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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2017 елда гражданлык 

җәмгыятен үстерүгә Россия Федерациясе 

Президенты грантларын бирү өчен 2018 елда 

Татарстан Республикасында мигрантларны 

социаль адаптацияләү һәм интеграцияләү 

буенча социаль әһәмиятле проектларны 

тормышка ашыруны гамәлгә ашыручы һәм 

гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүдә 

катнашучы, кеше һәм граждан хокукларын һәм 

ирекләрен саклау өлкәсендә проектларны һәм 

социаль әһәмиятле проектларны тормышка 

ашыручы коммерциягә карамаган хөкүмәтнеке 

булмаган оешмалар арасында конкурста 

җиңүчеләр булып торучы коммерциягә 

карамаган хәйрия оешмаларына Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидия бирү 

кагыйдәләрен раслау турында» 2018 ел, 5 май, 

322 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елда гражданлык 

җәмгыятен үстерүгә Россия Федерациясе Президенты грантларын бирү өчен 2018 

елда Татарстан Республикасында мигрантларны социаль адаптацияләү һәм 

интеграцияләү буенча социаль әһәмиятле проектларны тормышка ашыруны гамәлгә 

ашыручы һәм гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүдә катнашучы, кеше һәм 

граждан хокукларын һәм ирекләрен саклау өлкәсендә проектларны һәм социаль 

әһәмиятле проектларны тормышка ашыручы коммерциягә карамаган хөкүмәтнеке 

булмаган оешмалар арасында конкурста җиңүчеләр булып торучы коммерциягә 

карамаган хәйрия оешмаларына Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия 
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бирү кагыйдәләрен раслау турында» 2018 ел, 5 май, 322 нче карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «2018 елда» сүзләрен – «2019 елда» сүзләренә, «2017 елда» сүзләрен 

«2018 елда» сүзләренә алыштырырга; 

преамбулада «Россия Федерациясе Президентының «2017 елда гражданлык 

җәмгыяте институтларын үстерүдә катнашучы, кеше һәм граждан хокукларын һәм 

ирекләрен саклау өлкәсендә проектларны һәм социаль әһәмиятле проектларны 

тормышка ашыручы коммерциягә карамаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларны 

дәүләт ярдәме белән тәэмин итү турында» 2017 ел, 3 апрель, пб-93 нче боерыгы 

нигезендә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

1 нче пунктта «2018 елда» сүзләрен – «2019 елда» сүзләренә, «2017 елда» 

сүзләрен «2018 елда» сүзләренә алыштырырга; 

2 нче пунктта «2018 елның 1 гыйнварыннан» сүзләрен «2019 елның                    

1 гыйнварыннан» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган 2017 елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә 

Россия Федерациясе Президенты грантларын бирү өчен 2018 елда Татарстан 

Республикасында мигрантларны социаль адаптацияләү һәм интеграцияләү буенча 

социаль әһәмиятле проектларны тормышка ашыруны гамәлгә ашыручы һәм 

гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүдә катнашучы, кеше һәм граждан 

хокукларын һәм ирекләрен саклау өлкәсендә проектларны һәм социаль әһәмиятле 

проектларны тормышка ашыручы коммерциягә карамаган хөкүмәтнеке булмаган 

оешмалар арасында конкурста җиңүчеләр булып торучы коммерциягә карамаган 

хәйрия оешмаларына Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү 

кагыйдәләрендә: 

исемендә «2018 елда» сүзләрен – «2019 елда» сүзләренә, «2017 елда» сүзләрен 

«2018 елда» сүзләренә алыштырырга; 

1 нче пунктта «2018 елда» сүзләрен  «2019 елда» сүзләренә алыштырырга; 

3 нче пунктта «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2017 елда гражданлык 

җәмгыяте институтларын үстерүдә катнашучы, кеше һәм граждан хокукларын һәм 

ирекләрен саклау өлкәсендә проектларны һәм социаль әһәмиятле проектларны 

тормышка ашыручы коммерциягә карамаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларны 

дәүләт ярдәме белән тәэмин итү турында» 2017 ел, 3 апрель, пб-93 нче боерыгы 

нигезендә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

7 нче пунктта «2018 елның 1 июненнән дә соңга калмыйча» сүзләрен                     

«2019 елның 1 июненнән дә соңга калмыйча» сүзләренә алыштырырга; 

8 нче пунктның өченче абзацында «2018 елның 1 июненнән соң» сүзләрен  

«2019 елның 1 июненнән соң» сүзләренә алыштырырга; 
9 нчы пунктның икенче абзацында «вакытларын һәм формасын» сүзләрен  

«тәртибен, вакытларын һәм формасын » сүзләренә алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


