтелгән акчалар бирелә:
1) мәҗбүри медицина иминияте база программасы кысаларында мәҗбүри
медицина иминияте территориаль программаларын гамәлгә ашыруда катнашучы
дәүләт һәм муниципаль сәламәтлек саклау учреждениеләре ихтыяҗлары өчен, әлеге
маддәнең

3 өлешендәге 1 һәм 2 пунктларында билгеләнгән максатларга башка

бюджетара трансфертлар рәвешендә Рәсәй Федерациясе субъекты бюджетына;
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2) әлеге маддәнең

3 өлешендәге 3 пунктында билгеләнгән максатларга

мәҗбүри медицина иминияте база программасы кысаларында, әлеге маддәнең 6.1
өлешендә

билгеләнгән

очраклардан

тыш,

мәҗбүри

медицина

иминияте

территориаль программаларын гамәлгә ашыруда катнашучы иминият медицина
оешмаларына;
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) Рәсәй Федерациясе Бюджет кодексының 78.1 маддәсе нигезендә "Ростех"
(алга

таба

-

"Ростех"дәүләт

корпорациясе)

югары

технологияле

сәнәгать

продукциясен эшләп чыгаруга, җитештерүгә һәм экспортлауга ярдәм итү буенча
Дәүләт корпорациясенә субсидияләр рәвешендә башка бюджетара трансфертлар
өчен алга таба аларны бирү өчен Рәсәй Федерациясе субъекты бюджетына.
Күрсәтелгән субсидияләр "Ростех" дәүләт корпорациясе тарафыннан Рәсәй
Федерациясе субъектларында региональ перинаталь үзәкләр төзү, шулай ук әлеге

үзәкләрне төзү һәм файдалануга тапшыру өчен инженерлык эзләнүләрен үтәүне
тәэмин итү һәм проект документларын әзерләү буенча заказчы функцияләрен аңа
Рәсәй

Федерациясе Президентының хокукый актлары белән йөкләгән очракта

бирелә. Әлеге үзәкләрне төзү һәм файдалануга тапшыру тәмамланганнан соң,
"Ростех" дәүләт корпорациясе аларны Рәсәй Федерациясе субъектлары милкенә
тапшыруны тәэмин итә.
(3 пункт 2014 елның 10 июлендәге 204-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
6.1. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы кысаларында
иминләштерелгән затларга, бу Федераль канунның 34 маддәсендәге 8 өлешендә
билгеләнгән тәртиптә, медицина ярдәме өчен исәп-хисап ясау өчен мәҗбүри
медицина

иминияте

полисы

бирелгән

Россия

Федерациясе

субъекты

территориясеннән читтә медицина ярдәме күрсәткән очракта, әлеге маддәнең

6

өлешендә күрсәтелгән чаралар медицина оешмаларына медицина ярдәме күрсәтү
урыны буенча территориаль фондлар бюджетларыннан әлеге маддәнең

3

өлешендәге 3 пунктында билгеләнгән максатларга бирелә.
(6.1 өлеш 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
7. Федераль фонд бюджетында Рәсәй

Федерациясе субъектларының

сәламәтлек саклауны модернизацияләүнең төбәк программаларын финанс белән
тәэмин итүгә каралган акчалар Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә
бирелә һәм тотыла. Рәсәй
модернизацияләүнең
максатларында Рәсәй

төбәк

Федерациясе субъектларының сәламәтлек саклауны
программаларын

финанс

ягыннан

тәэмин

итү

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең югары

башкарма органнары белән башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы һәм
Федераль Фонд тарафыннан башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы
тарафыннан билгеләнә торган тәртиптә килешүләр төзелә.

8. Амбулатор медицина ярдәменең, шул исәптән табиблар тарафыннан бирелә
торган медицина ярдәменең һәркем өчен мөмкин булуын арттыру чараларын
гамәлгә ашыру тәртибе Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
9.

Рәсәй

Федерациясе

субъектларының

сәламәтлек

саклауны

модернизацияләүнең төбәк программаларын финанс белән тәэмин итүгә чаралар
2013-2017 елларда, әлеге маддәнең

7 өлешендә каралган төзелгән килешүләр

булганда, Федераль Фонд тарафыннан бирелә.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы, 2016 елның 28 декабрендәге
472-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
10. Әлеге маддәнең 1 өлешендә күрсәтелгән программаларны гамәлгә ашыру
чорында территориаль фонд (Рәсәй

Федерациясе субъектлары бюджетлары)

бюджетларында барлыкка килгән чираттагы финанс елының 1 гыйнварына калган
акчалар агымдагы финанс елында федераль фонд (территориаль фонд бюджетлары)
бюджетыннан әлеге мадәнең 3 өлешендәге 1 пунктында билгеләнгән максатларда
программаларны финанс белән тәэмин итүгә федераль фонд бюджетыннан
(территориаль фонд бюджетларыннан) бирелгән акчаларны тулысынча файдалану
нәтиҗәсендә чираттагы финанс елында әлеге акчага ихтыяҗ булганда, программага
тиешле үзгәрешләр кертеп һәм әлеге маддәнең 7 өлешендә каралган федераль фонд
карары нигезендә шул ук максатларга ихтыяҗ булганда файдаланылырга мөмкин.
(10 өлеш 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
10.1. 2012 елда территориаль фонд бюджетыннан иминият медицина
оешмаларына бирелгән акчаларның әлеге маддәнең 6 өлеше нигезендә 2012 елда
файдаланылмаган

калдыклары

иминият

медицина

оешмалары

тарафыннан

территориаль фонд бюджетына 2013 елның 1 гыйнварына кадәр күчерелергә тиеш.
Әлеге өлеш нигезендә 2012 елда иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина
ярдәме өчен исәп-хисаплар тәмамланганнан соң алынган акчалар территориаль
фонд тарафыннан 2013 елның 1 мартына кадәр күчерелергә тиеш.

(10.1 өлеш 2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
10.2. 2011-2012 елларда Рәсәй Федерациясе субъектлары сәламәтлек саклауны
модернизацияләүнең

төбәк

программаларын

финанс

белән

тәэмин

итүгә

территориаль фонд бюджетыннан бирелгән акчаларны тулысынча файдалану
нәтиҗәсендә Рәсәй Федерациясе субъекты бюджетында барлыкка килгән 2014
елның 1 гыйнварына калган чаралар территориаль фонд тарафыннан 2014 елның 1
мартына кадәр, Федераль Фонд бюджетына күчерү өчен, Россия Федерациясе
субъекты бюджетыннан территориаль фонд бюджетына күчерелергә тиеш.
(10.2 өлеш 25.11.2013 N 317-ФЗ Федераль канун белән кертелде)
11. Әлеге маддәнең

1 өлешендә күрсәтелгән сәламәтлек саклауны

модернизацияләү программаларын һәм чараларын гамәлгә ашыру чорында
чираттагы финанс елының 1 гыйнварына Федераль фонд бюджетында агымдагы
финанс елында сәламәтлек саклауны модернизацияләү программаларын һәм
чараларын финанс ягыннан тәэмин итүгә тулы булмаган файдалану нәтиҗәсендә
барлыкка килгән чараларның калдыгы чираттагы финанс елына һәм план чорына
федераль фонд бюджеты турында Федераль канун нигезендә чираттагы финанс
елында файдаланыла.
(11 өлеш 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
11.1. Әлеге маддәнең

1 өлешендә күрсәтелгән программаларны гамәлгә

ашыру тәмамланганнан соң, агымдагы финанс елының 1 гыйнварына "Ростех"
дәүләт корпорациясендә әлеге маддәнең 6 өлешендәге 3 пункты нигезендә Рәсәй
Федерациясе субъектлары бюджетларыннан бирелгән субсидияләрне тулы булмаган
файдалану нәтиҗәсендә барлыкка килгән тулысынча файдаланылмаган чараларның
калдыгы агымдагы финанс елының беренче 5 эш көне дәвамында бирелгән Рәсәй
Федерациясе субъектының тиешле бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш.
(11.1 өлеш 14.12.2015 N 374-ФЗ Федераль канун белән кертелде)

12. Милекченең вәкаләтләре сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен
эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен башкаручы башкарма
хакимиятнең федераль органы карамагындагы федераль органнары һәм Рәсәй
Фәннәр академиясе тарафыннан медицина ярдәме күрсәтүче дәүләт учреждениеләре
әлеге маддәнең

3 өлешендәге 1 һәм 2 пунктларында билгеләнгән максатларда

сәламәтлек саклауны модернизацияләү чараларын эшлиләр. Әлеге статьяның 3
өлешендәге 2 пунктында каралган чараларны гамәлгә ашыра торган дәүләт
учреждениеләре милекченең вәкаләтләре сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт
сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы
федераль башкарма хакимият органы тарафыннан әлеге статьяның 3 өлешендәге 2
пунктында билгеләнгән максатларда сәламәтлек саклауны модернизацияләү буенча
чаралар эшли. Сәламәтлек саклауны модернизацияләү чараларын гамәлгә ашыруны
финанслар

белән

тәэмин

итү

,федераль

фонд

бюджетыннан

бюджет

ассигнованиеләрен арттыру өчен , ведомство карамагындагы башкарма хакимиятнең
федераль органнарына һәм Рәсәй Фәннәр академиясенә дәүләт учреждениеләренә
бюджет ассигнованиеләрен бирү өчен сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен
эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы медицина
ярдәме күрсәтүче дәүләт учреждениеләренә башкарма хакимиятнең федераль
органына һәм әлеге маддәнең 3 өлешендәге 2 пунктында каралган чараларны
гамәлгә ашыручы дәүләт учреждениеләренә бюджетара трансфертлар җибәрү юлы
белән гамәлгә ашырыла.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы, 2013 елның 27 сентябрендәге
253-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
12.1. Сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм нормативхокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең
федераль органы мәгълүматларны эшкәртү буенча федераль үзәк булдыруны һәм
эшләвен,

шулай ук мәгълүматларны эшкәртү федераль үзәгенең вакытлы

мәйданчыгын булдыру (шул исәптән мәгълүмат иминлеген тәэмин итү, төп
үзәкләштерелгән гомуми сыйдырышлы компонентларны эшкәртү федераль үзәгенең

вакытлы мәйданчыгында эшләү һәм урнаштыру), әлеге маддәнең 3 өлешендәге 2
пунктында билгеләнгән максатларда сәламәтлек саклау өлкәсендә бердәм дәүләт
мәгълүмат системасының Федераль гамәли компонентларын төзү, гамәлгә кертү,
үстерү һәм эшләтүне тәэмин итә. Чараларның әлеге өлешендә каралган финанс
тәэмин ителеше чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль бюджетта
каралган бюджет ассигнованиеләрен арттыру һәм сәламәтлек саклау өлкәсендә
дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә
ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органына федераль бюджеттан
бюджетара трансфертлар җибәрү юлы белән гамәлгә ашырыла.
(12.1 өлеш 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә, 30.11.2011 N 369-ФЗ Федераль канун белән кертелде)
13. Сәламәтлек саклауны модернизацияләү программаларын һәм чараларын
гамәлгә ашыру турында хисап бирү тәртибе һәм рәвеше вәкаләтле федераль
башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә, әлеге маддәнең 1, 12 һәм 12.1
өлешләрендә билгеләнгән максатларга акчалардан файдалану турында хисап бирү
тәртибе һәм рәвеше Федераль Фонд тарафыннан билгеләнә.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
14. Сәламәтлек саклауны модернизацияләү программаларын һәм чараларын
финанслар белән тәэмин итүгә каралган чараларны куллануны контрольдә тоту
финанс - бюджет өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек функцияләрен гамәлгә
ашыручы федераль башкарма хакимият органы, Рәсәй Федерациясе Хисап палатасы
тарафыннан гамәлгә ашырыла. Әлеге маддәнең

3 өлешендәге 3 пунктында

билгеләнгән максатларга бирелгән акчаларны куллануны контрольдә тоту шулай ук
территориаль

фондлар

тарафыннан

да

гамәлгә

ашырыла.

Әлеге

өлеш

нигезләмәләренең гамәлдә булуы шулай ук Федераль фонд, финанс-бюджет
өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль
башкарма хакимият органы тарафыннан гамәлгә ашыруга ,

Рәсәй Федерациясе

Хисап палатасы тарафыннан әлеге маддәнең 6 өлешендәге 3 пунктында каралган

чараларны "Ростех" дәүләт корпорациясе тарафыннан куллануны тикшереп торуга
да кагыла.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы, 2014 елның 10 июлендәге 204ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
15. Сәламәтлек саклауны модернизацияләү программаларын һәм чараларын
гамәлгә ашыруны тикшереп тору башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы
һәм Федераль Фонд тарафыннан гамәлгә ашырыла. Әлеге маддәнең 3 өлешендәге 3
пунктында

билгеләнгән

максатлар

нигезендә

чараларны

гамәлгә

ашыруны

контрольдә тоту шулай ук территориаль фондлар тарафыннан да гамәлгә ашырыла.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә

50.1.

Мәҗбүри

медицина

иминияте

база

программасына

кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәмен финанс белән тәэмин итү
(2016 елның 3 июлендәге 286-ФЗ номерлы Федераль канун белән кертелгән)
1. Чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль фонд бюджетында
бюджет ассигнованиеләре карала:
1) мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына кертелмәгән,
функцияләрен һәм вәкаләтләрен федераль башкарма хакимият органнары гамәлгә
ашыра торган федераль дәүләт учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә торган
югары технологияле медицина ярдәмен финанс белән тәэмин итүгә;
2) Рәсәй Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәткәндә
барлыкка килә торган Рәсәй Федерациясе субъектлары чыгымнарын финанслашуга;
3) мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына кертелмәгән, Россия
Федерациясе гражданнарына медицина оешмалары тарафыннан хосусый сәламәтлек
саклау системасы күрсәтелә торган югары технологияле медицина ярдәмен финанс
белән тәэмин итүгә;

2. Рәсәй Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүче
федераль дәүләт учреждениеләре исемлеге әлеге маддәнең
пунктында күрсәтелгән чаралар

1 өлешендәге 1

исәбеннән башкарма хакимиятнең вәкаләтле

федераль органы тарафыннан раслана. Күрсәтелгән исемлекне формалаштыру
тәртибе Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
3. Рәсәй Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүче
медицина оешмалары исемлеге әлеге маддәнең
күрсәтелгән

акчалар

исәбеннән

Рәсәй

1 өлешендәге 2 пунктында

Федерациясе

субъекты

башкарма

хакимиятенең вәкаләтле органы тарафыннан раслана. Күрсәтелгән исемлекне
формалаштыру тәртибе Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары
башкарма органы тарафыннан билгеләнә.
4. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына кертелмәгән югары
технологияле медицина ярдәме күрсәтүче хосусый системасы медицина оешмалары
исемлеге Рәсәй

Федерациясе гражданнарына әлеге маддәнең

1 өлешендәге 3

пунктында күрсәтелгән акчалар исәбеннән ,сәламәтлек саклауның хосусый
системасы медицина оешмаларын сайлап алу критерийлары нигезендә, башкарма
хакимиятнең вәкаләтле федераль органы тарафыннан раслана.
5. Рәсәй Федерациясе гражданнарына күрсәтелә торган мәҗбүри медицина
иминияте база программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәмен
финанс белән тәэмин итү бу ярдәм күләмен һәм медицина ярдәме күрсәтү күләме
берәмлегенә финанс чыгымнарының уртача нормативларын исәпкә алып гамәлгә
ашырыла.
6. Рәсәй

Федерациясе гражданнарына федераль дәүләт учреждениеләре

тарафыннан күрсәтелә торган мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына
кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәмен финанс белән тәэмин итү
федераль дәүләт учреждениеләренә , федераль дәүләт учреждениеләренә карата

функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль
органы тарафыннан расланган дәүләт йөкләмәсен үтәүне финанслар белән тәэмин
итүгә федераль фонд бюджетыннан субсидияләр бирү юлы белән Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. Әлеге
субсидияләр Федераль фонд, федераль башкарма хакимиятнең гамәлгә куючының
функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы федераль органы һәм федераль
дәүләт учреждениесе арасында вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы
тарафыннан расланган форма һәм тәртиптә төзелә торган субсидияләр бирү тәртибе
һәм шартлары турында килешү нигезендә бирелә.
7. Рәсәй Федерациясе гражданнарына мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасына кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәме күрсәткәндә
барлыкка килә торган Рәсәй Федерациясе субъектлары чыгымнарын финанслашу
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.
(7 өлеш 2016 елның 28 декабрендәге 472-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
8. Россия Федерациясе гражданнарына шәхси сәламәтлек саклау системасы
медицина

оешмалары

тарафыннан

күрсәтелә

торган

мәҗбүри

медицина

иминиятенең база программасына кертелмәгән югары технологияле медицина
ярдәмен финанс белән тәэмин итү Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
билгеләнгән һәм тәртиптә, Федераль фонд бюджетыннан әлеге максатларга бюджет
ассигнованиеләрен бирү тәртибе һәм шартлары турында Федераль фонд, башкарма
хакимиятнең федераль органы һәм сәламәтлек саклау хосусый системасы медицина
оешмасы арасында форма һәм тәртиптә төзелә торган бюджет ассигнованиеләрен
бирү тәртибе һәм шартлары турындагы килешү нигезендә федераль башкарма
хакимиятнең вәкаләтле федераль органы тарафыннан раслана торган бюджет
ассигнованиеләрен бирү тәртибе һәм шартлары күрсәтү юлы белән
ашырыла.

гамәлгә

9.

Федераль

дәүләт

учреждениеләренә

карата

гамәлгә

куючының

функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль
органы югары технологияле, башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы
белән килешү буенча үзенә буйсынган федераль дәүләт учреждениеләре өчен
мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына кертелмәгән медицина ярдәме
күләмнәрен раслый.
10. Агымдагы финанс елында федераль дәүләт учреждениеләренә федераль
фонд

бюджетыннан

мәҗбүри

медицина

иминиятенең

база

программасына

кертелмәгән югары технологияле медицина ярдәмен финанс белән тәэмин итүгә
бирелгән акчалар чираттагы финанс елында федераль дәүләт учреждениеләре
тарафыннан шул ук максатларга файдаланыла.
11. Мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына кертелмәгән югары
технологияле медицина ярдәме күрсәтүне оештыру башкарма хакимиятнең
вәкаләтле федераль органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә махсуслаштырылган
мәгълүмат

системасын

кулланып

гамәлгә

ашырыла.

Мәҗбүри

медицина

иминиятенең база программасына кертелмәгән югары технологияле медицина
ярдәменә карата медицина эшчәнлегенең сыйфатын һәм куркынычсызлыгын
тикшереп тору "Рәсәй

Федерациясендә гражданнарның сәламәтлеген саклау

нигезләре турында" 2011 елның 21 ноябрендәге 323-ФЗ номерлы Федераль
канунның 88-90 маддәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
12. Әлеге маддәнең 1 өлешендәге 1 пунктында каралган максатларга акча
куллануны контрольдә тоту федераль фонд һәм федераль дәүләт учреждениеләренә
карата гамәлгә куючының функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы
федераль башкарма хакимият органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла.
маддәнең

Әлеге

1 өлешендәге 2 пунктында каралган максатларга акча куллануны

контрольдә тоту Федераль фонд, Рәсәй

Федерациясе субъектларының дәүләт

учреждениеләренә карата гамәлгә куючы функцияләрен һәм вәкаләтләрен гамәлгә
ашыручы Рәсәй

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең территориаль

фондлары һәм башкарма органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла.

13. Статья чараларын куллануны контрольдә тоту Федераль Фонд тарафыннан
гамәлгә ашырыла.
14. Әлеге маддәнең 1 өлешендә каралган максатларга акчаларны файдалану
турында хисап бирү тәртибе һәм рәвеше Федераль Фонд тарафыннан билгеләнә.
Маддә 51. Йомгаклау нигезләмәләре
1. Әлеге Федераль канун үз көченә кергән көнгә кадәр мәҗбүри медицина
иминияте буенча иминләштерелгән затлар әлеге Федераль канун нигезендә
иминләштерелгән затлар хокукларына ия.
2. Әлеге Федераль канун үз көченә кергән көнгә кадәр мәҗбүри медицина
иминияте буенча иминләштерелгән затларга бирелгән мәҗбүри медицина иминияте
полислары әлеге Федераль канун нигезендә аларны бердәм үрнәктәге мәҗбүри
медицина иминияте полисларына алыштырганчы гамәлдә булып торалар.

2011

елның 1 маеннан иминләштерелгән затлар өчен мәҗбүри медицина иминияте
полисларын

әзерләү

Федераль

Фонд

тарафыннан

оештырыла,

аларны

иминләштерелгән затларга бирү мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.

2011 елның 1 маена кадәр мәҗбүри

медицина иминияте полисларын бирү мәҗбүри медицина иминияте полисларын
бирүне җайга салучы һәм әлеге Федераль канун үз көченә кергән көнгә кадәр
гамәлдә булган норматив хокукый актлар нигезендә гамәлгә ашырыла.
(1.12.2012 n 213-ФЗ, 28.12.2016 N 471-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
3. 2011 елның 1 гыйнварыннан 2012 елның 31 декабренә кадәр медицина
ярдәме өчен түләү тарифы:
1) мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы өлешендә Рәсәй
Федерациясе гражданнарына түләүсез медицина ярдәме күрсәтү буенча дәүләт
гарантияләренең

Рәсәй

Федерациясе

Хөкүмәте

программасында билгеләнгән чыгымнарны үз эченә ала;

тарафыннан

расланган

2) Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программалары өлешендә
хезмәт өчен түләү, хезмәт өчен түләү буенча түләүләрнең бер өлешен (башка
түләүләр өлешендә), элемтә, транспорт һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр, милекне
карап тоту буенча эшләр һәм хезмәтләр өчен түләү чыгымнарын, мөлкәт белән
файдалану өчен аренда түләве чыгымнарын, программа белән тәэмин итү һәм башка
хезмәтләр өчен түләүне , Рәсәй Федерациясе законнары белән билгеләнгән
медицина оешмалары хезмәткәрләрен социаль тәэмин итү, башка чыгымнар, бер
берәмлек өчен 100 мең сумга кадәр җиһазлар сатып алу чыгымнары өчен түләүне үз
эченә ала.
4. 2011 елның 1 гыйнварыннан 2012 елның 31 декабренә кадәр Рәсәй
Федерациясе

субъектларында

мәҗбүри

медицина

иминияте

территориаль

программасы ,территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасын финанс
ягыннан тәэмин итү күләмен 2010 ел дәрәҗәсеннән дә ким булмаган, шул исәптән
мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы чикләрендә дә, мәҗбүри
медицина иминиятенең база программасына кертелмәгән аерым авырулар һәм
сәламәтлек халәтләрендә мәҗбүри медицина иминиятенең база программасында
билгеләнгән нормативларны үтәү шартларын үтәмичә генә, медицина ярдәме
күрсәтүне үз эченә ала. Медицина ярдәмен күрсәтүнең өстәмә нигезләре, төрләре
һәм шартлары, иминият очраклары исемлеге, шулай ук алар белән бәйле иминият
тәэминаты күләмнәре мәҗбүри медицина иминиятенең территориаль программасы
тарафыннан

билгеләнгән

нигезләрдән,

төрләре,

медицина

ярдәме

күрсәтү

шартларыннан, иминият очраклары исемлеге, мәҗбүри медицина иминиятенең база
программасы белән тиешле иминият тәэмин ителеш күләмнәреннән аерым рәвештә
раслана.
5. 2014 елда Рәсәй Федерациясе субъектлары бюджетларыннан территориаль
фонд бюджетларына тапшырыла торган бюджетара трансфертлар хисабына әлеге
өлештә күрсәтелгән чыгымнарның күләме һәм ,2012 ел белән чагыштырганда,
эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре
күләме арту арасында аерма күләмендә финанс белән тәэмин ителә:

(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
1) (махсуслаштырылган (санитар-авиация) ашыгыч медицина ярдәменнән
тыш) мәҗбүри медицина иминияте база программасы белән билгеләнгән
нормативлар нигезендә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2) бу Федераль канунның 35 маддәсендәге 7 өлеше нигезендә 2013 елдан
башлап медицина ярдәме өчен түләүгә тариф структурасына кертелә торган
чыгымнар.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге 317ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
6. Үз көчен югалтты. - 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль
канун.
7. 2012-2014 еллар чорында Рәсәй Федерациясе субъектында эшләмәүче
халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә иминият кертемнәре күләме
түбәндәге тәртиптә билгеләнә:
1) 2012 елда эшләми торган халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә
иминият кертемнәре күләме 2010 елда эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина
иминиятләштерүенә иминият кертемнәренең фактик күләменнән ким була алмый ,
бу Федераль канунның 23 маддәсендәге 2 өлеше нигезендә исәпләнгән эшләмәүче
халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре күләме һәм ,әгәр
чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль фонд бюджеты турында
Федераль канун белән башкача билгеләнмәгән булса,

2010 елда эшләмәүче

халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре күләме
арасындагы аерма 25 процент тәшкил итә.
(2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

2) 2013 елда эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә
иминият кертемнәре күләме 2010 елда эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина
иминиятләштерүенә иминият кертенәренең фактик күләменнән ким була алмый һәм
бу Федераль канунның 23 маддәсендәге 2 өлеше нигезендә исәпләнгән эшләмәүче
халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре күләме һәм ,
әгәр чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль фонд бюджеты турында
Федераль канун белән башкача билгеләнмәгән булса, 2010 елда эшләмәүче халыкны
мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәренең

фактик күләме

арасында аерма 50 процент тәшкил итә.
(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) 2014 елда эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә
иминият кертемнәре күләме 2010 елда эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина
иминиятләштерүенә иминият кертемнәренең фактик күләменнән ким була алмый
һәм

бу Федераль канунның

23 маддәсендәге

2 өлеше нигезендә исәпләнгән

эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәренең
факттагы күләме һәм , әгәр чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль
фонд бюджеты турында Федераль закон белән башкача билгеләнмәгән булса, 2010
елда

эшләмәүче

халыкны

мәҗбүри

медицина

иминләштерүенә

иминият

взносларының фактик күләме арасында аерма 75 процент тәшкил итә.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
4) 2012-2014 елларда бу Федераль канунның 23 маддәсендәге 2 өлеше
нигезендә эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәре

тарифы

мәҗбүри

медицина

иминиятенең

база

программасы

кысаларында мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасына кертелергә
тиешле Рәсәй Федерациясе субъектының берләштерелгән бюджетының тапшырыла
торган чыгымнарын, бу Федераль канунның 35 маддәсендәге 7 өлеше нигезендә
медицина оешмаларын карап тотуга Рәсәй
чыгымнарын исәпкә алып билгеләнә.

Федерациясе субъекты бюджеты

(2012 елның 1 декабрендәге 213-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7.1.

2016

елда

Кырым

Республикасында

һәм

федераль

әһәмияттәге

Севастополь шәһәрендә эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә
иминият кертемнәре күләме 2015 елның 1 гыйнварына эшләмәүче халык санының
Рәсәй Федерациясенең тиешле субъектында билгеләнүе һәм эшләмәүче халыкны
мәҗбүри медицина иминләштерүенә "Эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина
иминләштерүенә иминият кертеменең күләме һәм аны исәпләү тәртибе турында "
2011 елның 30 ноябрендәге 354-ФЗ номерлы Федераль канун белән билгеләнгән
иминият кертеме тарифы буларак билгеләнә.
(7.1 өлеш 2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде; 14.12.2015 N 374-ФЗ Федераль канун редакциясендә)
8. 2012 елда федераль фонд бюджетыннан территориаль фонд бюджетына
субвенцияләр күләме Рәсәй

Федерациясенең тиешле субъекты территориясендә

эшләүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә иминият кертемнәре,
тариф буенча Рәсәй Федерациясенең тиешле субъекты территориясендә исәпләнелә
торган халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият кертемнәре һәм 2011
елга Рәсәй Федерациясенең тиешле субъекты федераль фонды бюджетында
каралган дотацияләр күләме кебек исәпләнә.
8.1. 2016 елда Кырым Республикасы һәм федераль әһәмияттәге Севастополь
шәһәре территориаль фондлары бюджетларына федераль фонд бюджетыннан
бирелә торган субвенцияләр күләме Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
билгеләнгән территориаль фонд бюджетларына федераль фонд бюджетыннан
субвенцияләр бүлү һәм бирү тәртибе һәм шартлары нигезендә, 2015 елның 1
гыйнварына Рәсәй Федерациясенең тиешле субъектында кабул ителә торган тигез
халык саны һәм 1,0 тигез күләмдә дифференциация коэффициенты арасындагы
саныннан чыгып, иминләштерелгән затлар саныннан чыгып билгеләнә.
(8.1 өлеш 2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде; 14.12.2015 N 374-ФЗ Федераль канун редакциясендә)

9. Бу Федераль канун үз көченә кергән көнгә кадәр оператив идарә хокукында
территориаль фондларга беркетелгән федераль милек Рәсәй

Федерациясенең

тиешле субъектлары милкенә 2011 елның 1 июленә кадәр тапшырыла һәм
территориаль фондлар тарафыннан оператив идарә хокукында файдаланыла.
10. 2015 елда эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә Рәсәй
Федерациясе

субъекты

бюджеты

турында

закон

белән

каралган

бюджет

ассигнованиеләренең гомуми күләме һәм территориаль фонд бюджетына бюджетара
трансфертлар бирү узган елда Рәсәй Федерациясе субъекты бюджеты турында закон
белән каралган максатларга бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләменнән ким
була алмый.
(10 өлеш 2014 елның 1 декабрендәге 418 ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
11. 2011 елда:
1) эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә иминият
кертемнәрен түләү территориаль фонд бюджетларына ай саен мәҗбүри түләү
суммасын күчерү юлы белән иминләштерүчеләр тарафыннан гамәлгә ашырыла;
2) эшләмәүче гражданнар өчен иминиятчеләр эшләмәүче халыкны мәҗбүри
медицина иминиятләштерүенә территориаль фондларга күчерелгән чаралар исәбен
алып барырга тиеш;
3) взнослар, пенялар һәм штрафлар буенча исәпләнгән недоимкалар суммасы
Рәсәй

Федерациясе законнары нигезендә территориаль фондлар бюджетларына

түләнергә тиеш;
4)

эшләмәүче

гражданнар

өчен

иминиятчеләр

срогы

чыккан

чорда

недоимканың бөтен суммасына пеня исәплиләр һәм аны башкарма хакимиятнең
вәкаләтле федераль органы раслаган эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина
иминләштерүенә исәпләнгән һәм түләнгән иминият кертемнәре буенча исәпләү
рәвешендә чагылдыралар;

5) мәҗбүри медицина иминиятенең база программасы чикләрендә мәҗбүри
медицина иминиятенең территориаль программаларын гамәлгә ашыруны финанслар
белән тәэмин итүгә федераль фонд бюджетыннан чаралар чираттагы финанс елына
һәм план чорына федераль фонд бюджеты турында Федераль канунда билгеләнгән
күләмдә дотацияләр рәвешендә бирелә.
12. 2011 елдан эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминләштерүенә
иминият кертемнәре түләүгә бюджет ассигнованиеләре күләме медицина ярдәме
төрләрен тулысынча финанс белән тәэмин итүне һәм медицина ярдәме өчен түләү
тарифына кертелгән чыгымнар маддәләрен, элек Рәсәй Федерациясе субъектының
берләштерелгән бюджетыннан финанслана торган тиешле елга мәҗбүри медицина
иминияте база программасы нигезендә үз эченә алырга тиеш.
12.1. 2017 елда 2016 һәм 2017 елларда авыл торак пунктына, йә эшчеләр
бистәсенә, йә шәһәр тибындагы бистәгә яки авыл торак пунктына, йә эшчеләр
бистәсенә, йә башка торак пункттан шәһәр тибындагы поселогына эшкә килгән һәм
Рәсәй

Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы белән

төзелгән һәм күрсәтелгән медицина хезмәткәренә бер миллион сум күләмендә
югары белемле 50 яшькә кадәр булган медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә
торган

компенсация

түләүләре

гамәлгә

ашырыла.

2017

елда

медицина

хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләүләрен финанслар
белән тәэмин итү чираттагы финанс елына һәм план чорына федераль фонд
бюджеты турында Федераль канун нигезендә Федераль фонд бюджетыннан
территориаль фонд бюджетына бирелә торган башка бюджетара трансфертлар һәм
Рәсәй Федерациясе субъектлары бюджетлары акчалары исәбеннән 60 һәм 40
процент нисбәтендә гамәлгә ашырыла.
(12.1 өлеш 2016 елның 28 декабрендәге 472-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
12.2. Әлеге маддәнең 12.1 өлешендә каралган башка бюджетара трансфертлар
Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары башкарма органы

тарафыннан Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең норматив хокукый
актларын кабул итү шарты белән аларны өч эш көне эчендә Рәсәй Федерациясе
субъектлары

бюджетларына

күчерү

өчен

федераль

фонд

бюджетыннан

территориаль фонд бюджетларына бирелә:
1) авыл торак пунктында, я эш поселогында, я шәһәр тибындагы поселогында
яисә (яисә) авыл торак пунктына эшкә күчеп килгән югары медицина белеме яисә
урта медицина белеме булган медицина хезмәткәрләренә (шул исәптән әлеге
маддәнең

12.1 өлешендә күрсәтелгән) яисә эшчеләр поселокына, я

эшчеләр

поселокына, я башка торак пункттан, торак урыны, һәм (яисә) торак төзелеше өчен
җир кишәрлеге бирү һәм (яисә) торак сатып алу өчен бирелә торган кредитлар
буенча процент ставкасының бер өлешенә компенсацияләр бирү, һәм (яисә) башка
социаль ярдәм чаралары;
(01.12.2012 n 213-ФЗ, 14.12.2015 N 374-ФЗ федераль кануннар редакциясендә)
2) Рәсәй Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы һәм
территориаль фонд ай саен Федераль Фонд тарафыннан билгеләнгән форма буенча
әлеге маддәнең

12.1 өлешендә каралган башка бюджетара трансфертлар алуга

Федераль Фондка гариза тапшырырга тиешле вазыйфаларны билгеләү ;
(2016 елның 28 декабрендәге 472-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) Рәсәй Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы
вазыйфаларын билгеләү Рәсәй Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең югары
башкарма органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, әлеге маддәнең 12.1 өлешендә
күрсәтелгән медицина хезмәткәре белән, аларга Рәсәй Федерациясе субъектының
дәүләт сәламәтлек саклау учреждениесе белән хезмәт шартнамәсе төзегәннән соң
яисә муниципаль сәламәтлек саклау учреждениесе белән шартнамә төзелгәннән соң,
Рәсәй

Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең иң югары башкарма органы

тарафыннан билгеләнә торган тәртиптә төзергә:
а) Рәсәй Федерациясе субъектының дәүләт сәламәтлек саклау учреждениесе
яки муниципаль сәламәтлек саклау учреждениесе белән медицина хезмәткәре

тарафыннан төзелгән хезмәт шартнамәсе нигезендә, медицина хезмәткәренең әлеге
категория хезмәткәрләре өчен хезмәт законнары белән билгеләнгән эш вакытының
нормаль дәвамлылыгы шартларында

биш ел дәвамында төп эш урыны буенча

эшләү бурычы;
б) медицина хезмәткәренә Рәсәй Федерациясе субъектының башкарма
хакимияте органы белән шартнамә төзелгәннән соң 30 эш көне эчендә бер миллион
сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган компенсация түләү тәртибе;
(2016 елның 28 декабрендәге 472-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
в) медицина хезмәткәре тарафыннан әлеге пунктның "а" пунктчасында
күрсәтелгән учреждение белән хезмәт шартнамәсе туктатылган очракта бер тапкыр
бирелә торган компенсация түләү өлешен , хезмәт килешүе туктатылу датасыннан
исәпләп чыгарылган, эшләгән чор медицина хезмәткәре тарафыннан пропорциональ
бишьеллык срок тәмамланганчы (77 маддәнең беренче өлешендәге 8 пунктында, 81
маддәсендәге беренче өлешенең 1, 2 һәм 4 пунктларында, Рәсәй Федерациясе
маддәсендәге беренче өлешенең 1, 2, 5, 6 һәм 7 пунктларында каралган нигезләр
буенча хезмәт шартнамәсенең туктатылу очракларыннан тыш), Рәсәй Федерациясе
субъекты бюджетына кире кайтару;
г) Рәсәй

Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органы белән

шартнамәдә каралган бурычларны үтәмәгән өчен, шул исәптән әлеге пунктның "в"
пунктчасында күрсәтелгән очракларда бер тапкыр бирелә торган компенсация
түләүләрен кире кайтару буенча медицина хезмәткәренең җаваплылыгы;
4) Рәсәй Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы
вазыйфаларын билгеләү медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган
компенсация түләүләрен гамәлгә ашыру өчен әлеге маддәдә билгеләнгән
шартларның үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашыру.
(п. 4 2016 елның 28 декабрендәге 472-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)

(12.2 өлеш 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелде)
12.3. Әлеге маддәнең 12.2 өлешендәге 3 пунктының "в" пунктчасы нигезендә
бер тапкыр бирелә торган компенсация түләү өлешен кире кайтарудан Рәсәй
Федерациясе субъекты бюджетына кергән акчалар алга таба өч эш көне дәвамында
Федераль Фонд бюджетына күчерү өчен территориаль фонд бюджетына өч эш көне
эчендә кире кайтарылырга тиеш.
(12.3 өлеш 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
12.4.

Әлеге

маддәнең

12.1

өлешендә

каралган

башка

бюджетара

трансфертларны Федераль фонд бюджетыннан территориаль фондларга бирү Рәсәй
Федерациясе субъектлары башкарма хакимиятенең вәкаләтле органнары һәм
территориаль фондларның гаризалары нигезендә, Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте

тарафыннан расланган форма һәм тәртиптә хисап бирү шарты белән, Федераль Фонд
тарафыннан билгеләнгән бюджет ассигнованиеләре чикләрендә гамәлгә ашырыла,
(12.4 өлеш 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде,

2012

елның

1

декабрендәге

213-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
12.5. Медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр бирелә торган компенсация
түләүләрен финанслар белән тәэмин итүгә каралган акчаларны куллануны
контрольдә тоту федераль фонд, территориаль фондлар, финанс-бюджет өлкәсендә
контроль һәм күзәтчелек функцияләрен башкаручы федераль башкарма хакимият
органы, Рәсәй Федерациясе Хисап палатасы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
(12.5 өлеш 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
13. Дәүләт социаль фондлары хокукый нигезләмә турында Федераль канун үз
көченә кергәнче:

1) Федераль фонд күрсәтелгән Федераль канун үз көченә кергән көнгә кадәр
гамәлдә булган мәҗбүри медицина иминияте Федераль фонды Уставы белән
билгеләнә;
2) территориаль фонд башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органы
тарафыннан расланган территориаль фонд турындагы типлы нигезләмә нигезендә
кабул ителгән һәм күрсәтелгән Федераль канун үз көченә кергәнче гамәлдә булган
территориаль фонд турындагы нигезләмә нигезендә билгеләнә.
14. 2011 елда территориаль фондларның иминләштерүче медицина оешмалары
белән шартнамәләрен төзү һәм аларны үтәү мәҗбүри медицина иминияте
кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
15. 2011 елда мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре сәламәтлек саклау
өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен
гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан раслана.
(15 өлеш 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
16. Рәсәй

Федерациясе субъектларында 2010 елда мәҗбүри медицина

иминиятенең территориаль программасы нигезендә медицина ярдәме өчен түләү
тариф структурасы җиһазлар сатып алу чыгымнарын үз эченә алган , 2011-2012
елларда медицина ярдәме өчен түләү тариф структурасына берәмлек өчен 100 мең
сумнан артык бәягә җиһазлар сатып алу чыгымнары кертелергә мөмкин, шул ук
вакытта сатып алу чыгымнары медицина ярдәме өчен түләү тариф структурасына
кертелергә мөмкин булган җиһазларның чик бәясе әлеге Федераль канунның 30
маддәсендәге 2 өлешендә каралган килешү белән билгеләнә.
(16 өлеш 2011 елның 30 ноябрендәге 369-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
17. Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру
максатларында 2014 елда медицина оешмасы әлеге Федераль канунның 15

маддәсендәге

2 өлешендә каралган территориаль фондка медицина оешмалары

реестрына кертү турында 2013 елның 20 декабренә кадәр хәбәр җибәрә.
(17 өлеш 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
18. 2014 елның 1 гыйнварыннан 31 декабренә кадәр федераль фондның
нормалаштырылган иминият запасы чаралары югары технологияле , мәҗбүри
медицина иминиятенең база программасына кертелмәгән медицина ярдәме
күрсәтүне финанслар белән тәэмин итүгә "2014 елга, 2015 һәм 2016 еллар план
чорына федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында" 2013
елның 2 декабрендәге 321-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә юнәлдерелергә
мөмкин,
(18 өлеш 2014 елның 21 июлендәге 268-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
19. 2015 елда мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә
ашыру максатларында Кырым Республикасында яки федераль әһәмияттәге
Севастополь шәһәрендә урнашкан медицина оешмасы әлеге Федераль канунның 15
маддәсендәге

2 өлешендә каралган территориаль фондка медицина оешмалары

реестрына кертү турында хәбәрнамә 2014 елның 26 декабренә кадәр җибәрә.
(19 өлеш 2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
20. 2015-2016 елларда мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына
кертелмәгән Рәсәй Федерациясе субъекты башкарма хакимиятенең вәкаләтле
органы тарафыннан расланган исемлеккә кертелгән медицина оешмаларында һәм
сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм гамәлгә ашыру һәм
норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль башкарма
хакимият органы тарафыннан расланган федераль дәүләт учреждениеләрендә
гражданнарга

түләүсез

медицина

программасы

кысаларында

ярдәме

билгеләнгән

күрсәтүнең
медицина

дәүләт

гарантияләре

оешмаларына

югары

технологияле медицина ярдәмен финанс белән тәэмин итү максатларында федераль
фонд бюджетыннан федераль бюджетка чираттагы финанс елына һәм план чорына
федераль фонд бюджеты турында Федераль канун нигезендә Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә башка бюджетара трансфертлар бирелә.
(20 өлеш 2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде; 14.12.2015 N 374-ФЗ Федераль канун редакциясендә)
21. Әлеге маддәнең 20 өлешендә каралган акчаларны куллануны контрольдә
тоту федераль фонд, территориаль фондлар, финанс бюджет өлкәсендә контроль
һәм күзәтчелек функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль
органы һәм Рәсәй Федерациясе Хисап палатасы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
(21 өлеш 2014 елның 1 декабрендәге 418-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
22. Үз көчен югалтты. - 28.12.2016 N 472-ФЗ Федераль канун.
23. 2016 елда чираттагы финанс елына федераль фонд бюджеты турында
Федераль канун нигезендә, Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә,

территориаль фонд бюджетларына махсуслаштырылган, шул исәптән югары
технологияле, мәҗбүри медицина иминиятенең база программасына кертелгән,
Рәсәй

Федерациясе Сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы федераль

дәүләт учреждениеләре, Рәсәй Федерациясе Президенты Эшләре белән идарә итү,
Федераль медицина-биология агентлыгына һәм фәнни оешмаларның федераль
агентлыгына кертелгән медицина ярдәме күрсәтүне өстәмә финанс белән тәэмин
итүгә башка бюджетара трансфертлар җибәрелә.
(23 нче өлеш 14.12.2015 N 374-ФЗ Федераль канун белән кертелгән)
Маддә 52. Рәсәй

Федерациясенең аерым закон актларының (закон

актлары нигезләмәләренең) үз көчләрен югалтуын тану турында
Бу Федераль канун үз көченә кергән көннән үз көчен югалткан дип танырга:

1) "Рәсәй Федерациясендә гражданнарны медицина иминләштерүе турында"
1991 елның 28 июнендәге 1499-1 номерлы Рәсәй Федерациясе Кануны (РСФСР һәм
РСФСР Югары Советы халык депутатлары съезды җыелма басмасы, 1991, № 27, 920
м.);
2) "РСФСР гражданнарын медицина иминләштерүе турында "РСФСР
Канунын гамәлгә кертү тәртибе хакында" 1991 елның 28 июнендәге 150-1 номерлы
РСФСР Югары Советы карары (РСФСР һәм РСФСР Югары Советы халык
депутатлары съезды җыелма басмасы, 1991, № 27, 921 м.);
3) "1993 елга гражданнарны мәҗбүри медицина иминләштерүен финанслау
тәртибе турында "1993 елның 24 февралендәге 4543-1 номерлы Рәсәй Федерациясе
Югары Советы карары (Рәсәй Федерациясе халык депутатлары Съезды һәм Рәсәй
Федерациясе Югары Советы җыелма басмасы, 1993, № 17, 591 м.);
4) "РСФСР гражданнарын медицина иминләштерүе турында "РСФСР
Канунына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында" 1993 елның 2 апрелендәге
4741-1 номерлы Рәсәй

Федерациясе Кануны (Рәсәй Федерациясе халык

депутатлары Съезды һәм Рәсәй Федерациясе Югары Советы җыелма басмасы, 1993,
№ 17, 602 м.);
5) "РСФСРда гражданнарны медицина иминләштерүе турында "РСФСР
Канунына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында "Рәсәй Федерациясе Канунын
кабат карау турында" 1993 елның 2 апрелендәге

4742-1 номерлы Рәсәй

Федерациясе Югары Советы карары (Рәсәй Федерациясе халык депутатлары Съезды
һәм Рәсәй Федерациясе Югары Советы җыелма басмасы, 1993, № 17, 604 м.);
6) "РСФСРда гражданнарны медицина иминләштерүе турында "РСФСР
Канунына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында "Рәсәй Федерациясе Канунын
гамәлгә кертү тәртибе турында" 1993 елның 2 апрелендәге 4743-1 номерлы Рәсәй
Федерациясе Югары Советы карары (Рәсәй Федерациясе халык депутатлары Съезды
һәм Рәсәй Федерациясе Югары Советы җыелма басмасы, 1993, № 17, 603 м.);

7) "юридик затларны һәм индивидуаль эшкуарларны исәпкә кую һәм дәүләт
теркәве процедураларын камилләштерү өлешендә Рәсәй

Федерациясе канун

актларына үзгәрешләр кертү турында" 2003 елның 23 декабрендәге 185-ФЗ номерлы
Федераль канунның 1 маддәсенә

үзгәрешләр кертү хакында " 2003 елның 23

декабрендәге 185-ФЗ номерлы Федераль канунның 1 маддәсенә (Рәсәй Федерациясе
кануннары җыелышы, 2003, № 52, 5037 м.)
8) "Рәсәй Федерациясе Салым кодексының беренче һәм икенче өлешләренә
һәм Рәсәй Федерациясенең аерым канун актларына салым администрациясен
камилләштерү чараларын гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә үзгәрешләр кертү
турында" 2006 елның 27 июлендәге 137-ФЗ номерлы Федераль канунның 5
маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында " 2006 елның 27 июлендәге 137-ФЗ номерлы
Федераль канунның 5 маддәсенә (Рәсәй Федерациясе кануннары җыелышы, 2006, n
31, 3436 м.);
9)

"Вәкаләтләрне

чикләүне

камилләштерүгә

бәйле

рәвештә

Рәсәй

Федерациясенең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү турында" 2006 елның 29
декабрендәге 258-ФЗ номерлы Федераль канунның 1 маддәсенә үзгәрешләр кертү
хакында " 2006 елның 29 декабрендәге 258-ФЗ номерлы Федераль канунның 1
маддәсенә (Рәсәй Федерациясе кануннары җыелышы, 2007, N 1, 21 м.);
10)

"Рәсәй

Федерациясе

Хөкүмәте вәкаләтләрен

камилләштерүгә бәйле рәвештә Рәсәй

гамәлгә

ашыруны

Федерациясенең аерым канун актларына

үзгәрешләр кертү турында" 2008 елның 23 июлендәге 160-ФЗ номерлы Федераль
канунның 4 маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында " 2008 елның 23 июлендәге 160ФЗ номерлы Федераль канунның 4 маддәсенә

(Рәсәй

Федерациясе кануннары

җыелышы, 2008, 30, 3616 м.);
11) "Рәсәй Федерациясендә гражданнарны медицина иминләштерүе турында
"Рәсәй

Федерациясе Канунының

2 һәм 9.1 маддәләренә

һәм" Рәсәй

Федерациясендә мәҗбүри пенсия иминияте турында "Федераль канунның 11
маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында" 2009 елның 18 июлендәге 185-ФЗ номерлы

Федераль канунның 1 маддәсенә

үзгәрешләр кертү турында " 2009 елның 18

июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль канунның 1 маддәсенә (Рәсәй Федерациясе
кануннары җыелышы, 2009, N 29, 3622 м.).
Маддә 53. Бу Федераль канунның үз көченә керү тәртибе
1.Бу Федераль канун, әлеге маддә белән үз көченә керүнең башка срогы
билгеләнгән нигезләмәләрдән тыш, 2011 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
2. Бу Федераль канунның 38 маддәсендәге 5 - 8 маддәләре , 6 өлеше, 17
маддәнең 7 өлеше, 24 маддәсендәге 7 өлеше, 26 маддәсендәге 4 өлешенең 1
пункты, 27, 28, 35, 36, 1 өлеш, 2 өлешнең 3 - 5 һәм 14 пунктлары, 4 өлешнең 1 - 3
пункты, 7 - 9, 11 һәм 12 пунктлары 2012 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
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