
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 ел, 20 сентябрь 861 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Юридик затларга 

сәламәтлек саклау өлкәсендә чаралар 

(семинарлар, форумнар, конгресслар, 

конференцияләр, киңәшмәләр, симпо-

зиумнар, съездлар) үткәрүгә бәйле булган 

чыгымнарны каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр 

бирү тәртибен раслау турында» 2015 ел, 

21 гыйнвар, 27 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Юридик затларга 

сәламәтлек саклау өлкәсендә чаралар (семинарлар, форумнар, конгресслар, 

конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар) үткәрүгә бәйле булган 

чыгымнарны каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында» 2015 ел, 21 гыйнвар, 27 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 20 гыйнвар, 25 нче; 2017 ел,                

21 март, 167 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 1113 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Юридик затларга сәламәтлек саклау өлкәсендә чаралар (семинарлар, 

форумнар, конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар, 

тренинглар, саммитлар) үткәрүгә бәйле булган чыгымнарны каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»; 

карарның преамбуласын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы Бюджет 

кодексы нигезендә һәм юридик затларның сәламәтлек саклау өлкәсендә чаралар 

(семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, 
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съездлар, тренинглар, саммитлар) үткәрүгә бәйле булган чыгымнарын каплау 

максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:»; 

1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу карарга теркәлгән Юридик затларга сәламәтлек саклау өлкәсендә 

чаралар (семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, 

симпозиумнар, съездлар, тренинглар, саммитлар) үткәрүгә бәйле булган 

чыгымнарны каплау өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибен расларга.»; 

әлеге карар белән расланган Юридик затларга сәламәтлек саклау өлкәсендә 

чаралар (семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, 

симпозиумнар, съездлар) үткәрүгә бәйле булган чыгымнарны каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибендә: 

исемендә «(семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, 

киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар)» сүзләрен «(семинарлар, форумнар, 

конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар, тренинглар, 

саммитлар)» сүзләренә алыштырырга;  

1 нче пунктта «(семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, 

киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар)» сүзләрен «(семинарлар, форумнар, 

конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар, тренинглар, 

саммитлар)» сүзләренә алыштырырга;  

2 нче пунктта «(семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, 

киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар)» сүзләрен «(семинарлар, форумнар, 

конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар, тренинглар, 

саммитлар)» сүзләренә алыштырырга;  

әлеге Тәртипкә теркәлгән Юридик затларга сәламәтлек саклау өлкәсендә 

чаралар (семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, 

симпозиумнар, съездлар) үткәрүгә бәйле булган чыгымнарны каплау өчен субсидия 

күләмен исәпләү методикасында: 

исемендә «(семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, 

киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар)» сүзләрен «(семинарлар, форумнар, 

конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар, тренинглар, 

саммитлар)» сүзләренә алыштырырга;  

1 нче пунктта «(семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, 

киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар)» сүзләрен «(семинарлар, форумнар, 

конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар, тренинглар, 

саммитлар)» сүзләренә алыштырырга;  

2 нче пунктта «(семинарлар, форумнар, конгресслар, конференцияләр, 

киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар)» сүзләрен «(семинарлар, форумнар, 

конгресслар, конференцияләр, киңәшмәләр, симпозиумнар, съездлар, тренинглар, 

саммитлар)» сүзләренә алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


