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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Юридик затларның 

яшьләр сәясәте, яшьләргә хәрби-

патриотик тәрбия бирү һәм аларны хәрби 

хезмәткә чакырганга кадәр әзерләү 

өлкәсендә чаралар, массакүләм мәдәни 

чаралар, шул исәптән Татарстан 

Республикасы халкы өчен бәйрәмнәр һәм 

социаль юнәлештәге башка чаралар 

оештыруга, үткәрүгә һәм аларда 

катнашуга бәйле булган чыгымнарын 

финанслар белән тәэмин итү (каплау) өчен 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибен раслау 

турында» 2018 ел,     28 сентябрь, 870 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Юридик затларның 

яшьләр сәясәте, яшьләргә хәрби-патриотик тәрбия бирү һәм аларны хәрби хезмәткә 

чакырганга кадәр әзерләү өлкәсендә чаралар, массакүләм мәдәни чаралар, шул 

исәптән Татарстан Республикасы халкы өчен бәйрәмнәр һәм социаль юнәлештәге 

башка чаралар оештыруга, үткәрүгә һәм аларда катнашуга бәйле булган 

чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү (каплау) өчен Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2018 ел, 28 сентябрь, 

870 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 27 

март, 223 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

карар исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  



2 
 

«Юридик затларның яшьләр сәясәте, яшьләргә хәрби-патриотик тәрбия бирү 

һәм аларны хәрби хезмәткә чакырганга кадәр әзерләү өлкәсендә чаралар, 

массакүләм мәдәни чаралар, шул исәптән Татарстан Республикасы халкы өчен 

бәйрәмнәр һәм социаль юнәлештәге башка чаралар оештыруга, үткәрүгә һәм аларда 

катнашуга бәйле булган чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү (каплау) өчен 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау 

турында»; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу карарга теркәлгән Юридик затларның яшьләр сәясәте, авыл яшьләренең 

социаль һәм икътисади активлыгын арттыру буенча, яшьләргә хәрби-патриотик 

тәрбия бирү һәм аларны хәрби хезмәткә чакырганга кадәр әзерләү өлкәсендә 

чаралар, массакүләм мәдәни чаралар, шул исәптән Татарстан Республикасы халкы 

өчен бәйрәмнәр һәм социаль юнәлештәге башка чаралар оештыруга, үткәрүгә һәм 

аларда катнашуга бәйле булган чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү (каплау) 

өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен расларга»;  

әлеге карар белән расланган Юридик затларның яшьләр сәясәте, яшьләргә 

хәрби-патриотик тәрбия бирү һәм аларны хәрби хезмәткә чакырганга кадәр әзерләү 

өлкәсендә чаралар, массакүләм мәдәни чаралар, шул исәптән Татарстан 

Республикасы халкы өчен бәйрәмнәр һәм социаль юнәлештәге башка чаралар 

оештыруга, үткәрүгә һәм аларда катнашуга бәйле булган чыгымнарын финанслар 

белән тәэмин итү (каплау) өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр 

бирү тәртибендә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Юридик затларның яшьләр сәясәте, авыл яшьләренең социаль һәм икътисади 

активлыгын арттыру буенча, яшьләргә хәрби-патриотик тәрбия бирү һәм аларны 

хәрби хезмәткә чакырганга кадәр әзерләү өлкәсендә чаралар, массакүләм мәдәни 

чаралар, шул исәптән Татарстан Республикасы халкы өчен бәйрәмнәр һәм социаль 

юнәлештәге башка чаралар оештыруга, үткәрүгә һәм аларда катнашуга бәйле булган 

чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү (каплау) өчен Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе»; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу Тәртип Юридик затларның яшьләр сәясәте, авыл яшьләренең социаль 

һәм икътисади активлыгын арттыру буенча, яшьләргә хәрби-патриотик тәрбия бирү 

һәм аларны хәрби хезмәткә чакырганга кадәр әзерләү өлкәсендә чаралар, 

массакүләм мәдәни чаралар, шул исәптән Татарстан Республикасы халкы өчен 

бәйрәмнәр һәм социаль юнәлештәге башка чаралар оештыруга, үткәрүгә һәм аларда 

катнашуга бәйле булган чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү (каплау) өчен 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр (алга таба – чаралар, 

субсидияләр) бирү механизмын билгели.». 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


