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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының икътисадый зоналарында 

коммерциячел булмаган оешмаларның 

муниципальара ресурс үзәкләре эшләвенә 

бәйле чыгымнарны финанслар белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр 

бирү тәртибен һәм Татарстан 

Республикасы коммерциячел булмаган 

оешмаларының мәгълүмати порталын 

тәэмин итүгә бәйле чыгымнарны 

финанслар белән тәэмин итү өчен 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән субсидияләр бирү тәртибен 

раслау турында» 2017 ел, 5 июнь, 339 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сының икътисадый зоналарында коммерциячел булмаган оешмаларның 

муниципальара ресурс үзәкләре эшләвенә бәйле чыгымнарны финанслар белән 

тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр 

бирү тәртибен һәм Татарстан Республикасы коммерциячел булмаган оешмаларының 

мәгълүмати порталын тәэмин итүгә бәйле чыгымнарны финанслар белән тәэмин итү 

өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында» 2017 ел, 5 июнь, 339 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 ел, 22 май, 429 нчы карары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

преамбулада «2020» саннарын «2021» саннарына алыштырырга; 
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әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының икътисадый 

зоналарында коммерциячел булмаган оешмаларның муниципальара ресурс үзәкләре 

эшләвенә бәйле чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибендә: 

2 нче пунктта «2020» саннарын «2021» саннарына алыштырырга; 

3 нче пунктның җиденче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«коммерциячел булмаган оешма башка норматив хокукый актлар нигезендә 

әлеге Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 

бюджетыннан акча алучы булмаска тиеш.»; 

5 нче пунктта: 

җиденче абзацта «пунктында» сүзен «пунктының икенче, дүртенче, алтынчы 

һәм җиденче абзацларында» сүзләренә алыштырырга; 

сигезенче абзац үз көчен югалткан дип танырга; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына үтәү вакыты Россия 

Федерациясе законнары нигезендә башланган салымнар, җыемнар һәм башка 

мәҗбүри түләүләр буенча бурычлар, шулай ук Татарстан Республикасы бюджеты 

алдында үз вакытында түләнмәгән бурычлар булмауны раслый торган документны  

вәкаләтле орган ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша соратып ала.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы коммерциячел булмаган 

оешмаларының мәгълүмати порталын тәэмин итүгә бәйле чыгымнарны финанслар 

белән тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

субсидияләр бирү тәртибендә: 

2 нче пунктта «2020» саннарын «2021» саннарына алыштырырга; 

3 нче пунктның җиденче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«коммерциячел булмаган оешма башка норматив хокукый актлар нигезендә 

әлеге Тәртипнең 2 нче пунктында күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы 

бюджетыннан акча алучы булмаска тиеш.»; 

5 нче пунктта: 

җиденче абзацта «пунктында» сүзен «пунктының икенче, дүртенче, алтынчы 

һәм җиденче абзацларында» сүзләренә алыштырырга; 

сигезенче абзац үз көчен югалткан дип танырга; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына үтәү вакыты Россия 

Федерациясе законнары нигезендә башланган салымнар, җыемнар һәм башка 

мәҗбүри түләүләр буенча бурычлар, шулай ук Татарстан Республикасы бюджеты 

алдында үз вакытында түләнмәгән бурычлар булмауны раслый торган документны 

вәкаләтле орган ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша соратып ала.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


