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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Оешмаларның социаль 

әһәмиятле әдәбиятны басмага әзерләү, 

бастырып чыгару һәм тарату чыгымнарын 

каплау өчен Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр 

бирү тәртибен раслау турында» 2016 ел,  

21 июнь, 421 нче карары белән расланган 

Оешмаларның социаль әһәмиятле әдәбиятны 

басмага әзерләү, бастырып чыгару һәм тарату 

чыгымнарын каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр 

кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Оешмаларның социаль 

әһәмиятле әдәбиятны басмага әзерләү, бастырып чыгару һәм тарату чыгымнарын 

каплау өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында» 2016 ел, 21 июнь, 421 нче карары (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 29 декабрь, 1122 карары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) белән расланган Оешмаларның социаль 

әһәмиятле әдәбиятны басмага әзерләү, бастырып чыгару һәм тарату чыгымнарын 

каплау өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. Субсидияләр түбәндәге чыгымнарны каплау өчен бирелә: 

штаттагы һәм штаттан тыш хезмәткәрләргә эш хакы түләү; 

мәҗбүри пенсия иминияте, мәҗбүри медицина иминияте һәм вакытлыча эшкә 

сәләтсез булган очракта һәм ана булуга бәйле рәвештә, шулай ук җитештерүдә 
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бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминият 

буенча иминият кертемнәре түләү; 

бу Тәртипнең 1 нче пунктында күрсәтелгән максатларны тормышка ашыруга 

бәйле булган, җитештерү процессында файдаланыла торган күчемсез мөлкәт өчен 

аренда түләве (коммуналь һәм эксплуатация чыгымнарын кертеп); 

чыгым материалларын сатып алу өчен түләү; 

авторлык һәм эргәдәш хокуклар буенча, архив материалларыннан, компьютер 

графикасыннан файдаланган өчен түләү; 

элемтә хезмәтләре күрсәткән өчен түләү; 

типографияләр хезмәтләре күрсәткән өчен түләү; 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә социаль әһәмиятле әдәбиятны 

таратуга (шул исәптән Россия Федерациясеннән читтә таратуга) юнәлдерелгән 

чараларда (экспозицияләр, күргәзмәләр, ярминкәләр, конференцияләр, семинарлар) 

катнашу (оештыру һәм әгъза кертемнәре өчен түләү, күргәзмә җиһазларын арендага 

алу, урынына социаль әһәмияткә ия әдәбиятны чара үткәрелә торган урынга кадәр 

алып бару һәм кире алып кайту, басмаларны Россия Федерациясеннән читкә 

чыгаруга һәм аларны озата баручы затларның чыгуына бәйле булган документларны 

әзерләү, командировка чыгымнары, чара үткәрелә торган урынга кадәр бару һәм 

аннан кире кайту, чара үткәрү урынында яшәү чыгымнарын кертеп) өчен түләү; 

социаль әһәмиятле әдәбият басмаларының электрон һәм аудиоверсияләрен, 

шул исәптән татар әдәбиятының классик һәм заманча әсәрләрен эшләп чыгару, 

аларны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең эзләү системаларында 

һәм сайтларында урнаштыру һәм алга таба этәрү өчен түләү; 

бу Тәртипнең 1 нче пунктында күрсәтелгән максатларны тормышка ашыруга 

бәйле тавыш яздыру студияләре хезмәтләре өчен түләү.»; 

4.1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.1. Субсидия күләме түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 

С = З1 + З2 + З3 + З4 + З5 + З6 + З7 +З8 + З9 + З10, 
 

монда:  

С – оешмага бирелә торган субсидия күләме; 

З1 – оешманың штаттагы һәм штаттан тыш хезмәткәрләре хезмәте өчен түләү 

чыгымнары; 

З2 – мәҗбүри пенсия иминияте, мәҗбүри медицина иминияте һәм вакытлыча 

эшкә сәләтсез булган очракта һәм ана булуга бәйле рәвештә, шулай ук җитештерүдә 

бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри социаль иминият 

буенча иминият кертемнәре түләү чыгымнары; 

З3 – бу Тәртипнең 1 нче пунктында күрсәтелгән максатларны тормышка 

ашыруга бәйле булган, җитештерү процессында файдаланыла торган күчемсез 

мөлкәт өчен аренда түләве (коммуналь һәм эксплуатация чыгымнарын кертеп) 

чыгымнары; 

З4 – чыгым материалларын сатып алу өчен түләү чыгымнары; 

З5 – авторлык һәм эргәдәш хокуклар буенча, архив материалларыннан, 

компьютер графикасыннан файдаланган өчен түләү чыгымнары; 
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З6   – элемтә хезмәтләре күрсәткән өчен түләү чыгымнары; 

З7  – типографияләр хезмәтләре күрсәткән өчен түләү чыгымнары; 

З8  – Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә социаль әһәмиятле әдәбиятны 

таратуга (шул исәптән Россия Федерациясеннән читтә таратуга) юнәлдерелгән 

чараларда (экспозицияләр, күргәзмәләр, ярминкәләр, конференцияләр, семинарлар) 

катнашу (оештыру һәм әгъза кертемнәре өчен түләү, күргәзмә җиһазларын арендага 

алу, урынына социаль әһәмияткә ия әдәбиятны чара үткәрелә торган урынга кадәр 

алып бару һәм кире алып кайту, басмаларны Россия Федерациясеннән читкә 

чыгаруга һәм аларны озата баручы затларның чыгуына бәйле булган документларны 

әзерләү, командировка чыгымнары, чара үткәрелә торган урынга кадәр бару һәм 

аннан кире кайту, чара үткәрү урынында яшәү чыгымнарын кертеп) өчен түләү 

чыгымнары; 

З9  – социаль әһәмиятле әдәбият басмаларының электрон һәм 

аудиоверсияләрен, шул исәптән татар әдәбиятының классик һәм заманча әсәрләрен 

эшләп чыгару, аларны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең эзләү 

системаларында һәм сайтларында урнаштыру һәм алга таба этәрү өчен түләү 

чыгымнары; 

З10  – бу Тәртипнең 1 нче пунктында күрсәтелгән максатларны тормышка 

ашыруга бәйле тавыш яздыру студияләре хезмәтләре өчен түләү чыгымнары.»;  

10 пунктның җиденче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«субсидия алучыларның һәм субсидияләр бирү турындагы килешүләр буенча 

йөкләмәләрне үтәү максатларында төзелгән шартнамәләр (килешүләр) буенча 

тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) булып торучы затларның (дәүләт 

(муниципаль) унитар предприятиеләр, устав (тупланма) капиталларында гавәми-

хокукый берләшмәләр катнашында хуҗалык иптәшлекләре һәм җәмгыятьләре, 

шулай ук устав (тупланма) капиталларында мондый хуҗалык иптәшлекләре һәм 

җәмгыятьләре катнашында коммерциячел оешмалар булган очраклардан тыш) 

субсидия биргән бюджет акчасы белән баш эш итүче һәм Татарстан 

Республикасының Финанс министрлыгы тарафыннан субсидияләр бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен үтәвенә тикшерүләр үткәрүне гамәлгә ашыруга 

ризалыгы.»; 

12 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«12. Бюджет акчасын алучы буларак баш эш итүче тарафыннан субсидия бирү 

турында карар кабул ителгәннән соң унынчы эш көненнән дә соңга калмыйча, 

бюджет акчасын алучы буларак баш эш итүче субсидияне субсидия алучының 

Россия Федерациясе Үзәк банкы яки кредит оешмасы учреждениесендә ачылган 

исәп-хисап счетына күчерә.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                        

вазыйфаларын башкаручы        Р.К.Нигъмәтуллин 


