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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Дәүләт гаилә сәясәте 

өлкәсендә чаралар оештыру һәм үткәрү, 

гаилә кыйммәтләрен популярлаштыру 

өлкәсендә чараларны оештыру һәм үткәрү 

белән бәйле чыгымнарны финанс белән 

тәэмин итү (каплау) максатларында 

коммерциячел булмаган оешмаларга 

(дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә 

субсидияләрдән тыш) Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

субсидияләр бирү тәртибен раслау 

турында» 2018 ел, 21 ноябрь, 1032 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Дәүләт гаилә сәясәте 

өлкәсендә чаралар оештыру һәм үткәрү, гаилә кыйммәтләрен популярлаштыру 

өлкәсендә чараларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс белән 

тәэмин итү (каплау) максатларында коммерциячел булмаган оешмаларга (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләренә субсидияләрдән тыш) Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2018 ел, 21 

ноябрь, 1032 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Дәүләт гаилә сәясәте өлкәсендә чаралар оештыру 

һәм үткәрү, гаилә кыйммәтләрен популярлаштыру өлкәсендә чараларны оештыру һәм 

үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итү (каплау) максатларында 

коммерциячел булмаган оешмаларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә 

субсидияләрдән тыш) Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

субсидияләр бирү тәртибендә: 
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4 пунктның бишенче абзацында «банкротлык» сүзен «аларга карата банкротлык 

процедурасы кертелмәгән, аларның эшчәнлеге Россия Федерациясе законнарында 

каралган тәртиптә туктатылмаган» сүзләренә алмаштырырга; 

5 пунктның җиденче абзацында «банкротлык» сүзен «аларга карата банкротлык 

процедурасы кертелмәгән, аларның эшчәнлеге Россия Федерациясе законнарында 

каралган тәртиптә туктатылмаган» сүзләренә алмаштырырга; 

10 пунктка түбәндәге эчтәлекле яңа абзац өстәргә: 

«тапшырылган документларның әлеге Тәртипнең 5 һәм 7 пунктлары белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килмәве.»; 

12 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«субсидия бирү нәтиҗәсенең әһәмияте;»;  

җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«субсидия бирү нәтиҗәсенә ирешү турында хисап бирү сроклары һәм формасы, 

субсидия алучыга өстәмә хисап бирү сроклары һәм формалары;»; 

түбәндәге эчтәлекле 12.1 пункт өстәргә: 

«12.1. Кирәк булганда, Идарә субсидия алучы белән килешүгә өстәмә килешү 

төзи, шул исәптән килешүне өзү турында өстәмә килешү, Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнгән типлаштырылган форма нигезендә.»; 

түбәндәге эчтәлекле 14.1 пункт өстәргә: 

«14.1. Субсидия бирүнең нәтиҗәсе булып дәүләт гаилә сәясәте өлкәсендә 

чаралар үткәрү, килешүдә билгеләнгән бер елдан да ким булмаган санда гаилә 

кыйммәтләрен популярлаштыру тора.»;  

16 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«16. Субсидия алучылар Идарәгә субсидияләр бирү елыннан соң килә торган 

елның 1 февраленә кадәр әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә субсидия бирү нәтиҗәсе 

зурлыгына ирешү турында хисап тапшыралар.»; 

18 пунктта: 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«билгеләнгән срокта субсидия бирү нәтиҗәләренең зурлыгына ирешү турында 

хисап тапшыру тәртибе;»;  

алтынчы абзацта «нәтиҗәлелек күрсәткечләре» сүзләрен «нәтиҗә» сүзенә 

алмаштырырга;  

әлеге Тәртипкә кушымта өстәргә (теркәлгән); 

әлеге карар белән расланган Дәүләт гаилә сәясәте өлкәсендә чаралар оештыру 

һәм үткәрү, гаилә кыйммәтләрен популярлаштыру өлкәсендә чараларны оештыру һәм 

үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итү (каплау) максатларында 

коммерциячел булмаган оешмаларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләренә 

субсидияләрдән тыш) Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

субсидияләр бирү тәртибендә: 

4 пунктның бишенче абзацында «банкротлык» сүзен «аларга карата банкротлык 

процедурасы кертелмәгән, аларның эшчәнлеге Россия Федерациясе законнарында 

каралган тәртиптә туктатылмаган» сүзләренә алмаштырырга; 
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5 пунктның сигезенче абзацында «банкротлык» сүзен «аларга карата 

банкротлык процедурасы кертелмәгән, аларның эшчәнлеге Россия Федерациясе 

законнарында каралган тәртиптә туктатылмаган» сүзләренә алмаштырырга; 

8 пунктка түбәндәге эчтәлекле яңа абзац өстәргә: 

«тапшырылган документларның әлеге Тәртипнең 5 һәм 6 пунктлары белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килмәве.»; 

10 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«субсидия бирү нәтиҗәсенең әһәмияте;»;  

җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«субсидия бирү нәтиҗәсенә ирешү турында хисап бирү сроклары һәм формасы, 

субсидия алучыга өстәмә хисап бирү сроклары һәм формалары;»; 

түбәндәге эчтәлекле 10.1 пункт өстәргә: 

«10.1. Кирәк булганда, Идарә Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

тарафыннан билгеләнгән типлаштырылган форма нигезендә килешүгә өстәмә 

килешү, шул исәптән килешүне өзү турында өстәмә килешү төзи.»; 

түбәндәге эчтәлекле 12.1 пункт өстәргә: 

«12.1. Субсидия бирүнең нәтиҗәсе булып дәүләт гаилә сәясәте өлкәсендә 

чаралар үткәрү, килешүдә билгеләнгән санда гаилә кыйммәтләрен популярлаштыру 

тора.»; 

14 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14. Субсидия алучылар Идарәгә субсидияләр бирү елыннан соң килә торган 

елның 1 февраленә кадәр әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә субсидия бирү нәтиҗәсе 

зурлыгына ирешү турында хисап тапшыралар.»; 

16 пунктта: 

дүртенче абзацта «билгеләнгән срокта субсидияне файдалану турында» 

сүзләрен «субсидия бирү нәтиҗәсе зурлыгына ирешү турында» сүзләренә 

алмаштырырга; 

бишенче абзацта «куллану нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» сүзләрен «бирү 

нәтиҗәләре» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге Тәртипкә кушымта өстәргә (теркәлгән). 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                    Р.К.Нигъмәтуллин 

 



Дәүләт гаилә сәясәте өлкәсендә 

чаралар оештыру һәм үткәрү, гаилә 

кыйммәтләрен популярлаштыру 

өлкәсендә чараларны оештыру һәм 

үткәрү белән бәйле чыгымнарны 

финанс белән тәэмин итү (каплау) 

максатларында коммерциячел 

булмаган оешмаларга (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләренә 

субсидияләрдән тыш) Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибенә кушымта  

 

 

      Форма 

 

«___»________ 20___ ел торышы буенча субсидия бирү нәтиҗәләренә ирешү 

турында хисап  

 

Коммерциячел булмаган оешманың исеме: ____________________ 

Вакытлылык: ________________________ 

 
 

Т/с Нәтиҗә 

исеме  

ОКЕИ буенча үлчәү 

берәмлеге  

Нәти-

җәнең 

план 

мәгъ-

нәсе  

 

Хисап 

датасына 

ирешел-

гән 

күрсәткеч 

План 

үтәү 

про-

центы 

Тайпылу-

ның 

сәбәбе исеме код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Коммерциячел булмаган оешма  

җитәкчесе (вәкаләтле зат) ___________  _________  __________________ 
                                                         (вазыйфа)           (имза)            (имзаны киңәйтү) 

 

 Үтәүче     _____________ ____________________ ___________ 
                             (вазыйфа)                    (Ф.И.Ат.ис.)                (телефон) 

 

 «___» _________ 20___ ел 

 

____________________ 
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Дәүләт гаилә сәясәте өлкәсендә 

чаралар оештыру һәм үткәрү, гаилә 

кыйммәтләрен популярлаштыру 

өлкәсендә чараларны оештыру һәм 

үткәрү белән бәйле чыгымнарны 

финанс белән тәэмин итү (каплау) 

максатларында коммерциячел 

булмаган оешмаларга (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләренә 

субсидияләрдән тыш) Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибенә кушымта  

 

 

      Форма 
 

«___»________ 20___ ел торышы буенча субсидия бирү нәтиҗәләренә ирешү 

турында хисап  

 

Коммерциячел булмаган оешманың исеме: ____________________ 

Вакытлылык: ________________________ 

 
 

Т/с Нәтиҗә 

исеме  

ОКЕИ буенча үлчәү 

берәмлеге  

Нәти-

җәнең 

план 

мәгъ-

нәсе  

 

Хисап 

датасына 

ирешел-

гән 

күрсәткеч 

План 

үтәү 

про-

центы 

Тайпылу-

ның 

сәбәбе исеме код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Коммерциячел булмаган оешма  

җитәкчесе (вәкаләтле зат) ___________  _________  __________________ 
                                                         (вазыйфа)            (имза)            (имзаны киңәйтү) 

 

 Үтәүче     _____________ ____________________ ___________ 
                             (вазыйфа)                    (Ф.И.Ат.ис.)                 (телефон) 

 

 «___» _________ 20___ ел 

_________________________ 
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