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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Агросәнәгать комплек-
сына дәүләт ярдәме күрсәтү чаралары 
турында» 2018 ел, 17 гыйнвар, 17 нче карар 
белән расланган Авыл хуҗалыгы 
товарлары җитештерүчеләргә үсемлек-
челек өлкәсендә, орлык бәрәңге, ачык 
грунт яшелчәләре һәм озын сүсле җитен 
җитештерүне үстерү өлкәсендә файдалану 
юнәлешләре мөстәкыйль билгеләнә торган 
ярдәм күрсәтүгә Татарстан Республикасы 
бюджетыннан федераль бюджет белән 
бергә финанслана торган субсидияләр бирү 
тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Агросәнәгать 

комплексына дәүләт ярдәме күрсәтү чаралары турында» 2018 ел, 17 гыйнвар, 17 нче 
карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 5 март,  
138 нче; 2018 ел, 2 апрель, 200 нче; 2018 ел, 5 июнь, 425 нче; 2018 ел, 4 июль,  
550 нче; 2018 ел, 8 декабрь, 1090 нчы; 2019 ел, 25 гыйнвар, 41 нче; 2019 ел, 28 
февраль, 148 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган   
Авыл хуҗалыгы иминиятләве шартнамәләре буенча иминият премияләрен түләү 
өчен чыгымнарның бер өлешен каплауга авыл хуҗалыгы товарлары 
җитештерүчеләргә Татарстан Республикасы бюджетыннан федераль бюджет белән 
бергә финанслана торган субсидияләр бирү тәртибенә, аны яңа редакциядә бәян 
итеп, үзгәреш кертергә (карарга теркәлә). 
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Авыл хуҗалыгы иминиятләве шартнамәләре буенча иминият премияләрен түләү 

өчен чыгымнарның бер өлешен каплауга авыл хуҗалыгы товарлары 

җитештерүчеләргә Татарстан Республикасы бюджетыннан федераль бюджет белән 

бергә финанслана торган субсидияләр бирү 

тәртибе 

 

 

Авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнә федераль бюджеттан 

финансланучы авыл хуҗалыгы иминияте шартнамәләре буенча иминият 

премияләрен түләү чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе  

 
1. Бу Тәртип агымдагы финанс елында Татарстан Республикасы бюджетыннан 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнә (алга таба – шәхси ярдәмче хуҗалык 
алып баручы гражданнардан тыш), өстәмә кыйммәткә салымны исәпкә алмыйча 
чыгымнарның бер өлешен каплауга федераль бюджеттан финансланучы субсидия 
бирү механизмын билгели (алга таба – авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр) 
– агымдагы финанс елында гамәлдә булган субсидия бирү турында карар кабул 
ителгән датага, шулай ук авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр тарафыннан 
хисап финанс елында тиешле субсидия тапшырылмаган һәм түләнгән очракта, 
агымдагы финанс елында әлеге чыгымнарны каплауга финанс елында өстәмә 
кыйммәткә салымны исәпкә алмыйча исәпләнгән һәм (товар балыкчылыгы) 
өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминияте шартнамәләре буенча иминият премияләрен 
тулысы белән түләүгә: 

а) үсемлекчелек өлкәсендә – «Авыл хуҗалыгын иминләштерү өлкәсендә 
дәүләт ярдәме турында һәм «Авыл хуҗалыгын үстерү турында» Федераль законга 
үзгәрешләр кертү хакында» 2011 елның 25 июлендәге 260-ФЗ номерлы Федераль 
законның (алга таба – Федераль закон) 8 статьясындагы 1 өлешендә каралган 
вакыйгаларның тәэсире нәтиҗәсендә авыл хуҗалыгы культуралары уңышын, шул 
исәптән күпьеллык үсентеләр (бөртекле, кузаклы, майлы, техник, азык (шул исәптән 
күпьеллык үләннәр), бакча культуралары, бәрәңге, яшелчә, виноградниклар, җиләк-
җимеш, чикләвек үсентеләре, колмак, чәй плантацияләре), күпьеллык утыртмалары 
(виноград, җиләк-җимеш, чикләвек һәм чикләвек утыртмалары) уңышын югалткан 
(һәлак булган); 

б) терлекчелек өлкәсендә – Федераль законның 8 статьясындагы 2 өлешендә 
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каралган вакыйгалар йогынтысы нәтиҗәсендә авыл хуҗалыгы хайваннары (мөгезле 
эре терлек (буйволлар, үгезләр, эш үгезләре, сыерлар, яклар), вак мөгезле терлек 
(кәҗәләр, сарыклар), дуңгызлар, атлар, качырлар, ишәкләр, дөяләр, боланнарны 
(мараллар, тимгелле боланнарны, төньяк боланнарны), куяннар, затлы мехлы 
җәнлекләр, күкәй салучы токымлы кошлар һәм ит токымы кошлар (каз, күркә, 
тавык, бүдәнә, үрдәк, мисыр тавыгы, бройлер чебиләр), умарта югалткан (һәлак 
булган) очракта; 

в) товар аквакультурасы (товар балыкчылыгы) өлкәсендә – Федераль 
законның 8 статьясындагы 3 өлешендә каралган вакыйгалар йогынтысы 
нәтиҗәсендә товар аквакультурасы (товар балыкчылыгы) объектларын (балык, 
умырткасызлар, суүсемнәр) югалткан (һәлак булган) очракта. 

2. Субсидияләр бирү тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 
Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законында каралган 
бюджет ассигнованиеләре һәм Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек министрлыгына (алга таба – Министрлык) бу Тәртипнең 1 нче 
пунктында күрсәтелгән максатлар өчен бюджет акчасын алучы буларак билгеләнгән 
тәртиптә ирештерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә гамәлгә 
ашырыла. 

3. Субсидияләр бирү максаты – авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр 
тарафыннан авыл хуҗалыгы культуралары уңышын югалтуга (һәлак булуына), 
күпьеллык үсентеләр утыртмаларын югалтуга (һәлак булуына), авыл хуҗалыгы 
хайваннарын югалту (һәлак булуга), товар аквакультурасы (товар балыкчылыгы) 
объектларын югалту (һәлак булуына) бәйле мөлкәт мәнфәгатьләрен 
иминләштергәндә өстәмә кыйммәткә салымны исәпкә алмыйча чыгымнар өлешен 
каплау. 

4. Субсидияләр алуга авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрн сайлап 
алу критерийлары түбәндәгеләр: 

үсемлекчелек һәм терлекчелек продукциясен җитештерү һәм сату, шулай ук 
товар аквакультурасы (товар балыкчылыгы) өлкәсендә эшчәнлек алып бару; 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрндә авыл хуҗалыгы 
культураларының чәчү мәйданнары һәм (яисә) күпьеллык утыртмалары булу 
(үсемлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминияте шартнамәләре буенча 
исәпләнгән иминият премияләрен түләүгә авыл хуҗалыгы товарлары 
җитештерүчеләрнең чыгымнарының бер өлешен кайтарганда); 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнең милкендә һәм (яисә) авыл 
хуҗалыгы хайваннарының һәм кош-кортларының баш санын арендалау хокукында 
булуы (авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең терлекчелек өлкәсендә авыл 
хуҗалыгы иминияте шартнамәләре буенча исәпләнгән иминият премияләрен түләү 
чыгымнарының бер өлешен кайтарганда); 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнең милкендә һәм (яисә) товар 
аквакультурасы (товар балыкчылыгы) объектларын арендалау хокукында булуы 
(товар аквакультурасы (товар балыкчылыгы) өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминияте 
шартнамәләре буенча исәпләнгән иминият премияләрен түләү чыгымнарының бер 
өлешен каплаганда). 

5. Субсидия авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнә субсидия бирү 
турында килешү төзү көненә кадәр 15 эш көненнән артмаган датага, түбәндәге 
таләпләргә туры килү шарты белән бирелә: 
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законнар белән билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм җитештерү эшчәнлеген 
Татарстан Республикасы территориясендә гамәлгә ашырган; 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүче – юридик зат юкка чыгару, банкротлык 

процессында түгел, ә авыл хуҗалыгы товар җитештерүче – шәхси эшмәкәр шәхси 

эшмәкәр буларак эшчәнлеген туктатмаган; 
чит ил юридик заты, шулай ук Россия юридик заты (аларның 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) булып тормаган; 

бу Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатлар ɵчен Татарстан 
Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасының башка норматив хокук 
актлары нигезендә акча алучы булмаган; 

субсидияләрне, бюджет инвестицияләрен (шул исәптән башка хокук актлары 
нигезендә бирелгәннәрне) Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтару буенча 
вакытында түләнмәгән башка бурычлары һәм Татарстан Республикасы бюджеты 
каршында вакытында түләнмәгән башка бурычлары булмаган; 

салымнар һәм җыемнар турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә 
түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 
процентлар түләүгә үтәлмәгән йөкләмәсе булмаган. 

6. Авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнә дәүләт ярдәме түбәндәге 
таләпләргә һәм шартларга җавап бирүче авыл хуҗалыгы иминияте килешүе буенча 
күрсәтелә: 

Федераль законның 8 статьясында каралган бер яки берничә вакыйга 
йогынтысыннан авыл хуҗалыгы иминияте объектларын иминиятләштерү Россия 
Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан тиешле елга расланган 
авыл хуҗалыгы иминияте планын исәпкә алып гамәлгә ашырыла; 

авыл хуҗалыгы иминияте шартнамәсе Федераль законның 4, 7, 8, 8.1 статья-
лары нигезендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүче һәм иминият оешмасы арасында 
төзелгән. 

Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең авыл хуҗалыгы иминияте 
шартнамәсе буенча иминият премиясен түләүгә чыгымнары өлешен каплау агымда-
гы финанс елында субсидия бирү турында карар кабул ителгән датага, шулай ук хи-
сап финанс елында авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр тарафыннан ту-
лысы белән исәпләнгән һәм түләнгән акчалар агымдагы финанс елында гамәлгә 
ашырыла. 

7. Үсемлекчелек һәм терлекчелек өлкәсендә авыл хуҗалыгы иминияте шарт-
намәләре буенча иминият премияләрен түләү чыгымнарының бер өлешен каплауга 
авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләрнә бирелә торган субсидия күләме 
түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

 

W = P × 50 / 100, 
 

монда: 
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W – авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә авыл хуҗалыгы иминияте 
шартнамәләре буенча иминият премияләрен түләү чыгымнарының бер өлешен кап-
лауга бирелә торган субсидия күләме, сум; 

P – субсидияләнергә тиешле авыл хуҗалыгы иминияте шартнамәсе буенча 
исәпләнгән иминият премиясе күләме. 

Бу чакта: 

1) әгәр авыл хуҗалыгы иминиятенең билгеле бер объектына карата авыл 

хуҗалыгы иминияте килешүендә күрсәтелгән иминият тарифы авыл хуҗалыгы ими-

ниятенең әлеге объекты буенча субсидия күләмен исәпләү өчен ставканың иң чик 

күләменнән кимрәк яисә аңа тигез булса, субсидия күләме авыл хуҗалыгы иминияте 

шартнамәсе буенча исәпләнгән иминият премиясенең 50 процентына тигез; 

2) әгәр авыл хуҗалыгы иминиятенең билгеле бер объектына карата авыл 

хуҗалыгы иминияте килешүендә күрсәтелгән иминият тарифы авыл хуҗалыгы 

иминиятенең әлеге объекты буенча субсидия күләмен исәпләү өчен ставканың иң 

чик күләменнән артып китсә, субсидия күләме иминият суммасыннан һәм әлеге 

объект буенча субсидия күләмен исәпләү өчен ставканың иң чик күләменнән 50 

процентка тигез. 

8. Субсидияләрне алу өчен авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүче 

Министрлыкка түбәндәге документларны тапшыра: 

Министрлыкның боерыгы белән расланган форма буенча, үзләренең түләү 

реквизитларын һәм почта адресын күрсәтеп, шул исәптән түбәндәгеләр турында 

мәгълүматы булган субсидия бирү турында гариза: 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүче законнар белән билгеләнгән 

тәртиптә теркәлгән һәм җитештерү эшчәнлеген Татарстан Республикасы 

территориясендә гамәлгә ашыра; 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүче – юридик зат юкка чыгару, банкротлык 

процессында түгел, ә авыл хуҗалыгы товар җитештерүче – шәхси эшмәкәр шәхси 

эшмәкәр буларак эшчәнлеген туктатмаган; 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүче субсидия алучы чит ил юридик 

заты, шулай ук Россия юридик заты (аларның 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) булып тормау; 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүче бу Тәртипнең 1 нче пунктында 

күрсәтелгән максатлар ɵчен башка норматив хокук актлары нигезендә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан акча алучы булмау; 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүченең субсидияләрне, бюджет 

инвестицияләрен (шул исәптән башка хокук актлары нигезендә бирелгәннәрне) 

Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтару буенча вакытында түләнмәгән 

бурычлары һәм Татарстан Республикасы бюджеты каршында вакытында түләнмәгән 

башка бурычлары булмау; 

авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүченең салымнар һәм җыемнар 
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турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, 

җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, процентлар түләүгә үтәлмәгән 

йөкләмәсе булмау; 

авыл хуҗалыгы иминияте шартнамәсе һәм түләү йөкләмәсе яисә авыл 

хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр тарафыннан иминият премиясенең 50 

процентын түләүне раслый торган башка документ нигезендә Министрлык 

тарафыннан расланган форма буенча субсидия күләме турында белешмә (алга таба – 

белешмә); 

авыл хуҗалыгы иминияте килешүе күчермәсе; 

авыл хуҗалыгы иминияте шартнамәсе буенча түләү поручениесе яисә авыл 

хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр тарафыннан иминият премиясенең (иминият 

кертеменең) 50 процентын түләү турындагы башка документ күчермәсе. 

Авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр үз инициативасы буенча 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

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

түләү буенча үтәлмәгән бурычның булмавын раслый торган салым органы 

белешмәсен тапшырырга хокуклы. Күрсәтелгән документ авыл хуҗалыгы 

товарларын җитештерүче тарафыннан үз инициативасы буенча күрсәтелмәгән 

очракта, Министрлык аны ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә 

салым органында соратып ала. 

Тапшырылган документларның күчермәләре авыл хуҗалыгы товарларын 
җитештерүчеләр  тарафыннан раслана. 

9. Авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр тарафыннан субсидияләр алу 
өчен әлеге Тәртипнең 8 пунктында күрсәтелгән документлар Министрлыкка 
түбәндәге срокларда тапшырыла: 

язгы культураларны авыл хуҗалыгы иминияте килешүләре буенча 
субсидияләр алу өчен – агымдагы елның 1 маеннан 1 августына кадәр; 

көзге культураларны авыл хуҗалыгы иминияте шартнамәләре буенча 
субсидияләр алу өчен – агымдагы елның 1 сентябреннән 20 декабренә кадәр; 

күпьеллык үсентеләрне, шул исәптән күпьеллык үләннәрнең уңышын 
иминиятләштерү килешүләре буенча субсидияләр алу өчен – иминият килешүе 
срогы дәвамында хисап елында; 

авыл хуҗалыгы терлекчелеген иминият килешүләре буенча субсидияләр алу 
өчен – агымдагы елның 1 гыйнварыннан 20 декабренә кадәр; 

товар аквакультурасын (товар балыкчылыгын) авыл хуҗалыгы иминияте 
килешүләре буенча субсидияләр алу өчен – агымдагы елның 1 гыйнварыннан 20 
декабренә кадәр. 

10. Министрлык: 
«БАРС. Авыл хуҗалыгы. Субсидия бирү» гаризаларын теркәү электрон 

системасына кергән көнне иминият оешмасының исәп-хисап счетына субсидия 
күчерү турында гаризаны терки; 

гариза теркәлгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә: 
тапшырылган документларны әлеге Тәртипнең 8 пунктына туры килүгә карап 

тикшерә һәм субсидия бирү яки субсидия бирүдән баш тарту турында карар кабул 
итә; 
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авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр белән Татарстан Республикасы 
Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән үрнәк форма нигезендә субсидия 
бирү турында килешү төзи. 

Субсидия бирү турындагы килешүдә субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткече 
мәгънәләре, Министрлык тарафыннан расланган субсидия һәм башка хисап бирү 
нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында хисап бирү тәртипләре, формасы һәм 
сроклары, авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең (дәүләт (муниципаль) 
унитар предприятиеләреннән, хуҗалык ширкәтләреннән һәм аларның устав (җыелма) 
капиталларында гамәви-хокукый берлекләр катнашкан җәмгыятьләрдән, шулай ук 
мондый ширкәтләр һәм җәмгыятьләре катнашында коммерциячел оешмалардан 
аларның устав (склад) капиталларында катнашуы белән тыш) авыл хуҗалыгы 
товарлары җитештерүчеләрнең максатларын үтәүне тикшерүне, субсидияләр бирү 
шартларын һәм тәртибен Министрлык һәм дәүләт финанс контроле органнары 
тарафыннан гамәлгә ашыруга ризалык.  

Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигезләр – түбәндәгеләр: 

документларны тулы булмаган комплектта тапшыру һәм алар бу Тәртипнең 

таләпләренә туры килмәү; 

авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүче тарафыннан тапшырылган мәгълүмат 

дөрес булмау; 

бюджет йөкләмәләре лимиты булмау. 

авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчегә субидияләрне бирүдән баш тарткан 

очракта  Министрлык авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүче тапшырган субсидия 

алу өчен кирәкле документларны, аларны билгеләнгән таләпләргә туры китергәннән 

соң, кабат карап тикшерә.  

Кабул ителгән карар турында Министрлык эш көннәрендә исәпләнгән 10 көн 

эчендә әлеге пунктның өченче абзацында күрсәтелгән вакыт узганнан соң авыл 

хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә хәбәрнамә җибәрә. 

11. Субсидия бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләре түбәндәгеләр: 

иминләштерелгән чәчү мәйданы күләме; 

күпьеллык утыртмаларның иминләштерелгән мәйданы күләме; 

иминләштерелгән авыл хуҗалыгы хайваннары саны (умарталар саны); 

товар аквакультурасы (товар балыкчылыгы) иминләштерелгән объектлары са-

ны. 

12. Министрлык Татарстан Республикасы бюджеты акчасы белән баш эш 

итүче булып тора һәм Федераль казначылыкның Татарстан Республикасы буенча 

идарәсендә ачылган шәхси счетыннан иминият оешмасының кредит оешмасында 

ачылган исәп-хисап счетына субсидия бирү турында карар кабул ителгәннән соң эш 

көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә акча күчерүне гамәлгә ашыра. 

Министрлык тарафыннан иминләштерүченең исәп-хисап счетына субсидияләр 

күчерү өчен нигез булып авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүче гаризасы һәм 

исәп-хисап ясау белешмәсе тора. 

13. Бирелгән субсидияләр, Министрлык һәм вәкаләтле дәүләт финанс 

тикшерүендә тоту органы тарафыннан үткәрелгән тикшерүләр фактлары буенча бу 

Тәртип һәм субсидия бирү турындагы килешүдә билгеләнә торган тәртипне һәм 

шартларны бозу фактлары ачыкланган очракта, шулай ук субсидия бирү 
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нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешелмәгән очракта, Идарәнең тиешле таләбен 

алган көннән 60 көн эчендә Татарстан Республикасы бюджеты кеременә бюджет 

законы нигезендә кире кайтарылырга тиеш. 

14. Бу Тәртипнең 13 пунктында күрсәтелгән акчаны Татарстан Республикасы 

бюджеты керемнәренә ирекле рәвештә кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар 

Министрлык тарафыннан законнар нигезендә мәҗбүри тәртиптә түләттерелергә 

тиеш. 

15. Министрлык һәм дәүләт финанс тикшерүендә тоту органнары субсидияләр 

алучыларның субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәвен 

тикшерүне законнар нигезендә гамәлгә ашыра. 

16. Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр тарафыннан Министрлыкка 

һәм алучылар тарафыннан Идарәләргә кертелә торган документларның дөреслеге 

өчен җаваплылык тиешле вазыйфаи затларга һәм җитәкчеләргә йөкләнә. 

17. Бюджет акчасын файдалануны тикшерүдә тоту Министрлык тарафыннан 

гамәлгә ашырыла. 

 

___________________________________ 

 

 


