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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел, 18 май, 290 нчы 

карары белән расланган Махсуслаш-

тырылган оешмаларның Татарстан 

Республикасында инновацион терри-

ториаль кластерларны үстерүгә бәйле 

чыгымнарын финанслар белән тәэмин 

итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Махсуслаштырылган 

оешмаларның Татарстан Республикасында инновацион территориаль кластерларны 

үстерүгә бәйле чыгымнарын финанслар белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2017 ел, 18 

май, 290 нчы карары белән расланган Махсуслаштырылган оешмаларның Татарстан 

Республикасында инновацион территориаль кластерларны үстерүгә бәйле 

чыгымнарын финанслар белән тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

1. «2. Субсидияләр Россия Федерациясенең бюджет законнары нигезендә 

бюджет чараларын алучы буларак билгеләнгән тәртиптә тиешле финанс елына 

субсидия бирүгә бюджет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгән Татарстан 

Республикасы Икътисад министрлыгына (алга таба – бюджет акчасы белән баш эш 

итүче) бирелә.»; 

4 пунктта:  

өченче һәм дүртенче абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«махсуслаштырылган оешманың салымнар һәм җыемнар турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият 
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кертемнәре, пенялар, штрафлар, процентлар буенча үтәлмәгән йөкләмәсе булмаска 

тиеш; 

махсуслаштырылган оешманың Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидияләрне, бюджет инвестицияләрен, шул исәптән бүтән хокукый актлар 

нигезендә бирелгән, кайтару буенча түләү вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты каршында бүтән вакыты чыккан бурычы булмаска тиеш;»; 

алтынчы абзацны үз көчен югалткан дип танырга; 

җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«махсуслаштырылган оешма башка хокукый актлар нигезендә әлеге 

Тәртипнең 1 нче пунктында күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 

бюджетыннан акча алучы булмаска тиеш.»; 

6 пунктта:  

җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«махсуслаштырылган оешманың Россия Федерациясе законнары нигезендә 

үтәү вакыты җиткән Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 

салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычы булмавын раслый 

торган салым органы белешмәсе; 

махсуслаштырылган оешманың салымнар һәм җыемнар турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият 

кертемнәре, пенялар, штрафлар, процентлар буенча бурычы булмауны раслый 

торган салым органы белешмәсе;»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Махсуслаштырылган оешма әлеге пунктның җиденче абзацында каралган 

документны тапшырмаган очракта бюджет акчасы белән баш эш итүче әлеге 

документны дәүләт хакимиятенең вәкаләтле органыннан ведомствоара мәгълүмати 

багланышлар тәртибендә соратып ала.»; 

8 пунктның икенче абзацына «, әлеге Тәртипнең 6 пунктының җиденче 

абзацында күрсәтелгән документтан тыш» сүзләрен өстәргә; 

10 пунктта «субсидиядән файдалану нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» сүзләрен 

«субсидия бирүнең нәтиҗәлеге күрсәткечләре» сүзләренә, «хисаплылык тапшыру 

тәртибе, вакытлары һәм формалары» сүзләрен «хисаплылык тапшыру вакытлары 

һәм формалары» сүзләренә алмаштырырга, «шулай ук әлеге акчаны бирү 

максатларына ирешүгә бәйле башка операцияләрдән тыш,» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

14 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14. Бюджет акчасы белән баш эш итүче килешүгә ике як та кул куйган 

көннән соң эш көннәрендә исәпләнә торган өч көн эчендә субсидияне 

махсуслаштырылган оешманың россия кредит оешмасында ачылган исәп-хисап 

счетына күчерә.». 

 

 
 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


