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Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгынын “2017 -  2020 
елларга Татарстан Республикасында авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру” 
ведомство максатчан программасын раслау 
турында” 2017 елныц 31 мартындагы 70/2-пр 
номерлы боерыгына узгэрешлэр керту хакында

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын 
норматив хокукый актларын законнарга туры китеру максатларында

б о е р ы к  б и р э м :
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын 

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын раслау турында” 
2017 елньщ 31 мартындагы 70/2-пр номерлы боерыгына тубэндэге узгэрешлэрне 
кертергэ:

1.1. Боерык преамбуласында Ьэм текст буенча алга таба “Агросэнэгать 
комплексын устерунен региональ программаларыньщ максат курсэткечлэренэ 
ирешугэ ярдэм иту ечен Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль 
бюджеттан субсидиялэр биру Ьэм булу турында” 2016 елньщ 30 декабрендэге 1556 
номерлы” сузлэрен “2013 -  2020 елларга авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл 
хужалыгы продукциясе, чималы Ьэм азык-телек базарларын жайга салу дэулэт 
программасы турында” 2012 елныц 14 июлендэге 717 номерлы” сузлэренэ 
алмаштырырга;

1.2. Боерык белэн расланган “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан 
программасында:

4.8 пунктныц дуртенче абзацында:
“Курсэтелгэн жиЬазларныц Ьэм техниканыц исемлеге Россия Федерациясе 

Авыл хужалыгы министрлыгынын “Россия Федерациясе Хекумэтенец 2016 елныц 
30 декабрендэге 1556 номерлы карары белэн расланган Агросэнэгать комплексын 
устерунец региональ программаларыньщ максат курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм 
иту ечен Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан 
субсидиялэр биру Ьэм булу кагыйдэлэрендэ каралган документларны раслау
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турында” 2017 елныц 31 гыйнварындагы 45 номерлы боерыгы белэн (алга таба -  
Россия Авыл хужалыгы министрлыгы) расланган” сузлэрен тошереп калдырырга;

8 булекнец беренче абзацында:
“Хисап биру формалары Министрлык тарафыннан “Россия Федерациясе 

Хекумэтенец 2016 елныц 30 декабрендэге 1556 номерлы карары белэн расланган 
Агросэнэгать комплексын устерунец региональ программаларыньщ максат 
курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм иту очен Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр биру Ьэм булу кагыйдэлэрендэ 
каралган документларны раслау турында” 2017 елныц 31 гыйнварындагы 
45 номерлы боерыгы белэн раслана” сузлэрен тошереп калдырырга;

1.3. Боерык белэн расланган “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан 
программасын гамэлгэ ашыру кысаларында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц матди-техник базасын яхшыртуга грантлар биру турында 
нигезлэмэнец (алга таба -  Нигезлэмэ) 2.4 пунктындагы еченче абзацында 
“Курсэтелгэн жиЬазларныц Ьэм техниканыц исемлеге Россия Федерациясе Авыл 
хужалыгы министрлыгынын “Россия Федерациясе Хекумэтенец 2016 елныц 
30 декабрендэге 1556 номерлы карары белэн расланган Агросэнэгать комплексын 
устерунец региональ программаларыньщ максат курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм 
иту ечен Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан 
субсидиялэр биру Ьэм булу кагыйдэлэрендэ каралган документларны раслау 
турында” 2017 елныц 31 гыйнварындагы 45 номерлы боерыгы белэн (алга таба -  
Россия Авыл хужалыгы министрлыгы) расланган” сузлэрен тешереп калдырырга;

1.4. Нигезлэмэгэ 9 нчы кушымтаны Боерыкка кушымтада тэкъдим ителгэн яца 
редакциядэ бэян итэргэ.

2. Боерыкныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министры урынбасары P.P. Хэбиповка йеклэргэ.

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры 
урынбасары -  министр М.Г.Эхмэтов



2017 елньщ 02.. OS'_____ У<?/2-пр
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы боерыгына 
кушымта

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру турында” ведомство максатчан 

программасын гамэлгэ ашыру кысаларында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативыныц матди-техник базасын яхшыртуга

грант биру турында 
шартнамэ

Казан ш. № 00000000082178900002/____ 2 0 __елныц__________

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
исеменнзн, алга таба “Грант бируче” дип йертелэчэк, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыныц “Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы мэсьэлэлэре” 2005 елныц 
6 июлендэге 316 номерлы карары белэн расланган Нигезлэмэгэ ярашлы 
рэвештэ эш йертуче Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары - Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министры Эхмэтов Марат Готыф улы, бер яктан, Ьэм Татарстан
Республикасы __________________  муниципаль районы
“__________________________” авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы
исеменнэн Устав нигезендэ эш йертуче
_________________________________  авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативы житэкчесе, алга таба “Грант алучы” дип йертелэчэк, икенче 
яктан, алга таба икесе бергэ “Яклар” дип йертелэлэр, конкурс уткэру
нэтижэлэре буенча (конкурс комиссиясе утырышыныц 201__ елныц
“______ ” _____________  №___________  беркетмэсе, бюджет акчаларын
булеп биру турында Грант бирученец 201__елныц “______” _____________ ,
№___________ боерыгы) тубэндэгелэр турында элеге шартнамэне тезеде:

1. Шартнамэ предметы

1.1. Г рант бируче Г рант алучыга авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативыныц матди-техник базасын яхшырту ечен грант бирэ.

1.2. Грант алучы грантны конкурс комиссиясе тарафыннан расланган
чыгымнар планы нигезендэ___________________________________________
ечен тотарга йеклэмэ ала.

1.3. Грант суммасы Грант бируче тарафыннан Татарстан Республикасы 
Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек идарэсенец (алга таба -  Идарэ) Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсе территориаль булегендэ ачылган хосусый
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счетына, э Идарэ тарафыннан Грант алучыныц Федераль казначылыкныц 
Татарстан Республикасы буенча идарэсе территориаль булегендэ ачылган
хосусый счетына кучерелэ Ьэм ________  ( _____________________ ) сум
тэшкил итэ. (суммасы язмача)

1.4. Шартнамэнец казначылык органнары катнашында гамэлгэ 
ашырылуы Россия Федерациясе Хекумэтенец “2017 елга, 2018 Ьэм 2019 
еллар план чорына федераль бюджет турында” Федераль законда каралган 
очракларда Россия Федерациясе валютасында акчалар хэрэкэтендэ 
казначылык органнарыныц катнашуы кагыйдэлэрен раслау хакында” 2016 
елныц 30 декабрендэге 1552 номерлы карары нигезендэ башкарыла.

2. Грант бирученец хокуклары Ьэм бурычлары

2.1. Грант бируче:
Грант алучы тарафыннан аца элеге Шартнамэ нигезендэ йеклэнгэн 

бурычларныц утэлешен тикшереп тора;
Грант алучыдан проектны гамэлгэ ашыруга кагылышлы финанс Ьэм 

беренчел исэпкэ алуга кагылышлы башка документларын соратып ала;
бары тик проектны гамэлгэ ашыру очен грант чыгымнарын раслау очен 

Грант алучы тарафыннан тапшырылган документларны тикшерэ, шулай ук 
проектныц чынбарлыкта гамэлгэ ашырылуын тикшерэ;

Грант алучыга карата “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан 
программасы талэплэрен бозуларны бетеругэ Ьэм аларныц утэлуен тээмин 
итугэ юнэлтелгэн Россия Федерациясе законнарында Ьэм элеге Шартнамэдэ 
каралган гамэллэр башкара.

2.2. Финанслау лимитлары булганда, элеге Шартнамэ тозелгэн вакыттан 
5 эш коненнэн дэ соцга калмыйча Грант алучыга акчаларны кучеру юлы 
белэн грант суммасын тулэуне башкара.

2.3. Грант алучы тарафыннан “2017 елда агросэнэгать комплексына 
дэулэт ярдэме чаралары турында” 2017 елныц 10 февралендэге 77 номерлы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарында каралган грант 
биру тэртибе, максатлары Ьэм шартлары бозылу, шул исэптэн элеге 
шартнамэ нигезендэ Грант алучы тапшырган документларда дорес булмаган 
белешмэлэр бирелу факты (фактлары) билгеле булган яки бу хакта Дэулэт 
финанс контроле органыннан мэгълумат алынган очракта, курсэтелгэн хокук 
бозуларны бетергэнгэ кадэр грант бируне туктатып тора, бу хакта, туктатып 
тору турында карар кабул иткэн датадан 10 эш коненнэн дэ соцга калмыйча, 
Грант алучыга хэбэр иту мэжбури.

3. Грант алучыныц хокуклары Ьэм бурычлары

3.1. Грант алучы:
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3.1.1. Бюджет процессында катнашмаучыныц операциялэрен исэпкэ алу 
ечен Федераль казначылыкныц территориаль органында счет ача;

3.1.2. Финанс белэн тээмин иту чыганагы максатчан субсидиялэр булган 
чыгымнарны санкциялэуне гамэлгэ ашыру ечен Федераль казначылыкныц 
территориаль органына Россия Финанс министрлыгынын “2017 елга, 2018 
Ьэм 2019 еллар план чорына федераль бюджет турында” Федераль законда 
каралган очракларда Россия Федерациясе валютасында акчалар хэрэкэтендэ 
казначылык органнары катнашканда Федераль казначылыкныц территориаль 
органнары тарафыннан операциялэрне санкциялэуне уздыру тэртибе 
хакында” 2016 елныц 28 декабрендэге 244н номерлы боерыгы белэн 
расланган Россия Федерациясе валютасында акчалар хэрэкэтендэ 
казначылык органнары катнашканда Федераль казначылыкныц территориаль 
органнары тарафыннан операциялэрне санкциялэуне уздыру тэртибендэ 
каралган документлар тапшыра;

3.1.3. Тулэу, исэп-хисап документларында Ьэм акча тулэу йеклэмэлэре 
барлыкка килуне раслый торган документларда федераль бюджет акчаларын 
баш булуче белэн Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенец иц 
югары органы арасында тезелгэн максатчан субсидия биру турында килешу 
идентификаторын (00000000082178900002) курсэтэ.

3.1.4. Идарэгэ тубэндэге документлар тапшыра:
чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларныц Ьэр исеме бэясенец 

кимендэ 40 процентын уз акчалары Ьэм (яки) кредит акчалары исэбеннэн 
тулэнуен раслый торган документларныц Министрлык боерыгы белэн 
расланган формасы буенча, курсэтелгэн документларныц кучермэлэрен 
(тулэу йеклэмэлэренец, шартнамэлэрнец, накладнойларныц, счет- 
фактураларныц, ветеринария документларыныц, сатып алуларны дэулэт 
теркэве турында документларныц кучермэлэрен, сатып алулар Ьэм ферманыц 
эчке Ьэм тышкы яклары тешерелгэн фоторэсемнэрне) беркетеп, жыелма 
реестрны;

максат чыгымнарын тулэугэ тулэу йеклэмэлэрен, Грант алучыныц 
максат чыгымнары буенча йеклэмлэре барлыкка килугэ нигез булган 
шартнамэлэрне, аларда эш башкаручыныц (подрядчыныц, товар 
китерученец) тулы исеме Ьэм товарныц (хезмэт курсэтунец) исеме, 
чыгымнар планында каралган грант чиклэрендэге суммага аларныц саны 
(кулэме) курсэтелэ;

3.1.5. Грант хисабына башкарыла торган операциялэрнец аерым-аерым 
аналитик исэбен алып барырга йеклэмэ ала;

3.1.6. 1.1, 1.2., 3.1. пунктлар нигезендэ билгелэнгэн нэтижэлелек 
курсэткечлэренэ Ьэм (яки) башка курсэткечлэргэ ирешуне тээмин итэргэ;

3.1.7. Грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн башлап 5 ел дэвамында 
Грант алучы Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгына (алга таба -  Министрлык) “Эшчэнлек турында белешмэлэр” 
формасы буенча грант биру нэтижэлелеге курсэткечлэренэ ирешу турында 
яртыеллык Ьэм еллык хисаплар тапшыра. Хисаплар Министрлык боерыгы
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белэн расланган формалар буенча Грант алучы тарафыннан хисап чоры 
беткэннэн соцгы 10 кенлек срокта тапшырыла. Идарэлэр хисаплар алганнан 
соцгы 10 кенлек срокта аларны килештерэ Ьэм Министрлыкка тэкъдим итэ;

3.1.8. Грант алган кеннэн соцгы 18 ай дэвамында Министрлыкка 
“Дыелма реестр” формасы буенча, хисап документларын беркетеп, грант 
акчаларыныц максатка ярашлы тотылуы турында Идарэ башлыгы белэн 
килештерелгэн йомгак хисап тапшыра. Хисап документларына законнар 
нигезендэ шундый документлар дип танылган документлар (товарлар Ьэм 
(яки) хезмэт курсэтулэр ечен тулэуне Ьэм аларны алуны раслый торган 
документлар, фоторэсемнэр) керэ. Хисаплар Грант алучы имзасы Ьэм меЬере 
белэн (булган очракта) таныкланган Ьэм Татарстан Республикасы
_________________________ муниципаль районында авыл хужалыгы Ьэм
азык-телек идарэсе башлыгы белэн килештерелгэн булырга тиеш.

3.1.9. Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы счетына акча кучкэн 
кеннэн алып 18 ай эчендэ грант акчаларын тота Ьэм гранттан бары тик 
кооперативный матди-техник базасын яхшырту ечен файдалана;

3.1.10. Чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алына торган мелкэтнец, 
башкарыла торган эшлэрнец, курсэтелэ торган хезмэтлэрнец кимендэ 
40 процентын, шул исэптэн сатып алына торган мелкэт, башкарыла торган 
эшлэр, курсэтелэ торган хезмэтлэр бэясенец кимендэ 10 процентын турыдан- 
туры уз акчалары исэбеннэн тули;

3.1.11. Грант акчаларына сатып алынган мелкэтне авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативыныц буленмэс фондына кертэ;

3.1.12.Ггрант акчаларын файдаланып сатып алынган мелкэт тартып 
алынган очракта, Шартнамэнец гамэлдэ булу срогы (5 ел) беткэнче бюджет 
акчаларын кире кайтара;

3.1.13. Грант алган елда грантныц Ьэр 3 млн. сумына кимендэ беряца 
даими эш урыны булдыра;

3.1.14. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрдэн авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативы тарафыннан жыеп алынган сетне сатуда елына 
кимендэ 1 процент артым булуны тээмин итэ (сет эшкэрту белэн 
шегыльлэнуче авыл хужалыгы кулланучылар кооперативлары ечен);

3.1.15. Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативыныц узе житештергэн 
авыл хужалыгы продукциясен, моца элеге авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативы тарафыннан бу авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы 
эгъзалары житештергэн авыл хужалыгы чималыннан житештерелгэн 
беренчел эшкэрту продукциясе дэ керэ, жыю Ьэм эшкэрту, транспортлау, 
саклау кулэмнэренэ, шулай ук элеге кооператив эгъзалары ечен башкарылган 
эшлэргэ (хезмэт курсэтулэргэ) гомуми кулэмдэ кимендэ 50% туры килуне 
тээмин итэ;

3.1.16. Грант алганнан соц кимендэ 5 ел дэвамында финанс-хужалык 
эшчэнлеген башкара;

3.1.17. Кооперативный гранттан файдалану шартларын, максатларын 
Ьэм тэртибен утэвенэ Министрлык Ьэм дэулэт финанс контроле органнары
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тарафыннан тикшерулэр уздырылуга ризалык бирэ.
3.2. Грант алучы бюджет процессында катнашмаучыныц операциялэрен 

исэпкэ алу ечен Федераль казначылыкньщ территориаль органында ачылган 
хосусый счетка чыгымнар планында курсэтелгэн проектныц кимендэ 
40 процентын тэшкил иткэн уз Ьэм (яки) кредит акчаларын якларныц узара 
килешуе буенча кучерэ.

3.3. Грант акчаларына сатып алынган активлар Грант алучы исеменэ 
теркэлгэн булырга Ьэм аныц тарафыннан Татарстан Республикасы 
 муниципаль районы территориясендэ кулланылырга тиеш.

3.4. Грант алучы тарафыннан грант акчаларына сатып алынган мелкэт 
грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн 5 ел дэвамында булэк ителергэ, 
арендага тапшырылырга, башка затлар файдалануына бирелергэ, 
алмаштырылырга яки пай, кертем рэвешендэ кертелергэ яисэ законнар 
нигезендэ башка терле тартып алынырга тиеш тугел.

3.5. Кооператив авыл хужалыгы кооперативларыныц реаизия берлеге 
эгъзасы булып тора Ьэм Министрлыкка ел саен уз эшчэнлеге йомгаклары 
буенча ревизия бэялэмэсен тапшыра.

3.6. Алынган акчалар хисабына Грант алучыга тубэндэгелэрне башкару 
тыела:

3.6.1. Чит ил валютасын сатып алу, моца югары технологияле импорт 
ЖиЬазларын, чимал Ьэм комплект эйберлэрен сатып алганда (китергэндэ) 
Россия Федерациясенец валюта законнары нигезендэ башкарыла торган 
операциялэр, шулай ук элеге акчаларны башка операциялэргэ биру 
максатларына ирешу белэн бэйле булган операциялэр керми;

3.6.2. Башка юридик затныц устав (гамэлгэ кую) капиталына, башка 
юридик затныц (юридик зат тарафыннан оештырылган жэмгыятьнец) 
мелкэтенэ, максатчан акчаларны биру тэртибен жайга сала торган норматив 
хокукый актларда аларны курсэтелгэн юридик затка (юридик зат тарафыннан 
оештырылган жэмгыятькэ) аныц ечен Россия Федерациясе Узэк банкы 
учреждениесендэ, кредит оешмасында ачылган счетларына кучеру 
мемкинлеге каралмаган булса, юридик затныц (юридик зат тарафыннан 
оештырылган жэмгыятькнец) устав (гамэлгэ кую) капиталын арттырмый 
торган кертем буларак сарыф иту;

3.6.3. Эгэр федераль законнарда Ьэм Россия Федерациясе Хекумэтенец 
башка норматив хокукый актларында башкасы билгелэнгэн булса, акчаларны 
депозитларга, шулай ук башка финанс коралларына урнаштыру (курсэтелгэн 
акчаларны, аларны урнаштырудан алынган акчаларны да кертеп, соцыннан 
бюджет процесында катнашмаучыныц операциялэрен исэпкэ алу ечен 
ачылган хосусый счетларга кайтару белэн бергэ) максатларында тоту;

3.6.4. Банкта Грант алучыга ачылган счетларга кучеру, моца 
тубэндэгелэр керми:

3.6.4.1. Россия Федерациясенец валюта законнары нигезендэ Грант 
алучыныц йеклэмлэрен тулэу;
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3.6.4.2. Тулэнергэ тиешле акчаларны Ьэм социаль тулэулэрне, 
хезмэткэрлэр файдасына башка тулэулэрне, шулай ук грант алучы штатында 
булмаган, эмма максатчан акчалар бирелгэндэ билгелэнгэн максатка ирешу 
ечен жэлеп ителгэн затларга тулэнгэн акчаларны исэпкэ алып, хезмэт ечен 
тулэу буенча Грант алучыньщ йеклэмлэрен тулэу;

3.6.4.3. Максатчан акчаларны санкциялэу тэртибендэ каралган эшлэрнец 
башкарылу, хезмэтлэрнец курсэтелу, товарларныц китерелу фактларын 
раслый торган документлар, максатчан акчалар биру тэртибен жайга сала 
торган дэулэт контрактларында, учреждениелэр контрактларында, 
шартнамэлэрдэ, килешулэрдэ яки норматив хокукый актларда каралган 
башка документлар тапшыру шарты утэлгэндэ, финанс белэн тээмин иту 
чыганагы максатчан акчалар булган Грант алучы тарафыннан чынбарлыкта 
башкарылган эшлэрне, курсэтелгэн хезмэтлэрне, китерелгэн товарларны 
тулэу;

3.6.4.4. Элеге пунктныц жиденче абзацында курсэтелгэн документларны 
Ьэм Г рант алучыныц чыгымнарын (чыгымнарныц бер елешен) раслый торган 
тулэу йеклэмэлэренец, тулэу йеклэмлэре реестрларыныц кучермэлэрен 
тапшыру шарты утэлгэндэ, Грант алучыныц чыгымнарын (чыгымнарныц 
бер елешен) каплау.

3.6.5. Шартларында аванс тулэулэре каралган шартнамэлэрне 
(килешулэрне) утэу кысаларында Грант алучы белэн контрактлар, 
шартнамэлэр тезегэн юридик затларга банкларда ачылган счетларга кучеру, 
моца тубэндэге контраклар, шартнамэлэр керми:

3.6.5.1. Элемтэ хезмэте курсэтулэрне, коммуналь хезмэтлэр курсэтуне, 
электр энергиясен, авиация Ьэм тимер юл билетларын, шэЬэр Ьэм шэЬэр яны 
транспортында йеру билетларын сатып алу, басма матбугатка язылу, 
арендалау максатларында, шулай ук юридик затларныкы булган инженерлык 
челтэрлэрен, коммуникациялэрне, корылмаларны кучеру (яцадан салу, 
тоташтыру) буенча шэЬэр тезелеше эшчэнлеге турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ эшлэр башкару максатларында тезелэ торган;

3.6.5.2. Федераль бюджет яки автоном учреждениелэр белэн тезелэ 
торган.

3.7. Гранттан файдалануга йомгак ясап, Грант алучы Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын тармак 
булеклэре, аудит Ьэм коррупциягэ каршы эш булеге Ьэм матди-техник 
базаны яхшыртуга грант биру ечен авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын сайлап алу буенча конкурс комиссиясе рэисе белэн 
берлектэ грантныц максатчан билгелэнеше буенча тотылуы турында 
“Килештеру кэгазе”н имзалыйлар.

4. Яклар жаваплылыгы

4.1. Яклар Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары 
нигезендэ уз йеклэмэлэре буенча жаваплы була. Министрлык Ьэм дэулэт
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(муниципаль) финанс контроле органнары законнарда билгелэнгэн тэртиптэ 
гранттан файдалану шартлары, максатлары Ьэм тэртибе утэлуне тикшерэлэр.

4.2. Грант алучы тарафыннан элеге Шартнамэдэ билгелэнгэн шартлар 
бозылган, бюджет акчалары максатчан тотылмаган, Г рант алучы тарафыннан 
дерес булмаган белешмэлэр Ьэм грант куллану турында хисап тапшырылган 
очракта, хисап документларын тикшергэндэ белешмэлэрнен махсус бозылган 
булуы ачыкланганда, бирелгэн грант Министрлыктан тиешле талэплэр 
алынган коннэн алып 60 кон эчендэ федераль бюджетка Ьэм Татарстан 
Республикасы бюджеты кеременэ кайтарылырга тиеш.

4.3. Грант алучы тарафыннан Министрлыкка Ьэм Идарэгэ тапшырыла 
торган документларныц дореслеге ечен жаваплылык Г рант алучыга йеклэнэ.

4.4. Курсэтелгэн акчаларны бюджет кеременэ ихтыярый кире 
кайтарудан баш тартылган очракта, алар законнар нигезендэ мэжбури 
тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.

4.5. Шартнамэне гамэлгэ ашыру барышында барлыкка килергэ мемкин 
низаглар Якларныц узара сейлэшуе юлы белэн хэл ителергэ тиеш.

Низагларны узара сейлэшу юлы белэн хэл итеп булмаган очракта, алар 
гамэлдэге законнарда билгелэнгэн тэртиптэ хэл ителергэ тиеш.

4.6. Яклар Шартнамэдэ каралган бурычларын тулысынча яки елешчэ 
утэмэгэн ечен жаваплылыктан бары тик форс-мажор шартлар барлыкка 
килгэндэ генэ азат ителэлэр (РФ Граждан кодексыныц 401 ст., 3 п.). Лэкин 
мондый шартлар барлыкка килгэндэ, эгэр алар беткэннэн соц бурычларны 
утэу мемкинлеге сакланып калса, Грант алучыныц йеклэмэлэре узлэреннэн 
узлэре туктатылмый.

4.7. Шартнамэ, ахырдан бюджет законнары нигезендэ тиешле бюджетка
________________  мец сум кулэмендэге грантны кире кайтаруны куздэ
тотып, Якларныц узара ризалыгы белэн вакытыннан алда езелергэ мемкин.

4.8. Шартнамэне Грант бируче талэбе буенча суд тэртибендэ езу Россия 
Федерациясе Граждан кодексыныц 450 статьясы нигезендэ тубэндэге 
очракларда башкарыла:

1) грант куллану Ьэм Шартнамэ йеклэмэлэрен утэу турында хисаплар 
Грант алучы тарафыннан бетенлэй тапшырылмаганда яки тулы булмаган 
кулэмдэ тапшырылганда;

2) Грант бируче хисап документларын тикшергэндэ Грант алучы биргэн 
белешмэлэрнец махсус бозып бирелуе ачыкланганда;

3) грант акчаларыныц максатчан кулланылмавы ачыкланган очракларда;
4) Грант алучыныц эшчэнлеге биш ел эчендэ туктатылган Ьэм (яки) 

Грант алучыныц проектны гамэлгэ ашыру буенча узенэ алган йеклэмэлэрен 
утэмэве очрагында;

5) эгэр проект Шартнамэ тезегэн кеннэн 18 ай эчендэ гамэлгэ 
ашырылмаса, моца житди сэбэплэр булмаганда (жицеп булмаслык кеч, ягъни 
гадэттэн тыш шартлар (жир тетрэу, давыл, су басу, янгын).
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5. Йомгаклау нигезлэмэлэре

5.1._Шартнамэ аца кул куелган кененнэн уз кеченэ керэ Ьэм 
_______елныц____________ кадэр гамэлдэ була.

5.2. Шартнамэгэ барлык узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр, аца Яклар 
тарафыннан имзалана торган естэмэ килешуне язма рэвештэ рэсмилэштереп, 
Якларныц узара ризалыгы белэн кертелэ.

5.3. Шартнамэ Якларныц Ьэркайсына берэр несхэ булырлык ике несхэдэ 
тезелде, икесе дэ тигез юридик квчкэ ия.

6. Якларныц реквизитлары Ьэм имзалары. 

Г рант бируче: Г рант алучы:

Татарстан Республикасы Авыл
хуж;алыгы Ьэм азык-телек
министрлыгы
420014, Россия, Татарстан
Республикасы, Казан ш.,
Федосеевская ур., 36 й.
р/с 40201810900000000002 в ГРКЦ НБ
РТ банка России
БИК 049205001
УФК по РТ (Минсельхозпрод РТ -  
л/сч. ЛБ 007090001 Аппарата 
МСХиП)
ИНН 1654019555 
КПП 165501001 
ОГРН1021602854580 
Татарстан Республикасы Премьер- 
министры урынбасары -  Татарстан 
Республикасы авыл хуж;алыгы Ьэм 
азык-телек министры

М.Г.Эхмэтов _________________
(имза)

авыл хуж;алыгы кулланучылар кооперативы 
теркэлу адресы________________________

Урнашу адресы

р /с

(банк исеме)

к/с

(банк исеме)

БИК____________
Банкныц ИНН

КПП_______________
Банкныц ОГРН______
Кооперативный ИНН 
Кооперативный ОГРН

(кооператив житэкчесенен Ф.И.А.и.) (имза)

Mehep урыны ___________ ,2 0 _ ел . МеЬерурыны ---------------------- ,20---- ел

(меЬер булган очракта)


