
 

МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ФИНАНС  МИНИСТРЛЫГЫ 

 

 
 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 

21.06.2017 Казан ш. 
№ 17-61 

 

 Дәүләт (муниципаль) учреждениеләр 

булып тормаучы коммерциясез 

оешмаларга Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидия бирү турында 

килешүнең (шартнамә) типовой 

формасын раслау хакында 

 

 

 

 

 “Дәүләт (муниципаль) учреждениеләр булып тормаучы коммерциясез 

оешмаларга субсидияләр бирүне җайга салучы норматив-хокукый актларга, муни-

ципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында” 7 май, 2017 ел, № 541 

Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган дәүләт (муниципаль) учре-

ждениеләр булып тормаучы коммерциясез оешмаларга субсидияләр бирүне җайга 

салучы норматив-хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми 

таләпләрнең 4 пунктындагы «д» пунктчасы нигезендә, боерык бирәм: 

Дәүләт (муниципаль) учреждениеләр булып тормаучы коммерциясез оешма-

ларга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү турында килешүнең 

(шартнамә) типовой формасын (кушымта итеп бирелә) расларга. 

Бу боерык рәсми төстә басылып чыккан көннән үз көченә керә. 

 

Министр  Р.Р. Гайзатуллин 

 

 



 

Татарстан Республикасы Финанс  

министрлыгының  

«21» июнь,  2017 ел,  № 17-61 боерыгы 

 белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы  

Финанс министрлыгының 

о «___»_________2017 ел, № _______ 

боерыгы белән расланды 

 

 

 

Дәүләт (муниципаль) учреждениеләр булып тормаучы
1
, коммерциясез оешмаларга

2
 

Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү турында килешүнең (шартнамәнең) 

типовой  формасы 
 

 

_______________________________________ ш. 
           (килешүне (шартнамә) төзү урыны) 
 

«___» __________________ 20__ г.                                                № _____________________ 

 (килешүне (шартнамә) төзү датасы)                                                                  (килешү (шартнамә) номеры 
                                            

 

_______________________________________________________________________, 
(Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче 

функцияләрен хәл кылучы Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы (дәүләт органы)  яки 

башка оешма атамасы) 

 

үзенә, Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы буларак, Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының  78
1
   статьясы нигезендә, субсидия бирүгә бюджет йөкләмәләре 

җиткерелгән, алга таба атала 

 ____________________________________________________________________________, 

(Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма)
3
 

йөзендә__________________________________________________________________, 
(Министрлык (Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) җитәкчесе яки ул вәкаләт биргән зат вазыйфасы 

атамасы, шулай ук фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)  
нигезендә эш итә _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Министрлыкның (Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) гамәлгә кую документы (нигезләмә), ышанычнамәсе, 

боерыгы яки вәкаләтләрен раслаучы башка документы реквизитлары 

 

бер яктан, һәм _____________________________________________________________, 
                       ((Товарлар, эшләр, хезмәтләр күрсәтүләр белән тәэмин итүче коммерциясез оешма (дәүләт  

(муниципаль) учреждениедән тыш) атамасы 

 

алга таба “Алучы” дип атала, йөзендә ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Алучы исеменнән эш итүче затның яки вәкаләтле затының вазыйфасы, шулай ук фамилиясе, исеме, 

атасының исеме) 

 

нигезендә эш итә _____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________, 
(коммерциясез оешма (дәүләт (муниципаль оешмадан тыш) уставы,  ышанычнамә реквизитлары) 

 

икенче яктан, алга таба “Яклар” дип атала, Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә   

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Алучыга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү кагыйдәләре (тәртибе) атамасы) 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  «___» ___________ 20__ ел, № ___ карары 

белән расланган (алга таба – Субсидия бирү кагыйдәләре), бу Килешүне төзеде. 

 

I. Килешү предметы 

 

1.1. Бу Килешүнең предметы булып 20__ елда/20_- 20_ елларда
4
 Татарстан Республикасы 

бюджетыннан  _____________________________________; 

                            (Субсидия бирү максатын(максатларын)күрсәтергә 
5 

 

субсидия бирү тора:  
 

1.1.2. Алучыга түбәндәге чараларны (проектлар) тормышка ашыру өчен)
6
: 

1.1.2.1. ________________________________________________________________; 

1.1.2.2. _________________________________________________________________. 

 

II. Субсидия бирүне финанс ягыннан тәэмин итү 
 

2.1. Субсидия Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы буларак,  Россия 

Федерациясе бюджетлары чыгымнарының бюджет классификацияләре буенча 

________________________________________________________ җиткерелгән бюджет  
   (Министрлыкка, Комитетка, Агентлыкка,  башка  органга (оешма)  

              

йөкләмәләре лимитлары чикләрендә, бу Килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән максатларга, 

түбәндәге күләмдә
7
 бирелә: 

 БК коды буенча  ________     ________ (__________________) сум; 
                                     ( БК коды)                                  (суммасы сүзләр белән)                        
 БК коды буенча   ________     ________ (__________________) сум; 
                                       ( БК коды)                                    (суммасы сүзләр белән)                           
 БК коды буенча________     ________ (__________________) сум. 
                          ( БК коды)                                    (суммасы сүзләр белән)                 

 

III. Субсидия бирү тәртибе һәм шартлары 
 

3.1. Субсидия Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә бирелә:  

3.1.1. Алучыга тапшырырга _____________________________________: 
                                                                                         (Министрлыкка, Комитет, Агентлык, 

                                                                                           башка орган (оешмага) 
3.1.1.1. «___» _________ 20__ елга кадәр срокта үзенекен һәм (яки) җәлеп ителгән 

средстволарны (Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бирелгән 

средстволардан тыш, Алучы алган заем һәм кредит средстволарын, спонсорлар средстволарын 

һәм башка средстволарны) Субсидиянең гомуми күләменең ___ процентыннан кимрәк булмаган 

күләмдә бу Килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән максатларга җибәрелүен раслаган документлар8 

; 

3.1.1.2. «___» _____ 20__ елга кадәр срокта башка документларны, шул исәптән9: 

3.1.1.2.1. _______________________________________________________________; 

3.1.1.2.2. _______________________________________________________________; 
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3.1.2. башка шартларны үтәгәндә, шул исәптән10: 

3.1.2.1. ________________________________________________________________; 

3.1.2.2. _________________________________________________________________. 

3.2. Субсидия күчерү Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә хәл ителә: 

3.2.1. Алучының Татарстан Республикасы Финанс министрлыгында ачылган лицевой 

счетына, финанс ягыннан тәэмин итүгә Субсидия бирелә торган Алучының акчалата 

йөкләмәсенә түләү өчен документларын Алучы Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгына тапшырганнан соң килгән көннең 2нче эш көненнән дә соңга калмыйча
11

; 

3.2.2. Алучы счетына,  ачылган _____________________________________
12

: 
                                                              (Россия Федерациясе Үзәк банкы учреждениесе 

                                                              яки кредит оешмасы атамасы) 
3.2.2.2. бу Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торучы, бу Килешүгә № _________ 

кушымтада билгеләнгән Субсидия күчерү планы-графигы нигезендә
13

; 

3.2.2.3. Алучы  ______________________________________________________                                                                             
    (Министрлыкка, Комитет, Агентлык, башка органга (оешмага) 
түбәндәге документлар тапшырганнан соң килгән ____ эш көненнән дә соңга калмыйча

14
: 

3.2.2.3.1. _______________________________________________________________; 

3.2.2.3.2. _______________________________________________________________. 

 

IV. Якларның берлектә эшләве 

 

4.1. ________________________________________________________үзенә йөкли: 
           (Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) 
4.1.1. бу Килешүнең III бүлеге нигезендә Субсидия бирүне тәэмин итү; 

4.1.2. бу Килешүнең _______________ пунктларында күрсәтелгән Алучы тапшырган 

документларны Алучыдан кабул итеп алганнан соң  _____  эш көне эчендә тикшерү, шул 

исәптән аларның Субсидия бирү кагыйдәләренә туры килүен
15

; 

4.1.3. бу Килешүнең 4.3.3 пункты нигезендә, әлеге документларны Алучыдан кабул итеп 

алганнан соң  ____ эш көненән дә соңга калмыйча, кертелгән үзгәрешләрдән чыгып, ____ елга 

максатчан средстволарны тоту юнәлешләре турында мәгълүматларны (алга таба – 

Мәгълүматлар), Мәгълүматларны раслау
16

; 

4.1.4. бу Килешүнең 3.2 пункты нигезендә күрсәтелгәнчә, Алучы счетына Субсидия 

күчерүне тәэмин итү;  

4.1.5.билгеләргә
17

: 

4.1.5.1. бу Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган бу Килешүгә № ____ кушымтада 

нәтиҗәлелек күрсәткечләрен
18

; 

4.1.5.2.башка күрсәткечләрне
19

: 

4.1.5.2.1. ___________________________________________________________; 

4.1.5.2.2. ___________________________________________________________. 

4.1.6.  

__________________________________________________________________________________, 
(Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган  (оешма) 

бу Килешүдә күздә тотылган бурычларны үтәмәгәндә Алучыга китерелгән зыянны капларга20; 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

 

4.1.7. түбәндәгеләр нигезендә, бу Килешүнең 4.1.5 пунктына туры китереп, Алучы яки 

___________________________________________________ тарафыннан нәтиҗәлелек  
(Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) 
күрсәткечләренә һәм (яки) Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән башка 

күрсәткечләргә ирешүне бәяләргә
21

: 

4.1.7.1. бу Килешүнең 4.3.9.2 пункты нигезендә тапшырылган,  бу Килешүнең аерылгысыз 

өлеше булып торган бу Килешүгә
22

 № ____ кушымтада билгеләнгән формада, нәтиҗәлелек 
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күрсәткечләренә ирешү турында хисап (хисаплар); 

4.1.7.2. ________________________________________________________
23

; 

4.1.8. планлы һәм (яки) планнан тыш тикшерүләр үткәрү юлы белән, Алучының Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән Субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм 

шартларын үтәвенә контрольлек итәргә: 

 

4.1.8.1.  __________________________________       урнашу урыны буенча, түбәндәге  
(Министрлыкның, Комитет, Агентлык, 

                              башка орган (оешманың)                            
документлар нигезендә: 

4.1.8.1.1.  бу Килешүнең 4.3.9.1 пункты нигезендә тапшырылган,  бу Килешүнең 

аерылгысыз өлеше булып торган бу Килешүгә
24

 № ____ кушымтада билгеләнгән формада, 

Алучының финанс белән тәэмин итү чыганагы булып Субсидия торган чыгымнары турында 

хисап (хисаплар); 

4.1.8.1.2. башка хисаплар
25

: 

4.1.8.1.2.1. _________________________________________________________; 

4.1.8.1.2.2. _________________________________________________________. 

4.1.8.1.3. бу Килешүнең 4.3.10 пункты нигезендә  

                                                                                                                  _____________ 

                                                                                                                                            (Министрлык, 
____________________________ запросы буенча Алучы тапшырган башка документлар; 
Комитет, Агентлык, башка орган 

                     (оешма) 
4.1.8.2. Алучының урнашу урыны буенча, Алучы тарафыннан хәл ителгән, Субсидиядән 

файдалануга бәйле операцияләрне документлар буенча һәм фактта анализлау юлы белән;  

4.1.9.  _______________________________________________ 
                                                                    (Министрлыкның, Комитет, Агентлык, 

                              башка орган (оешманың)  

                                                                       

тарафыннан Алучының Субсидия бирү кагыйдәләрендә һәм бу Килешүдә күздә тотылган 

Субсидия бирү тәртибен, максатын һәм шартларын бозу факты (фактлары) билгеләнгәндә яки 

мондый фактлар турында дәүләт финанс контрольлеге органыннан мәгълүматлар алынганда, 

шул исәптән бу Килешү нигезендә Алучы тапшырган документларда дөрес булмаган 

мәгълүматлар күрсәтелгәндә, Алучыга, әлеге таләптә билгеләнгән күләмдә һәм срокта, 

Субсидияне Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтаруны тәэмин итү таләбен җибәрергә; 

4.1.10. Алучы нәтиҗәлелек күрсәткечләренә һәм (яки) Субсидия бирү кагыйдәләрендә яисә 

___________________________________________________ тарафыннан билгеләнгән  
(Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) 
башка күрсәткечләргә ирешмәгән очракта, бу Килешүнең 4.1.5 пункты нигезендә, Алучыга 

әлеге карар кабул ителгәннән соң ___  эш көне эчендә уведомление җибәреп, штраф санкцияләре 

кулланырга
26;

 

4.1.11. Алучы тарафыннан, шул исәптән бу Килешүнең 4.4.1 пункты нигезендә, 

җибәрелгән тәкъдимнәрне, документларны һәм башка мәгълүматларны,  алынганнан соң ____ 

эш көне эчендә карап тикшерергә һәм Алучыга кабул ителгән карар турында хәбәр итәргә (кирәк 

булганда); 

4.1.12. Алучыга, бу Килешүнең 4.4.2 пункты нигезендә, Алучы мөрәҗәгате кабул итеп 

алынганнан соң __ эш көне эчендә бу Килешүне үтәүгә бәйле мәсьәләләр буенча аңлатмалар 

җибәрергә; 

4.1.13. Россия Федерациясе бюджет законы һәм Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә 

башка бурычларны үтәргә, шул исәптән
27

: 

4.1.13.1. ____________________________________________________________; 

4.1.13.2. ____________________________________________________________. 

4.2. ________________________________________________ хокуклы: 
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                     (Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) 
4.2.1. бу Килешүнең шартларын үзгәртү турында карар кабул итүгә, шул исәптән бу 

Килешүнең 4.4.1 пунктына туры китереп, Алучы тарафыннан җибәрелгән мәгълүматлар һәм 

тәкъдимнәр нигезендә, Субсидия күләмен киметүне, шулай ук, бу Килешүнең 2.1 пунктында  

күрсәтелгән файдаланылмый калган бюджет йөкләмәләре лимитлары булганда һәм Алучы әлеге 

үзгәреш кертүне финанс-икътисадый яктан нигезләгән мәгълүмат тапшырганда, Субсидия 

күләмен арттыруны кертеп
28

; 

4.2.2. Россия Федерациясе бюджет законында билгеләнгән тәртиптә,  20__ елда
29 

 

20__ елда
30

 файдаланылмый калган Субсидия калдыгын җибәрүгә ихтыяҗның булуы яки 

булмавы турында, Алучыдан әлеге максатларга Субсидия калдыгын җибәрүгә ихтыяҗын 

нигезләгән түбәндәге документларын кабул итеп алганнан соң __ эш көненнән дә соңга 

калмыйча
31

, карар кабул итү
32

  

4.2.2.1. _____________________________________________________________; 

4.2.2.2. _____________________________________________________________; 

4.2.3. _______________________________________________ 

                                    (Министрлык, Комитет, Агентлык, 

                                                      башка орган (оешма)  

                                                                       

тарафыннан Алучының Субсидия бирү кагыйдәләрендә һәм бу Килешүдә күздә тотылган 

Субсидия бирү тәртибен, максатын һәм шартларын бозу факты (фактлары) билгеләнгәндә яки 

мондый фактлар турында дәүләт финанс контрольлеге органыннан мәгълүматлар алынганда,  

шул исәптән бу Килешү нигезендә Алучы тапшырган документларда дөрес булмаган 

мәгълүматлар күрсәтелгәндә, әлеге бозулар юкка чыгарылганчы, Субсидия бирүне туктатып 

тору, туктатып тору турында карар кабул ителгәннән соң  _____ эш көненнән дә соңга калмыйча 

Алучыга хәбәр итеп
33

;; 

4.2.4. бу Килешүнең 4.1.7 пункты нигезендә, Алучының Субсидия бирү кагыйдәләрендә 

һәм бу Килешүдә билгеләнгән Субсидия бирү тәртибен, максатын һәм шартларын үтәвенә 

контрольлек итү өчен кирәкле документларны һәм мәгълүматларны Алучыдан соратып алу;  

4.2.5. Россия Федерациясе бюджет законы һәм Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә 

башка хокукларны тормышка ашыру, шул исәптән
34

: 

4.2.5.1. _____________________________________________________________; 

4.2.5.2. _____________________________________________________________. 

4.3.Алучы үзенә йөкли: 

4.3.1. бу Килешүнең 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.3 пунктлары нигезендә 

___________________________________________________ документлар тапшыру
35

; (Ми   

нистрлыкка, Комитет, Агентлык, башка орган (оешмага) 

 

4.3.2. ___________________________________________________  ________ кадәрге  
           (Министрлыкка, Комитет, Агентлык, башка орган (оешмага) 
срокта бу Килешүнең 4.2.2 пунктында билгеләнгән документларны тапшыру

36
; 

4.3.3. 

___________________________________________________ раслауга җибәрү
37

: 
(Министрлыкка, Комитет, Агентлык, башка орган (оешмага) 
4.3.3.1. бу Килешү төзелгәннән соң  ___ эш көненнән дә соңга калмыйча Мәгълүматларны; 

4.3.3.2. үзгәрешләр кертелгәннән соң ____ эш көненнән дә соңга калмыйча, кертелгән 

үзгәрешләрдән чыгып, Мәгълүматларны. 

4.3.4. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгында  

 ______        кадәр срокта лицевой счет ачу
38

; 
       (дата)                                     

 

4.3.5. Субсидияне Мәгълүматларда билгеләнгән чыгымнарны финанс ягыннан тәэмин 

итүгә җибәрү; 

4.3.6. Субсидия хисабына чит илләр валютасын сатып алмау, Субсидия бирү 
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кагыйдәләрендә билгеләнгән операцияләрдән тыш; 

4.3.7. Субсидия хисабына хәл ителә торган операцияләрнең аерым аналитик учетын алып 

бару; 

4.3.8. бу Килешүнең 4.1.5 пунктына туры китереп, Субсидия бирү кагыйдәләрендә 

билгеләнгән нәтиҗәлелек күрсәткечләренә яки 

___________________________________________________ тарафыннан билгеләнгән  
(Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) 
башка күрсәткечләргә ирешүне тәэмин итү39: 

4.3.9.  __________________________________________ тапшырырга
40

 : 
 (Министрлыкка, Комитет, Агентлык, башка орган (оешмага) 
4.3.9.1. хисап  _____________________ соң килгән ______ эш көненнән дә соңга  

 (ае, кварталы, елы)  
калмыйча, бу Килешүнең 4.1.8.1.1 пункты нигезендә,   Алучыныңың финанс белән тәэмин 

итү чыганагы булып субсидия торган чыгымнары турында хисап                                                                                       

4.3.9.2.хисап  _____________________ соң килгән ______ эш көненнән дә соңга  
 (ае, кварталы, елы)  

калмыйча, бу Килешүнең
41

 4.1.7.1 пункты нигезендә,  нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү 

турында хисап;               

4.3.9.3.башка хисаплар
42

: 

4.3.9.3.1. ____________________________________________________________; 

4.3.9.3.2. _____________________________________________________________; 

4.3.10.  ______________________________________________ 

                                        (Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) 
запросы буенча, әлеге запрос алынганнан соң   ____ эш көне эчендә, бу Килешүнең 4.2.4 

пункты нигезендә Субсидия бирү тәртибен, максатын һәм шартларын үтәүгә контрольлек итү 

өчен кирәкле документлар һәм мәгълүматлар җибәрергә; 

4.3.11.  ______________________________________________ 
            (Министрлыктан, Комитет, Агентлык, башка орган (оешмадан)                             
бу Килешүнең 4.1.8 пункты нигезендә таләп алынганда: 

4.3.11.1. әлеге таләптә билгеләнгән срокта, Субсидия бирү тәртибен, максатын һәм 

шартларын бозу фактын (фактларын) юкка чыгарырга; 

4.3.11.2.әлеге тәртиптә билгеләнгән күләмдә һәм срокта, Субсидияне Татарстан 

Республикасы бюджетына кире кайтарырга; 

4.3.12.  ______________________________________________ Алучыга карата бу  
            (Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма)   
Килешүнең 4.1.10 пункты нигезендә штраф санкцияләрен куллану турында карар кабул 

иткән очракта, штраф санкцияләрен куллану турында уведомлениедә  

 ______________________________________________ билгеләгән срокта  
            (Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма)    
средстволарны Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарырга

43
; 

4.3.13. 20__ елда
44 

 файдаланылмый калган Субсидия калдыгын бу Килешүнең I бүлегендә 

күрсәтелгән максатка җибәрү ихтыяҗының булуы турында 

 ______________________________________________ карары булмаган очракта  
            (Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) 
файдаланылмый калган   Субсидия калдыгын  «__» _______ 20__ елга кадәрге срокта

45
 

кире кайтарырга; 

4.3.14. бу Килешү  нигезендә______________________________________________ 
                                                  (Министрлыкка, Комитет, Агентлык, башка орган (оешмага)   
тапшырыла торган мәгълүматларның тулылыгын һәм дөреслеген тәэмин итәргә; 

 

4.3.15. иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтүгә башка юридик затларны җәлеп итмәскә, 

иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтү өчен Алучыга субсидия кирәк булган эшләрдән һәм 

хезмәтләр күрсәтүдән тыш
46

; 
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4.3.16. Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) тарафыннан расланган 

шартлар һәм формалар нигезендә, иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтү47 максатыннан чыгып, 

хезмәтләр күрсәтүне кулланучы белән килешү төзергә; 
 

4.3.17. Россия Федерациясе бюджет законы һәм Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә 

башка бурычларны үтәргә, шул исәптән
48

: 

4.3.17.1. ____________________________________________________________; 

4.3.17.2. ____________________________________________________________. 

4.4. Алучы хокуклы: 

4.4.1.  ______________________________________________ бу Килешүгә  
            (Министрлыкка, Комитет, Агентлык, башка орган (оешмага)  
үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр җибәрүгә, шул исәптән Субсидия күләмен үзгәртү 

зарурилыгы билгеләнгән очракта, әлеге үзгәрешне финанс-икътисадый яктан нигезләгән 

мәгълүмат белән;   

4.4.2. бу Килешүне үтәүгә бәйле рәвештә аңлатмалар алу очрагында 

 ______________________________________________ мөрәҗәгать итүгә; 
            (Министрлыкка, Комитет, Агентлык, башка орган (оешмага)  
 

4.4.3. бу Килешү нигезендә алынып,  20__ елда
49

 файдаланылмый калган Субсидия 

калдыгын (булганда), бу Килешүнең
50

 4.2.2 пункты нигезендә,  

______________________________________________ тарафыннан тиешле карар кабул  
            (Министрлык, Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) 
ителгән очракта,  бу Килешүнең  I бүлегендә күрсәтелгән максат нигезендә түләүләрне хәл 

кылуга җибәрүгә; 

4.4.4. Россия Федерациясе бюджет законы һәм Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә 

башка хокукларны тормышка ашыруга, шул исәптән
51

: 

4.4.4.1. _____________________________________________________________; 

4.4.4.2. _____________________________________________________________. 

 

V. Якларның җаваплылыгы 
 

5.1. Яклар бу Килешү буенча үз бурычларын үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән очракта 

Россия Федерациясе законнары нигезендә җавап бирә. 

5.2. Якларның бу Килешү буенча үз бурычларын үтәмәве яки тиешенчә үтәмәве өчен 

җаваплылыгы турында башка нигезләмәләр: 

5.2.1. _______________________________________________________________; 

5.2.2. _______________________________________________________________. 

 

VI. Башка шартлар 
 

6.1.Бу Килешү буенча башка шартлар: 

6.1.1. _______________________________________________________________; 

6.1.2. _______________________________________________________________. 

 

Йомгаклау нигезләмәләре  
 

7.1. Яклар арасында бу Килешүне үтәүгә бәйле рәвештә килеп чыккан бәхәсләр, 

мөмкинлеккә карап, аларның үзләре тарафыннан сөйләшүләр үткәрү юлы белән, тиешле 

беркетмәләр һәм башка документлар рәсмиләштереп, хәл ителә. Килешүгә ирешелмәгәндә, 

бәхәсләр яклар тарафыннан суд тәртибендә хәл ителә. 

7.2. Бу Килешү Яклар исеменнән эш итүгә хокуклы затлар имза салганнан соң гамәлгә 

керә, әмма бу Килешүнең 2.1 пунктында күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары 
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җиткерелгәннән соң гына, һәм Якларның бу Килешү буенча үз бурычларын тулысынча үтәвенә 

кадәр гамәлдә була54. 

7.3. Бу Килешүне үзгәртү, шул исәптән бу Килешүнең 4.2.1 пункты нигезләмәләренә туры 

китереп, Якларның үзара килешенүе буенча, бу Килешүгә өстәмә килешү (бу Килешүнең 

аерылыгысыз өлеше булып тора) рәвешендә рәсмиләштерелә. 
7.3.1. Түбәндәге очракларда бу Килешүгә үзгәрешләр кертелергә мөмкин: 

7.3.1.1.  ___________________________________________________________ 

                          (Министрлыкка,, Комитетка, Агентлыкка, башка органга (оешмага) 
субсидия бирүгә алдан җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары киметелгәндә; 

7.3.1.2. __________________________________________________. 

7.4. Түбәндәге очракларда Килешү өзелергә мөмкин: 

7.4.1. Алучының эшчәнлеге үзгәртеп оештырылганда яки туктатылганда; 

7.4.2. Алучы Субсидия бирү кагыйдәләрендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән Субсидия бирү 

тәртибен, максатын һәм шартларын бозганда; 

7.4.3. __________________________________________________________55; 

7.5. Алучы бу Килешүдә билгеләнгән нәтиҗәлелек күрсәткечләренә яки башка 

күрсәткечләргә ирешмәгән очракта бу Килешү Министрлык, Комитет, Агентык, башка орган 

(оешма) тарафыннан бер яклы тәртиптә өзелергә мөмкин56
. 

7.6. Бу Килешүне Алучы тарафыннан бер яклы тәртиптә өзеп булмый57. 

7.7. Бу Килешү Яклар тарафыннан кәгазь документ рәвешендә ике нөсхәдә, һәр Як өчен 

берәр нөсхәдә, төзелде. 

 

VIII. Якларның түләү реквизитлары 

 

Кыскартылган атамасы 

_______________________________ 

(Министрлыкның, Комитета, Агентлык, башка 

орган(оешманың) 

Алучының кыскартылган атамасы 

Атамасы ________________________ 

(Министрлыкның, Комитета, Агентлык, башка 

орган(оешманың) 

Алучы атамасы 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Урнашу урыны: Урнашу урыны: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Түләү реквизитлары: Түләү реквизитлары: 

Россия Банкы учреждениесе атамасы, 

 БИК 

Расчет счеты 

 

Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгындагы лицевой счеты  

Россия Банкы учреждениесе атамасы, 

БИК 

Расчет счеты 

 

 

IX. Якларның имзалары 

 

Кыскартылган атамасы 

________________________________ 

Алучының кыскартылган атамасы 

consultantplus://offline/ref=C081B5C4C6F0AB8F9FBCFFA895A0EFFF98CA1D033F90CFC777488FB134cEw2P
consultantplus://offline/ref=C081B5C4C6F0AB8F9FBCFFA895A0EFFF98CA1D033F90CFC777488FB134cEw2P
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(Министрлыкның, Комитета, Агентлык, башка 

орган(оешманың) 

___________/_________________ 

 (имза)                (ФИО) 

___________/________________ 

 (имза)               (ФИО) 

 

_____________________
 

 

1 
Бу типовой формада коммерция оешмасы төшенчәсе Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 781
  статьясындагы 3 пункты нигезендә үзенә субсидия 

бирелә торган коммерциясез оешманы (дәүләт (муниципаль) оешмадан тыш) 

аңлата.
 

2
Бу типовой форма нигезендә төзелә торган, Россия Федерациясе Бюджет 

кодексының 781
  статьясындагы 3 пункты нигезендә коммерциясез оешмага 

(дәүләт (муниципаль) оешмадан тыш) Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидия бирү турында килешү (шартнамә) (алга таба – килешү), федераль 

законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары 

тарафыннан чикләнеп, тарату өчен чикләнгән мәгълүматлардан торган очракта 

тиешле гриф (“хезмәт урынында файдалану өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
 

3
Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволарын баш бүлүче функцияләрен тормышка ашырырга тиешле 

Министрлык (Комитет, Агентлык) яки башка Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма органы яисә башка оешма атамасы күрсәтелә.
 

4
  Субсидия бирелә торган срок күрсәтелә. 

 

5
 Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә финанс ягыннан тәэмин итүгә 

(зыяннарны каплауга) субсидия бирүнең максаты, шул исәптән иҗтимагый файда-

лы эшләр, күрсәтелә. Субсидия бирелә торган иҗтимагый файдалы эшләр турында 

мәгълүмат бу килешүгә кушымтада күрсәтелә, әлеге кушымта бу Типовой формага 

№1 кушымта нигезендә рәсмиләштерелә. 
 

6
 Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән конкрет проектлар (чаралар) 

күрсәтелә. Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән очракта күздә 

тотыла.  
 

7
 Субсидия бирүгә бюджет йөкләмәләре лимитларын җиткерүгә нигез итеп 
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алынган БК коды буенча тиешле финанс елында бирелә торган Субсидиянең 

конкрет күләме күрсәтелә. Субсидия күләмен нигезләүче мәгълүмат, шулай ук 

(кирәк булганда) әлеге мәгълүматны алу чыганагы күрсәтелгән Субсидия 

исәпләмәсе килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора (Субсидия күләме һәм аны 

исәпләү тәртибе  Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очраклардан тыш).
 

8
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла.

 

9
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла.  Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән конкрет документлар күрсәтелә.
 

10
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла.  

Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән конкрет шартлар күрсәтелә.
 

11
Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә Субсидия бирү Россия Федерациясе 

бюджет законында билгеләнгән тәртиптә казначылык аша хәл ителгәндә күздә 

тотыла. 
 

12
Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә Субсидия бирү Россия Федерациясе 

бюджет законында билгеләнгән тәртиптә һәм очракларда казначылык аша хәл 

ителмәгән очракта күздә тотыла.
 

13
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. 3.2.2.2 

пунктында күрсәтелгән кушымта бу Типовой формага №2 кушымта нигезендә 

рәсмиләштерелә,  Субсидия бирү кагыйдәләрендә башка форма билгеләнмәгән 

очракта.
 

14
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән конкрет документлар күрсәтелә.
 

15
Килешүдә 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2.3, 4.2.2 пунктлар һәм (яки) Алучы тарафыннан 

Министрлыкка (Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) конкрет документлар 

тапшыруны күздә тоткан пунктлар булганда, мондый пунктларны күрсәтеп, күздә 

тотыла.
 

16
Россия Федерациясе бюджет законында һәм (яки) Субсидия бирү 

кагыйдәләрендә, Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче 

буларак, Министрлыкның (Комитет, Агентлык, башка орган (оешма) үзе 

тарафыннан Мәгълүматлар раслау турында карар кабул итүгә хокукы билгеләнгән 
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очракта күздә тотыла.
 

17
Субсидия бирү кагыйдәләрендә Министрлыкның (Комитет, Агентлык, 

башка органың (оешма) килешүдә конкрет нәтиҗәлелек күрсәткечләрен һәм (яки) 

башка күрсәткечләрне билгеләү хокукы күрсәтелгән очракта күздә тотыла.
 

18
Субсидия бирү кагыйдәләрендә каралган очракта күздә тотыла. 4.1.5.1 

пунктында күрсәтелгән кушымта бу Типовой формага №3 кушымта нигезендә 

рәсмиләштерелә. Субсидия иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтүгә бирелгән 

очракта, иҗтимагый файдалы хезмәтнең күләме һәм сыйфаты күрсәткечләре 

турында мәгълүматлар күрсәтелә.
 

19
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. 

Килешүгә кушымта (килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган) рәвешендә 

рәсмиләштерелә торган башка конкрет күрсәткечләр күрсәтелә.
 

20
Иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтүгә Субсидия бирү турында килешү 

төзелгән очракта күздә тотыла.
 

21 
Килешүдә 4.1.5 пункты булганда, шулай ук Субсидия бирү кагыйдәләрендә 

билгеләнгән очракта күздә тотыла.
 

22
Килешүдә 4.1.5.1 пункты булганда, шулай ук Субсидия бирү 

кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. 4.1.7.1 пунктында күрсәтелгән 

хисап бу Типовой формага №4 кушымта нигезендәге форма буенча (Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә Министрлыкның (Комитет, Агентлык, башка органның 

(оешма) килешүдә хисап тапшыру срокларын һәм формаларын билгеләүгә хокукы 

билгеләнгән очракта) яки килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән башка форма буенча рәсмиләштерелә. 
 

23
 Килешүдә 4.1.5.2 пункты булганда күздә тотыла. Алучының Субсидия бирү 

кагыйдәләрендә билгеләнгән, Министрлык (Комитет, Агентлык, башка орган 

(оешма) тарафыннан билгеләнгән күрсәткечләргә ирешүен бәяләүне хәл итү өчен 

башка конкрет нигезләр (шул исәптән хисаплар) күрсәтелә.
 

24 
4.1.8.1.1 пунктта күрсәтелгән хисап бу Типовой формага №5 кушымта 

нигезендәге форма буенча рәсмиләштерелә (Субсидия бирү кагыйдәләрендә 

Министрлыкның (Комитет, Агентлык, башка органның (оешма) килешүдә хисап 
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тапшыру срокларын һәм формаларын билгеләүгә хокукы билгеләнгән очракта) яки 

килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган Субсидия бирү кагыйдәләрендә 

билгеләнгән башка форма буенча рәсмиләштерелә. 
 

25
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән хисаплар яки Субсидия бирү 

кагыйдәләрендә Министрлыкның (Комитет, Агентлык, башка органның (оешма) 

килешүдә хисап тапшыру срокларын һәм формаларын билгеләүгә хокукы 

билгеләнгән очракта килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган Субсидия бирү 

кагыйдәләрендә билгеләнгән формалар буенча, кушып бирелә торган 

документларны күрсәтеп, башка конкрет хисаплар күрсәтелә.
 

26
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта, шулай ук 4.1.5 пункты 

булганда күздә тотыла.
 

27
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла.  

Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән башка конкрет бурычлар күрсәтелә.
 

28
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла.

 

29
Субсидия бирелгән елдан соң килүче ел күрсәтелә.

 

30
Субсидия бирү елы күрсәтелә.

 

31
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия 

бирелгән ел дәвамында файдаланылмыйча калган Субсидия калдыгын Субсидия 

бирелгән елдан соң килүче елда, әмма Россия Федерациясе бюджет законында 

билгеләнгән сроктан соңга калмыйча, килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән 

максатларга җибәрүгә ихтыяҗның булуы яки булмавы турында карар кабул 

итүнең конкрет срогы күрсәтелә.
 

32
Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә Субсидия бирү Россия Федерациясе 

бюджет законында билгеләнгән тәртиптә казначылык аша хәл ителмәгән очракта 

күздә тотыла. Субсидия бирелгән ел дәвамында файдаланылмыйча калган 

Субсидия калдыгын Субсидия бирелгән елдан соң килүче елда килешүнең I 

бүлегендә күрсәтелгән максатларга җибәрүгә ихтыяҗның булуы турында карар 

кабул итү өчен кирәкле документлар күрсәтелә. 
 

33
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла.

 

34
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия 



13 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән башка конкрет хокуклар күрсәтелә.
 

35
 Килешүдә 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.3 пунктлар булганда күздә тотыла.

 

36
 Килешүдә 4.2.2 пункты булганда күздә тотыла.

 

37
 Килешүдә 4.1.3 пункты булганда күздә тотыла.

 

38
 Бу Типовой форма нигезендә төзелә торган килешүдә 3.2.1 пункты 

булганда, Алучыда күрсәтелгән лицевой счет булмаган очракта күздә тотыла.
 

39
 Килешүдә 4.1.5 пункт булганда, шулай ук Субсидия бирү кагыйдәләрендә 

билгеләнгән очракта күздә тотыла.
 

40
 4.3.9 пунктында күрсәтелгән хисаплар тапшыру сроклары Субсидия бирү 

кагыйдәләрендә билгеләнгән срокларга туры килергә тиеш,  Субсидия бирү 

кагыйдәләрендә Министрлыкның (Комитет, Агентлык, башка органның (оешма) 

килешүдә хисап тапшыру срокларын һәм формаларын билгеләүгә хокукы 

билгеләнгән очраклардан тыш.
 

41
Килешүдә 4.1.7.1 пункты булганда күздә тотыла.

 

42
 Килешүдә 4.1.8.1.2 пункты булганда күздә тотыла.

 

43
 Килешүдә 4.1.10 пункты булганда күздә тотыла.

 

44
 Субсидия бирү елы күрсәтелә.

 

45 
Килешүдә 4.2.2 пункты булганда күздә тотыла. Алучының килешүдәге I 

бүлектә күрсәтелгән максатка файдаланылмый калган Субсидия калдыгын яки 

аның бер өлешен кире кайтаруның конкрет срогы, әмма Россия Федерациясе 

бюджет законында билгеләнгән сроктан да соңга калмыйча, күрсәтелә.
 

46
Иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтүгә Субсидия бирү турында килешү 

төзелгән очракта күздә тотыла.
  

47
Иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтүгә Субсидия бирү турында килешү 

төзегәндә күздә тотыла.
 

48
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән башка конкрет бурычлар күрсәтелә.
 

49
Субсидия бирү елыннан соң килгән ел күрсәтелә.

 

50
Килешүдә 4.2.2. пункты булганда күздә тотыла.  
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51
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән башка конкрет хокуклар күрсәтелә.
 

52
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән башка конкрет нигезләмәләр күрсәтелә.
 

53
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән башка конкрет шартлар күрсәтелә.
 

54
Бу килешү иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтүне башкаручы – 

коммерциясез оешма белән төзелгән очракта. 

Килешү кимендә ике елга төзелә.
 

55
Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия 

бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән башка конкрет очраклар күрсәтелә.
 

56
 Субсидия бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракта күздә тотыла. 

 

57
Иҗтимагый файдалы хезмәтләр күрсәтүгә Субсидия бирү турында килешү 

төзегәндә күздә тотыла. 
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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

21 июнь, 2017 ел,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17-61 боерыгы белән расланган Дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләр булып тормаучы коммерциясез оешмалар-

га Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү 

турында килешүнең (шартнамә) типовой формасына №1 

кушымта 

«___»__________ № ______ 

килешүгә №__ кушымта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат 

1. Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтү атамасы                                                                                                         База (тармак) 

       исемлеге буенча код                                                 

2 Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтүдән файдаланучылар категорияләре ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Реестр 

язуы-

ның 

уникаль 

номе 

ры
2
 

 

Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтүнең 

эчтәлеге буенча күрсәткеч  (белешмәлек-

ләр буенча) 

Иҗтимагый файдалы хезмәт 

күрсәтүнең шартлары (фор-

масы) буенча күрсәткеч 

(белешмәлекләр буенча) 

 

 

Иҗтимагый файдалы хезмәт 

күрсәтүнең сыйфат күрсәткече 

Иҗтимагый файдалы хезмәт 

күрсәтүнең күрсәткечләре 

зурлыгы 

     
(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

үлчәү берәмлеге 20     ел 

(чираттагы 

финанс 

елы) 

20     ел 

(планда ка-

ралган чор-

ның 1 нче 

елы) 

20     ел 

(планда 

каралган 

чорның 2 

нче елы ) 

Атамасы
2
 

ОКЕИ
2 

буенча 

коды
 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

      

            

Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтелгән булып саналган (процентларда) иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтү сыйфатының 

билгеләнгән күрсәткечләреннән рөхсәт ителгән дәрәҗәдә (мөмкин булган) читкә тайпылышлар 

 

3.2. Иҗтимагый хезмәт күрсәтүнең күләме турында сөйләүче күрсәткечләр 

 

 

3. Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтү күләме һәм (яки) сыйфаты буенча күрсәткечләр 

3.1. Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтүнең сыйфаты буенча күрсәткечләр 
1
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Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтелгән булып саналган (процентларда) иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтү күләменең 

билгеләнгән күрсәткечләреннән рөхсәт ителгән дәрәҗәдә (мөмкин булган) читкә тайпылышлар 

4. Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтүнең тәртибен (стандартын) билгеләүче норматив–хокукый актлар 

Ре-

естр 

язуы-

ның 

уни-

каль 

номе 

ры
2
 

 

Иҗтимагый файдалы хезмәт 

күрсәтүнең эчтәлеге буенча 

күрсәткеч  (белешмәлекләр буен-

ча) 

Иҗтимагый файдалы 

хезмәт күрсәтүнең 

шартлары (формасы) 

буенча күрсәткеч 

(белешмәлекләр буенча) 

Иҗтимагый фай-

далы хезмәт 

күрсәтүнең  күләме 

күрсәткече 

(белешмәлекләр 

буенча) 

Иҗтимагый файдалы 

хезмәт күрсәтүнең 

күләме күрсәткечләренең 

зурлыгы 

Түләүнең (бәя, тариф)  

еллык уртача күләме 

     
(күрсәт

кеч 

атама-

сы
2
) 

берәмлек 

измере-

ния 

20    

ел(чира

ттагы 

финанс 

елы) 

20     ел 

(планда 

каралган 

чорның 

1 нче 

елы) 

20     ел 

(планда 

каралган 

чорның 

2 нче 

елы ) 

20    

ел(чират

тагы 

финанс 

елы)) 

20     ел 

(планда 

каралган 

чорның 1 

нче елы) 

20     ел 

(планда 

каралган 

чорның 

2 нче 

елы 

ата-

масы
2
 

ОКЕ

И
2 

буенча 

коды
 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

(күрсәткеч 

атамасы
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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                                                                              Норматив-хокукый акт 

 
төре кабул иткән орган датасы номеры атамасы 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Бюлжет средстволары алучы тарафыннан билгеләнелә торган иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтүгә карата таләпләр 

 

 

5.2. Иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтүдән файдаланучыларга мәгълүмат җиткерү ысуллары, формалары һәм сроклары 

 

Мәгълүмат җиткерү ысуллары һәм формалары Урнаштырыла торган мәгълүмат составы 

1 2 

  

  

 

 
1 
Дәүләт хезмәте сыйфаты турында сөйләүче күрсәткечләрне билгеләгәндә тутырыла.

 

2
База (тармак) исемлеге нигезендә тутырыла.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

21 июнь, 2017 ел,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17-61 боерыгы белән расланган Дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләр булып тормаучы коммерциясез оешмалар-

га Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү 

турында килешүнең (шартнамә) типовой формасына №2 

кушымта 

 

 

 

«___»__________ № ______ 

килешүгә №__ кушымта 

 

Форма 

Субсидия күчерү графигы
1
 

 

 

№ 

п/п 

Проект (ча-

ра) атама-

сы
2
 

Россия Федерациясе бюджет классификациясе 

буенча код (Субсидия бирүгә Татарстан Республи-

касы бюджеты чыгымнары буенча)
3
 

Субсидия күчерү 

сроклары
4
 

 

Күчерелергә тиешле 

сумма, сумнарда:  

 
 бүлек ко-

ды  

бүлек, 

бүлекчә 

максатчан 

статья 

чыгымнар 

төре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Проект (ча-

ра) атама-

сы) 1 

 

   - кадәр 

«___»_____________20

__ елга 

 



20 

- кадәр 

«___»_____________20

__ елга 

 

 КБК буенча барлыгы  

 

   - кадәр 

«___»_____________20

__ елга 

 

- кадәр 

«___»_____________20

__ елга 

КБК буенча барлыгы 

 

  

  

Проект (чара) буенча 

барлыгы) 

 

2 

 

 

Проект (ча-

ра) атамасы 

2 

 

 

   - кадәр 

«___»_____________20

__ елга 

 

             - кадәр 

«___»_____________20

__ елга 

 

КБК буенча барлыгы  

 

   - кадәр 

«___»_____________20

__ елга 

 

- кадәр 

«___»"_____________2
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0__ елга 

КБК буенча барлыгы  

 

     

  

Проект (чара) буенча 

барлыгы) 

 

      Җәмгысе  

 

───────────────────────────────────────────
 

1
 Килешү федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары тарафыннан чикләнеп, 

тарату өчен чикләнгән мәгълүматлардан торган очракта тиешле гриф (“хезмәт урынында файдалану өчен”) һәм нөсхә 

номеры куела.
 

2
 Килешүнең 1.1.2 пунктында конкрет проектлар (чаралар) күрсәтелгән очракта

 
Министрлык (Комитет, Агентлык, 

башка орган (оешма)
 
карары буенча тутырыла.

 

3
 Килешүнең 2.1 пункты нигезендә күрсәтелә.

 

4
Алучыга Субсидия күчерүнең конкрет сроклары күрсәтелә. 
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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

21 июнь, 2017 ел,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17-61 боерыгы белән расланган Дәүләт (муници-

паль) учреждениеләр булып тормаучы коммерци-

ясез оешмаларга Татарстан Республикасы бюдже-

тыннан субсидия бирү турында килешүнең (шарт-

намә) типовой формасына №3 кушымта 

 

 

 

«___»__________ № ______ 

килешүгә №__ кушымта 
 

 

Форма 

 

 

Нәтиҗәлелек күрсәткечләре
1
 

 

№ 

п/п 

Проект (чара, 

хезмәт күрсәтү) 

атамасы
2
 

Күрсәткеч атама-

сы
3
 

ОКЕИ буенча үлчәү берәмлеге Пландагы 

күрсәткеч зурлыгы 

Күрсәткечкә ирешү 

күздә тотылган срок 

 
Атамасы Коды 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

───────────────────────────────────────────
 

1
Килешү федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 

чикләнеп, тарату өчен чикләнгән мәгълүматлардан торган очракта тиешле гриф (“хезмәт урынында файдалану 
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өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
 

2
Килешүнең 1.1.2 пунктында конкрет проектлар (чаралар) күрсәтелгән очракта

 
Министрлык (Комитет, 

Агентлык, башка орган (оешма)
 
карары буенча тутырыла.

 

3
Субсидия иҗтимагый файдалы хезмәт күрсәтүгә  бирелгән очракта иҗтимагый файдалы хезмәтнең күләме 

һәм сыйфат күрсәткечләре турында мәгһлүмат күрсәтелә. 
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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

21 июнь, 2017 ел,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17-61 боерыгы белән расланган Дәүләт (муници-

паль) учреждениеләр булып тормаучы коммерци-

ясез оешмаларга Татарстан Республикасы бюдже-

тыннан субсидия бирү турында килешүнең (шарт-

намә) типовой формасына №4 кушымта 

 

 

 

«___»__________ № ______ 

килешүгә №__ кушымта 
 

 

Форма 

___ __________ 20__ елга 

нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү турында хисап
1
 

 

  

Алучы атамасы 

Ешлык: _______________________ 

 

N 

п/п 

Күрсәткеч атамасы
2
 Проект (ча-

ра) атамасы
3
 

 

ОКЕИ буенча 

үлчәү берәмлеге 

Пландагы 

күрсәткеч зур-

лыгы
4
 

Хисап дата-

сына ире-

шелгән 

күрсәткеч 

Планны 

үтәү про-

центы 

Читкә 

тайпы-

лыш 

сәбәбе 

Атамасы Ко-

ды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Алучы җитәкчесе _________________ ___________ _____________________ 

                                                             (вәкаләтле зат)     (имза)      (тулы имза) 

                                                              вазыйфасы) 

Эш башкаручы ___________ ___________ _____________________ 

                               (вазыйфасы)        (ФИО)                           (телефоны) 

«___» ____________ 20__  ел 

 

 

───────────────────────────────────────────
 

1
Килешү федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 

чикләнеп, тарату өчен чикләнгән мәгълүматлардан торган очракта тиешле гриф (“хезмәт урынында файдалану 

өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
 

2
Бу таблицада күрсәтелелә торган күрсәткеч атамасы бу Типовой формага №3 кушымтаның 2 графасында 

күрсәтелгән күрсәткеч атамасына туры килергә тиеш.
 

3
Килешүнең 1.1.2 пунктында конкрет проектлар (чаралар) күрсәтелгән очракта

 
Министрлык (Комитет, 

Агентлык, башка орган (оешма)
 
карары буенча тутырыла.

 

4
 ПБу таблицада күрсәтелә торган планлы күрсәткечнең зурлыгы бу Типовой формага №3 кушымтаның 6 

графасында күрсәтелгән планлы күрсәткеч зурлыгына туры килергә тиеш. 
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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 

21 июнь, 2017 ел,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17-61 боерыгы белән расланган Дәүләт (муници-

паль) учреждениеләр булып тормаучы коммерци-

ясез оешмаларга Татарстан Республикасы бюдже-

тыннан субсидия бирү турында килешүнең (шарт-

намә) типовой формасына №5 кушымта 

 

 

 

«___»__________ № ______ 

килешүгә №__ кушымта 
 

 

Форма 

 

 

«___»___________ 20__елга
1
  

финанс белән тәэмин итү чыганагы булып Субсидия торган чыгымнар турында хисап
2
 

 

Алучы атамасы _____________________________________________________ 

Ешлык: кварталлык, еллык 

Үлчәү берәмлеге: сум.(ике урынлы вакланма санга кадәрге төгәллек белән) 

Күрсәткеч атамасы 

Юллар 

коды
3
 

 

Субсидияне тоту 

юнәлеше коды
4
 

Сумма 

Хисап чорында ел башыннан үсеп 

баручы йомгак 

белән 
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1 2 3 4 5 

Ел башына субсидия калдыгы, 

барлыгы: 100 х 

  

шул исәптән: 

ихтыяҗы расланган 110 х 

  

Татарстан Республикасы бюдже-

тына кире кайтарылырга тиешле 

 120  

  

1 2 3 4 5 

Алынган средстволар, барлыгы: 200 х   

шул исәптән: 

Татарстан Республикасы бюдже-

тыннан 210 х 

  

узган елларның дебиторлык бу-

рычы 220 х 

  

Чыгымнар буенча түләүләр, бар-

лыгы: 300  

  

шул исәптән: 

Персоналга түләү, барлыгы: 310 0100 

  

шулардан:     

Эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алу, барлыгы: 320 0200 

  

шулардан:     

     

Җитештерелми торган активлар, 

матди булмаган активлар, матди 

запаслар һәм төп средстволар са-

тып алу, барлыгы: 

 330 0300 

  

шулардан:     
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Башка оешманың устав (тупланма) 

капиталына взнослар, мөлкәтенә 

кертемнәр сыйфатында средство-

лар күчерү (максатчан средстволар 

бирү тәртибен җайга салучы нор-

матив-хокукый актлар ни-

гезләмәләрендә аларны бу оешмага 

күчерү мөмкинлеге күздә то-

тылганда), барлыгы 

 340 0420 

  

шулардан:     

Счетлардан алынган: 350 0610   

шулардан:     

Депозитларга, башка финанс ин-

струментларына урнаштыру макса-

тында средстволар күчерү (феде-

раль законнарда максатчан сред-

стволарны шул рәвешле урнашты-

ру мөмкинлеге күздә тотылганда), 

барлыгы: 360 0620 

  

шулардан:     

Россия Федерациясе бюджет си-

стемасы бюджетларына салымнар, 

җыемнар һәм башка түләүләрне 

түләү, барлыгы: 370 0810 

  

1 2 3 4 5 

шулардан:     

Башка түләүләр, барлыгы: 380 0820   

шулардан:     

Ахыргы исәп-хисаплар буенча, 390    
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барлыгы: 

шулардан:     

Татарстан Республикасы бюдже-

тына кире кайтарылган, барлыгы: 400 х 

  

шул исәптән: 

максатчан билгеләнеш буенча то-

тылмаган  410 х 

  

штраф санкцияләрен куллану 

нәтиҗәсендә  420 х 

  

Хисап чоры ахырына Субсидия 

калдыгы: 500 х 

  

шул исәптән: 

шул ук максатларга җибәрүгә 

таләп ителә  510 х 

  

кире кайтарылырга тиеш 520 х   

 

 

Алучы җитәкчесе _________________ ___________ _____________________ 

                                                         (вәкаләтле заты,          (имза)      (тулы имза) 

                                                                вазыйфасы) 

 

Эш башкаручы ___________ ___________ _____________________ 

                               (вазыйфасы)        (ФИО)                        (телефоын) 

 

«___» ____________ 20__ ел. 

 

 

───────────────────────────────────────────
 

1
Килешү федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары тарафыннан 

чикләнеп, тарату өчен чикләнгән мәгълүматлардан торган очракта тиешле гриф (“хезмәт урынында файдалану 
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өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
 

2
 Бу хисап агымдагы финанс елы башыннан үсеп баручы йомгак белән төзелә.

 

3
Субсидия бирү Россия Федерациясе бюджет законында билгеләнгән тәртиптә казначылык аша хәл ителгән 

очракта, бу хисапта 100-220, 500-520 юллар күздә тотылмый.
 

4 
Бу хисапта күрсәтелә торган Субсидия чыгымы юнәлешләре кодлары Мәгълүматларда күрсәтелгән кодларга 

туры килергә тиеш. 

 

 

 

 

 

 

 
 


