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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан 

Республикасында физик культура-

сәламәтләндерү һәм спорт чараларын 

оештыру һәм үткәрү өчен спорт 

объектларын бирү белән бәйле юридик 

затларның чыгымнарын финанслар белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен 

раслау турында» 2019 ел, 28 февраль, 142 

нче карары белән расланган Татарстан 
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Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

5 пунктта:  

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«командировка чыгымнарын түләү;»;  

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«чараларны оештыру һәм үткәрү өчен җир кишәрлекләрен, спорт 

объектларын, шулай ук техник чараларны арендалау;»;  

сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«җитәкчелек, инженер-техник һәм очучы составны, шулай ук очучы 

белгечләрне укыту, әзерләү, яңадан әзерләү;»;  

егерменче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«транспорт һәм техник чараларны ремонтлау, шулай ук чаралар үткәрү өчен 

җиһазлар, комплектлау, запас өлешләр, чыгым материаллары сатып алу һәм 

урнаштыру;»;  

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

«милек комплексы эшчәнлеген тәэмин итү өчен транспорт чыгымнары;»;  

15 пунктта:  

икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«С = Зfks + Зkomand + Зnalog + Зarend + Зss + Зfot + Зkvalif + Зkommun + Зimuch + Зstrah + Зmed + Зpteh+ 

+Зgsm + Зub + Зohr + Зbezop + Зsv + Зenergo + Зoborud + Зkrem + Зblag + Зobsl + Зeko + Зpit + Зhoz + 

+Зkanz + Зtrans,»; 

 

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Зkomand – командировка чыгымнарын түләү;»;  

сигезенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Зarend – чараларны оештыру һәм үткәрү өчен җир кишәрлекләрен, спорт 

объектларын, шулай ук техник чараларны арендалау;»;  

унберенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Зkvalif – җитәкчелек, инженер-техник һәм очучы составны, шулай ук очучы 

белгечләрне укыту, әзерләү, яңадан әзерләү;»;  

егерме өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«Зoborud – транспорт һәм техник чараларны ремонтлау, шулай ук чаралар үткәрү 

өчен җиһазлар, комплектлау, запас өлешләр, чыгым материаллары сатып алу һәм 

урнаштыру;»;  

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:  

«Зtrans – милек комплексы эшчәнлеген тәэмин итү өчен транспорт 

чыгымнары;». 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


