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2019 елның 25 нче март  
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                                   156/ИК-п номерлы 

 
 
2019 елда терлекләрнең баш саны 
ярдәмче хуҗалыкларга арттыру максатларында  
сөт сыерларын шәхси тоту  
чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр  
бирү тәртибен раслау турында                                                                    
 
 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Авыл хуҗалыгын 
үстерү турында” 2006 елның 29 декабрендәге 264-ФЗ номерлы Федераль закон, "Шәхси 
ярдәмче хуҗалык турында" 2003 елның 7 июлендәге 112-ФЗ номерлы Федераль закон, 
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) 
учреждениеләренә субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшмәкәрләргә, шулай ук 
товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә физик затларга субсидия бирүне 
җайга салучы норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми 
таләпләр турында» 2016 елның 6 сентябрендәге 837 номерлы карары белән нигезендә, 
ТР Буа муниципаль районы башкарма комитеты   

 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. 2019 елда терлекләрнең баш саны ярдәмче хуҗалыкларга арттыру 

максатларында сөт сыерларын шәхси тоту чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү 
тәртибен 1 нче кушымта нигезендә расларга. 

2. 2019 елда терлекләрнең баш саны ярдәмче хуҗалыкларга арттыру 
максатларында сөт сыерларын шәхси тоту чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү 
тәртибеннең юл картасын 2 нче кушымта нигезендә расларга. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 
Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында (адресы буенча) районның рәсми 
сайтында урнаштырылырга тиеш http://pravo.tatarstan.ru/, шулай ук Интернет мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре 
порталында түбәндәге адрес буенча урнашкан http://buinsk.tatarstan.ru. 

4. Карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
 
Җитәкче 
  

                      Р.Р. Кәмәртдинов         

 
 
 
 
 
 
 
 

Буа шәһәре 
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Татарстан Республикасы  
Буа муниципаль районы Башкарма комитетының  

2019 нче елның 25 нче март 156/ИК-п номерлы  
карарына 1 нче кушымта 

 
  

2019 елда терлекләрнең баш саны 
ярдәмче хуҗалыкларга арттыру максатларында 

сөт сыерларын шәхси тоту 
чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр 

бирү тәртибе 
 

1. Субсидия бирү турында Гомуми нигезләмәләр. 
 

1.1. Шәхси ярдәмче хуҗалык-авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү һәм эшкәртү 
буенча тапшырмаучанлык эшчәнлеге формасы.  

Шәхси ярдәмче хуҗалык шәхси ярдәмче хуҗалык шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару 
өчен бирелгән һәм (яки) шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен алынган җир 
кишәрлегенә шәхси ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатларында граждан яисә 
граждан тарафыннан һәм аның белән бергә яшәүче һәм (яки) аның белән бергә шәхси 
ярдәмче хуҗалык алып баручы гаилә әгъзалары тарафыннан шәхси ярдәмче хуҗалык 
алып барыла. 

Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнарга Буа муниципаль районы 
бюджетыннан субсидияләр - түләүләр алынмаган керемнәрне һәм (яки) товарлар 
җитештерү (сату), эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтүгә бәйле чыгымнарны финанс белән 
тәэмин итү (каплау) максатларында кире кайтарылмый һәм кире кайтарылмый торган 
нигездә. 

Субсидия алучы-гражданин яисә гражданин һәм аның белән бергә яшәүче һәм (яки) 
аның белән берлектә шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гаилә әгъзалары шәхси 
ярдәмче хуҗалык алып бару өчен бирелгән һәм (яисә) шәхси ярдәмче хуҗалык алып 
бару өчен алынган җир кишәрлегенә шәхси ихтыяҗларын канәгатьләндерү 
максатларында бирелгән һәм (яисә) шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гаилә 
әгъзалары. 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы бюджеты акчаларын баш бүлүче – 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты, ул Россия 
Федерациясе Бюджет законнары нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең норматив хокукый актлары нигезендә субсидияләр түләүне гамәлгә ашыра. 

1.2. Субсидияләр бирү максаты-Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 
территориясендә сөт сыерларының баш санын саклап калуны һәм терлекчелек 
продукциясен җитештерүне тәэмин итү, шәхси ярдәмче хуҗалыкларда сөт сыерларының 
баш санын арттыруны стимуллаштырудан гыйбарәт һәм шул максат буенча гына 
тотылырга тиеш. 

1.3. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә бюджет акчалары тиешле 
финанс елына (тиешле финанс елына һәм план чорына) субсидияләр бирү өчен бюджет 
йөкләмәләре лимитлары рәвешендә билгеләнгән тәртиптә Буа муниципаль районы 
Башкарма комитетына (алга таба – район башкарма комитетына) алучыга кадәр 
җиткерелде. 

1.4. Субсидия бер өлешен каплауга тоту-сөт сыер (алга таба - субсидияләр) бирелә 
теркәлгән гражданнарга торак пунктларында составына керүче ТАТАРСТАН 
республикасы Буа муниципаль районы һәм әйдәп баручы шәхси ярдәмче хуҗалык 
территориясендә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы торган арттырды баш 
санын белән 01.01.2019 буенча 31.12.2019. 

Субсидия гариза нигезендә бер тапкыр бирелә. 
1.5. Финанс елында кулланылмый торган субсидия калдыкларын финанс белән 

тәэмин итү чыганагы булып торган чыгымнарны гамәлгә ашыру һәм мондый 
нигезләмәләрне «Буа муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» МКУ белән 
килешенеп, бюджет акчаларын алучы буларак кабул иткәндә әлеге акчага ихтыяҗ булу 
турында Килешүгә кертү мөмкин. 
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1.6. Субсидияләр Россия Федерациясе Үзәк банкы яисә кредит оешмалары 
учреждениеләрендә субсидия алучыларга ачык исәп-хисап яисә корреспондент 
счетларына (Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә казначей озата 
барылырга тиешле субсидияләрдән тыш) күчерелә. 

 
2. Субсидияләр бирү шартлары һәм тәртибе. 

 
2.1. Субсидияләр алу өчен гражданнар Буа муниципаль районы Башкарма 

комитетына түбәндәге документларны тапшыралар: 
Гариза әлеге Регламентның 1 нче номерлы кушымтасында расланган форма буенча 

тутырыла. 
гариза бирүче паспортының күчермәсе; 
халыкның шәхси ярдәмче хуҗалыкларын исәпкә алу буенча электрон хуҗалык 

кенәгәсеннән өземтә; 
әлеге тәртиптәге 2 нче кушымта нигезендә форма буенча субсидия бирү өчен 

белешмә-исәпләү; 
шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы һәм бер һәм аннан күбрәк сөтле сыерга ия 

булган граждан субсидиясен максатчан файдалану турында, 2019 елда тоту 
чыгымнарының бер өлешен каплауга әлеге тәртип буенча 3 нче кушымта нигезендә 
йөкләмә; 

банк реквизитлары; 
2019 елда планлы ветеринария чараларын уздыру буенча ветеринария хезмәте 

(оештыру) белешмәсе; 
шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык; 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы бюджетыннан 2019 елда сөт 

сыерларының баш санын арттырган шәхси ярдәмче хуҗалыкларга сөт саву 
чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирү турында килешү, әлеге тәртип 
буенча, 5 нче кушымта нигезендә. 

2.2. Район башкарма комитеты: 
журналга кергән көнне субсидияләр бирү турындагы гаризаларны теркәә һәм әлеге 

Тәртипнең 2.3 пункты нигезендә тәкъдим ителгән документларны, керү датасы буенча, 
журналда теркәлү тәртибе буенча карый. Документлар гариза теркәлгән көннән башлап 
10 көн эчендә карала; 

әлеге Тәртипнең 2.3 пунктында күрсәтелгән документларда булган 
мәгълүматларның дөреслеген тикшерә; 

Тәртипнең 2.3 пунктында күрсәтелгән документлар нигезендә җыелма белешмәләр-
субсидияләр бирү өчен исәп-хисаплар тәшкил итә. 

2.3. Субсидия бирүдән баш тарту нигезләре: 
дәгъва кылучылар тарафыннан субсидияләр алу өчен бирелә торган күчермәләрдә 

нотариуста таныкланмый яисә бирелгәндә чын нөсхә куелмый; 
- субсидия алучы бирелгән документларның әлеге Тәртип белән билгеләнгән 

таләпләргә туры килмәве яки әлеге документларны тапшырмавы (тулы күләмдә 
тапшырмавы) ; 

субсидия алучы тапшырган мәгълүматның дөрес булмавы. 
2.4. Субсидияләр бирү һәр арттырылган башка 5000 сум исәбеннән хуҗалык 

кенәгәсе нигезендә башкарыла. Түләү Буа муниципаль районы бюджетыннан квартал 
нәтиҗәләре буенча башкарыла. 

Агымдагы финанс елында субсидия бирү мөмкинлеге булмаган очракта, бюджет 
йөкләмәләре лимитлары җитмәүгә, тиешле категорияләргә һәм (яисә) әлеге Тәртиптә 
күрсәтелгән сайлап алу критерийларына бәйле рәвештә, Чираттагы финанс елында 
субсидияләр әлеге категориягә һәм (яисә) сайлап алу критерийларына туры килүгә кабат 
тикшерүдән башка бирелә. 

2.5. Район Башкарма комитеты һәм тиешле авыл җирлеге башкарма комитеты 
арасында Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының тиешле авыл җирлеге 
башкарма комитеты тарафыннан терлекләрнең баш саны буенча квартал саен субсидия 
алучы шәхси ярдәмче хуҗалыкта терлекләрнең баш саны буенча хисап бирү турында 
килешүләр төзелә, әлеге Тәртипнең 4 нче кушымтасы нигезендә. 
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2.6. Килешү төзү планлаштырыла торган айга кадәрге айның беренче санына 
субсидия алучылар туры килергә тиеш булган таләпләр:  

субсидияләр алучыларның салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, 
пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурычы юк;  

аның нигезендә әлеге Тәртип нигезендә субсидияләр, субсидияләр, бюджет 
инвестицияләре бирү планлаштырыла, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә 
бирелә торган башка бурычлар һәм Буа муниципаль районы бюджеты алдында 
түләнмәгән башка бурыч;  

субсидия алучылар Буа муниципаль районы бюджетыннан әлеге Тәртипнең 1.2 
пунктында күрсәтелгән максатларга башка норматив хокукый актлар яки муниципаль 
хокукый актлар нигезендә акча алырга тиеш түгел. 

2.7. Субсидия бирү мәҗбүри шарт булып, агымдагы елның кварталы йомгаклары 
буенча сөт сыерларының баш санын арттыру тора. 

2.8. Район башкарма комитеты бюджет акчаларын баш бүлүче булып тора һәм 
үзенең шәхси счетларыннан субсидияләр күчерүне гамәлгә ашыра(счет 
40204810700000000034 номерлы счетка Татарстан Республикасы ФБ, БИК 049205001, ЛБ 
145010032 – ЦБ Райнс), Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 
департаментында ачылган. 

 
3. Хисапка таләпләр. 

 
3.1. Бирелгән субсидияләр субсидияләр субсидия алу өчен дөрес булмаган 

мәгълүмат һәм документларны ачыклау буенча район Башкарма комитетының тиешле 
таләпләрен алган көннән алып алтмыш көн эчендә Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

ТР Буа муниципаль районы бюджеты кеременә ирекле кире кайтарудан баш тарткан 
очракта, алар Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә 
мәҗбүри тәртиптә түләтелергә тиеш. 

3.2. Район башкарма комитеты квартал саен Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы Советына 2019 елда сөт сыерлар санын арттырган шәхси ярдәмче 
хуҗалыкларга сөт сыерларын тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга бүлеп бирелгән 
бюджет акчаларыннан файдалану турында хисап тапшыра. 

3.3. Гражданнар тарафыннан бирелә торган документларның дөреслеге өчен 
җаваплылык әлеге Тәртип нигезендә субсидия алу өчен мөрәҗәгать итүче булган 
гражданнарга йөкләнә. Коррупциягә каршы законнарны үтәү район Башкарма 
комитетының вазыйфаи затларына йөкләнә. Хокук бозучыларга гамәлдәге законнарда 
каралган җаваплылык чаралары кулланыла. 

3.4. Бюджет акчаларының максатчан кулланылышын Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы авыл җирлекләре башлыклары контрольдә тота. 

3.5. Субсидияләр субсидия алучының акчалата йөкләмәләрен түләү өчен кирәкле 
сумма чикләрендә бирелә, аларны финанс белән тәэмин итү чыганагы булып 
күрсәтелгән субсидияләр тора.  

 
4. Субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшереп торуны 

гамәлгә ашыру һәм аларны бозган өчен җаваплылык турында таләпләр. 
 

4.1. Район башкарма комитеты акчаларын баш бүлүче, шулай ук Буа муниципаль 
районының муниципаль финанс контроле органнары буларак әлеге Тәртип нигезендә 
субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне контрольдә тота.  

4.2. Агымдагы финанс елында субсидия алучы тарафыннан хисап финанс елында 
кулланылмый торган субсидия калдыкларын субсидияләр бирү турында килешүләрдә 
каралган очракларда кире кайтару, шулай ук аларны күрсәткәндә билгеләнгән шартлар 
бозылган очракта тиешле бюджетка субсидияләрне кире кайтару тәртибе. 

Субсидия бирү турында килешүдә каралган очракларда, субсидия алучы агымдагы 
финанс елында Хисап финанс елында файдаланылмаган субсидия калдыкларын кире 
кайтаруны гамәлгә ашыра.  
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Башкарма комитет хисап финанс елында субсидия алучы тарафыннан 
файдаланылмаган субсидия калдыклары ачыкланган көннән соң 7 эш көне эчендә 
субсидия алучыга акчаны ирекле кире кайтару турындагы тәкъдим белән хәбәрнамә 
җибәрә. 

Калган субсидияләр Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма 
комитеты счетына түләү йөкләмәләрен субсидия алучы тарафыннан бер ай эчендә кире 
кайтарылырга тиеш. 

4.3. Башкарма комитет субсидия бирү шартларын бозган субсидия алучыга акчаны 
ирекле кире кайтару турындагы тәкъдим белән мөрәҗәгать итә, шул ук вакытта кире 
кайтару срогы субсидия алучы тарафыннан әлеге хат алган көннән бер ай тәшкил итә. 

4.4. Субсидия алучы булмаган очракта, 4.2 пунктларда күрсәтелгән вакытка кире 
кайтарыла. 1.3. Башкарма комитет субсидия алучы белән суд тәртибендә субсидия 
суммасын түләтү буенча чаралар күрә. 

4.5. Субсидияләр кире кайтарылырга тиеш: 
- субсидияләр биргәндә билгеләнгән һәм вәкаләтле орган, дәүләт (муниципаль) 

финанс контроле органы үткәргән тикшерүләр фактлары буенча ачыкланган шартлар 
субсидия алучы тарафыннан бозылган очракта;  

- әлеге тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән күрсәткечләргә ирешмәгән очракта; 
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2019 елда терлекләрнең баш саны 

ярдәмче хуҗалыкларга арттыру максатларында 
сөт сыерларын шәхси тоту 

чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр 
бирү тәртибенә 1 нче кушымта 

 
     Җитәкчегә 

 
     Буа муниципаль районы башкарма комитеты 

 
     __________________________________ 

 
     алдыннан _______________________________ 

 
     __________________________________ 

 
     __________________________________ 

 
     (Ф. И. О., яшәү адресы)  

 
  

2019 елда сөт сыерларының баш санын арттырган шәхси ярдәмче хуҗалыкка сөт саву 
чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирү турында гариза 

 
     Мин,________________________________________________________________, 
 
     (Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 
     сериясе паспорты____________ N ____________ бирелгән _______________________ 
_____________________________________________________________ , адресы буенча 
яшәүче: _____________________________________________________________________ 
телефон: _____________________________________ , ИНН__________________, 2019 
елда минем шәхси ярдәмче хуҗалыгымдагы (алга таба текст буенча - субсидия) бер һәм 
аннан да күбрәк сөт бирә торган шәхси ярдәмче хуҗалыкка сөт сыерларын тоту 
чыгымнарының бер өлешен каплауга тиешле субсидияне бирүегезне сорыйм. Шәхси 
хуҗалыктагы савым сыерларының саны турында хәбәр итәм: ТР, 
____________________________________________, 2010 елның 1 гыйнварына булган 
мәгълүматларга караганда_____________________________________________________ 
(____________________________) баш.  

 
1. Субсидия бирү тәртибенә катнашу шартлары белән таныштырылды (-а) һәм риза 

булды (- на).  
 
2. Субсидия бирелгән очракта, түбәндәгеләрне йөклим:  
 
субсидия алганнан соң ике ел дәвамында сөт сыерларының баш санын киметмәскә; 
 
соратылган срокларда хисап бирергә; 
 
максатчан билгеләнеше буенча субсидия кулланырга - минем шәхси ярдәмче 

хуҗалыгымдагы сөт сыерларын тоту өчен 3 ай дәвамында минем исәпкә акча кергән 
көннән соң. 

 
Тәкъдим ителгән документларда яки аларның күчермәләрендә булган барлык 

мәгълүмат чын мәгънәсендә булып тора. Мин аңа субсидия бирү документларын карауда 
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катнашучы затларның керүенә каршы түгел.  
     ____________ /_____________ / "____" __________2019 ел 
 
     (имза) (Ф. И. А.и.) 
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2019 елда терлекләрнең баш саны 
ярдәмче хуҗалыкларга арттыру максатларында 

сөт сыерларын шәхси тоту 
чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр 

бирү тәртибенә 2 нче кушымта 
  

Белешмә-шәхси ярдәмче хуҗалыклар алып баручы һәм 2019 елда сөт сыерларының баш 
санын арттырган гражданнарга 2019 елда тоту чыгымнары өлешен каплауга субсидияләр 

бирү турында исәп-хисап 
торышы буенча"___" _________ 2019 ел  

    

"Бару"  
Башкарма комитет җитәкчесе  
муниципаль район (шәһәр 
округы) исеме  
 Президенты  
 
______________ 
______________________ 
 (имза) (Ф. И. А.и.) 
"_____" _______________ 
2019 ел  

  "Киңәшле" 
 Баш _____________________  
 авыл җирлеге башлыгы 
 Татарстан Республикасы 
муниципаль районы  
 ______________ 
______________________ 
 (имза) (Ф. И. А.и.) 
 "_____" _______________ 2019 
ел  

 

 
 
     буенча _____________________ Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының 
авыл җирлеге 
 
     АКЫРЫНКЫ ___________________ 

          

№ 
П\п  

Шәхси 
ярдәмче 
хуҗалык 
хуҗасын
ың ФИО  

Яшәү 
урыны  

Сал
ым 

түлә
үчен
ең 

иден
тиф
икац
ия 

ном
еры  

Паспорт 
мәгълүмат

лары  

Сыерлар
ның баш 

саны, 
баш.  

Сыерлар
ның баш 

саны, 
баш.  

Бер 
шәхси 

ярдәмче 
хуҗалыкк

а 
субсидия 
ставкасы

, сум.  

Субсиди
я, сум.  

Тәэмин 
итү 

проста 
баш, кол-

в.  

     квартал 
башына  

квартал 
ахырына  

5000    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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     Мәгълүматлар дөреслеген раслыйбыз: 
 
     Башлык _____________________ авыл җирлеге башлыгы  
 
     Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы 
  
 
     ______________________ /_________________________________ 
 
     (Ф. И. А.и., имза) 
 
     Баш хисапчы _________________ авыл җирлеге башлыгы  
 
     Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы 
  
 
     ____________ /__________________ 
 
     (Ф. И. А.и., имза) 
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2019 елда терлекләрнең баш саны 
ярдәмче хуҗалыкларга арттыру максатларында 

сөт сыерларын шәхси тоту 
чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр 

бирү тәртибенә 3 нче кушымта 
 

  
Шәхси ярдәмче хуҗалыкларны алып баручы һәм 2019 елда сөт сыерларының баш санын 
арттырган граждан тарафыннан субсидияләрне максатчан файдалану турында йөкләмә 

2019 елда тоту чыгымнары өлешен каплауга 
     Мин,________________________________________________________________, 
 
     (Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 
     сериясе паспорты____________ N ____________ 
бирелгән_________________________ 

______________________________________________ , адресы буенча яшәүче: 
___________________________________________________________ 

 ИНН _____________________, вәгъдә итәм: 
 

   
1. Шәхси ярдәмче хуҗалыклар алып баручы һәм бер һәм аннан да күбрәк сөт савучы 

(алга таба - субсидияләр) гражданнарга бирелгән субсидияләрдән файдаланырга______ 
N ______ Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары ТР 
Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2019 елда 
терлекләрнең баш санын арттыру максатларында шәхси ярдәмче хуҗалыкларга сөт 
сыерларын тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау 
турында" 2015 ел, 16 март, 154 нче 
карары:______________________________________________; 

 
2. Район комиссиясе әгъзаларына, район Башкарма комитеты вәкилләренә алынган 

субсидияләрдән максатчан файдалануны тикшерү өчен шәхси ярдәмче хуҗалыкка 
тоткарлыксыз керә алу, субсидияләрдән файдалану турында кирәкле мәгълүмат бирү; 

 
3. Сөт сыерларын карап тоту буенча хуҗалык эшчәнлеген гамәлгә ашырырга, булган 

сөт сыерларының баш санын киметмәскә, субсидия алган вакыттан алып 2 календарь 
елдан да ким булмаска тиеш; 

 
4. Алынган субсидияләрдән максатсыз файдалану актын төзү һәм имзаланган 

йөкләмә шартларын үтәмәгән көннән 60 (алтмышынчы) көн эчендә Буа муниципаль 
районы бюджетына субсидияләр суммасының 1-3 пунктларын үтәмәгән очракта кире 
кайтарырга йөкләмә бирелде; 

 
5. Әлеге йөкләмәне нинди дә булса үзгәрешләр һәм өстәмәләр, әгәр алар язма 

формада ясалган һәм яклар тарафыннан имзаланган очракта гына гамәлдә була. Әлеге 
йөкләмәдә җайга салынмаган барлык чит илдә дә РФ һәм ТРның гамәлдәге законнары 
нормалары кулланылачак. Әлеге йөкләмәне имзалаганда яклар анда төшенчәләр һәм 
билгеләмәләрнең юклыгы турында искәртәләр. 

 
   

Мин, _____________________________, нигезендә Федеральным законом от 
27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" , выражаю свое согласие на обработку 
информации, относящееся к персональным данным, которые предоставлены при 
заключении и исполнении данного обязательства. Әлеге килешү төзелгән йөкләмәнең 

kodeks://link/d?nd=901990046
kodeks://link/d?nd=901990046
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гамәлдә булу вакытына бирелә (имзаланган вакыттан алып 2 ел). 
 

 

__________________________________ (Ф. И. О.)  

паспорты серия________N ___________  

Бирелгән: ______________________________ 
_____________________________________  

Яшәү адресы: 
____________________________ 
____________________________ 

 
_______________________/_________________/  
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2019 елда терлекләрнең баш саны 
ярдәмче хуҗалыкларга арттыру максатларында 

сөт сыерларын шәхси тоту 
чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр 

бирү тәртибенә 4 нче кушымта  
 

  
Башкарма комитет хисабы___________________ Шәхси ярдәмче хуҗалыклар һәм бер 

һәм аннан да күбрәк сөт бирә торган сыерлар саны турында авыл җирлеге башлыгы 2019 
елда тоту чыгымнары өлешен каплауга сөйләде 

торышы буенча"___" _________ 2019 ел  

    

"Бару"  
Башкарма комитет җитәкчесе  
муниципаль район (шәһәр 
округы) исеме  
Президенты  
 
______________ 
______________________ 
 (имза) (Ф. И. А.и.) 
"_____" _______________ 2019 
ел  

 "Киңәшле" 
Баш _____________________  
авыл җирлеге башлыгы 
Татарстан Республикасы 
муниципаль районы  
______________ 
______________________ 
 (имза) (Ф. И. А.и.) 
"_____" _______________ 2019 
ел  

 

 
 
 
 
     буенча _____________________ Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының 
авыл җирлеге 
 
     АКЫРЫНКЫ ___________________  

      

№ 
П\п  

Шәхси 
ярдәмче 
хуҗалык 

хуҗасының 
ФИО  

Яшәү 
урыны  

Сыерларн
ың баш 

саны 
алган 
көнгә, 
баш.  

Сыерларн
ың баш 

саны 
отчет 

датасына, 
баш.  

Саны 
арту, гол.  

   __ _ _ 
2019 ел.  

__ _ _ _ 
2019 ел.  

__ _ _ _ 
2019 ел.  

1  2  3  4  5  6  

      

      

 
 
     Мәгълүматлар дөреслеген раслыйбыз: 
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     Башлык _____________________ авыл җирлеге башлыгы  
 
     Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы 
  
 
     ______________________ /_________________________________ 
 
     (Ф. И. А.и., имза) 
 
     Баш хисапчы _________________ авыл җирлеге башлыгы  
 
     Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы 
  
 
     ____________ /__________________ 
 
     (Ф. И. А.и., имза)  
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 2019 елда терлекләрнең баш саны 
ярдәмче хуҗалыкларга арттыру максатларында 

сөт сыерларын шәхси тоту 
чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр 

бирү тәртибенә 5 нче кушымта 
 

  
Килешү N _________ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2019 елда сөт 
сыерларының баш санын арттырган шәхси ярдәмче хуҗалыкларга сөт сыерларын тоту 

чыгымнарының бер өлешен каплау өчен Буа муниципаль районы бюджетыннан 
субсидияләр бирү турында" 2007 ел, 16 нчы июль, 322 нче номерлы карары 

   
   Буа шәһәре" ___" _________20___ ел  
 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты (Алга таба - 
"Башкарма комитет" (Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын бүлүче), Устав 
нигезендә эш итүче җитәкче Камартдинов Р. р. аша һәм 
_____________________________________________, алга таба "субсидия алучы" дип 
аталучы, йөзендә _____________________________, гамәлдә _______алга таба яклар 
дип аталучы әлеге килешү төзелде. 
 

 1. Килешү предметы  
1.1 килешү предметы булып 2019 елда сөт сыерларының баш санын арттырган 

шәхси ярдәмче хуҗалыкка сөт саву чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 
бирү тора _______________ (_______________________________________________) 
сум.  
 

 2. Якларның Бурычлары  
2.1. Башкарма комитет: 
 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы бюджетыннан бер тапкыр бирелә 

торган субсидияләрне 1.1 пункт нигезендә күчерүне гамәлгә ашыра. әлеге килешүгә кул 
куйганнан соң 7 (җиде) эш көне эчендә;  

 
субсидия алучыдан килешүне гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны һәм 

документларны соратып ала. 
 
2.2. Субсидия алучы тәэмин итә:  
 
нәтиҗәле куллану субсидияләр; 
 
субсидия бирү тәртибен үтәү һәм гамәлдәге законнарны үтәү. 
 
2.3. Башкарма комитет таләбе буенча субсидия куллануны раслаучы мәгълүмат һәм 

документлар, шулай ук субсидия финанс белән тәэмин итү чыганагы булган чыгымнар 
турында оператив мәгълүмат бирә. 
 

 3. Якларның җаваплылыгы  
3.1. Яклар әлеге килешү буенча йөкләмәләрне үтәмәгән өчен гамәлдәге законнар 

нигезендә җаваплы. 
 
3.2. Яклар форс-мажор шартлары бозылган очракта әлеге килешү буенча 

йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыктан азат ителә. 
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Форс-мажор шарт лары дигәндә, аңлы рәвештә тикшерелергә тиешле яклар 

бурычларын тиешенчә үти алмый торган, аерым алганда, мондый хәлләргә килешү 
буенча йөкләмәләрне тиешенчә үтәү мөмкин булмаган хәрби гамәлләр, табигый бәла-
казалар керә. 

 
Форс-мажор очраклары килеп җиткәч, яклар бер-берсенә күрсәтелгән хәлләр өч 

көнлек срокта башлану турында хәбәр итәргә тиеш. 
 
3.3. Үз йөкләмәләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән очракта яклар Россия 

Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 
 

 4. Килешүнең гамәлдә булу срогы  
4.1. Әлеге Килешү кул куйган вакыттан үз көченә керә һәм 2020 елның 31 декабренә 

кадәр гамәлдә була. 
 5. Башка шартлар  

5.1. Яклар арасында бәхәсләр сөйләшүләр алып бару юлы белән хәл ителә, ә 
килешүгә ирешкәч, кызыксынган яклар Татарстан Республикасының Буа район (шәһәр) 
судына тапшырыла. 

 
5.2. Әлеге килешүгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр ике якның да ризалыгы белән 

кертелә һәм әлеге килешүгә өстәмәләр кертелә. 
 
5.3. Әлеге килешү бер үк юридик көчкә ия ике нөсхәдә төзелгән.  

 
 6. Якларның реквизитлары  

  

Башкарма Комитет Җитәкчесе 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы башкарма комитеты 
______________ / Р. Р. Камартдинов/  
Мөһер урыны  
 
"___" _________ 20__ ел                             
        

Субсидия алучы:  
 
____________________/____________/  
 
 
 "___" _________ 20__ ел     
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Татарстан Республикасы  
Буа муниципаль районы Башкарма комитетының  

201__ нче елның ___ нче ______ _______ номерлы  
карарына 2 нче кушымта 

 
 Юл картасы 2019 елда терлекләрнең баш санын арттыру максатларында шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларга сөт сыерларын тоту чыгымнарының бер өлешен каплауга субсидияләр 
бирү тәртибе  

    

 т/б 
№  

Чараның эчтәлеге  Үтәлеш вакыты  Башкаручылар  

 

    

1  2  3  4  

1  Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 
сыерларның баш саны турында ИК 
отчет бирү Приложению N 4  Порядка.  

хисап кварталыннан 
соң килүче айның 1 

санына карап  

Авыл җирлеге башлыгы 
БМР башкарма 

комитетының ММИ бүлеге  

2  ИК БМР мәҗбүри медицина иминияте 
бүлегенә документлар җыю, 
комплектациясе һәм бирү нигезендә 
приложениям NN  1,2,3,5 Порядка от 
граждан, подпадающих под выделение 
субсидии.  

хисап кварталыннан 
соң килүче айның 5 

числосыннан да 
соңга калмыйча  

Авыл җирлеге башлыгы 
БМР башкарма 

комитетының ММИ бүлеге  

3  Субсидия бирү турында гаризаны 
теркәү.  

(гариза кергән 
көнне)  

БМР башкарма 
комитетының ММИ бүлеге  

4  Кергән документларның дөреслеген 
карау һәм тикшерү.  

гариза теркәлгәннән 
соң 10 көн эчендә  

БМР башкарма 
комитетының ММИ бүлеге  

5  Субсидия түләү өчен кирәкле 
акчаларны исәпләү, җыелма 
белешмәләр-исәп-хисап ясау.  

 БМР башкарма 
комитетының ММИ бүлеге  

6  БМР башкарма комитетына субсидия 
бирү турында карар проектын әзерләү. 
   

 БМР башкарма 
комитетының ММИ бүлеге 

7   БМР бюджетыннан субсидия бирү 
турында килешү нигезендә субсидия 
түләү (Приложение N 5  Порядка) и 
постановлению ИК БМР о выделении 
субсидии.  

Килешүгә кул 
куелган көннән алып 

җиде көн эчендә 
(Приложение N 5  

Порядка) и 
постановления ИК 
БМР о выделении 

субсидии  

БМР Советының 
бухгалтерлык исәбе 

бүлеге  

8   Максатчан файдалану турындагы 
йөкләмәләрнең үтәлешен контрольдә 
тоту.  

 
даими  

БМР ИК территориаль 
үсеш бүлеге 

БМР контроль-хисап 
палатасы 

Авыл җирлеге башлыгы  
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