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муниципаль районы бюджетыннан 

минераль ашламалар сатып алуга бәйле 

чыгымнарның бер өлешен финанслар 

белән тәэмин итүгә субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында  

 

 

 

Авыл хуҗалыгы культураларының уңдырышлылыгын һәм сыйфатын 

арттыру максатында Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты  

КАРАР ЧЫГАРА: 

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджетыннан 

минераль ашламалар сатып алуга бәйле чыгымнарның бер өлешен финанслар 

белән тәэмин итүгә субсидияләр бирү Тәртибен расларга (бирелә). 

2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән субсидияләр бирү 

максатларында, Саба муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына (алга таба 

– ФБП) субсидия бирү турында хәбәрне Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча урнаштырырга 

https://saby.tatarstan.ru. 

3. Әлеге карарны информацион-телекоммуникацион “Интернет” 

челтәрендә http://pravo.tatarstan.ru адресындагы  Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүматының рәсми порталында һәм http://saby.tatarstan.ru 

адресындагы Саба муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

Җитәкче                                                                     М.Р.Ишниязов 

 



РАСЛАНГАН 

Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты карары белән 

02.04.2019 №316-п 

 

 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджетыннан 

минераль ашламалар сатып алуга бәйле чыгымнарның бер өлешен 

финанслар белән тәэмин итүгә субсидияләр бирү тәртибе 

 

 

1. Әлеге Тәртип Саба муниципаль районы бюджетыннан авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнардан тыш), шулай ук бер календарь елдан кимрәк эшчәнлек 

башкаручы авыл хуҗалыгы оешмаларына (алга таба – субсидияләр, алучылар) 

минераль ашламалар сатып алуга бәйле чыгымнарның бер өлешен финанс белән 

тәэмин итүгә (өстәмә кыйммәткә салымны исәпкә алмыйча) субсидияләр бирү 

механизмын билгели. 

2. Субсидияләр бирү тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты турында Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы Советы карарында каралган бюджет 

ассигнованиеләре һәм билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма комитетына (алга таба – Башкарма комитет) 

бюджет акчаларын алучы буларак җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары 

чикләрендә әлеге Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга гамәлгә 

ашырыла. 

3. Субсидия алучыларны сайлап алу критерийлары булып тора: 

үсемлекчелек продукциясен җитештерү буенча эшчәнлекне гамәлгә 

ашыру;  

агымдагы финанс елында файдаланучыларның чәчү өчен 

планлаштырылган авыл хуҗалыгы культуралары мәйданнары булуы; 

агымдагы финанс елының 1 апреленә кадәр алучыга 1 гектарга кимендә 

50 кг минераль ашлама сатып алу (2019 елгы көзге уңыш өчен кертелгән 

минераль ашламалар исәбеннән башка) агымдагы финанс елының чәчүгә 

планлаштырылган мәйданнарында авыл хуҗалыгы барлык культуралары. 

4. Субсидия алучыга субсидия бирү турында килешү төзү көненә кадәр 

15 эш көненнән артмаган датага, түбәндәге таләпләргә туры килү шарты белән 

бирелә: 

законнарда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы территориясендә җитештерү эшчәнлеген гамәлгә 

ашыра; 

субсидия алучы-юридик зат, бетерү, банкротлык процессында түгел, ә 

субсидия алучы – шәхси эшмәкәр, шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген 

туктатмаган; 



алучы чит ил юридик заты булып тормый, шулай ук, устав (склад) 

капиталында чит ил юридик затларының катнашу өлеше, мондый юридик 

затларга карата ташламалы салым салу режимын тәэмин итүче һәм (яки) финанс 

операцияләре (оффшор зоналары) уздырган вакытта мәгълүмат ачу һәм бирүне 

күздә тотмый торган Россия Федерациясе Финанслар министрлыгы тарафыннан 

расланган дәүләтләрнең һәм территорияләрнең исемлегенә кертелгән дәүләт яки 

территория аларны теркәү урыны булып тора торган Россия юридик заты булып 

тормый,  тулаем алганда 50 проценттан артып китә; 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджетыннан әлеге 

Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының башка норматив хокукый актлары нигезендә акча алучы 

булып тормый; 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджетына 

субсидияләр, бюджет инвестицияләрен кире кайтару буенча, шул исәптән башка 

хокукый актлар нигезендә бирелгән кичектерелгән бурычлар һәм Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты каршында башка 

кичектерелгән бурычлар булмау; 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, 

штрафлар, процентларны түләү буенча үтәлмәгән бурычлар булмау. 

5. Минераль ашламалар сатып алуга бәйле чыгымнарның бер өлешен 

финанс белән тәэмин итүгә субсидия, агымдагы финанс елына планлаштырыла 

торган авыл хуҗалыгы культураларын чәчү мәйданы исәбеннән бирелә. 

6. Алучыга үсемлекчелек өлкәсендә ярдәм итүгә бирелә торган 

субсидия күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

W=П*1300 

кая: 

W – алучыга исәпләнгән минераль ашламалар сатып алуга субсидия 

күләме, сум; 

П – алучының агымдагы финанс елында чәчүгә планлаштырылган авыл 

хуҗалыгы культуралары мәйданнары, гектар. 

7. Әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән субсидияләр алу өчен, 

алучылар Саба муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына (алга таба – 

Палата) түбәндәге документларны тапшыралар: 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең 2015 елның 22 июлендәге 1001-п номерлы карары белән расланган 

форма буенча субсидия бирү турында гариза, үзенең түләү реквизитларын һәм 

почта адресын, шул исәптән, түбәндәге мәгълүматны күрсәтеп: 

субсидия алучы законнарда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән һәм 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендә җитештерү 

эшчәнлеген гамәлгә ашыра; 

субсидия алучы-юридик зат, бетерү, банкротлык процессында түгел, ә 

субсидия алучы – шәхси эшмәкәр, шәхси эшмәкәр буларак эшчәнлеген 

туктатмаган;  



алучы чит ил юридик заты булып тормый, шулай ук, устав (склад) 

капиталында чит ил юридик затларының катнашу өлеше, мондый юридик 

затларга карата ташламалы салым салу режимын тәэмин итүче һәм (яки) финанс 

операцияләре (оффшор зоналары) уздырган вакытта мәгълүмат ачу һәм бирүне 

күздә тотмый торган Россия Федерациясе Финанслар министрлыгы тарафыннан 

расланган дәүләтләрнең һәм территорияләрнең исемлегенә кертелгән дәүләт яки 

территория аларны теркәү урыны булып тора торган Россия юридик заты булып 

тормый,  тулаем алганда 50 проценттан артып китә;  

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджетыннан әлеге 

Тәртипнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районының башка норматив хокукый актлары нигезендә акча алучы 

булып тормый; 

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджетына 

субсидияләр, бюджет инвестицияләрен кире кайтару буенча, шул исәптән башка 

хокукый актлар нигезендә бирелгән кичектерелгән бурычлар һәм Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты каршында башка 

кичектерелгән бурычлар булмау; 

салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар, 

штрафлар, процентларны түләү буенча үтәлмәгән бурычлар булмау; 

агымдагы финанс елының 1 апреленә кадәр алучының агымдагы финанс 

елының чәчүгә планлаштырылган мәйданнарында авыл хуҗалыгы барлык 

культуралары 1 гектарга кимендә 50 кг гамәлдәге минераль ашлама (2019 елгы 

көзге уңыш өчен кертелгән минераль ашламалар исәбеннән башка) алуны 

раслаучы документлар (китерү килешүе, түләү йөкләмәләре яки башка 

документлар) күчермәләре; 

агымдагы финанс елында авыл хуҗалыгы культуралары чәчүгә 

планлаштырыла торган мәйданнар турында алучыдан мәгълүмат, гектарларда; 

Башкарма комитет тарафыннан расланган форма буенча тиешле 

субсидияләр турында исәп-хисап белешмәсе. 

Субсидия алучылар үз инициативасы буенча салым органы белешмәсен 

тапшырырга хокуклы, алучының салымнар һәм җыемнар турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, 

иминият взнослары, пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурыч булмавын 

раслый. Күрсәтелгән документ субсидия алучы тарафыннан үз инициативасы 

буенча күрсәтелмәгән очракта, Башкарма комитет аны ведомствоара мәгълүмати 

хезмәттәшлек тәртибендә салым органында соратып ала.  

Тапшырылган документларның күчермәләре субсидия алучы 

тарафыннан раслана. 

8. Палата әлеге Тәртипнең 7 пунктында күрсәтелгән документларның 

дөреслеген тикшерүне гамәлгә ашыра һәм Саба муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр алуга гаризаларны карау һәм бәяләү һәм 

җиңүчеләрне билгеләү буенча комиссиягә субсидия бирү турындагы мәсьәләне 

карау өчен Саба муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 2018 

елның 19 мартындагы 303-п номерлы карары (алга таба – Комиссия) белән 



расланган Авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең гаризаларын кушып 

бирелә торган документлар белән раслый. 

9. Комиссия документлар һәм материаллар Палатадан кертелгәннән 

соң аларны карый һәм субсидия бирү мөмкинлеге турында карар чыгара яки 

сәбәпләрен күрсәтеп субсидия бирүдән баш тарта. 

Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

тулы булмаган документлар комплекты яки аларның әлеге Тәртип 

таләпләренә туры килмәве; 

субсидия алучы тапшырган мәгълүматның дөрес булмавы; 

бюджет йөкләмәләренең лимитлары булмау. 

Бюджет йөкләмәләренең лимитлары җитәрлек булмаган очракта 

субсидия бирү турында гариза бирү чираты тәртибендә субсидия бирелә. 

10. Башкарма комитет Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Саба районы буенча Казначылык Департаментының 

территориаль бүлегендә ачылган шәхси счетыннан авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләренең исәп-хисап счетларына субсидияләр күчерүне гамәлгә 

ашыра.  

11. Бюджет акчаларын алучы буларак һәм муниципаль финанс контроле 

вәкаләтле органы, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының 

Контроль-хисап палатасы тарафыннан үткәрелгән тикшерүләр фактлары буенча 

субсидия алучы тарафыннан аларны тапшырганда билгеләнгән шартлар 

бозылган ачыкланган очракта бирелгән субсидия кире кайтарылырга тиеш 

Бирелгән субсидияләр Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

бюджеты кеременә, субсидияләр алу өчен дөрес булмаган мәгълүматлар һәм 

документлар тапшыру фактларын ачыклау буенча Башкарма комитетның 

тиешле таләпләрен алган көннән, 60 көн эчендә кире кайтарылырга тиеш.  

12.  Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы бюджетына 

күрсәтелгән кеременәрне ирекле  кайтарудан баш тарткан очракта алар Россия 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә мәҗбүри 

тәртиптә түләттерелә. 

13.  Бюджет акчаларын максатчан файдалануны Саба муниципаль 

районының Контроль-хисап палатасы контрольдә тота. 

Саба муниципаль районының Контроль-хисап палатасы субсидияләр 

бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерә. 

14. Бирелгән документларның дөреслеге, бюджет акчаларын максатчан 

һәм нәтиҗәле файдаланган өчен, коррупциягә каршы законнарны үтәү 

җаваплылык субсидияләр алучыларга йөкләнә. Хокук бозучыларга гамәлдәге 

законнарда каралган җаваплылык чаралары кулланыла. 


