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Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасының дәүләт бюджет 

һәм автоном учреждениеләренә дәүләт йөкләмәсен үтәүне финанслар белән тәэмин 

итүгә бәйле булмаган башка максатларга субсидияләр бирү шартларын һәм күләмен 

билгеләү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктта: 

«чыгымнарын финанслар белән тәэмин итүгә» сүзләреннән соң «(чыгымнарын 

каплауга)» сүзләрен өстәргә; 

3 пунктта: 

өченче абзацка «(чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә субсидия 

бирелгән очракта)» сүзләрен өстәргә; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«учреждениенең аларны кайтаруга субсидия бирелә торган чыгымнарын 

раслый торган документлар күчермәләре (шартнамәләр һәм аларга кушымталар, 

башкарылган эшләр (күрсәтелгән хезмәтләр) актлары, түләү йөкләмәләре, шулай ук 

учреждение җитәкчесе яисә тиешле рәвештә рәсмиләштерелгән вәкаләтләр булганда 

бүтән вәкаләтле зат таныклаган счет-фактуралар, керем һәм чыгым ордерлары, 

накладнойлар (булганда) (Россия Федерациясе законнары нигезендә 

рәсмиләштерелгән ышанычнамә күчермәсен теркәп).»; 

6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«6. Субсидия күләме гамәлгә куючы тарафыннан чыгымнар сметасы һәм 

финанс-икътисадый нигезләмә (чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә 

субсидия бирелгән очракта) яки әлеге Тәртипнең 3 пунктындагы дүртенче абзацта 

күрсәтелгән документлар күчермәләре (чыгымнарны кайтаруга субсидия бирелгән 

очракта)  нигезендә, субсидияләр бирүгә гамәлгә куючыга каралган бюджет 

йөкләмәләре лимитлары чикләрендә билгеләнә.»; 

8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8. Учреждение килешүдә билгеләгән вакытларда һәм форма буенча 

субсидиядән файдалану турында гамәлгә куючыга хисап бирә.». 
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