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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республика-
сында кече һәм урта эшмәкәрлекне 
үстерүгә булышлык күрсәтү, эшмәкәрлек 
мәнфәгатьләрен яклау һәм эшмәкәрлек 
эшчәнлеген популярлаштыру максат-
ларында коммерциячел булмаган 
оешмаларга инвестицион климатны 
яхшрытуга, инвестицияләр җәлеп итүгә 
һәм халыкара элемтәләрне үстерүгә 
юнәлдерелгән форумнар, күргәзмәләр, 
конгресслар, конференцияләр, җыеннар, 
семинарлар, «түгәрәк өстәлләр», шулай ук 
комиссия утырышларында катнашу, 
оештыру һәм үткәрү белән бәйле 
чыгымнарын каплауга Татарстан 
Республикасы бюджетыннан субсидияләр 
бирү тәртибен раслау турында» 2017 ел, 
22 июль, 515 нче карарына үзгәрешләр 
кертү хакында 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә булышлык күрсәтү, 
эшмәкәрлек мәнфәгатьләрен яклау һәм эшмәкәрлек эшчәнлеген популярлаштыру 
максатларында коммерциячел булмаган оешмаларга инвестицион климатны 
яхшрытуга, инвестицияләр җәлеп итүгә һәм халыкара элемтәләрне үстерүгә 
юнәлдерелгән форумнар, күргәзмәләр, конгресслар, конференцияләр, җыеннар, 
семинарлар, «түгәрәк өстәлләр», шулай ук комиссия утырышларында катнашу, 
оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2017 ел, 22 июль, 515 
нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 10 
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сентябрь, 764 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «семинарлар,» сүзеннән соң «стратегик сессияләр,» сүзләрен 

өстәргә; 

1 пунктта «семинарлар,» сүзеннән соң «стратегик сессияләр,» сүзләрен 

өстәргә; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерүгә булышлык күрсәтү, эшмәкәрлек мәнфәгатьләрен яклау һәм 

эшмәкәрлек эшчәнлеген популярлаштыру максатларында коммерциячел булмаган 

оешмаларга инвестицион климатны яхшрытуга, инвестицияләр җәлеп итүгә һәм 

халыкара элемтәләрне үстерүгә юнәлдерелгән форумнар, күргәзмәләр, конгресслар, 

конференцияләр, җыеннар, семинарлар, «түгәрәк өстәлләр», шулай ук комиссия 

утырышларында катнашу, оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарын каплауга 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

исемендә «семинарлар,» сүзеннән соң «стратегик сессияләр,» сүзләрен 

өстәргә; 

1 пунктта «семинарлар,» сүзеннән соң «стратегик сессияләр,» сүзләрен 

өстәргә; 

5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5. Субсидияләр алу өчен коммерциячел булмаган оешмалар Министрлыкка 

түбәндәге документларны тапшыралар: 

әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта нигезендә форма буенча субсидия алу өчен 

гариза; 

әлеге Тәртипнең 1 нче пунктында күрсәтелгән чараны үткәрү программасы; 

әлеге Тәртипнең 1 нче пунктында күрсәтелгән чарада катнашучылар исемлеге; 

Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүгә ярдәм итү, 

эшкуарларның мәнфәгатьләрен яклау һәм эшкуарлык эшчәнлеген популярлаштыру 

максатларында, финанс-икътисадый нигезләү кушымтасы белән расланган 

форумнар, күргәзмәләр, конгресслар, конференцияләр, семинарлар, семинарлар, 

стратегик сессияләр, «түгәрәк өстәлләр», шулай ук инвестицион климатны 

яхшыртуга, инвестицияләр җәлеп итүгә һәм халыкара элемтәләрне үстерүгә 

юнәлдерелгән комиссияләр утырышларын уздыруга чыгымнар сметасы, 

чыгымнарның, шулай ук аны алу чыганагының (счетлар, товар һәм хезмәт 

күрсәтүләр белән тәэмин итүчеләрнең коммерция тәкъдимнәре, җитештерүче 

оешмаларның бәяләре турында мәгълүмат, дәүләт статистикасы органнарында, 

шулай ук массакүләм мәгълүмат чараларында һәм махсус әдәбиятта, «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә җитештерүчеләрнең һәм тәэмин 

итүчеләрнең рәсми сайтларын да кертеп, булган бәяләр дәрәҗәсе турында 

мәгълүмат»); 

әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән юнәлешләр буенча (шул исәптән 

әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән чараларны катнашу, оештыру һәм үткәрү 

белән бәйле чыгымнарны раслаучы килешүләр, түләү йөкләмәләре, накладной, 

счетлар, счет-фактуралар, башкарылган эшләр актлары күчермәләре) документлар 

күчермәләре; 
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әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән чараны катнашу, оештыру һәм 

үткәрү белән бәйле чыгымнарны раслаучы документлар реестры; 

коммерцияле булмаган оешманың гамәлгә кую документлары, шулай ук 

аларга карата барлык үзгәрешләр турында документлар күчермәләре; 

субсидия алучының җитәкчесе һәм баш бухгалтеры кул куйган белешмә 

коммерцияле булмаган оешманың әлеге Тәртипнең 3 пунктында билгеләнгән 

таләпләргә туры килүе турында. 

Документларны субсидия алучылар кәгазь чыганакта яки электрон рәвештә 

кертә. 

Күрсәтелгән белешмәләрнең дөрес булмавы өчен субсидия алучылар Россия 

Федерациясе законнары нигезендә җаваплы.»; 

12 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Килешүдә түбәндәгеләр күздә тотыла:  

субсидия күләме, аның максатчан билгеләнеше; 

чаралар катнашу, оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнар төрләре; 

субсидияне күчерү тәртибе; 

чараның катнашуына, оештырылуына һәм уздыруына бәйле чыгымнар 

турында хисап бирү формасы һәм тәртибе, әлеге Тәртипкә 2 нче кушымта 

нигезендә, чаралар катнашу, оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны 

раслаучы документлар күчермәләрен (шул исәптән шартнамәләр, түләү 

йөкләмәләре, накладные, счет-фактуралар, башкарылган эшләр актлары 

күчермәләре) кушып; 

субсидия алучының субсидия алучы тарафыннан субсидия алучы тарафыннан 

бирелә торган шартларның, максатларның һәм тәртипләрнең үтәлешен тикшерүне 

Министрлык һәм дәүләт финанс тикшерүе органнары тарафыннан тормышка 

ашыруга ризалыгы (дәүләт корпорацияләреннән һәм компанияләреннән тыш); 

югары технологияле чит ил җиһазларын, чималын һәм комплектлау 

әйберләрен сатып алганда (җибәргәндә) Россия Федерациясенең валюта законнары 

нигезендә гамәлгә ашырыла торган операцияләрдән, шулай ук әлеге Тәртиптә 

билгеләнгән әлеге акчаларны бирү максатларына ирешүгә бәйле башка 

операцияләрдән тыш, алынган чит ил валютасы акчалары исәбеннән сатып алуны 

тыю; 

кабул ителгән йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен субсидия 

алучының җаваплылыгы»; 

14 пунктның өченче абзацында «фактларны ачыклау» сүзләрен «тикшерү 

фактлары буенча ачыклау» сүзләренә алмаштырырга; 

15 пункт үз көчен югалткан дип танырга; 

әлеге Тәртипкә 1 нче һәм 2 нче кушымталар өстәргә (карарга теркәләләр). 

 

 
 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры                  А.В.Песошин 


