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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

бюджетыннан юридик затларга мәгариф 

һәм фән өлкәсендә чаралар (конфе-

ренцияләр, киңәшмәләр, олимпиадалар, 

симпозиумнар, съездлар, белем бирү 

сменалары, күргәзмәләр, конкурслар, 

һөнәри осталык чемпионатлары, шулай ук 

бүтән чаралар) оештыру һәм үткәрү белән 

бәйле чыгымнарын финанслар белән 

тәэмин итүгә (каплауга) субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында» 2017 ел,  

28 март, 197 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

юридик затларга мәгариф һәм фән 

өлкәсендә чаралар (конференцияләр, 

киңәшмәләр, олимпиадалар, симпозиум-

нар, съездлар, белем бирү сменалары, 

күргәзмәләр, конкурслар, һөнәри осталык 

чемпионатлары, шулай ук бүтән чаралар) 

оештыру һәм үткәрү белән бәйле 

чыгымнарын финанслар белән тәэмин 

итүгә (каплауга) субсидияләр бирү 

тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

бюджетыннан юридик затларга мәгариф һәм фән өлкәсендә чаралар 



2 
 

(конференцияләр, киңәшмәләр, олимпиадалар, симпозиумнар, съездлар, белем бирү 

сменалары, күргәзмәләр, конкурслар, һөнәри осталык чемпионатлары, шулай ук 

бүтән чаралар) оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарын финанслар белән 

тәэмин итүгә (каплауга) субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2017 ел,  

28 март, 197 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы бюджетыннан 

юридик затларга мәгариф һәм фән өлкәсендә чаралар (конференцияләр, 

киңәшмәләр, олимпиадалар, симпозиумнар, съездлар, белем бирү сменалары, 

күргәзмәләр, конкурслар, һөнәри осталык чемпионатлары, шулай ук бүтән чаралар) 

оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарын финанслар белән тәэмин итүгә 

(каплауга) субсидияләр бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

5 нче пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турындагы законнар 

нигезендә салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар түләү 

буенча түләнмәгән бурычлары юк;»; 

алтынчы абзацта «Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына» 

сүзләрен – «Татарстан Республикасы бюджетына» сүзләренә, «Россия Федерациясе 

бюджет системасының тиешле бюджеты» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

бюджеты» сүзләренә алыштырырга; 

тугызынчы абзацта «Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетыннан» 

сүзләрен «Татарстан Республикасы бюджетыннан» сүзләренә алыштырырга, «, 

муниципаль хокукый актлар» сүзләрен төшереп калдырырга; 

6 нчы пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турындагы законнар 

нигезендә салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар түләү 

буенча түләнмәгәнбурычлар юклыгын раслый торган документлар; »; 

алтынчы абзацта Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына» 

сүзләрен – «Татарстан Республикасы бюджетына» сүзләренә, «Россия Федерациясе 

бюджет системасының тиешле бюджеты» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

бюджеты» сүзләренә алыштырырга; 

12 нче пунктның икенче абзацына «аның максатчан билгеләнеше,» 

сүзләреннән соң – «субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләре мәгънәләре,» 

сүзләрен, «субсидияне куллану турында» сүзләреннән соң «, шул исәптән субсидия 

бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында» сүзләрен өстәргә; 

түбәндәге эчтәлекле 121 нче пункт өстәргә: 

«121. Субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләре булып түбәндәгеләр тора: 

чара үткәрү вакытларын саклау; 

чара үткәрү максатларына ирешү.»; 

17 нче пунктта «субсидияне куллану турында» сүзләреннән соң «, шул 

исәптән субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында» сүзләрен 

өстәргә; 

 

18 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
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«субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешмәгән очракта, 

нәтиҗәлелек күрсәткечләренең һәр ирешелмәгән мәгънәсе өчен 5 процент 

күләмендә.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


