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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ “Авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэргэ алмыйча калган керемнэрен каплауга Татарстан 
Республикасы бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибе турында” 2010 елньщ 
10 сентябрендэге 1593-р номерлы курсэтмэсен утэу максатыннан 
б о е р ы к  би рэм :

1. Кушымта итеп бирелгэн тубэндэгелэрне расларга:
Балалар ашамлыгын житештеру ечен сет китеруче авыл хужалыгы 

товарларын жнтештеручелэргэ алмыйча калган керемнэрен каплауга 2017 елда 
Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялэр биру тэртибен;

сет эшкэрту предприятиесенэ балалар ашамлыгын житештеру ечен 
сатылган чимал сетнен базар бэясе белэн тегэл билгелэнгэн бэясе арасындагы 
аерманы компенсациялэугэ субсидия биру гаризасы формасын;

балалар ашамлыгын житештеру ечен сет китеруче авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэргэ базар бэясе белэн тегэл билгелэнгэн бэя 
арасындагы аерманы каплауга субсидиялэр тулэу ечен бирелергэ тиешле бюджет 
акчалары турында исэп-хисап белешмэсе формасын;

балалар ашамлыгын житештеру ечен сет китеруче авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэргэ базар бэясе белэн тегэл билгелэнгэн бэя 
арасындагы аерманы каплауга кучерелгэн субсидиялэр буенча бюджет акчаларын 
куллану турында хисап формасын.

2. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгыныц (алга таба -  Министрлык) азык-телек базарын устеру булеге 
башлыгы Е.А. Рещиковка Министрлыкныц азык-телек базарын устеру булеге 
хезмэткэрлэренец балалар ашамлыгын житештеру ечен чимал сет китеруче авыл 
хужалыгы товарларын житештеручелэрдэн балалар ашамлыгын житештеру ечен



сет китеруче авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ базар 
бэясе белэн тегэл билгелэнгэн бэя арасындагы аерманы каплауга кучерелгэн 
субсидиялэр тулэу ечен бирелергэ тиешле бюджет акчалары турында исэп-хисап 
белешмэлэрен, сет китеру шартнамэлэрен, счет-фактураларны, товар-транспорт 
накладнойларын Ьэм балалар ашамлыгын житештеруче таныклаган реестрны 
декада саен кабул итуен тээмин итэргэ.

3. Министрлыкныц финанслау булеге башлыгы М.А. Мэхмутовка “2017 
елга, 2018 Ьэм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 
турында” 2016 елныц 28 ноябрендэге 93-TP3 номерлы Татарстан Республикасы 
Законы нигезендэ авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ субсидиялэрне 
уз вакытында кучеруне тээмин итэргэ.

4. Элеге боерыкньщ утэлешен тикшереп торуны министрныц беренче 
урынбасары H.JI. Титовка йеклэргэ.

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры
урынбасары -  министр М.Г. Эхмэтов
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09. Of- ЮИълныц ̂ Ц»юмерлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн 
расланды

Балалар ашамлыгын житештеру ечен сет китеруче авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэргэ алмыйча калган керемнэрен каплауга 

2017 елда Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялэр биру
тэртибе

1.Элеге Тэртип Евразия икътисад комиссиясе Советыныц “Сет Ьэм сет 
продукциясенец куркынычсызлыгы турында” 2013 елныц 9 октябрендэге 
67 номерлы Карары белэн кабул ителгэн Таможня берлегенец техник 
регламенты талэплэренэ туры килэ торган сетне китеруче авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэргэ (алга таба -  авыл хужалыгы товарларын 
житештеручелэр) алмыйча калган керемнэрен каплауга 2017 елда субсидиялэр 
биру тэртибен билгели.

2. Субсидиялэр биру “2017 елга, 2018 Ьэм 2019 еллар план чорына 
Татарстан Республикасы бюджеты турында” Татарстан Республикасы 
Законында каралган бюджет ассигнованиелэре Ьэм элеге Тэртипнец
3 пунктында курсэтелгэн максатлар ечен Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына дип (алга таба -  Министрлык) 
расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары кысаларында гамэлгэ ашырыла.

3. Субсидиялэр биру максаты еч яшькэчэ балалар га балалар ашамлыгын 
Житештеру ечен сет китеруче авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ 
алмыйча калган керемнэрен каплаудан гыйбарэт.

4. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ субсидиялэр биру ечен 
шартларга балалар ашамлыгы продуктларын житештеру ечен ярашлы 
курсэткечлэргэ ия югары сортлы сетне бер тэулеккэ кимендэ 15 тонна 
кулэмендэ житештеру керэ.

5. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр килешу тезу 
планлаштырылган айга кадэрге айныц 1 нче числосына тубэндэге талэплэргэ 
туры килергэ тиеш:

законнарда билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн булу Ьэм уз эшчэнлеген 
Татарстан Республикасы территориясендэ алып бару;

узгэртеп оештырылу, бетерелу яки банкротлыкка чыгу стадиясендэ 
булмау Ьэм хужалык эшчэнлеген алып баруда чиклэнмэве;

Россия Федерациясе законнары нигезендэ Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларына тулэу срогы башланган салымнар, жыемнар Ьэм 
башка мэжбури тулэулэр буенча бурычлары булмау;

Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетына шул 
исэптэн башка тиешле норматив хокукый актлар нигезендэ бирелгэн 
субсидиялэрне, бюджет инвестициялэрен кире кайтару буенча тулэу вакыты
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узган бурычлар булмау, Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле 
бюджетына тулэу вакыты узган башка терле бурычлар булмау;

чит ил юридик затлары булмау, шулай ук теркэлу урыны салым салуныц 
ташламалы салым режимын бирэ торган Ьэм (яки) мондый юридик затларга 
карата финанс операциялэрен уткэргэндэ мэгълумат ачуны Ьэм бируне куз 
алдында тотмаган (офшор зоналар) дэулэтлэр Ьэм территориялэр исемлегенэ 
кертелгэн, ул Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан раслана, 
дэулэт яки территория булган чит ил юридик затларына устав (кушма) 
капиталда туры килгэн олеш барысы бергэ 50 проценттан артмаган Россия 
юридик затлары булмау;

элеге Тэртипнец 3 пунктында курсэтелгэн максатларга башка норматив 
хокукый актлар, муниципаль хокукый актлар нигезендэ Россия Федерациясе 
бюджет системасыныц тиешле бюджетыннан акча алучылар булып тормау.

6. Субсидиялэрнец кулэме оч яшькэчэ балаларга балалар ашамлыгын 
житештеру очен китерелэ торган 1 килограмм сетнец базар Ьэм тегэл куелган 
бэясе арасындагы аерма буларак билгелэнэ. 1 килограмм сеткэ тегэл куелган 
бэя Министрлык тарафыннан расланган форма буенча Министрлык Ьэм авыл 
хужалыгы товарларын житештеручелэр арасында тезелгэн балалар ашамлыгын 
Житештеру ечен сет китеру буенча килешудэ курсэтелэ.

Базар бэясе дип авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр 
тарафыннан сетнец теп кулэме жибэрелэ торган сет эшкэрту оешмаларыннан 
чыга торган югары сортлы сетнец ахыргы бэясе алына (авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэрнец сет жибэру турында документаль расланган 
белешмэлэре буенча).

Сатылган сет кулэме авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр 
тапшырган сетнец физик авырлыгы буенча билгелэнэ.

7. Субсидиялэр биру критерийлары тубэндэгелэрдэн гыйбарэт:
авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр еч яшькэчэ балаларга 

балалар ашамлыгын житештеру ечен сыйфат курсэткечлэренэ туры килэ 
торган аксымы Ьэм мае житэрлек кулэмдэ булган сетне тегэл куелган бэя 
буенча китерергэ;

кече яшьтэге балалар туклануы ечен сеттэн ясалган балалар ашамлыгы 
продукциясенец техник регламентларда билгелэнгэн талэплэргэ, шулай ук 
Таможня берлеге комиссиясенец 2011 елныц 9 декабрендэге 880 номерлы 
карары белэн расланган “Азык-телек продукциясенец куркынычсызлыгы 
турында” Таможня берлеге техник регламентыныц (TP ТС021/2011) 
8 статьясында билгелэнгэн талэплэргэ туры килуе Ьэм алар балалар 
сэламэтлеге ечен куркынычсыз булырга тиеш.

8. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр субсидия алу ечен 
Министрлыкка тубэндэге документлар тапшыра:

Министрлык раслаган форма буенча, узенец тулэу реквизитларын Ьэм 
почта адресын курсэтеп, субсидиялэр биру турында гариза;

счет-фактура;
товар-транспорт накладное;



3

балалар ашамлыгын житештеручедэн таныклатылган сет китеру 
реестры;

Министрлык раслаган форма буенча бирелергэ тиешле субсидиялэр 
турында исэп-хисап белешмэсе;

юридик затныц субсидия биру турында шартнамэ тезу планлаштырылган 
айга кадэрге айньщ 1 нче числосына Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларына тулэнергэ тиешле салымнар, жыемнар Ьэм башка мэжбури 
тулэулэр буенча тулэу вакыты чыккан бурычы булмауны раслый торган, авыл 
хужалыгы товарларын житештеруче житэкчесе (башка вэкалэтле заты) 
тарафыннан имзаланган документ;

элеге Тэртипнец 3 пунктында курсэтелгэн максатлар ечен башка 
норматив хокукый актлар, муниципаль актлар нигезендэ юридик затныц 
Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетыннан акча 
алмавын раслый торган, авыл хужалыгы товарларын житештеруче житэкчесе 
(башка вэкалэтле заты) тарафыннан имзаланган документ;

субсидия биру турында гариза биргэн кенгэ субсидия алучыга карата 
Россия Федерациясе законнарында билгелэнгэн тэртиптэ бетерелу, 
банкротлыкка чыгару, эшчэнлеге туктатылу процедуралары алып барылмау 
турында субсидия алучы житэкчесе тарафыннан имзаланган гарантия хаты.

9. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ Министрлыкка Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларына тулэнергэ тиешле салымнар, жыемнар Ьэм башка мэжбури 
тулэулэр буенча тулэу вакыты чыккан бурычы булмауны раслый торган, 
субсидия биру турында карар кабул иту планлаштырылган айга кадэрге айныц 
1 нче числосыннан иртэрэк булмаган вакытка бирелгэн салым органы 
белешмэсен тапшыру-тапшырмауны узе хэл итэргэ хокуклы.

10. Юридик зат элеге Тэртипнец 9 пунктында курсэтелгэн 
документарны тапшырмаган очракта Министрлык курсэтелгэн 
документларны ведомствоара мэгълумат алышу тэртибендэ соратып ала.

11. Министрлык:
субсидия биру турындагы гаризаларны кергэн кеннэрендэ ук журналга 

терки, ул номерланган, шнурланган Ьэм меЬере сугылган булырга тиеш;
тапшырылган документларны элеге Тэртипнец 8 пунктына туры килу- 

килмэвен гариза теркэгэн кеннэн алып 5 кен эчендэ тикшерэ Ьэм субсидия 
биру яки субсидия бирудэн баш тарту турында карар кабул итэ.

Субсидиялэр, гаризалар бирелгэн тэртип сакланып, бюджет акчалары 
лимиты чиклэрендэ бирелэ.

Субсидиялэр бирудэ тубэндэге очракларда баш тартыла: 
авыл хужалыгы товарларын житештерученец элеге Тэртипнец

4 пунктында курсэтелгэн шартларга туры килмэсэ;
элеге Тэртипнец 8 пунктында каралган документлар комплектыныц тулы 

кулэме тапшырылмаса;
тапшырылган документлар элеге Тэртиптэ билгелэнгэн талэплэргэ туры 

килмэсэ;
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авыл хужалыгы товарларын житештеруче тарафыннан курсэтелгэн 
мэгълумат дорес булмаса;

бюджет йеклэмэлэре лимиты беткэн булса.
Субсидиялэр бирудэн баш тартылган очракта Министрлык, элеге 

пунктныц оченче абзацында курсэтелгэн срок беткэннэн сон, эш коннэрендэ 
исэплэнэ торган биш конлек срокта авыл хужалыгы товарларын житештеручегэ 
субсидия бирудэн баш тартылу турында хэбэр юллый.

Субсидиялэр бирудэн баш тартуга ел дэвамында Россия Федерациясе 
законнарында билгелэнгэн тэртиптэ шикаять бирелэ ала.

12. Министрлык авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр белэн 
субсидия биру турындагы килешуне Министрлык тарафыннан расланган форма 
буенча Ьэм срокларда този. Министрлык субсидия биру турында килешу 
формасын Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан 
билгелэнгэн урнэк форма нигезендэ раслый.

13. Министрлык бюджет акчаларын баш булуче булып тора Ьэм 
акчаларны, бирелергэ тиешле субсидиялэр турындагы исэп-хисап 
белешмэлэренэ нигезлэнеп, узенец Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгыныц Казначылык департаментында ачылган хосусый счетыннан 
авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрнец исэп-хисап счетларына элеге 
Тэртипнец 11 пунктындагы икенче абзацында курсэтелгэн срок беткэннэн соц 
биш кон эчендэ кучерэ.

14. Алынган субсидиялэр субсидиялэрнец аларны элеге Тэртиптэ 
билгелэнгэн максатлары Ьэм шартлары бозылу, субсидиялэрнец максатчан 
билгелэнеше буенча файдаланылмавы Ьэм (яки) дорес булмаган белешмэлэр 
Ьэм документлар тапшырылу очраклары билгеле булганнан соц, 
Министрлыкныц тиешле талэбен алган коннэн башлап 60 кон эчендэ Татарстан 
Республикасы бюджеты кереме буларак кире кайтарылырга тиеш.

15. Субсидиялэр биру турында килешулэрдэ каралган очракларда, хисап 
финанс елында файдаланылмый калган субсидиялэр хисап елыннан соц килэ 
торган елныц 1 февраленэ кадэр Татарстан Республикасы бюджеты кеременэ 
субсидиялэр алучылар тарафыннан кире кайтарылырга тиеш.

16. Элеге Тэртипнец 14 Ьэм 15 пунктларында курсэтелгэн акчаларны 
Татарстан Республикасы бюджеты кеременэ уз ихтыяры белэн кайтарудан баш 
тартылган очракта, алар законнар нигезендэ мэжбури рэвештэ кире 
кайтарылырга тиеш.

17. Министрлык Ьэм дэулэт финанс контроле органы авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэргэ субсидиялэр биру шартлары, максатлары Ьэм 
тэртибе утэлешен законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тикшерэ.

18. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр тарафыннан 
тапшырылган документларныц дореслеге очен жаваплылык законнар 
нигезендэ, туры килу буенча, аларныц житэкчелэренэ Ьэм вазыйфаи затларына 
йеклэнэ.

19. Бюджет акчаларыныц максатка ярашлы кулланылышын Министрлык 
тикшереп тора.



09.0f. ^ / / елньщт -̂Л^омерлы
TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
боерыгы белэн расланды

Форма

«Раслыйм»
Татарстан Республикасы Премьер- 
министры урынбасары -  
Татарстан Республикасы авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министры

_____________________ М.Г. Эхмэтов
________________________, 20__ел

20__елныц «____ »______________ ечен
сет эшкэрту предириятиесенэ балалар ашамлыгын житештеру ечен 

сатылган чимал сетнец базар бэясе белэн тегэл билгелэнгэн бэясе 
арасындагы аерманы компенсациялэугэ субсидия биругэ

гариза

Авыл хужалыгы товарларын житештерученец исеме

Урнашу урыны_______________________________________________________

Банк
реквизитлары_________________________________________________________

Балалар ашамлыгын житештеру ечен чимал сет китеру шартнамэсенец датасы, 
номеры_____________________________________________________________

Балалар ашамлыгын житештеру ечен 2017 елда
____________________________________________________________________  га
сатылган чимал сетнец базар бэясе белэн тегэл билгелэнгэн бэясе арасындагы 
аерманы компенсациялэугэ субсидия бируне сорыйм.

Кушымта: Сеткэ ветеринария-санитария экспертизасы турында 
ветеринария таныклыгы (форма № 2).

Дитэкче _____________________  _____________________

Баш бухгалтер _____________________  ___________________

меЬер «___»____________ , 20__ел
(булган очракта)



09-CiJLO/f елнын^-х^номсрлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
боерыгы белэн расланды

Форма

«Раслыйм»
Татарстан Республикасы Премьер- 
министры урынбасары -  
Татарстан Республикасы авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министры

_____________________ М.Г. Эхмэтов
________________________, 20__ел

20__елныц «____ »______________ ечен
балалар ашамлыгын житештеру ечен сет китеруче авыл хужалыгы 

товарларын житештеручелэргэ базар бэясе белэн тегэл билгелэнгэн бэя 
арасындагы аерманы каплауга субсидиялэр тулэу ечен бирелергэ тиешле

бюджет акчалары турында 
ИСЭП-ХИСАП БЕЛЕШМЭСЕ

Авыл хужалыгы 
товарларын 

житештерученец 
исеме

Балалар 
ашамлыгын 

житештеру ечен 
сатылган сет, 

тонна

Субсидиялэу 
ставкасы (базар 

бэясе белэн тегэл 
билгелэнгэн бэя 

арасындагы 
аерма), 

сум/килограмм

Бирелергэ тиешле 
субсидия 

суммасы, (2 графа 
х 3 графа), 

мец сум

1 2 3 4

Белешмэлэрнен, дереслеген раслыйбыз:

Житэкче 

Баш бухгалтер

меЬер
(булган очракта)



00 .0/  20i f  елныц^-/у!номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Изм азык-телек министрлыгы 
боерыгы белэн расланды

Форма

«Раслыйм»
Татарстан Республикасы Премьер- 
министры урынбасары -  
Татарстан Республикасы авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министры

_____________________ М.Г. Эхмэтов
________________________, 20__ел

20__елныц «____ »______________ ечен
балалар ашамлыгын житештеру ечен сет китеруче авыл хужалыгы 

товарларын житештеручелэргэ базар бэясе белэн тегэл билгелэнгэн бэя 
арасындагы аерманы каплауга кучерелгэн субсидиялэр буенча бюджет

акчаларын куллану турында 
ХИСАП

Авыл хужалыгы 
товарларын 

житештерученец 
исеме

Исэп-хисап 
буенча 

бирелергэ тиеш

Фактта
кучерелде

Фактта
тулэнде

1 2 3 4

Искэрмэ: Хисап аеннан соц килэ торган айньщ 3 числосына кадэр ай саен тапшырыла. 

Белешмэлэрнец дереслеген раслыйбыз:

Дитэкче _____________________  __________________

Баш бухгалтер _____________________  ___________________

меЬер «___»____________ , 20__ел
(булган очракта)


