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Эш бирүчегә Татарстан Республикасының 

халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте 

дәүләт учреждениеләре юнәлеше буенча 

эшкә урнашкан инвалид хезмәте өчен 

түләү чыгымнарының бер өлешен каплау 

өчен Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен 

раслау турында  

 

 

 

Эшсез инвалидларны эшкә урнаштыруда ярдәм итү мөмкинлекләрен киңәйтү, 

шулай ук гражданнарның әлеге категорияләрен эш белән тәэмин итүче эш 

бирүчеләрне кызыксындыру максатларында Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән Эш бирүчегә Татарстан Республикасының халыкны эш 

белән тәэмин итү хезмәте дәүләт учреждениеләре юнәлеше буенча эшкә урнашкан 

инвалид хезмәте өчен түләү чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен (алга таба – Тәртип) 

расларга.  

2. Тәртипне куллануның аерым мәсьәләләре буенча аңлатулар Татарстан 

Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла дип билгеләргә. 

3. Түбәндәгеләрне үз көчен югалткан дип танырга:  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015 – 2020 елларда эш 

бирүчегә эшсез инвалидны эшкә урнаштыру өчен эш урынын җиһазлауга 

(җиһазландыруга) чыгымнарны каплау тәртибен раслау турында» 2014 ел, 29 

октябрь, 795 нче карары; 
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2015 елларда эш 

бирүчегә эш белән тәэмин ителмәгән инвалидны эшкә урнаштыру өчен эш урынын 

(шул исәптән махсус) җиһазлауга (җиһазландыруга), инвалидларның, шул исәптән 

кресло-коляскадан файдаланучы инвалидларның эш урыннарына тоткарлыксыз керү 

өчен кирәкле инфраструктура булдыруга чыгымнарын каплау тәртибен раслау 

турында» 2014 ел, 29 октябрь, 795 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2015 

ел, 30 март, 196 нчы карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2015 ел, 

18 июль, 524 нче карарының 5 пункты. 

4.  Бу карар 2019 елның 1 гыйнвардан үз көченә керә дип билгеләргә. 

5. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                    А.В.Песошин 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 29 декабрь, 1323 нче 

карары белән расланды 

 

 

Эш бирүчегә Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте 

дәүләт учреждениеләре юнәлеше буенча эшкә урнашкан инвалид хезмәте өчен түләү 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибе 

 

 

1. Эш бирүчегә Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү 

хезмәте дәүләт учреждениеләре юнәлеше буенча эшкә урнашкан инвалид хезмәте 

өчен түләү чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе (алга таба – Тәртип) Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасы халкының эш белән тәэмин ителешенә булышлык күрсәтү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 9 август, 553 нче карары белән расланган 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкының эш белән тәэмин ителешенә 

булышлык күрсәтү» дәүләт программасы чараларын тормышка ашыру кысаларында 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы 

нигезендә эшләнде һәм эш бирүченең Татарстан Республикасы халыкны эш белән 

тәэмин итү хезмәте дәүләт учреждениеләре юллавы буенча эшкә урнаштырылган 

инвалид хезмәте өчен түләү чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр (алга таба-субсидия) бирү механизмын билгели. 

Субсидия бирү максаты – эш бирүчегә Татарстан Республикасы халыкны эш 

белән тәэмин итү хезмәте дәүләт учреждениеләре юнәлеше буенча эшкә 

урнаштырылган инвалидның хезмәт өчен түләү чыгымнарының бер өлешен каплау. 

2. Субсидияләр Россия Федерациясенең бюджет законнары нигезендә бюджет 

акчаларын алучыларга кадәр тиешле финанс елына субсидияләр бирү өчен бюджет 

йөкләмәләре лимитлары билгеләнгән тәртиптә җиткерелгән Татарстан 

Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте дәүләт учреждениеләре 

(алга таба – эш белән тәэмин итү үзәге) тарафыннан бирелә. 

3. Субсидияләр бирү турында шартнамә төзү хокукына дәүләт (муниципаль) 

унитар предприятиеләр, хуҗалык ширкәтләре һәм җәмгыятьләреннән, шулай ук 

мондый ширкәтләр һәм җәмгыятьләр катнашында устав (склад) капиталларында, 

шулай ук мондый ширкәтләр һәм аларның устав (склад) капиталларында катнашуы 

белән коммерция оешмалары, шәхси эшмәкәрләр, крестьян (фермер) хуҗалыклары 

(алга таба - дәүләт (муниципаль) Хуҗалык җәмгыятьләре (муниципаль) Хуҗалык 

җәмгыятьләре (алга таба - хокук) – субсидия бирү турында шартнамә төзү өчен 

гариза бирү планлаштырыла торган айның беренче санына (алга таба – шартнамә) 

түбәндәге таләпләргә туры килә: 
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а) салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар 

түләү буенча үтәлмәгән бурыч юк; 

б) Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет 

инвестицияләрен, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән кире 

кайтару буенча вакыты чыккан бурычлар һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

каршында башка вакыты чыккан бурычлар юк; 

в) үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык (юридик затлар) процессында түгел, 

шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген туктатмаган;  

г) чит ил юридик заты, шулай ук устав (җыелма) капиталында Россия 

Федерациясенең Финанс министрлыгы белән раслана торган Салым салуның 

ташламалы салым режимы бирелә торган һәм финанс операцияләрен үткәргәндә 

мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләтләр һәм территорияләр 

(офшор зоналары) исемлегенә кертелгән дәүләт яки территория аның теркәлү урыны 

булган чит ил юридик затларның катнашу ɵлеше барысы бергә 50 проценттан 

артыграк булган Россия юридик заты булып тормаган; 

д) әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга башка норматив 

хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан акча алучылар 

түгел; 

е) билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм Татарстан Республикасы 

территориясендә эшчәнлек алып бара. 

4. Субсидия зурлыгы түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

S = К × N  × Р, 

 

монда: 

S – субсидия күләме, сум; 

K – эшкә урнаштырылган бер инвалидның хезмәт өчен түләү чыгымнары 

күләме, Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән минималь хезмәт хакы 

күләменә тигез күләмдә, бюджеттан тыш дәүләт фондларына иминият кертемнәре 

суммасына арттырылган; 

N – эшкә урнаштыру өчен планлаштырылган инвалидлар саны; 

Р – субсидия бирү чоры. 

5. Субсидия мәшгульлек үзәгенә эшкә урнашу өчен мөрәҗәгать иткән эшсез 

инвалидларны даими эшкә урнаштыру шарты белән бирелә. 

6. Субсидия эш белән тәэмин итү үзәге һәм эш бирүче арасында төзелгән 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан расланган үрнәк форма 

нигезендә субсидия бирү турында килешү нигезендә бирелә. 

7. Субсидия бирү турындагы килешүдә субсидия күләме, аның максатчан 

билгеләнеше, субсидия күчерү тәртибе, субсидия бирү нәтиҗәлелегенең күрсәткече 

әһәмияте, субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткеченә ирешү турында хисап бирү 

вакыты һәм формасы, субсидия алучы тарафыннан субсидияләрне кире кайтару 

тәртибе, вакытлары, Эш белән тәэмин итү үзәге, Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы (алга таба – 

Министрлык) һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан 

субсидия алучы тарафыннан аны бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен 
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үтәүне тикшерү, субсидия алучының Эш белән тәэмин итү, Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

тарафыннан субсидия алучы тарафыннан субсидия бирү шартларын, максатларын 

һәм тәртибен үтәүне тикшерүне, субсидия бирү турында килешү төзи торган 

килешүнең шартларын үтәү турындагы нигезләмәне үтәүне тикшерүләрен гамәлгә 

ашыруга ризалыгы, килешү шартларын бозган өчен җаваплылык күздә тотыла. 

7. Субсидия бирү турында шартнамә төзү өчен (алга таба – шартнамә) эш бирүче 

агымдагы елның 1 октябреннән дә соңга калмыйча эш бирүчегә Татарстан 

Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү хезмәте дәүләт учреждениеләре 

юлламасы буенча эшкә урнаштырылган инвалидның хезмәт өчен түләү 

чыгымнарының бер өлешен каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия 

бирү турында килешү төзүгә, әлеге Тәртипкә кушымта нигезендәге форма буенча 

гариза (алга таба – гариза) бирә. Гаризага теркәлә: 
а) әлеге Тәртипнең 4 пункты нигезендә башкарылган субсидия күләмен исәпләү; 
б) Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, 

шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән бюджет инвестицияләрен кире 
кайтару буенча вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
каршында вакыты чыккан башка бурычы булмавы турында эш бирүченең җитәкчесе 
һәм баш хисапчысы имза куйган, белән беркетелгән (мөһере булганда) белешмә 
(ирекле формада); 

в) эш бирүченең әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга башка 
норматив хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан акча 
алучы булмавын раслаучы җитәкче һәм эш бирүченең баш хисапчысыы имза куйган 
белешмә; 

г) эш бирүче үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык (юридик затлар) процессында 
булмавын, шәхси эшмәкәр сыйфатында эшчәнлеген туктатмауны раслаучы эш бирүче 
җитәкчесе имза куйган белешмә. 

Эш бирүче үз инициативасы буенча түбәндәге документларны бирергә хокуклы: 

юридик затның дәүләт теркәве турында таныклык күчермәсе, яисә физик затның 

шәхси эшмәкәр сыйфатында дәүләт теркәве турында таныклык күчермәсе, яисә 

Юридик затларның (индивидуаль эшкуарларның) бердәм дәүләт реестрында язу 

битенең күчермәсе; 

салым органында исәпкә кую турында таныклык күчермәсе;  

эш белән тәэмин итү үзәгенә гариза белән мөрәҗәгать иткәнчегә кадәр өч айдан 

да иртәрәк бирелгән Юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә 

(индивидуаль эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә) күчермәсе; 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар түләү 

буенча үтәлмәгән бурыч булмавы турында салым органы белешмәсе. 

Эш бирүче тарафыннан әлеге пунктның җиденче – унынчы абзацларында 

күрсәтелгән документлар тапшырылмаган очракта, эш белән тәэмин итү үзәге әлеге 

документларны ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә соратып ала. 

8. Эш бирүченең гаризасы аның эш белән тәэмин итү үзәгенә кергән көнне 

теркәү журналында гаризалар керү чиратлылыгы тәртибендә теркәлә, аның 

битләренә сан сугылган булырга, шнур белән беркетелгән һәм эш белән тәэмин итү 
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үзәге мөһере белән беркетелгән булырга тиеш (алга таба – теркәү журналы). Гариза 

почта аша кергәндә ул кергән көнне эш белән тәэмин итү үзәгенә почта җибәрү 

датасы һәм вакыты күрсәтелгән рәвештә теркәлә.  

Эш белән тәэмин итү үзәге гариза теркәгән көнне эш бирүче шәхси мөрәҗәгать 

иткәндә аңа гариза кабул итү датасы һәм аңа теркәлгән документлар документлар, 

бирелгән теркәү саны турында хәбәрнамә бирә; гариза почта аша кергән очракта эш 

бирүчегә элемтә оештыру аша хәбәрнамә җибәрә. 

Эш белән тәэмин итү үзәге гариза кергән көннән соң биш эш көне эчендә әлеге 

Тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән тапшырылган документларны тикшерә.  

әлеге Тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән документларны эш бирүче 

тарафыннан тапшырмаган яки тулы күләмендә тапшырылмаган очракта, эш белән 

тәэмин итү үзәге гаризаны кире кага һәм гариза теркәлгән көннән башлап эш 

көннәрендә исәпләнгән өч көн эчендә, кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, эш бирүчегә 

хәбәр итә. 

Эш бирүченең әлеге Тәртипнең 3 пункты белән билгеләнгән таләпләргә туры 

килгән очракта һәм әлеге Тәртипнең 7 пунктында каралган документлар исемлеге 

нигезендә документлар тапшырылган очракта, эш белән тәэмин итү үзәге гаризаны 

теркәгән көннән алып биш эш көне эчендә элек теркәлгән гаризалар буенча тиешле 

финанс елына эш белән тәэмин итү үзәге тарафыннан субсидияләр бирү өчен 

бюджет йөкләмәләре лимитлары суммасы бетмәгән шартлардаа эш бирүче белән 

килешү төзи. 

Тиешле финанс елына субсидияләр бирү өчен бюджет йөкләмәләре 

лимитлары беткән очракта, эш белән тәэмин итү үзәге гаризаны карап тикшергән 

көннән соң өч эш көне эчендә эш бирүчегә әлеге хәл турында гаризада күрсәтелгән 

адрес буенча хәбәр итә. 

Эш бирүченең әлеге Тәртипнең 3 пунктында каралган таләпләргә туры 

килмәве һәм (яки) әлеге Тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән документларның 

исемлегенә туры килмәве очрагында, шулай ук тапшырылган документларда тулы 

булмаган яки дөрес булмаган мәгълүматлар ачыкланган очракта, эш белән тәэмин 

итү үзәге гаризаны теркәгән көннән алып биш эш көне эчендә эш бирүчегә килешү 

төзүдән язма формада баш тарта. 

9. Килешү төзегәннән соң эш бирүче килешү төзелгән көннән башлап эш 

көннәрендә исәпләнгән өч көн эчендә эш белән тәэмин итү үзәгенә хезмәткәрләр 

ихтыяҗлары, буш эш урыннары (вакантлы вазыйфалар) булу турында мәгълүмат 

бирә (алга таба – хезмәткәрләргә ихтыяҗ турында мәгълүматлар). 

Эш белән тәэмин итү үзәге хезмәткәрләргә булган ихтыяҗ турындагы 

мәгълүматларны тапшырганнан соң эш көннәрендә исәпләнгән 15 көн эчендә  

инвалидны эш бирүче таләпләренә туры китереп сайлап алуны гамәлгә ашыра һәм 

инвалидны эшкә урнаштыру өчен эш бирүчегә җибәрә. 

10. Эш бирүче эш белән тәэмин итү үзәге инвалидны җибәргәннән соң эш 

көннәрендә исәпләнгән өч көн эчендә аны эшкә урнаштыруны гамәлгә ашыра һәм 

эш белән тәэмин итү үзәгенә инвалид белән төзелгән хезмәт килешүенең расланган 

күчермәләрен, эшкә алу турындагы боерыкны тапшыра. 
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Эш бирүче килешү кысаларында эшкә урнашкан инвалидны эштән 

чыгарганда, инвалидны эштән азат иткән көннән башлап календарь көннәрендә 

исәпләп чыгарыла торган өч көн эчендә гамәлгә ашыра: 

аны эштән азат итү турында боерыктан өземтә белән эш белән тәэмин итү 

үзәгенең язма белдерүе; 

эш белән тәэмин итү үзәгенә вакансияләр тәкъдим итү; 

инвалидны эшкә урнаштыру өчен эш белән тәэмин итү үзәге җибәргән көннән 

алып эш көннәрендә исәпләнгән өч көн эчендә эштән азат ителгән эш урынына 

кабул итү. 

11. Аның белән килешү төзелгән эш бирүче субсидия бирү өчен инвалидка 

хезмәт хакы түләгәннән соң яки инвалидның кредит учреждениеләрендәге шәхси 

счетына хезмәт хакы күчерелгәннән соң эш көннәрендә исәпләнгән биш көн эчендә 

ай саен эш белән тәэмин итү үзәгенә субсидия бирү турында гариза (ирекле 

рәвештә) һәм түбәндәге документлар күчермәләрен тапшыра: 

инвалидны эшкә алу турында боерык (бер үк инвалидка карата бер тапкыр 

бирелә); 

түләү ведомостьләре (түләнгән хезмәт хакы суммасы турында) яки узган ай 

өчен инвалидның кредит учреждениеләрендәге шәхси счетына хезмәт хакы 

суммасын күчерү турында түләү поручениесенең расланган күчермәсе;  

узган ай өчен хезмәт хакы фондына әлеге килешү нигезендә исәпләнгән 

дәүләт бюджеттан тыш фондларга иминият кертемнәре суммасын күчерү турында 

түләү поручениесе; 

узган ай өчен эш вакытын исәпләү табеле. 

Әлеге пунктта күрсәтелгән документларның күчермәләре эш бирүченең 

җитәкчесе һәм баш хисапчысы тарафыннан таныклана һәм оешма мөһере белән 

(мөһер булганда) беркетелә. 

12. Эш белән тәэмин итү үзәге эш бирүченең әлеге Тәртипнең 11 пунктында 

күрсәтелгән субсидия һәм документлар бирү турында гаризасы кергән көнне аны 

әлеге Тәртипнең 8 пунктында күрсәтелгән теркәү журналында терки. 

13. Эш белән тәэмин итү үзәге әлеге Тәртипнең 11 пунктында күрсәтелгән 

гариза һәм документлар кергән көннән алып эш көннәрендә исәпләнгән өч көн 

эчендә эш бирүчегә китә, эш бирүченең инвалид хезмәте өчен түләү чыгымнарын, 

эш бирүче документлары нигезендә инвалидның эш фактын раслаучы финанс 

документларын чагыштыра һәм субсидия бирү яки аны бирүдән баш тарту турында 

боерык рәвешендә карар кабул итә. 

14. Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып түбәндәгеләр тора: 

эш бирүче тарафыннан әлеге Тәртипнең 11 пунктында күрсәтелгән гаризада 

һәм документлардагы мәгълүматның дөрес булмавы; 

әлеге Тәртипнең 11 пунктында күрсәтелгән документларны тапшырмау (тулы 

күләмдә тапшырмау); 

тиешле финанс елына субсидияләр бирү өчен эш бирүче тарафыннан гариза 

бирү датасына бюджет йөкләмәләре лимитлары бетү. 

15. Эш бирүчегә субсидия бирүдән баш тарту турында карар кабул ителгән 

очракта эш белән тәэмин итү үзәге әлеге карар кабул ителгән көннән алып ике эш 

көне эчендә, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, эш бирүчегә кабул ителгән карар 
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турында язмача хәбәр итә һәм  эш бирүчегә субсидия бирү турында гаризаны һәм 

әлеге Тәртипнең 11 пункты нигезендә бирелгән документларны кире кайтара. 

16. Субсидияләрне күчерү ай саен, субсидия бирү турында карар кабул 

ителгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә эш белән тәэмин итү 

үзәге тарафыннан эш бирүченең Россия Федерациясе Үзәк банкы 

учреждениеләрендә яки кредит оешмаларында ачылган исәп-хисап счетына гамәлгә 

ашырыла. 

17.  Субсидия бирүнең нәтиҗәлелек күрсәткече булып эш бирүченең субсидия 

бирү турында килешү төзү турындагы гаризасында күрсәтелгән инвалидларның 

фаразлана торган санының эшкә кабул ителгән инвалидлар санына туры килүе яисә 

артып китүе тора. 

18. Субсидия бирүнең нәтиҗәлелек күрсәткеченә ирешү турында хисапны эш 

бирүче килешүдә билгеләнгән вакыт һәм форма нигезендә эш белән тәэмин итү 

үзәгенә тапшыра. 

19. Эш белән тәэмин итү үзәкләре ай саен, хисап чорыннан соң килүче айның 

15 көненнән дә соңга калмыйча, Министрлыкка чыгымнарны каплау чыганагы 

булып субсидия торган Татарстан Республикасы бюджетының башкарылган 

чыгымнары турында, субсидиянең нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү хакында 

хисап тапшыра. 

20. Министрлыкка тапшырыла торган хисапларның дөреслеге өчен 

җаваплылык эш белән тәэмин итү үзәкләренә йөкләнә. 

21. Субсидияләр эш белән тәэмин итү үзәгенең тиешле таләбен алган көннән 

алып календарь көннәрендә исәпләнгән 30 көн эчендә Татарстан Республикасы 

бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш: 

субсидия алучы тарафыннан эш белән тәэмин итү үзәге, Министрлык һәм 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы үткәргән тикшерүләр фактлары 

буенча ачыкланган аларны биргәндә билгеләнгән шартлар бозылган очракта тулы 

күләмдә;  

килешүдә каралган нәтиҗәлелек күрсәткече мәгънәсенә ирешмәгән өчен 

субсидия суммасының бер проценты күләмендә;  

субсидия максатчан файдаланылмаган очракта – субсидия максатчан 

билгеләнеше буенча файдаланылмаган күләмдә. 

22. Эш бирүче тарафыннан әлеге Тәртипнең 21 пунктында билгеләнгән 

субсидияне ирекле кире кайтару вакыты бозылган очракта, эш белән тәэмин итү 

үзәге күрсәтелгән вакыт үткән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән җиде көн 

эчендә күрсәтелгән акчаларны законнарда билгеләнгән тәртиптә мәҗбүри түләтү 

буенча чаралар күрә. 

Шул ук вакытта эш бирүче кире кайтарылырга тиешле субсидия суммасының 

0,03 проценты күләмендә пеня түли, әлеге Тәртипнең 21 пунктында каралган 

таләпне алган көннән соң киләсе көннән башлап кире кайтарылырга тиешле һәр көн 

өчен аны кире кайтару көненә кадәр түләп бетерә. 

23. Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы эш белән 

тәэмин итү үзәкләре эш бирүчеләргә субсидияләр бирү шартлары, максатлары һәм 

тәртибе үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыра.  
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Эш белән тәэмин итү үзәге һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

эш бирүчеләргә субсидияләр бирү максатларын һәм тәртибен мәҗбүри тикшерүне 

гамәлгә ашыра. 

24. Эш бирүчеләр закон нигезендә эш белән тәэмин итү үзәгенә бирелгән әлеге 

Тәртипнең 3, 7, 11, 18 пунктларында күрсәтелгән документларның дөреслеге өчен 

җавап тота. 

 

 
_____________________________________ 

 


