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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Юридик затларның ятим 

балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балаларга, алар арасыннан булган 

затларга махсуслашкан торак урыннар 

наемы шартнамәләре буенча бирелә 

торган торак урыннарга милек хокукын 

дәүләт теркәвенә алуны рәсмиләштерү 

белән бәйле чыгымнарын каплауга 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибен раслау 

турында» 2016 ел, 13 апрель, 217 нче 

карары белән расланган Юридик 

затларның ятим балаларга һәм ата-ана 

каравыннан мәхрүм калган балаларга, 

алар арасыннан булган затларга 

махсуслашкан торак урыннар наемы 

шартнамәләре буенча бирелә торган торак 

урыннарга милек хокукын дәүләт 

теркәвенә алуны рәсмиләштерү белән 

бәйле чыгымнарын каплауга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр 

бирү тәртибенә үзгәреш кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Юридик затларның ятим 

балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга, алар арасыннан булган 

затларга махсуслашкан торак урыннар наемы шартнамәләре буенча бирелә торган 

торак урыннарга милек хокукын дәүләт теркәвенә алуны рәсмиләштерү белән бәйле 
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чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында» 2016 ел, 13 апрель, 217 нче карары белән расланган 

Юридик затларның ятим балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган 

балаларга, алар арасыннан булган затларга махсуслашкан торак урыннар наемы 

шартнамәләре буенча бирелә торган торак урыннарга милек хокукын дәүләт 

теркәвенә алуны рәсмиләштерү белән бәйле чыгымнарын каплауга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенә, аны яңа редакциядә бәян 

итеп (карарга теркәлә), үзгәреш кертергә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 
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(Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 25 декабрь, 1216 нчы 

карары редакциясендә) 

 

 

 

 

Юридик затларның ятим балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган 

балаларга, алар арасыннан булган затларга махсуслашкан торак урыннар наемы 

шартнамәләре буенча бирелә торган торак урыннарга милек хокукын дәүләт 

теркәвенә алуны рәсмиләштерү белән бәйле чыгымнарын каплауга Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексы нигезендә эшләнде һәм юридик затларның ятим 

балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга, алар арасыннан булган 

затларга махсуслашкан торак урыннар наемы шартнамәләре буенча бирелә торган 

торак урыннарга милек хокукын дәүләт теркәвенә алуны рәсмиләштерү белән бәйле 

чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр (алга 

таба – субсидияләр) бирү кагыйдәләрен билгели.  

2. Субсидияләр ятим балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган 

балаларга, алар арасыннан булган затларга махсуслашкан торак урыннар наемы 

шартнамәләре буенча бирелә торган торак урыннарга (фатирларга) (алга таба – 

торак урыннар) милек хокукын дәүләт теркәвенә алуны рәсмиләштерү белән бәйле 

чыгымнарны гамәлгә ашырган юридик затларга бирелә. 

3. Субсидияләр Россия Федерациясе бюджет законнары нигезендә бюджет 

акчасын алучы буларак билгеләнгән тәртиптә тиешле финанс елына субсидия 

бирүгә бюджет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгән Татарстан Республикасы Җир 

һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы (алга таба – Министрлык) тарафыннан 

бирелә. 

4. Субсидияләр алуы булып субсидия бирү турында килешү төзү 

планлаштырылган айга кадәр булган айның беренче көненә түбәндәге таләпләргә 

җавап бирә торган Татарстан Республикасы тарриториясендә эшчәнлекне гамәлгә 

ашыручы юридик затлар (дәүләт (муниципаль) учреждениеләрдән тыш) субсидия 

алучы булып торалар: 

юридик затның салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, 

пенялар, штрафлар, процентлар түләү буенча үтәлмәгән йөкләмәләре юк; 

юридик затның Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет 

инвестицияләрен, шул исәптән бүтән хокукый актлар нигезендә бирелгән, кайтару 

consultantplus://offline/ref=483A1CA9E50356C1DA8F673BDDFABBD1E0EAA2128605787764397F69ABC59D1D3474586C6A40D423N6S7K
consultantplus://offline/ref=483A1CA9E50356C1DA8F673BDDFABBD1E0EAA2128605787764397F69ABC59D1D3474586C6A40D423N6S7K
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буенча түләү вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

каршында бүтән түләү вакыты чыккан бурычы юк; 

юридик зат үзгәртеп оештыру, бетерү, банкротлык процессында түгел; 

юридик зат чит ил юридик заты яисә ук устав (җыелма) капиталларында 

теркәлү урыны Россия Федерациясе Финанс министрлыгы раслый торган дәүләтләр 

һәм территорияләр исемлегенә кертелгән салым салуның ташламалы салым режимы 

һәм (яки) финанс операцияләре үткәргәндә мондый юридик затларга мөнәсәбәттә 

мәгълүматны ачу яки бирү күздә тотылмаган дәүләт яки территория (оффшор 

зоналар) булган чит ил юридик затлары өлеше гомумән алганда 50 проценттан 

артып киткән россия юридик заты түгел; 

юридик зат әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга бүтән 

норматив хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы бюджетыннан акча 

алмаган; 

юридик зат бирелгән бюджеты акчасын максатка ярашсыз һәм (яки) нәтиҗәсез 

файдалануны булдырмаган. 

5. Субсидия алу өчен юридик затлар Министрлыкка түбәндәге документларны 

тапшыра: 

субсидия бирү турында гариза; 

әлеге Тәртипкә кушымтага ярашлы форма буенча субсидия күләме исәбе; 

вәкаләтле вазыйфаи зат тарафыннан таныкланган һәм кредит оешмасы мөһере 

куелган ятим балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга, алар 

арасыннан булган затларга бирелгән торак урыннарга милек хокукын рәсмиләштерү 

буенча чыгымнарны раслый торган түләү документлары күчермәләре; 

Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, 

шул исәптән бүтән хокукый актлар нигезендә бирелгән, кайтару буенча түләү 

вакыты чыккан бурычы һәм Татарстан Республикасы бюджеты каршында бүтән 

түләү вакыты чыккан бурычы юклыкны раслый торган документ; 

юридик зат үзгәртеп оештыру, бетерү, банкротлык процессында булмау 

турында, агымдагы финанс елында әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән 

максатларга бүтән норматив хокукый актлар нигезендә Татарстан Республикасы 

бюджетыннан акча алмау хакында, шулай ук бирелгән бюджет акчасын максатка 

ярашсыз һәм (яки) нәтиҗәсез файдалану булмау турында юридик затның җитәкчесе 

имза куйган гарантия хаты; 

юридик затны гамәлгә кую документлары, шулай ук аларга кергән барлык 

үзгәрешләр документлары күчермәләре; 

җитәкче вәкаләтләрен раслый торган документлар күчермәләре. 

6. Субсидия алучы үз инициативасы белән түбәндәге документларны 

тапшырырга хокуклы: 

юридик затны дәүләт теркәвенә алу турында таныклык күчермәсе яки Юридик 

затларның бердәм дәүләт реестрындагв язу кәгазе күчермәсе; 

юридик затны салым органында исәпкә кую турында таныклык күчермәсе; 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

түләнергә тиеш салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, штрафлар, 

процентлар түләү буенча үтәлмәгән йөкләмәләре булмауны раслый торган 

документлар. 
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Юридик зат әлеге пунктта күрсәтелгән документларны тапшырмаган очракта 

Министрлык әлеге документларны ведомствоара мәгълүмати багланышлар 

тәртибендә соратып ала.  

7. Министрлык субсидия бирү турында гаризаны теркәлгән документлары 

белән кергән көнендә кабул итә һәм терки. 

8. Субсидия бирү яисә субсидия бирүдән баш тарту турында карар 

Министрлык тарафыннан субсидия бирү турында гариза кабул ителгән һәм 

теркәлгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә кабул ителә.  

9. Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигезләр булып түбәндәгеләр тора: 

әлеге Тәртипнең 5 пунктында күрсәтелгән документларны тулысынча 

тапшырмау; 

тапшырылган документлардагы мәгълүматларның дөрес булмавы; 

гариза бирүченең әлеге Тәртипнең 4 пунктында билгеләнгән таләпләргә туры 

килмәве.  

10. Кабул ителгән карар нәтиҗәләре турында хәбәрнамәне Министрлык 

тиешле карар кабул ителгән көннән соң бер көн эчендә язма рәвештә юридик затка 

җибәрә.  

Субсидия бирүдән баш тартылган очракта хәбәрнамәдә баш тартуның 

нигезләре күрсәтелә.  

11. Субсидия бирү Министрлык һәм субсидия бирү турында карар кабул 

ителгән юридик зат (алга таба – субсидия алучы) арасында субсидия бирү турында 

килешү нигезендә гамәлгә ашырыла.  

Субсидия  бирү турында килешү билгеләнгән тәртиптә субсидия бирү турында 

карар кабул ителгән көннән соң ике көн эчендә Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы раслаган үрнәк форма нигезендә төзелә. 

Субсидия бирү турында килешүдә субсидиянең зурлыгы, аның максатчан 

билгеләнеше, Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

тарафыннан субсидия алучының субсидия бирү шартларын, максатларын һәм 

тәртибен, әлеге Тәртип һәм төзелә торган килешү шартларын саклавын тикшерүләр 

үткәрүгә субсидия алучының ризалыгы күздә тотыла.  

12. Субсидия күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

 

С = Р × N, 

монда: 

С – субсидия алучыга бирелә торган субсидия зурлыгы; 

Р – күчемсез мөлкәткә хокукларны дәүләт теркәве өчен дәүләт пошлинасы 

күләме; 

N – милек хокукын дәүләт теркәвенә алу рәсмиләштерелгән торак бүлмәләр 

саны. 

13. Министрлык субсидия бирү турында карар кабул ителгән көннән соң эш 

көннәрендә исәпләнгән 10 көн эчендә субсидияне субсидия алучының кредит 

оешмасында ачылган исәп-хисап счетына күчерә. 

14. Субсидия Министрлыкның тиешле таләбен алганнан соң эш көннәрендә 

исәпләнгән 30 көн эчендә субсидия алучылар тарафыннан Татарстан Республикасы 

бюджетына түбәндәге очракларда кире кайтарылырга тиеш: 
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субсидия алу өчен дөрес булмаган мәгълүматлар һәм документлар тапшыру; 

Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы үткәргән 

тикшерү фактлары буенча ачыкланган субсидия биргәндә билгеләнгән шартларны 

бозу. 

15. Күрсәтелгән акчаны Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарудан 

баш тарткан очракта алар Россия Федерациясе законнары нигезендә мәҗбүри 

тәртиптә кире кайтарылырга тиеш.  

16. Субсидия алучы әлеге Тәртипнең 14 пунктында күрсәтелгән субсидияне 

кире кайтару вакытларын бозганда Министрлык субсидияне кире кайтару вакыты 

үткәннән соң эш көннәрендә исәпләнгән җиде көн эчендә законнарда билгеләнгән 

тәртиптә күрсәтелгән акчаны Татарстан Республикасы бюджетына мәҗбүриләп кире 

кайтарту чарасын күрә.  

17. Министрлык һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

законнарда билгеләнгән тәртиптә субсидия алучы тарафыннан субсидия бирү 

шартларын, максатын һәм тәртибен үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыра.  

18. Субсидияләрне максатчан һәм нәтиҗәле файдалануны тикшерүдә тотуны 

Россия Федерациясе законнары нигезендә Министрлык гамәлгә ашыра.  

 

_________________________________ 



Юридик затларның ятим балаларга һәм 

ата-ана каравыннан мәхрүм калган 

балаларга, алар арасыннан булган 

затларга махсуслашкан торак урыннар 

наемы шартнамәләре буенча бирелә 

торган торак урыннарга милек хокукын 

дәүләт теркәвенә алуны рәсмиләштерү 

белән бәйле чыгымнарын каплауга 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибенә кушымта 
 
 

                                                                                      Форма 
 

____ елда юридик затларның ятим балаларга һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга, 
алар арасыннан булган затларга махсуслашкан торак урыннар наемы шартнамәләре буенча бирелә 

торган торак урыннарга милек хокукын дәүләт теркәвенә алуны рәсмиләштерү белән бәйле 
чыгымнарын каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган субсидияләр күләмен 

исәпләү (сум) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

(юридик затның тулы исеме) 

«__» ___________ 20__ елдан      «__» ______________ 20__ елга кадәр 

 

ИНН ________________________ 

КПП __________________________________________ 

Исәп-хисап  счеты ______________________________________________________________ 

Банк исеме ___________________________________________________________ 

БИК _________________ 

корреспондент счеты____________________________________ 

ОКВЭД буенча оешманың эшчәнлек төре коды____________________________ 
 

Милек хокукын дәүләт 
теркәвенә алу 

рәсмиләштерелгән 
торак бүлмә адресы   

Милек хокукын 
дәүләт теркәвенә 

алуны гамәлгә 
ашыру датасы 

 

Түләү 
документлары 

белән расланган 
дәүләт теркәвенә 
алуга гамәлдәге 
чыгымнар (сум) 

Субсидия зурлыгы 
(сум) 

1 2 4 5 

    

Барлыгы     

 

Җитәкче  ___________________ _________________________________________ 
 (имза)              Ф.Ис.Ат.ис. (соңгысы – булганда) 

 

Баш бухгалтер _______________ ________________________________________ 
 (имза)         Ф.Ис.Ат.ис. (соңгысы – булганда) 

 

20__ ел, «__» ___________. 
 

М.У. (булганда) 
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