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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Гарантияләр фонды» коммерциягә 

карамаган оешмасына субсидия бирү 

тәртибен раслау турында» 2018 ел, 9 июнь, 

438 нче карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Гарантияләр фонды» коммерциягә карамаган оешмасына субсидия бирү тәртибен 

раслау турында» 2018 ел, 9 июнь, 438 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

карарның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Гарантияләр фонды» коммерциягә карамаган 

оешмасына чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү (каплау) өчен Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидия бирү тәртибен раслау 

турында»; 

1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу карарга теркәлгән «Татарстан Республикасы Гарантия фонды» 

коммерциягә карамаган оешмасына чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү 

(каплау) өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидия бирү 

тәртибен расларга.»; 

түбәндәге эчтәлекле 2.1 нче пункт өстәргә: 

«2.1. Бу карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм аның 

гамәле 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә 

кагыла.»; 
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әлеге карар белән расланган «Татарстан Республикасы Гарантияләр фонды» 

коммерциягә карамаган оешмасына субсидия бирү тәртибендә: 

Тәртипнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Гарантия фонды» коммерциягә карамаган 

оешмасына чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү (каплау) өчен Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидия бирү тәртибе»; 

1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу Тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы 

Бюджет кодексы нигезендә эшләнде һәм «Татарстан Республикасы Гарантияләр 

фонды» коммерциягә карамаган оешмасына (алга таба – Фонд) чыгымнарын 

финанслар белән тәэмин итү (каплау) өчен субсидия бирү механизмын билгели.  

3 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3. Субсидия Фондка бу Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән чараларны 

үткәрү чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү (каплау) максатларында бирелә.»; 

5 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Фондның субсидияләр акчасы хисабына кайтарырга планлаштырыла торган 

чыгымнарын раслый торган документларның (шартнамәләр һәм аларга теркәлгән 

кушымталар, түләү документлары (башкарылган эшләр (күрсәтелгән хезмәтләр) 

актлары, түләү йөкләмәләре, шулай ук (булган очракта) исәп-фактуралар, керем һәм 

чыгым ордерлары, йөкнамәләр) Фонд җитәкчесе йә тиешле рәвештә 

рәсмиләштерелгән вәкаләтләре булганда башка вәкаләтле зат (Россия Федерациясе 

законнары нигезендә рәсмиләштерелгән ышанычнамә күчермәсен теркәп) 

тарафыннан расланган күчермәләре.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 
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