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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Социаль әһәмияткә ия 

булган проектларны тормышка ашыручы 

коммерциягә карамаган Татарстан 

Республикасы оешмаларына дәүләт ярдәме 

күрсәтү турында» 2009 ел, 8 июнь, 373 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Социаль әһәмияткә ия 

булган проектларны тормышка ашыручы коммерциягә карамаган Татарстан 

Республикасы оешмаларына дәүләт ярдәме күрсәтү турында» 2009 ел, 8 июнь, 373 

нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 ел, 28 

декабрь, 890 нчы; 2010 ел 21 сентябрь, 749 нчы; 2011 ел, 29 июль, 606 нчы; 2012 ел, 

9 июнь, 500 нче; 2013 ел, 28 июнь, 444 нче; 2014 ел, 5 июнь, 380 нче; 2014 ел, 8 

октябрь, 734 нче; 2014 ел, 18 октябрь, 769 нчы; 2015 ел, 21 сентябрь, 693 нче; 2015 

ел, 2 ноябрь, 830 нчы; 2016 ел, 14 гыйнвар, 8 нче; 2016 ел, 3 ноябрь, 812 нче; 2017 

ел, 13 июнь, 374 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Социаль әһәмияткә ия булган проектларны тормышка ашыруда катнашучы 

коммерциягә карамаган оешмалар өчен Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты грантларын алуга республика конкурсы турында нигезләмәдә: 

4.1 пунктның икенче абзацында «наркотикларга бәйлеләрне тернәкләндерү 

һәм яңадан социальләштерү илкүләм системасының төбәк сегментына керүче» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы территориясендә наркотик кулланучыларны 

тернәкләндерү һәм яңадан социальләштерү өлкәсендә хезмәт күрсәтүче» сүзләренә 

алмаштырырга; 

4.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



2 
 

«4.3. Конкурста катнашу өчен коммерциягә карамаган оешмалар кабул итү 

комиссиясенә әлеге Нигезләмәгә кушымтадагы формага ярашлы рәвештә, 

түбәндәгеләрне теркәп, катнашу өчен заявкалар тапшыра: 

оешманы дәүләт теркәвенә алу турында таныклык күчермәләре яки Юридик 

затларның бердәм дәүләт реестрыннан язу кәгазе күчермәләре; 

коммерциягә карамаган оешма уставы күчермәләре; 

коммерциягә карамаган оешманың штат җәдвалының таныкланган 

күчермәләре; 

гариза бирүче турында мәгълүматлар белән, заявкалар кабул итү вакыты 

башланганга кадәр өч айдан да алда бирелмәгән Юридик затларның бердәм дәүләт 

реестрыннан өземтәнең таныкланган күчермәләре; 

мәсьәләнең тасвирламасын, проектның максатын һәм бурычларын, төп 

чараларын, көтелгән нәтиҗәләрен, шулай ук проектны тормышка ашыруның 

календарь планын, проектның акча тоту юнәлешләрен һәм күләмнәрен күздә тоткан  

бюджетын (финанслау күләмнәрен) үз эченә алган социаль әһәмияттәге проект. 

Бирелгән грант исәбеннән коммерциягә карамаган оешма социаль әһәмияткә 

ия булган проект бюджетында түбәндәгеләргә чыгымнарны карый ала: 

хезмәткә түләү; 

товарларга, эшләргә, хезмәт күрсәтүләргә, арендаларга түләү; 

салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджетларына бүтән мәҗбүри  түләүләр; 

мөлкәт хокуклары, шул исәптән интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләренә 

хокуклар сатып алу; 

командировкалар; 

иреклеләр чыгымнарын каплау; 

социаль әһәмияткә ия булган проектны тормышка ашыруның календарь 

планында каралган чараларны гамәлгә ашыру белән турыдан-туры бәйле башка 

чыгымнар. 

Социаль әһәмияткә ия булган проект бюджетында грант акчасы кысаларында 

түбәндәге чыгымнарны финанслау каралырга тиеш түгел:  

эшмәкәрлек эшчәнлеген гамәлгә ашыру һәм коммерциягә караган оешмаларга 

ярдәм күрсәтү белән бәйле; 

социаль әһәмияткә ия булган проект белән турыдан-туры бәйле булмаган 

эшчәнлекне гамәлгә ашыруга; 

сәяси партияләргә һәм сайлау кампанияләренә ярдәм күрсәтүгә; 

митинглар, демонстрацияләр, пикетлар үткәрүгә; 

фундаменталь фәнни тикшеренүләргә; 

алкоголь эчемлекләр һәм тәмәке продукциясе сатып алуга; 

штрафлар түләүгә; 

чит ил валютасын сатып алуга, югары технологияле чит ил җиһазларын, чимал 

һәм комплектлаучы әйберләр сатып алганда (алып килеп биргәндә) Россия 

Федерациясе валюта законнары нигезендә гамәлгә ашырыла торган операцияләрдән 

тыш. 

Максатлары китаплар, уку әсбаплары, методик материаллар, альбомнар нәшер 

итү, фильмнар, телевизион һәм радио тапшырулар чыгару булган социаль әһәмияткә 
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ия булган проектларның бюджетлары шулай ук грант акчасы исәбеннән автор 

бүләкләүләре һәм гонорарлар түләүгә, әлеге материалларны таратуга яки күрсәтүгә 

(демонстрацияләүгә) финанслауны күздә тотарга тиеш түгел.  

Заявка һәм аңа теркәлгән документлар тегелгән, сан сугылган һәм  

коммерциягә карамаган оешманың мөһере һәм вәкаләте заты имзасы белән 

таныкланган булырга тиеш. Барлык документлар да ачык бастырылган булырга 

тиеш. Чистартулар һәм төзәтүләр рөхсәт ителми, коммерциягә карамаган оешманың 

мөһере белән беркетелгән һәм вәкаләте заты имзасы белән таныкланган 

төзәтүләрдән тыш.  

Коммерциягә карамаган оешманың вәкаләтле заты күрү буенча инвалид 

булган һәм үз кулы белән имза куя (фамилиясен, исемен, әтисе исемен (булганда) 

күрсәтә)  алмаган очракта заявкага өстәмә рәвештә күрү буенча инвалидның үз кулы 

белән куйган имзасы аның нотариат турында законнар нигезендә билгеләнгән 

тәртиптә бирелгән үз кулы белән куйган имзасының факсимиль күчермәсенә туры 

килүен таныклау турында нотариаль таныклыкның таныкланган күчермәсе теркәлә.  

Заявка һәм аңарга теркәлгән документлар кәгазьдә һәм электрон мәгълүмат 

йөртү җайланмаларында турыдан-туры кабул итү комиссиясенә тапшырыла яки 

анда почта аша җибәрелә.  

Бер коммерциягә карамаган оешма бер генә заявка бирә ала, аның составында 

конкурста катнашу өчен бер генә социаль әһәмияткә ия булган проект тапшырыла.»; 

5.1 пунктта: 

унынчы абзацта «булуы» сүзенә кадәр «, штаттагы хезмәткәрләр» сүзләрен 

өстәргә;  

унберенче абзацка түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә:  

«Бу чакта проектны тормышка ашыру срогы субсидия бирелгән елдан соң 

килүе елның 1 октябреннән соңга калмаска тиеш.»; 

5.2 пунктта «IX» санын «VI» санына алмаштырырга; 

7.1 пунктның бишенче абзацында «Конкурс комиссиясе тәкъдиме буенча 

акчаны максатчан файдалану турында хисап тапшыру тәртибе, вакытлары һәм 

формасы» сүзләрен төшереп калдырырга; 

10.4 пунктта: 

өченче абзацта «Конкурс комиссиясе белән килештереп» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Килешүдә грантның максатчан билгеләнеше һәм күләме, грантны тоту 

юнәлешләре (социаль әһәмияткә ия булган проектның бюджеты), грантны бирү 

тәртибе һәм аны күчерү вакытлары, килешү шартларын бозган өчен җаваплылык, 

гранттан файдаланган өчен хисап бирү тәртибе һәм формасы, грант акчасын 

максатка ярашлы файдаланмаган һәм /яки аны биргәндә билгеләнгән шартлар 

бозылган очракта грантны кире кайтару тәртибе һәм вакытлары, грантның хисап 

финанс елында файдаланылмаган өлешен грант алучы тарафыннан кире кайтару 

очраклары, грант алучының гранты бирү һәм аннан файдалану шартларын, 

максатларын, тәртибен саклауны Вәкаләтле орган һәм Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы тарафыннан тикшерүгә грант алучының ризалыгы күздә 

тотыла.»; 
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10.5 пунктта: 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Грантны максатка ярашлы файдаланмаган очракта максатка ярашлы 

файдаланмаган суммада грант кире кайтарылырга тиеш.»; 

түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«Килешүдә каралган очракларда грантның хисап финанс елында 

файдаланылмаган өлеше грант бирелгән елдан соң килүче елның 1 декабренә кадәр 

грант алучы тарафыннан Татарстан Республикасы бюджеты кеременә кире 

кайтарылырга тиеш. 

Кире кайтару вакытлары грант алучы тарафыннан бозылганда Вәкаләтле 

орган әлеге пунктның беренче һәм бишенче абзацларында билгеләнгән вакытлар 

үткән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 7 көн эчендә әлеге акчаны Россия 

Федерациясе законнарында һәм килешүдә билгеләнгән тәртиптә Татарстан 

Республикасы бюджетына алу буенча чаралар күрә.»; 

10.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10.7. Законнар нигезендә Вәкаләтле орган һәм Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы грант бирү һәм грант алучылар тарафыннан гранттан 

файдалану шартларын, максатларын, тәртибен саклауны тикшерүне гамәлгә 

ашыра.»; 

Социаль әһәмияткә ия булган проектларны тормышка ашыруда катнашучы 

коммерциягә карамаган оешмалар өчен Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты грантларын алуга республика конкурсын үткәрү буенча республика 

конкурс комиссиясе составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

комиссия составыннан Ю.И.Абдрееваны, Р.И.Камаловны, А.Р.Каюмовны 

чыгарырга; 

комиссия составына кертергә:  

 

Галиуллин Инсаф 

Шамил улын 

Татарстан Республикасы экология һәм табигать байлыклары 

министры урынбасарын 

 

Мөбәрәкшин Азат 

Фәрит улын 

Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министры урынбасарын 

 

Шәрәпов Азат  

Рәфыйк улын 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры 

урынбасарын. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


