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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Мәгълүмат технологияләре 

һәм робототехника өлкәсендә семинарлар, 

конференцияләр, форумнар, олимпиадалар, 

интеллектуаль конкурслар һәм белем бирү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен бүтән 

чаралар оештыру һәм үткәрү белән бәйле 

чыгымнарны финанслар белән тәэмин 

итүгә коммерциячел булмаган оешмаларга 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибен раслау 

турында» 2017 ел, 17 июль, 499 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мәгълүмат 

технологияләре һәм робототехника өлкәсендә семинарлар, конференцияләр, 

форумнар, олимпиадалар, интеллектуаль конкурслар һәм белем бирү эшчәнлеген 

гамәлгә ашыру өчен бүтән чаралар оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны 

финанслар белән тәэмин итүгә коммерциячел булмаган оешмаларга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2017 ел, 

17 июль, 499 нчы карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 5 март, 130 нчы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)   

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карар исемендә һәм 1 нче пунктта «финанслар белән тәэмин итүгә» 

сүзләреннән соң «(каплауга)» сүзен өстәргә; 

әлеге карар белән расланган Мәгълүмат технологияләре һәм робототехника 

өлкәсендә семинарлар, конференцияләр, форумнар, олимпиадалар, интеллектуаль 

конкурслар һәм белем бирү эшчәнелеген гамәлгә ашыру өчен бүтән чаралар 
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оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә 

коммерциячел булмаган оешмаларга Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибендә: 

карар исемендә һәм 1 нче, 2 нче пунктларда «финанслар белән тәэмин итүгә» 

сүзләреннән соң «(каплауга)» сүзен өстәргә; 

4 нче пунктта «субсидия бирү турында килешү» сүзләреннән соң «(алга таба – 

килешү)» сүзен өстәргә; 

5 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5. Субсидия алу өчен коммерциячел булмаган оешмалар Министрлыкка 

түбәндәге документларны тапшыра: 

Министрлык раслаган форма буенча субсидия алуга заявка (алга таба – 

заявка); 

коммерциячел булмаган оешманы гамәлгә кую документларының, шулай ук 

аларга кертелгән барлык үзгәрешләр турындагы документларның коммерциячел 

булмаган оешма җитәкчесе йә тиешле рәвештә рәсмиләштерелгән вәкаләтләре 

булганда башка вәкаләтле зат (Россия Федерациясе законнары нигезендә 

рәсмиләштерелгән ышанычнамә күчермәсен теркәп) тарафыннан расланган 

күчермәләрен; 

субсидия чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә бирелгән очракта – 

әлеге Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән максатлар өчен коммерциячел 

булмаган оешма җитәкчесе тарафыннан расланган чыгымнар сметасын; 

субсидия чыгымнарны каплауга бирелгән очракта – коммерциячел булмаган 

оешманың әлеге Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән максатларга чыгымнарны 

гамәлгә ашыруга бәйле булган факттагы тотылган чыгымнарын раслаучы 

документларның (чыгымнар сметасы, шартнамәләр һәм аларга кушымталар, 

башкарылган эшләр (күрсәтелгән хезмәтләр) актлары, түләү йөкләмәләренең, шулай 

ук (булган очракта) исәпләр, исәп-фактуралар, керемнәр һәм чыгымнар ордерлары, 

йөкнамәләрнең коммерциячел булмаган оешма җитәкчесе йә тиешле рәвештә 

рәсмиләштерелгән вәкаләтләре булганда башка вәкаләтле зат (Россия Федерациясе 

законнары нигезендә рәсмиләштерелгән ышанычнамә күчермәсен теркәп) 

тарафыннан расланган) күчермәләрен; 

салым органының килешү төзү планлаштырыла торган айга кадәр булган 

айның беренче көненә Россия Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турындагы 

законнары нигезендә түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият түләүләре, 

пенялар, штрафлар, процентларны түләү буенча үтәлмәгән йөкләмәләре юклыкны 

раслый торган белешмә кәгазен; 

килешү төзү планлаштырыла торган айга кадәр булган айның беренче көненә 

коммерциячел булмаган оешмага карата үзгәртеп оештыру, бетерү, банкротлык 

процедуралары булмау турындагы, шулай ук Татарстан Республикасы бюджетына 

субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, шул исәптән бүтән хокукый актлар 

нигезендә бирелгән, кайтару буенча түләү вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты каршында бүтән түләү вакыты чыккан бурычы булмау 

турындагы коммерциячел булмаган оешма җитәкчесе тарафыннан имзаланган 

гарантия хатын. 
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Коммерциячел булмаган оешма тарафыннан әлеге пунктның алтынчы 

абзацында каралган документ тапшырылмаган очракта, Министрлык әлеге 

документны дәүләт хакимиятенең вәкаләтле органыннан ведомствоара мәгълүмати 

хезмәттәшлек тәртибендә соратып ала.»; 

7 нче пунктның дүртенче абзацында «бишенче абзацында» сүзләрен «алтынчы 

абзацында» сүзләренә алыштырырга; 

10 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«10. Субсидия бирү Министрлык белән субсидия бирү турында карар кабул 

ителгән коммерциячел булмаган оешма (алга таба – субсидия алучы) арасындагы 

килешү нигезендә гамәлгә ашырыла. Килешү субсидия бирү турындагы карар 

билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән көннән эш көннәрендә исәпләнүче биш көн 

эчендә Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан расланган үрнәк 

форма нигезендә төзелә.  

Килешүдә түбәндәгеләр карала: 

субсидия күләме, аның максатчан билгеләнеше; 

әлеге Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән максатлар өчен чыгымнар 

төрләре; 

субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләре мәгънәсе; 

субсидияне күчерү тәртибе; 

субсидияне файдалану турында, шул исәптән субсидия бирү нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләренә ирешү турында хисаплар тапшыру вакытлары һәм формасы; 

хисап финанс елында файдаланылмый калган субсидияне агымдагы финанс 

елында субсидия алучы тарафыннан кире кайтару очраклары; 

Министрлык субсидиянең файдаланылмый калган өлешен файдалану 

кирәклеге булу турында карар кабул иткәндә, хисап финанс елында алар финанслар 

белән тәэмин итү чыганагы булган чыгымнарны гамәлгә ашыру мөмкинлеген күздә 

тоткан шарт; 

Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан 

субсидия алучының аны бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәвен 

тикшерүләр үткәрүгә субсидия алучының ризалыгы; 

алынган акча исәбеннән чит ил валютасы сатып алуны тыю (югары 

технологияле чит ил җиһазлары, чимал һәм комплектлау әйберләре сатып алганда 

(кайтартканда) Россия Федерациясе валюта законнары нигезендә гамәлгә ашырыла 

торган операцияләрдән тыш (чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә субсидия 

бирелгән очракта); 

Килешү буенча йөкләмәләрне үтәү максатларында, шартнамәләр (килешүләр) 

буенча тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) булган затлар белән төзелә 

торган шартнамәләргә (килешүләргә) Министрлык һәм Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы тарафыннан субсидия алучының аны бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен үтәвен тикшерүләр үткәрүгә субсидия алучының 

ризалыгы турындагы һәм алынган акча исәбеннән чит ил валютасы сатып алуны 

тыю (югары технологияле чит ил җиһазлары, чимал һәм комплектлау әйберләре 

сатып алганда (кайтартканда) Россия Федерациясе валюта законнары нигезендә 

гамәлгә ашырыла торган операцияләрдән тыш (чыгымнарны финанслар белән 
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тәэмин итүгә субсидия бирелгән очракта) турындагы шартны кертү хакында 

субсидия алучының йөкләмәсе; 

субсидия алучының әлеге Тәртип һәм төзелә торган килешү шартларын үтәү 

турындагы нигезләмәләр.»; 

12 нче пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«12. Әлеге Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән чараларны оештыруга һәм 

үткәрүгә бәйле чыгымнарны каплауга субсидия бирелгән очракта, субсидия күләме 

түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

  

С = Р1 + Р 2 + Р3 + ... + Рn, 
 

монда:  

С – бирелә торган субсидия күләме; 

Р1, Р 2, Р3, Рn – әлеге Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән чараларны 

оештыруга һәм үткәрүгә бәйле чыгымнар; аларның күләме бер төрле (шундый ук) 

товарларның, эшләр башкаруның, хезмәт күрсәтүләрнең базар бәяләре турындагы 

мәгълүматны, шул исәптән оештыручы-җитештерүчеләр бәяләре турындагы, дәүләт 

статистикасы органнарында, шулай ук массакүләм мәгълүмат чараларында һәм 

махсус әдәбиятта («Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге 

җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләрнең рәсми сайтларын кертеп) булган бәяләр 

дәрәҗәсе турындагы мәгълүматны анализлаудан гыйбарәт булган чагыштырма 

базар бәяләре (базар анализы) ысулы белән билгеләнә.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


