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Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты Татарстан Республикасыныкы
булган юридик затка әлеге юридик зат милкендәге капиталь төзелеш
объектларына капитал салуларга һәм (яки) аның тарафыннан күчемсез милек
объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе законы нигезендә, алга таба
мондый юридик затның устав капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан субсидия
бирү турында килешүнең типовой формасын раслау хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 23.04.2019 ел, № 332
карары белән расланган Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты Татарстан
Республикасыныкы булган юридик затларга әлеге юридик затлар милкендәге
капиталь төзелеш объектларына капитал салуларга һәм (яки) алар тарафыннан
күчемсез милек объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе законы нигезендә,
алга таба мондый юридик затларның устав капиталларын арттыру нигезендә,
бюджеттан субсидия бирү тәртибенең 3 пунктына таянып, б о е р ы к б и р ә м:
Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты Татарстан Республикасыныкы
булган юридик затка әлеге юридик зат милкендәге капиталь төзелеш
объектларына капитал салуларга һәм (яки) аның тарафыннан күчемсез милек
объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе законы нигезендә, алга таба
мондый юридик затның устав капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан субсидия
бирү турында килешүнең типовой формасын (кушымта итеп бирелә) расларга.

Министр

Р.Р.Гайзатуллин

Татарстан
Республикасы Финанс министрлыгының
01.08.2019_ № 17-79
боерыгы белән расланды

Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты Татарстан Республикасыныкы
булган юридик затка әлеге юридик зат милкендәге капиталь төзелеш
объектларына капитал салуларга һәм (яки) аның тарафыннан күчемсез милек
объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе законы нигезендә, алга таба
мондый юридик затның устав капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан субсидия
бирү турында килешүнең типовой формасы1
_______________________________ш.
(Килешүне төзү урыны)

«__» _____________________20__ ел
(Килешүне төзү датасы)

№ __________________
(Килешү номеры)

____________________________________________________________________________________________________,
(Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы буларак, үзенә, Татарстан Республикасы Бюджет
кодексының 78 статьясындагы 8 пункты нигезендә, субсидия алуга бюджет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгән
Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы (Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш
бүлүче функциясен хәл кылучы дәүләт органы) атамасы

алга таба “Бюджет средстволарын алучы” дип атала, түбәндәге зат аша:
____________________________________________________________________________________________,
(Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы җитәкчесенең яки бюджет средстволарын алучы исеменнән
эш итүгә вәкаләтле башка затның вазифасы атамасы)

нигезендә эш итүче ___________________________________________,
(бюджет средстволарын алучының гамәлгә кую документы (Нигезләмә), ышанычнамә, боерык яки вәкаләтләрен
раслаучы башка документы реквизитлары )

бер яктан, һәм________________________________________________________
(акцияләренең (өлешләре 100 проценты Татарстан Республикасыныкы булган юридик
зат атамасы)

алга таба “Оешма” дип атала, түбәндәге зат аша:__________________________
________________________________________________________________________,
(Оешма җитәкчесенең яки Оешма исеменнән эш итүгә вәкаләтле башка затның вазифасы атамасы, шулай ук
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)

нигезендә эш итүче ____________________________________________,
(Оешманың гамәлгә кую документы, ышанычнамә реквизитлары)

икенче яктан, алга таба “Яклар” дип атала, Россия Федерациясе Бюджет кодексына,
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 23.04.2019 ел, № 332 карары
белән расланган
Акцияләренең
(өлешләре) 100 проценты Татарстан
Республикасыныкы булган юридик затка әлеге юридик зат милкендәге капиталь
төзелеш объектларына капитал салуларга һәм (яки) аның тарафыннан күчемсез
милек объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе законы нигезендә, алга таба
мондый юридик затның устав капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан субсидия
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бирү тәртибенә (алга таба – Субсидияләр бирү тәртибе) туры китереп,
_________________________________________________
________________________________________________________________________
(Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясындагы 8 пунктының икенче абзацы нигезендә кабул ителгән
Татарстан Республикасы Хөкүмәте карары реквизитлары)

(алга таба – Субсидияләр бирү турында карар), бу Килешүне төзеде.
I. Килешү предметы
1.1. Бу Килешүнең предметы булып, Россия Федерациясе законына туры
китереп, алга таба Оешманың устав капиталын арттыру нигезендә, Оешмага 20__ 20__ елларга2 Оешма милкендәге капиталь төзелеш объектларына капитал
салуларны хәл кылуга һәм (яки) Оешма тарафыннан күчемсез милек объектларын
сатып алуга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия (алга таба –
Объектлар, Субсидия) бирү тора.
1.2. Субсидия, бу Килешүгә № ____ кушымтага (Килешүнең аерылгысыз өлеше
булып тора) туры китереп, һәр Объектның атамасы, аның егәрлеге, төзү
(реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан
яңадан тәэмин итү) яки Объектны сатып алу, Объектның бәясе (сметадагы яисә
күздә тотылган (чик) яки Объектны сатып алу бәясе), Объектка капитал салуларның
гомуми күләме турында мәгълүматлардан торган Объектлар исемлеге нигезендә
бирелә3.
II. Субсидия бирүне финанс ягыннан тәэмин итү
2.1. Субсидия Оешмага барлыгы _____________
(_______________________) сум __ тиен күләмендә бирелә, шул исәптән:
(суммасы сүзләр белән күрсәтелә)

2.1.1. Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучыга Татарстан
Республикасы бюджеты чыгымнары классификациясе коды (алга таба – БК коды)
буенча җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә
__________________________, күләмендә:
(БК коды)

20__ елда ____________ (____________________) сум __ тиен;
(сумма прописью)

в 20__ елда ____________ (____________________)сум __ тиен;
(сумма прописью)

2.1.2. планда каралган чор чикләреннән тыш4:
20__ елда ____________ (____________________)сум __ тиен;
(сумма прописью)

20__ елда ____________ (____________________)сум __ тиен 5.
(сумма прописью)

III. Субсидия күчерү (аннан файдалану) тәртибе
3.1. Субсидия Субсидияләр бирү тәртибе һәм Субсидияләр бирү турында карар
нигезендә бирелә.
3.2. Субсидияне күчерү түбәндәгечә хәл ителә:
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3.2.1. Оешманың Татарстан Республикасы Финанс министрлыгында ачылган
счетына Оешма тарафыннан Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына
Оешманың чыгымнары буенча акчалата бурычын (финанс ягыннан тәэмин
итетешенә аны түләү өчен кирәкле сумма чикләрендә Субсидия бирелә торган)
түләү өчен документлар тапшырылганнан соң килгән икенче эш көненнән дә соңга
калмыйча6;
3.2.2. Оешма счетына, ачылган _________________________________7:
(Федераль казначылыкның территориаль органы, Россия
Федерациясе Үзәк банкы учреждениесе яки кредит оешмасы атамасы)

бу Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торучы бу Килешүгә № ___ кушымтада
билгеләнгән Субсидия күчерүнең план-графигы нигезендә8.
IV. Якларның берлектә эшләве
4.1. Бюджет средстволарын алучы үз өстенә ала:
4.1.1. Субсидиянең Оешманың бу Килешүдәге 1.1 пунктта күздә тотылган
максатка бирелүен тәэмин итүне;
4.1.2. бу Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торучы бу Килешүгә № __
кушымтада нәтиҗәлелек күрсәткечләрен билгеләүне9;
4.1.3. түбәндәге документ нигезендә, Оешманың бу Килешүнең 4.1.2 пункты
нигезендә билгеләнгән нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешүен бәяләүне хәл
кылуны:
4.1.3.1. бу Килешүнең 4.3.11.2 пункты нигезендә тапшырылган, бу Килешүнең
аерылгысыз өлеше10 булып торучы бу Килешүгә № __ кушымтада билгеләнгән
формада нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү турында хисап (хисаплар);
4.1.3.2. ____________________________________________________________11;
4.1.4. Оешманың бу Килешүгә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәрен, шул
исәптән Субсидия күләмен үзгәртү зарурилыгы очрагында, карап тикшерүне һәм
алар кабул итеп алынганнан соң ______ эш көне эчендә Кабул ителгән карар
турында Оешмага хәбәр итүне;
4.1.5. Оешмага бу Килешүне үтәүгә бәйле мәсьәләләр буенча аңлатмаларны
Оешмадан бу Килешүнең 4.4.5 пункты нигезендә мөрәҗәгать алынганнан соң ____
эш көненнән дә соңга калмыйча җибәрүне;
4.1.6. Оешмага элек Бюджет средстволарын алучыга җиткерелгән Субсидия
алуга бюджет йөкләмәләре лимитларының Бюджет кодексы нигезендә киметелүе
турында - бу киметү бу Килешү буенча Бюджет средстволарын алучы тарафыннан
бюджет йөкләмәләрен үтәү мөмкинлеген юкка чыгарган очракта – бу киметүдән соң
_____ эш көне эчендә хәбәр итүне. Бу очракта Бюджет средстволарын алучы бу
Килешүнең яңа шартларын килештерә, шул исәптән Субсидия күләмен һәм (яки)
Субсидия бирү срокларын, һәм бу Килешүнең
7.3 пункты нигезендә
рәсмиләштерелергә тиешле бу Килешүгә Өстәмә шартнамә бәяләмәсен;
4.1.7. Россия Федерациясе бюджет законында, Субсидияләр бирү тәртибендә
һәм бу Килешүдә билгеләнгән башка бурычларны үтәүне12:
4.1.7.1.______________________________________________________________;
4.1.7.2.______________________________________________________________.
4.2.Бюджет средстволарын алучы хокуклы:
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4.2.1. планлы һәм планнан тыш тикшерүләр үткәрү нигезендә, Оешманың
Субсидияләр бирү тәртибендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән Субсидия бирү
тәртибен, максатларын, шартларын үтәүгә контрольлек итүне хәл кылуга:
4.2.1.1. түбәндәге документлар нигезендә Бюджет средстволарын алучының
урнашу урыны буенча:
4.2.1.1.1. бу Килешүнең 4.3.11.1 пункты нигезендә тапшырылган, бу
Килешүнең аерылгысыз өлеше13 булып торучы бу Килешүгә № __ кушымта
нигезендә, финанс белән тәэмин итү чыганагы булып Субсидия торган Оешманың
чыгымнары турында хисап (хисаплар);
4.2.1.1.2. бу Килешүнең 4.3.11 пункты нигезендә, аның запросы буенча Оешма
тарафыннан тапшырылган башка документлар;
4.2.1.2. Оешманың урнашу урыны буенча;
4.2.2. Бу Килешүнең 4.2.1 пунктында күрсәтелгән тикшерү (тикшерүләр)
йомгаклары буенча Бюджет средстволарын алучы тарафыннан Оешманың
Субсидияләр бирү тәртибендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән Субсидия бирү
максатын (максатларын), шартларын һәм субсидия бирү тәртибен бозу фактлары,
шулай ук бу Килешү нигезендә Оешма тапшырган документларда дөрес булмаган
мәгълүматларның күрсәтелүе билгеләнгән очракта (очракларда);
4.2.2.1. Оешмага әлеге бозуларны юкка чыгару сроклары урын алган, үтәлеше
мәҗбүри булып торган күрсәтмәләр бирүгә;
4.2.2.2. Оешма исеменә Субсидияне яки аның бер өлешен кире кайтару турында
таләп җибәрүгә, шул исәптән Оешма бу Килешүнең 4.2.2.1 пунктында күздә
тотылган күрсәтмәләрне үтәмәгән очракта, бу таләптә билгеләнгән күләмдә;
4.2.3. Оешма бу Килешүнең 4.1.2 пункты нигезендә билгеләнгән нәтиҗәлелек
күрсәткечләренә ирешмәгән очракта, Оешмага бу Киилешүнең аерылгысыз өлеше
булып торучы бу Килешүгә № __ нигезендә исәпләнелә торган штраф санкцияләре
турында таләп җибәрүгә14;
4.2.4. бу Килешүнең шартларын үзгәртү турында карар кабул итүгә, шул
исәптән бу Килешүнең 4.4.1 пункты нигезендә җибәрелгән мәгълүматлар һәм
тәкъдимнәр нигезендә;
4.2.5.Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә билгеләнгән тәртиптә,
түбәндәгеләрне кабул итүгә:
4.2.5.1. чираттагы финанс елы башына файдаланылмый калган Субсидия
калдыгын бу Килешүнең 1.1 пунктында күрсәтелгән максатта (максатларда)
Оешмадан бу Килешүнең 1.1 пунктында күрсәтелгән максатка (максатларга)
средстволар җибәрү зарурилыгын нигезләүче документларын алганнан соң ___ эш
көненнән дә соңга калмыйча файдалану турында карар
4.2.5.2.агымдагы финанс елында Оешмага Субсидияне (алга таба – дебиторлык
бурычын кире кайтарудан средстволар) бу Килешүнең 1.1 пунктында күрсәтелгән
максатка (максатларга) файдаланудан килеп чыккан дебиторлык бурычын кире
кайтарудан алынган средстволардан Оешмадан бу Килешүнең 1.1 пунктында
күрсәтелгән максатка (максатларга) средстволар җибәрү зарурилыгын нигезләүче
документларын алганнан соң ___ эш көненнән дә соңга калмыйча файдалану
турында карар;
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4.2.6., Оешмадан Оешма тарафыннан Субсидияләр бирү тәртибендә һәм Бу
Килешүдә билгеләнгән, бу Килешүнең 4.2.1 пункты нигезендә Субсидия бирү
максатларын, шартларын һәм субсидия бирү тәртибен үтәүгә контрольлекне хәл
кылу өчен кирәкле мәгълүматлар һәм документлар соратып алуга;
4.2.7. Россия Федерациясе бюджет законында, Субсидияләр бирү тәртибендә
һәм бу Килешүдә билгеләнгән башка хокукларны тормышка ашыруга15:
4.2.7.1. _____________________________________________________________;
4.2.7.2. _____________________________________________________________.
4.3. Оешма үз өстенә ала:
4.3.1. бу Килешүгә кул куелганнан соң _____ эш көненнән дә соңга калмыйча,
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына счет ачу өчен кирәкле
документларны тапшыруны16;
4.3.2. Субсидиядән бу Килешүнең 1.1 пунктында күрсәтелгән максатка
(максатларга) ирешү өчен, Субсидияләр бирү тәртибе һәм бу Килешү нигезендә
билгеләнгән Субсидия бирү шартларына туры китереп файдалануга;
4.3.3. Объектка (объектларга) капитал салуларны финанс ягыннан тәэмин итүне
Субсидияләр бирү турында карарда һәм бу Килешүдә күздә тотылган күләмдә хәл
итүгә;
4.3.4. бу Килешүнең 4.1.2 пункты нигезендә билгеләнгән нәтиҗәлелек
күрсәткечләренә ирешүне тәэмин итүне;
4.3.5. алынган средстволар хисабына товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне
сатып алуны, шул исәптән түбәндәгеләрне, дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә
контракт системасы турында Россия Федерациясе законында билгеләнгән тәртиптә
хәл итүне:
4.3.5.1. товар җибәрүчеләрне (подрядчылар, эш башкаручылар) билгеләүне;
4.3.5.2. контрактлар төзүне һәм аларны үтәүне (үзгәртү, өзү);
4.3.5.3. заказчылар тарафыннан төзелгән контрактлар реестрына кертү өчен
мәгълүматлар һәм документлар җибәрүне;
4.3.6. төзелеш өчен җир кишәрлекләрен сатып алуны, проект документларына
дәүләт экспертизасы үткәрүне һәм мондый проект документларын әзерләү өчен
башкарыла торган инженерлык тикшеренүләренә нәтиҗәләр ясауны, Россия
Федерациясе законында билгеләнгән очракларда, проект документларына аудит
үткәрүне, төзүне (реконструкция, шул исәптән реставрация, техник яктан үзгәртеп
кору элементлары белән) финанс ягыннан тәэмин итүгә Субсидия бирелгән
капиталь төзелеш объектларының смета бәясен дөрес билгеләүне тикшерүне
Субсидиядән файдаланмыйча гына хәл кылуны;
4.3.7. Объектны файдалануга тапшырганнан соң (сатып алганнан соң)
Объектны тоту өчен кирәкле эксплуатация чыгымнарын бу максатларга Татарстан
Республикасы бюджеты турында закон һәм бюджеттан средстволар бирү
кагыйдәләрен җайга салучы башка норматив-хокукый актлар нигезендә Татарстан
Республикасы бюджетыннан бирелә торган средстволардан файдаланмыйча хәл
кылуга;
4.3.8. түбәндәге операцияләрдән тыш, Субсидия хисабына чит ил валютасын
сатып алуга;
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4.3.8.1. югары технологияле импорт җиһазын, чимал һәм комплектлау
детальләрен сатып алуда (җибәрү) Россия Федерациясенең валюта законы нигезендә
хәл ителә торган операцияләр;
4.3.8.2. башка операцияләр17:
4.3.8.2.1. ____________________________________________________________;
4.3.8.2.2. ____________________________________________________________.
4.3.9. Субсидияне взнос сыйфатында башка оешмаларның устав (җыелма)
капиталларына, мондый оешмаларның мөлкәтенә кертемнәр (мондый оешмаларның
устав (җыелма) капиталларын арттырмаган) күчерүгә;
4.3.10. Бюджет средстволарын алучының запросы буенча бу Килешүнең 4.2.1
пункты нигезендә Субсидия бирү максатын (максатларын), шартларын һәм
субсидия бирү тәртибен үтәүгә контрольекне хәл итү өчен кирәкле мәгълүматларны
әлеге запрос алынганнан соң _____ эш көненнән дә соңга калмыйча җибәрүне;
4.3.11. Бюджет средстволарын алучыга түбәндәгеләрне җибәрүне:
4.3.11.1. бу Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торучы бу Килешүгә № __
кушымта нигезендәге форма буенча, финанс белән тәэмин итү чыганагы булып
Субсидия
торган
чыгымнар
турында
хисапны18,
____________________________________
(ай саен, квартал саен, ел саен)

хисап чорыннан соң килүче ____ эш көненнән дә соңга калмыйча;
4.3.11.2. бу Килешүнең 4.1.3 пункты нигезендә, Субсидия бирүнең
нәтиҗәлелеге күрсәткечләренә ирешү турында хисапны:
4.3.11.2.1. нәтиҗәлелек күрсәткеченә ирешүнең планлы срогы җиткән хисап
____________________ соң килүче ____ эш көненнән дә соңга калмыйча19;
(ай, квартал, ел)

4.3.11.2.2. нәтиҗәлелек күрсәткеченә ирешүнең планлы срогы җиткәннән соң
____ эш көненнән дә соңга калмыйча20;
4.3.11.3. Объектны файдалануга тапшыруны (сатып алу) раслаучы
документларны, Объект файдалануга тапшырылганнан соң (сатып алынганнан соң)
____ эш көненнән дә соңга калмыйча.
4.3.11.4. башка хисапларны һәм (яки) документларны21:
4.3.11.4.1. __________________________________________________________;
4.3.11.4.2. __________________________________________________________;
4.3.12. бу Килешүнең 4.2.2.1 пункты нигезендә Бюджет средстволарын
алучыдан күрсәтмә алынган очракта, Субсидия бирү максатын (максатларын),
шартларын һәм субсидия бирү тәртибен бозуны юкка чыгаруны;
4.3.13. хисап финанс елында Оешмага күчерелгән Субсидиянең чираттагы
финанс елы башына файдаланылмыйча калган калдыгын, шулай ук агымдагы
финанс елында Оешмага Субсидиядән файдаланудан барлыкка килгән узган
еллардагы дебиторлык бурычын кире кайтарудан кергән средстволарны, бу
Килешүнең 4.2.5.1, 4.2.5.2 пунктында күрсәтелгән Бюджет средстволарын алучының
карарлары булмаган очракта, Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә
билгеләнгән срокта Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтаруны;
4.3.14. бу Килешү нигезендә Бюджет средстволарын алучыга бирелә торган
мәгълүматларның тулылыгын һәм дөреслеген тәэмин итүне;

7

4.3.15. Россия Федерациясе бюджет законында, Субсидияләр бирү тәртибендә,
бу Килешүдә билгеләнгән башка бурычларны үтәүне22:
4.3.15.1. ____________________________________________________________;
4.3.15.2. _________________________________________________________.
4.4. Оешма хокуклы:
4.4.1. Бюджет средстволарын алучыга бу Килешүгә үзгәрешләр кертү турында
тәкъдимнәр җибәрүгә, шул исәптән Субсидия күләмен үзгәртү зарурилыгы
очрагында, әлеге үзгәрешләрне нигезләүләрдән торган мәгълүматларн кушымта
итеп бирелә.
4.4.2. Бюджет средстволарын алучыга бу Килешүнең 4.2.5 пунктында
күрсәтелгән документларны һәм Оешманың финанс белән тәэмин итү чыганагы
булып Субсидия торган, үтәлмәгән йөкләмәләре турында һәм алардан файдалану
юнәлешләре турында мәгълүматларны хисап финанс елыннан соң килүче ____ эш
көненнән / Оешманың дебиторлык бурычын кире кайтарудан кергән средстволарын
кире кайтару көненнән соң килүче ____ эш көненнән дә соңга калмыйча җибәрүгә;
4.4.3. чираттагы финанс елында чираттагы финанс елы башына
файдаланылмый калган Субсидия калдыгын, бу Килешүнең 4.2.5.1 пунктында
күрсәтелгән Бюджет средстволарын алучының карары нигезендә, бу Килешүнең 1.1
пунктында күрсәтелгән максатка (максатларга) туры килүче чыгымнарны хәл
кылуга җибәрүгә;
4.4.4. агымдагы финанс елында Оешмага дебиторлык бурычын кире кайтарудан
алынган средстволарны, бу Килешүнең 4.2.5.2 пунктында күрсәтелгән Бюджет
средстволарын алучының карары нигезендә, бу Килешүнең
1.1 пунктында
күрсәтелгән максатка (максатларга) туры килүче чыгымнарны хәл кылуга җибәрүгә;
4.4.5. бу Килешүгә аңлатмалар алу максатыннан, Бюджет средстволарын алуга
мөрәҗәгать итүгә;
4.4.6. Россия Федерациясе бюджет законында, Субсидияләр бирү тәртибендә
һәм бу Килешүдә билгеләнгән башка хокукларны тормышка ашыруга23:
4.4.6.1. _____________________________________________________________;
4.4.6.2. _____________________________________________________________.
V. Якларның җаваплылыгы
5.1.Яклар бу Килешү буенча үзләренең бурычларын үтәмәгәндә яки тиешенчә
үтәмәгәндә Россия Федерациясе законы һәм бу Килешү нигезендә җавап бирә.
5.2. Оешма Субсидияләр бирү тәртибендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән
Субсидия бирү максатын (максатларын), шартларын һәм тәртибен бозган очракта,
Оешма, бу Килешүнең 4.2.2.2 пункты нигезендә Бюджет средстволарын алучыдан
җибәрелгән таләптә күрсәтелгән күләмдә, әлеге таләп алынганнан соң 30 эш
көненнән дә соңга калмыйча, Субсидияне яки аның бер өлешен Татарстан
Республикасы бюджетына кире кайтара.
5.3. Оешма бу Килешүнең 4.1.2 пункты нигезендә билгеләнгән нәтиҗәлелек
күрсәткечләренә ирешмәгән очракта, Оешма Татарстан Республикасы бюджетына,
Бюджет средстволарын алучыдан җибәрелгән штраф санкцияләрен түләү турында
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таләптә билгеләнгән срокта, бу Килешүгә № ____ кушымта нигезендә исәпләнгән
күләмдә, штраф күчерә24.
5.4. Оешма бу Килешүнең 4.2.2.1 пункты нигезендә Бюджет средстволарын
алучыдан җибәрелгән күрсәтмәләрне үтәмәгән очракта, Оешма Татарстан
Республикасы бюджеты кеременә _________ сум (__________________________)_
күләмендә штраф түли.
(суммасын сүзләр белән күрсәтергә)
5.5. Якларның бу Килешү буенча бурычларын үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән
өчен җаваплылыгы турында башка нигезләмәләр 5:
5.5.1. _______________________________________________________________;
5.5.2. _______________________________________________________________.
5.6. Яклар килеп туган гадәттән тыш хәлләр аркасында яки башка Як гаебе
аркасында бурычларын тиешенчә үти алмаганлыкларын раслаган очракта, бу
Килешү буенча бурычларны үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен җавап бирми.
VI. Бшака шартлар
6.1. Бу Килешү буенча башка шартлар26:
6.1.1. _______________________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________________.
VII. Йомгаклау нигезләмәләре
7.1. Яклар арасында бу Килешүне үтәмәүгә бәйле бәхәсләр килеп чыкканда,
Якларның үзләре тарафыннан сөйләшүләр юлы белән хәл ителә. Килешүгә
ирешелмәгәндә, Яклар арасындагы бәхәсләр суд тәртибендә хәл ителә.
7.2. Бу Килешү Якларның һәркайсы исеменнән эш итүгә хокуклы затларның
кул кую көненнән башлап үз көченә керә, әмма Бюджет средстволарын алучыга
бюджет йөкләмәләре лимитлары бу Килешүнең 1.1 пунктында күрсәтелгән максатка
(максатларга) җиткерелгәннән соң гына, һәм бу Килешү буенча Якларның үз
бурычларын тулысынча үтәгәнче гамәлдә була.
7.3. Бу Килешүне үзгәртү, шул исәптән бу Килешүнең 4.1.6 пунктында күздә
тотылган очракта үзгәрешләр кертү Якларның теләгенә карап хәл ителә һәм бу
Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торучы бу Килешүгә Өстәмә шартнамә
рәвешендә рәсмиләштерелә27.
7.4. Бу Килешүне өзү Якларның үзара ризалыгы белән яки, бу Килешүнең 7.6
пунктында билгеләнгән очракларда, Бюджет средстволарын алучы тарафыннан бер
яклы тәртиптә, хәл итә.
7.5. Якларның үзара ризалыгы белән бу Килешүне өзү бу Килешүнең
аерылгысыз өлеше булып торучы бу Килешүгә Өстәмә шартнамә рәвешендә
рәсмиләштерелә28.
7.6. Бюджет средстволарын алучы түбәндәге очракларда бу Килешүне бер яклы
тәртиптә өзәргә мөмкин:
7.6.1. Оешма бетерелгәндә;
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7.6.2. Оешма бу Килешүдә билгеләнгән Субсидия бирү максатын
(максатларын), шартларын һәм тәртибен бозганда.
7.7. Бу Килешү, кәгазь документ рәвешендә, Якларның һәркайсы өчен берәр
данәдә, төзелә.
IIX. Якларның түләү реквизитлары
Татарстан Республикасы Бюджет
средстволарын алучының
кыскартылган атамасы

Оешманың кыскартылган атамасы

Татарстан Республикасы Бюджет
средстволарын алучының ОГРН,
ОКТМО атамасы

Оешманың ОГРН, ОКТМО атамасы

Урнашу урыны:

Урнашу урыны:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Түләү документлары:

Түләү документлары:

IX. Якларның имзалары
Татарстан Республикасы Бюджет Оешманың кыскартылган атамасы
средстволарын
алучының ___________/_________________
кыскартылган
атамасы (имза) (Ф.И.О.)
___________/_________________
(имза)

(Ф.И.О.)

________________________________
1

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясындагы 8 пункты нигезендә, бу
Типовой формага туры китереп төзелгән Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү
турында килешүдә, федераль законнар нигезендә, тарату Татарстан Республикасы дәүләт
хакимияте органнары тарафыннан чикләнелгән мәгълүматлар булганда, тиешле гриф (“хезмәт
урынында файдалану өчен”) һәм нөсхә номеры күрсәтелә.
2
Субсидия бирелә торган срок күрсәтелә.
3
бу Типовой форманың 1.2 пунктында күрсәтелгән Кушымта бу Типовой формага № 1
кушымта нигезендә рәсмиләштерелә.
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4

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясындагы 9 пунктының икенче абзацы
нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы Хөкүмәте карарында күздә тотылган
средстволар чикләрендә.
5
Субсидия бирүнең бөтен чорына планлы чордан тыш Субсидиянең еллык күләме күрсәтелә.
6
Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә субсидия средстволарына карата казначылык
хезмәте озатуы кагылган очракта, килешүгә бу Типовой форманың 3.2.1 пункты кертелә.
7
Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә субсидия средстволарына карата казначылык
хезмәте озатуы кагылмаган очракта, килешүгә бу Типовой форманың 3.2.2 пункты кертелә.
8
Бу Типовой форманың 3.2.2 пунктында күрсәтелгән кушымта бу Типовой формага № 2
кушымта нигезендә рәсмиләштерелә.
9
Бу Типовой форманың 4.1.2 пунктында күрсәтелгән кушымта бу Типовой формага № 3
кушымта нигезендә рәсмиләштерелә.
10
Бу Типовой форманың 4.1.3 пунктында күрсәтелгән хисап бу Типовой формага № 4
кушымта нигезендә рәсмиләштерелә.
11
Бу Субсидияләр бирү тәртибендә яки Субсидияләр бирү турында карарда (алга таба икесе
дә – Субсидия бирүне җайга салучы актлар) билгеләнгән очракта, Субсидия бирүне җайга салучы
актлар нигезендә билгеләнгән башка конкрет документлар һәм мәгълүматлар күрсәтелә.
12
Бу Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән очракта, Субсидия бирүне җайга
салучы актларда билгеләнгән Бюджет средстволарын алучының башка конкрет йөкләмәләре
күрсәтелә.
13
Бу Типовой форманың4.2.1.1.1 пунктында күрсәтелгән хисап бу Типовой формага № 5
кушымта нигезендә рәсмиләштерелә.
14
Бу Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән очракта күздә тотыла. Бу Типовой
форманың 4.2.3 пунктында күрсәтелгән кушымтаның тәкъдим ителә торган үрнәге бу Типовой
формага № 6 кушымтада урын алган.
15
Бу Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән очракта күздә тотыла. Бюджет
средстволарын алучының Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән башка конкрет
хокуклары күрсәтелә.
16
Килешүдә бу Типовой форманың 3.2.1 пунктында күздә тотылган нигезләмәләр булганда,
килешүгә бу Типовой форманың 4.3.1 пункты кертелә.
17
Субсидия бирү максатларына ирешүгә бәйле рәвештә чит ил валютасын сатып алу буенча
һәм Субсидияләр бирү турында карарда билгеләнгән башка конкрет операцияләр күрсәтелә.
18
4.3.11. пунктта күрсәтелән кушымта бу Типовой формага № 5 кушымта нигезендә
рәсмиләштерелә.
19
Бу Типовой форманың 4.3.11.2.1 пункты нигезендә бу Типовой форманың 4.1.3 пунктына
туры китереп билгеләнгән кушымта буенча, Субсидияләр бирү турында карар нигезендә, планда
күздә тотылган нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү турында хисап тапшыруның ешлыгы
билгеләнгән нәтиҗәлелек күрсәткечләре өчен хисап тапшыру срогы күздә тотыла.
20
Бу Типовой форманың 4.3.11.2.2 пункты нигезендә бу Типовой форманың 4.1.3 пунктына
туры китереп билгеләнгән кушымта буенча, Субсидияләр бирү турында карар нигезендә, планда
күздә тотылган нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү турында бер тапкыр хисап тапшыру
билгеләнгән нәтиҗәлелек күрсәткечләре өчен хисап тапшыру срогы күздә тотыла.
21
Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән хисаплар яки башка конкрет
хисаплар күрсәтелә – Субсидия бирүне җайга салучы актларда Бюджет средстволарын алучының
килешүдә хисап тапшыру срокларын һәм формаларын билгеләүгә хокукы билгеләнгән очракта.
22
Бу Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән очракта күздә тотыла. Оешманың
Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән башка конкрет йөкләмәләре күрсәтелә.
23
Бу Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән очракта күздә тотыла. Оешманың
Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән башка конкрет хокуклары күрсәтелә.
24
Бу Типовой форманың 5.3 пункты килешүгә, килешүдә бу Типовой форманың 4.2.3
пунктында күздө тотылган нигезләмәләр булганда кертелә. Бу Типовой форманың 4.2.3
пунктында күздә тотылган кушымта номеры күрсәтелә.
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25

Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия
бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән җаваплылык турында башка конкрет нигезләмәләр
күрсәтелә.
26
Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия
бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән килешүнең башка шартлары күрсәтелә.
27
Килешүгә өстәмә шартнамә бу Типовой формага № 7 кушымта нигезендә рәсмиләштерелә.
28
Килешүне өзү турында өстәмә шартнамә бу Типовой формага № 8 кушымта нигезендә
рәсмиләштерелә.
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Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты
Татарстан Республикасыныкы булган юридик
затка әлеге юридик зат милкендәге капиталь
төзелеш объектларына капитал салуларга һәм
(яки) аның тарафыннан күчемсез милек
объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе
законы нигезендә, алга таба мондый юридик
затның устав капиталын арттыру нигезендә,
бюджеттан субсидия бирү турында килешүнең
типовой формасына №1 кушымта

________ 20__ ел № __ килешүгә
№ ___ кушымта
(_________20 __ ел №__ Өстәмә шартнамәгә
№ ___ кушымта)1
Объектлар исемлеге2

№
п/п

Объект/ Эшләр төре
атамасы

1

2

1

Объект __________________,
шул исәптән:

Объ
ект
ның
егәр
леге

4

Капитал салулар күләме,
ОКЕИ
сумнарда
буенч
Инвес
Объект
а
Төзел
шул исәптән
тиция
ның
егәрле
еш
ләү
бәясе,
кне
срогы
барл 20_ 20_
юнәле
сумнар
4
үлчәү
3
5
20__ 20__
ыгы _
ше
да
_
берәм
елга елга
елг елга
леге
а
5

6

7

8

9

13

10

11

12

13

Субсидия күләме, сумнарда6
шул исәптән
барлы
гы

14

20__
елга

20__
елга

20__
елга

20__
елга

15

16

17

18

проект документларына X
дәүләт
экспертизасы
үткәрүгә һәм мондый
проект документларын
әзерләү өчен башкарыла
торган
инженерлык
тикшеренүләре
нәтиҗәләрен
ясауга,
проект документларына
аудит үткәрүгә, капиталь
төзелеш объектларының
смета
бәясен
билгеләүнең дөреслеген
тикшерүгә чыгымнар –
Субсидияләр
бирү
турында карарда әлеге
максатларга
субсидия
бирү күздә тотылган
очракта

X

X

X

X

X

X

X

X

...
2

Объект __________________,
шул исәптән:

проект документларына
дәүләт
экспертизасы
үткәрүгә һәм мондый
проект документларын
әзерләү өчен башкарыла
торган
инженерлык
тикшеренүләре
нәтиҗәләрен
ясауга,
проект документларына
аудит үткәрүгә, капиталь
төзелеш объектларының

X
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смета
бәясен
билгеләүнең дөреслеген
тикшерүгә чыгымнар –
Субсидияләр
бирү
турында карарда әлеге
максатларга
субсидия
бирү күздә тотылган
очракта

…
Объектлар буенча барлыгы:

_________________________________
1

Килешүгә Өстәмә шартнамә төзелгән очракта күрсәтелә.
Килешүдә федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары тарафыннан тарату чикләнелгән
мәгълүматлар булган очракта, тиешле гриф (“хезмәт урынында кулланылу өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
3
Капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору,
күчемсез милек объектын сатып алу.
4
Капиталь төзелеш объектын төзү (реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору) срогы,
күчемсез милек объектын сатып алу срогы.
5
Объектның сметадагы яки күздә тотылган (чик) бәясе яки Объектнв сатып алу бәясе.
6
Субсидия бирүнең бөтен срогына.
2
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Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты
Татарстан
Республикасыныкы
булган
юридик затка әлеге юридик зат милкендәге
капиталь төзелеш объектларына капитал
салуларга һәм (яки) аның тарафыннан
күчемсез милек объектларын сатып алуга,
Россия Федерациясе законы нигезендә, алга
таба мондый юридик затның устав
капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан
субсидия бирү турында килешүнең типовой
формасына №2 кушымта

________ 20__ ел № __ килешүгә
№ ___ кушымта
(_________20 __ ел №__ Өстәмә шартнамәгә
№ ___ кушымта)1
Субсидия күчерү графигы2
(Субсидия күчерү графигына үзгәрешләр)3
№
п/п

Объект
атамасы4

БК коды (Субсидия бирүгә
бюджет чыгымнары буенча)

Субсидия күчерү
сроклары5

Күчерелергә тиешле
сумма, сумнарда

7

8

кисә бүлеге макса чыгы
ге
,
тчан мнар
бүлекч статья төре
әсе
сы
1

2

3

4

5

6

- «__» ____ 20__ елга
кадәр
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
БК коды буенча
барлыгы
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
БК коды буенча
барлыгы
Объект буенча барлыгы
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- «__» ____ 20__ елга
кадәр
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
БК коды буенча
барлыгы
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
БК коды буенча
барлыгы
Объект буенча барлыгы
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
БК коды буенча
барлыгы
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
- «__» ____ 20__ елга
кадәр
БК коды буенча
барлыгы
Объект буенча барлыгы
Барлыгы
____________________________________
Килешүгә Өстәмә шартнамә төзелгән очракта күрсәтелә.
2
Килешүдә федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
органнары тарафыннан тарату чикләнелгән мәгълүматлар булган очракта, тиешле гриф (“хезмәт
урынында кулланылу өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
3
Субсидия күчерү графигына үзгәрешләр кертү очрагында күрсәтелә, шул ук вакытта бу
графикның 8 графасында күчерелергә тиешле үзгәртелгән суммалар күрсәтелә.
4
Бу графикта күрсәтелгән Объект атамасы килешүгә № 1 кушымтаның 2 графасында
күрсәтелгән Объект атамасына туры килергә тиеш.
5
Оешмага Субсидия күчерүнең конкрет сроклары күрсәтелә.
1
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Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты
Татарстан
Республикасыныкы
булган
юридик затка әлеге юридик зат милкендәге
капиталь төзелеш объектларына капитал
салуларга һәм (яки) аның тарафыннан
күчемсез милек объектларын сатып алуга,
Россия Федерациясе законы нигезендә, алга
таба мондый юридик затның устав
капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан
субсидия бирү турында килешүнең типовой
формасына №3 кушымта

________ 20__ ел № __ килешүгә
№ ___ кушымта
(_________20 __ ел №__ Өстәмә шартнамәгә
№ ___ кушымта)1
Нәтиҗәлелек күрсәткечләре2

№п
/п

Күрсәтке Объект
ч
атамас
атамасы
ы

1

2

3

ОКЕИ буенча үлчәү
Атамасы

Коды

Планда
каралган
күрсәткеч

4

5

6

берәмлеге

Күрсәткечкә
Рөхсәт ителгән
ирешү
тайпылыш (%) планлаштырылга
н срок3
7

8

________________________________
1

Килешүгә Өстәмә шартнамә төзелгән очракта күрсәтелә.
Килешүдә федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
органнары тарафыннан тарату чикләнелгән мәгълүматлар булган очракта, тиешле гриф (“хезмәт
урынында кулланылу өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
3. Һәр күрсәткеч өчен күрсәткечкә ирешү өчен планлаштырылган кимендә бер срок (алга
таба – контроль ноктасы) билгеләнергә тиеш. Контроль нокталар саны, Субсидияләр бирү турында
карар нигезендә, Бюджет средстволарын алучы тарафыннан билгеләнә.
2
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Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты
Татарстан
Республикасыныкы
булган
юридик затка әлеге юридик зат милкендәге
капиталь төзелеш объектларына капитал
салуларга һәм (яки) аның тарафыннан
күчемсез милек объектларын сатып алуга,
Россия Федерациясе законы нигезендә, алга
таба мондый юридик затның устав
капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан
субсидия бирү турында килешүнең типовой
формасына №4 кушымта

________ 20__ ел № __ килешүгә
№ ___ кушымта
(_________20 __ ел №__ Өстәмә шартнамәгә
№ ___ кушымта)1
«__» _______________ 20___ елга
нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү турында хисап2
Оешма атамасы ________________________________________________
Ешлыгы (булганда): _____________________________________________3
(ай саен, квартал саен, ел саен)

ОКЕИ
Күрсәт
буенча үлчәү
№
кеч
Объект
берәмлеге
п/п атамас атамасы
Атама Код
ы4
сы
ы
1

2

3

4

Планда
каралган
күрсәткеч5

Килешү
төгәлләнүгә
ирешелгән
күрсәткеч/хисап
датасына6

Планны
үтәү
проценты

Тайпылыш
сәбәбе

6

7

8

9

5

Оешма җитәкчесе
(вәкаләтле зат) ______________ ____________ _____________________
(вазифа) (имза)

(тулы имза)

Эш башкаручы ____________ ____________________ ______________
(вазифасы

)

(Ф.И.О.)

(телефон)

«__» _____________________ 20__ ел.

__________________________________
1

Килешүгә Өстәмә шартнамә төзелгән очракта күрсәтелә.
Килешүдә федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
органнары тарафыннан тарату чикләнелгән мәгълүматлар булган очракта, тиешле гриф (“хезмәт
урынында кулланылу өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
3
Килешүдә бу Типовой форманың 4.3.11.2.1 пунктында күздә тотылган нигезләмәләр булган
очракта тутырыла
4
Бу хисапта күрсәтелгән күрсәткеч атамасы килешүгә № 3 кушымтаның 2 графасында
күрсәтелгән күрсәткеч атамасына туры килергә тиеш.
2
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5

Бу хисапта күрсәтелгән планлы күрсәткеч, килешүгә №3 кушмтаның 8 графасында
күрсәтелгән хисап тапшыру датасына туры килүче, килешүгә №3 кушымтаның 6 графасында
күрсәтелгән планлы күрсәткечкә туры килергә тиеш.
6
Хисап тапшыруның ешлыгына бәйсез рәвештә, килешү төгәлләнүгә яки билгеләнгән ешлык
нигезендә хисап тапшыру датасына ирешелгән күрсәткеч күрсәтелә.

20

Акцияләренең
(өлешләре)
100
проценты
Татарстан Республикасыныкы булган юридик
затка әлеге юридик зат милкендәге капиталь
төзелеш объектларына капитал салуларга һәм
(яки) аның тарафыннан күчемсез милек
объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе
законы нигезендә, алга таба мондый юридик
затның устав капиталын арттыру нигезендә,
бюджеттан субсидия бирү турында килешүнең
типовой формасына №5 кушымта

________ 20__ ел № __ килешүгә
№ ___ кушымта
(_________20 __ ел №__ Өстәмә шартнамәгә
№ ___ кушымта)1
Финанс белән тәэмин итү чыганагы булып Субсидия торучы чыгымнар турында хисап2
«__» ______________ 20__ елга3
(сум.)
Финанс елы
башына
субсидия
калдыгы

Кергән акча

Субсидидя
хисабына
түләүләр

шул исәптән

шул
исәптән
№п/ Объект
Шул
Татарстан
п атамасы
Татарст
исәптән
дебиторл
Бар
Бар
Республик
ан
файдалан
Барл
ык
лыг
лыг Республ
асы
уга
бурычын ыгы бюджетын
ы
ы
икасы
рөхсәт
кире
а кире
5
бюджет
ителгән
кайтару7
кайтарылг
ыннан
ан
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Субсидия калдыгы
Капитал
салулар
ның
гомуми
күләме4 Барлы
гы6

Шул исәптән

Шул ук максатка
җибәрү таләп ителә8

Кире кайтарылырга
тиеш9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Татарстан Республикасы бюджеты
средстволарын алучы
_______________________________оешма _______________________________
(шәхсән имза, Ф.И.О.)
М.У.

(шәхсән имза, Ф.И.О.)
М.УП.

____________________________________________
1

Килешүгә Өстәмә шартнамә төзелгән очракта күрсәтелә.
Килешүдә федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары тарафыннан тарату чикләнелгән
мәгълүматлар булган очракта, тиешле гриф (“хезмәт урынында кулланылу өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
3
Бу хисап агымдагы финанс елы башыннан үсеп баручы йомгак белән төзелә.
4
Хисап чорында Объектларга капитал салулар күләме күрсәтелә, шул исәптән Субсидия средстволары хисабына.
5
4 графада үзенә карата Бюджет средстволарын алучы тарафыннан килешүнең 4.2.5.1 пункты нигезендә килешүнең 1.1 пунктында
күрсәтелгән максатка (максатларга) Субсидия калдыкларыннан файдалану турында карар кабул ителгән, хисап финанс елында
файдаланылмыйча калган ел башына Субсидия калдыгы күләме күрсәтелә.
6
11графада хисап чоры ахырына Субсидия калдыгы суммасы күрсәтелә. Субсидия калдыгы хисап датасына бу хисапның 3 һәм 5
графаларында күрсәтелгән сумма белән 8 графасында күрсәтелгән сумма арасында аерма буларак күрсәтелә.
7
7 графада үзенә карата Бюджет средстволарын алучы тарафыннан килешүнең 1.1. пунктында күрсәтелгән максатка (максатларга)
Оешманың файдалануы турында карар кабул ителгән дебиторлык бурычын кире кайтару суммасы күрсәтелә.
8
12 графада килешүнең 4.2.5 пункты нигезендә, килешүнең 1.1 пунктнда күрстелгән максатка (максатларга) Субсидия калдыгын
җибәрүгә ихтыяҗ булган, килешү нигезендә бирелгән Субсидиянең файдаланылмыйча калган калдыгы суммасы күрсәтелә. Башлангыч хисап
(айлык, кварталлык) төзелгәндә тутырылмый.
9 13 графада шул ук максатка (максатларга) ихтыяҗ булмаган, килешү нигезендә тапшырылган Субсидиянең файдаланылмыйча калган
калдыгы күрсәтелә. Башлангыч хисап (айлык, кварталлык) төзелгәндә тутырылмый.
2
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Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты
Татарстан
Республикасыныкы
булган
юридик затка әлеге юридик зат милкендәге
капиталь төзелеш объектларына капитал
салуларга һәм (яки) аның тарафыннан
күчемсез милек объектларын сатып алуга,
Россия Федерациясе законы нигезендә, алга
таба мондый юридик затның устав
капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан
субсидия бирү турында килешүнең типовой
формасына №6 кушымта

________ 20__ ел № __ килешүгә
№ ___ кушымта
(_________20 __ ел №__ Өстәмә шартнамәгә
№ ___ кушымта)1
)

Штраф санкцияләре күләмен исәпләү тәртибе2
ОКЕИ буенча
үлчәү
берәмлеге

Нәтиҗәлеле
Хисап
Төзтмә
к
датасына коэффициентл
Күрсәтк
күрсәткечен ирешелгән
ар6
Штраф
№
еч
Объект
ең (башка нәтиҗәлеле
санкцияләре
п/п атамас атамасы
күрсәткечне
к
күләме (мең
ы3
ң)
планда
күрсәткече
сум.)7
Атамасы Коды
К1
К2
каралган
(башка
саны4
күрсәткеч)5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Барлыг
ы

X

X

X

X

X

X

X

10

______________________________________________
1

Килешүгә өстәмә шартнамә төзелгән очракта күрсәтелә.
Килешүдә федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
органнары тарафыннан тарату чикләнелгән мәгълүматлар булган очракта, тиешле гриф (“хезмәт
урынында кулланылу өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
3
Бу таблицада күрсәтелгән күрсәткеч атамасы килешүгә №3 кушымтаның 6 графасында
күрсәтелгән күрсәткеч атамасына туры килергә тиеш.
4
Бу таблицада күрсәтелгән планлы күрсәткеч килешүгә № 3 кушымтаның 6 графасында
күрсәтелгән планлы күрсәткечкә туры килергә тиеш.
5
Бу табилицада күрсәтелгән ирешелгән күрсәткеч, килешүгә № 4 кушымтаның 7 графасында
күрсәтелгән, тиешле датага ирешелгән күрсәткечкә туры килергә тиеш.
6
Булганда тутырыла.
7
Штраф санкцияләрен исәпләү тәртибе Бюджет средстволарын алучы тарафыннан билгеләнә.
2
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Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты
Татарстан
Республикасыныкы
булган
юридик затка әлеге юридик зат милкендәге
капиталь төзелеш объектларына капитал
салуларга һәм (яки) аның тарафыннан
күчемсез милек объектларын сатып алуга,
Россия Федерациясе законы нигезендә, алга
таба мондый юридик затның устав
капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан
субсидия бирү турында килешүнең типовой
формасына №7 кушымта

________ 20__ ел № __ килешүгә
№ ___ кушымта
(_________20 __ ел №__ Өстәмә шартнамәгә
№ ___ кушымта)1
«__» __________ № ____ килешүгә
Өстәмә шартнамә1

_______________________________ ш.
(Өстәмә шартнамә төзү урыны)

«__» _____________________20__ г.
(Өстәмә шартнамә төзү датасы)

№ __________________
(Өстәмә шартнамә номеры)

____________________________________________________________________________________________________,
(Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясындагы 8 пункты нигезендә, үзенә, Татарстан Республикасы
бюджеты средстволарын алучы буларак, субсидия алуга бюджет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгән Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы (Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче
функцияләрен хәл итүче дәүләт органы) атамасы)

алга таба “Бюджет средстволарын алучы” дип атала, түбәндәге зат
аша________________________________________________________________________________________
____,
(Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы җитәкчесе яки Бюджет средстволарын алучы исеменнән эш
итүгә вәкаләтле башка зат атамасы)

нигезендә эш итүче ____________________________________________,
(Бюджет средстволарын алучының
гамәлгә кую документы (Нигезләмә), ышанычнамәсе,
боерык яки вәкаләтләрен раслаучы башка документы реквизитлары)
,

бер яктан, һәм ________________________________________________________
(акцияләренең (өлешләр) 100 проценты Татарстан Республикасыныкы булган юридик зат атамасы)

алга таба “Оешма” дип атала, түбәндәге зат аша___________________________
________________________________________________________________________,
(Оешма җитәкчесенең яки Оешма исеменнән эш итүгә вәкаләтле башка затның вазифасы атамасы, шулай ук
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)

нигезендә эш итүче ____________________________________________,
(оешманың гамәлгә кую документы, ышанычнамә реквизитлары)

икенче яктан, алга таба “Яклар” дип атала, Россия Федерациясе Бюджет кодексына,
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 23.04.2019 ел, № 332 карары
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белән расланган
Акцияләренең
(өлешләре) 100 проценты Татарстан
Республикасыныкы булган юридик затка әлеге юридик зат милкендәге капиталь
төзелеш объектларына капитал салуларга һәм (яки) аның тарафыннан күчемсез
милек объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе законы нигезендә, алга таба
мондый юридик затның устав капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан субсидия
бирү тәртибенә (алга таба – Субсидияләр бирү тәртибе) туры китереп,
,_________________________________________________
________________________________________________________________________
(Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясындагы 8 пунктның икенча абзацы нигезендә кабул ителгән
Татарстан Республикасы Хөкүмәте карарының реквизитлары)

(алга таба – Субсидияләр бирү турында карар), Акцияләренең (өлешләре) 100
проценты Татарстан Республикасыныкы булган юридик затка әлеге юридик зат
милкендәге капиталь төзелеш объектларына капитал салуларга һәм (яки) аның
тарафыннан күчемсез милек объектларын сатып алуга, Россия Федерациясе законы
нигезендә, алга таба мондый юридик затның устав капиталын арттыру нигезендә,
бюджеттан субсидия бирү турында№ ____ килешүгә «__» __________ № ____ (алга
таба – Килешү) бу Өстәмә шартнамәне төзеде.
1. Килешүгә түбәндәге өстәмәләрне кертергә2:
1.1. преамбуласында3:
1.1.1. «__________________________________________» дигән сүзләрне
«____________________________________________» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.2. «Килешү предметы» I бүлегендә:
1.2.1. 1.1 пунктында « 20__ - 20__ елларда» дигән сүзләрне « 20__ - 20__
елларда» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.3. “Субсидия бирүне финанс ягыннан тәэмин итү” II бүлегендә:
1.3.1. 2.1 пунктында «гомуми күләме _______________________ сум__
(суммасын сүзләр белән күрсәтергә)

тиен» дигән сүзләрне «гомуми күләме ________________________

сум __

(суммасын сүзләр белән күрсәтергә)

тиен» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.3.2. 2.1.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.1.1. _____________________________________________________________»;
1.3.3. 2.1.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.1.2. _____________________________________________________________»;
1.4. «Субсидия күчерү (аннан файдалану)» III бүлегендә:
1.4.1.
3.2.2
пунктында
“ачылган
Оешма
счетына
_______________________________________________________________________»
(Россия Федерациясе Үзәк банкы учреждениесе яки кредит оешмасы атамасы)

дигән
сүзләрне
«түбәндәге
учреждениедә
ачылган
Оешма
счетына
______________________________________________________________________;»
(Россия Федерациясе Үзәк банкы учреждениесе яки кредит оешмасы атамасы)
)

дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5. «Якларның берлектә эшләве» IV бүлегендә:
1.5.1. 4.1.4 пунктында « ____ эш көне дәвамында» дигән сүзләрне « ____ эш
көне дәвамында» дигән сүзләргә алыштырырга;
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1.5.2. 4.1.5 пунктында «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләрне
«____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5.3. 4.1.6 пунктында « ____ эш көне дәвамында» дигән сүзләрне « ____ эш
көне дәвамында» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5.4.
4.2.5.1 пунктында «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән
сүзләрне «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5.5.
4.2.5.2 пунктында «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән
сүзләрне «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5.6. 4.3.1 пунктында «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләрне
«____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5.7. 4.3.11.1 пунктында «___________________________________________
(ай саен, квартал саен, ел саен)

________ эш көненнән дә соңга калмыйча » «_________________
(ай саен, квартал саен, ел саен)

_____________ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5.8. 4.3.11.2.1 пунктында “_______________________хисап чорыннан соң
килүче
(ай, квартал, ел)

________ эш көненнән дә соңга калмыйча” дигән сүзләрне
“_______________________хисап чорыннан соң килүче
(ай, квартал, ел)

________ эш көненнән дә соңга калмыйча” дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5.9. 4.3.11.2.2 пунктында «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән
сүзләрне «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.15.10. 4.3.11.3 пунктында «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән
сүзләрне «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.5.11. 4.4.2 пунктында «____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләрне
«____ эш көненнән дә соңга калмыйча» дигән сүзләргә алыштырырга;
1.6. «Якларның җаваплылыгы» V бүлегендә:
1.6.1. 5.4 пунктында « __________________ сум күләмендә» дигән сүзләрне
““____________________ сум күләмендә дигән сүзләргә алыштырырга”;
1.7. бу Өстәмә шартнамә буенча башка нигезләмәләр4:
1.7.1. _______________________________________________________________;
(тиешле пункт тексты)

1.7.2. _______________________________________________________________;
(тиешле пункт тексты)

1.8. «Якларның түләү реквизитлары» VIII бүлекне түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«VIII. Якларның түләү реквизитлары
Татарстан Республикасы бюджеты

Оешманың кыскартылган атамасы
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средстволарын алучының кыскартылган
атамасы
Татарстан Республикасы бюджеты
средстволарын алучының
ОГРН, ОКТМО атамасы

Оешманың ОГРН, ОКТМО атамасы

Урнашу урыны:

Урнашу урыны:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Түләү реквизитлары:

Түләү реквизитлары:

»;
1.9. Килешүгә № ____ кушымтаны Килешүнең аерылгысыз өлеше булып
торучы бу Өстәмә шартнамә № ____ кушымта нигезендәге редакциядә бәян итәргә5;
1.10. Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торучы бу Өстәмә шартнамәгә №
____ кушымта нигезендә № ____ кушымтага үзгәрешләр кертергә;
1.11. Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торучы бу Өстәмә шартнамәгә №
____ кушымта нигезендә кушымтага үзгәрешләр кертергә.
2. Бу Өстәмә шартнамә Килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора.
3. Бу Өстәмә шартнамә Яклар исеменнән эш итүгә хокуклы затлар кул
куйганнан соң үз көченә керә һәм Яклар бу Килешү буенча үзләренең йөкләмәләрен
тулысынча үтәгәнче гамәлдә була.
4. Килешүнең бу Өстәмә шартнамәдә күздә тотылмаган шартлары үзгәрешсез
кала.
5. Бу Өстәмә шартнамә Яклар тарафыннан, һәр Як өчен берәр нөсхәдә, кәгазь
документ рәвешендә төзелде.
6. Якларның имзалары:
Татарстан Республикасы бюджеты
средстволарын алучының кыскартылган
атамасы
_____________
_______/

___________________
(ФИО)

Оешманың кыскартылган атамасы

_________
______/

(имза)

___________________
(ФИО)

(имза)

__________________________________
1

Килешүдә федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
органнары тарафыннан тарату чикләнелгән мәгълүматлар булган очракта, тиешле гриф (“хезмәт
урынында кулланылу өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
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2

Килешүгә Өстәмә шартнамәне рәсмиләштергәндә, бу Типовой формага бу кушымтаның
килешүнең үзгәрешләр кертелә торган пунктларына һәм (яки) бүлекләренә туры килүче
пунктлары кулланыла.
3
Килешүнең преамбуласына үзгәрешләр кертелгәндә, шул исәптән, килешү атамасы,
килешүне төзү урыны һәм аңа кул кую датасы турында мәгълүматлар үзгәртелергә мөмкин.
4
Килешүнең 4.1.7.1, 4.1.7.2, 4.2.7.1, 4.2.7.2, 4.3.8.2.1, 4.3.8.2.2, 4.3.11.4.1, 4.3.11.4.2, 4.3.15.1,
4.3.15.2, 4.4.6.1, 4.4.6.2, 5.5.1, 5.5.2, 6.1.1, 6.1.2 пунктларына кертелә торган үзгәрешләр,
шулай ук башка конкрет нигезләмәләр (булганда) күрсәтелә.
5
Килешүгә яңа редакциядә бәян ителә торган кушымта (кушымталар) номеры (номерлары)
күрсәтелә.
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Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты
Татарстан
Республикасыныкы
булган
юридик затка әлеге юридик зат милкендәге
капиталь төзелеш объектларына капитал
салуларга һәм (яки) аның тарафыннан
күчемсез милек объектларын сатып алуга,
Россия Федерациясе законы нигезендә, алга
таба мондый юридик затның устав
капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан
субсидия бирү турында килешүнең типовой
формасына №8 кушымта

________ 20__ ел № __ килешүгә
№ ___ кушымта

«__» ___________ № ____ килешүне
өзү турында Өстәмә шартнамә1
_________________________________ ш.
(Өстәмә шартнамәне төзү урыны)

«__» _____________________20__ г.
(Өстәмә шартнамәне төзү датасы)

№ __________________
(Өстәмә шартнамә номеры)

____________________________________________________________________________________________________,
(Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясындагы 8 пункты нигезендә, үзенә, Татарстан Республикасы
бюджеты средстволарын алучы буларак, субсидия алуга бюджет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгән Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы (Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче
функцияләрен хәл итүче дәүләт органы) атамасы)

алга таба “Бюджет средстволарын алучы” дип атала, түбәндәге зат
аша________________________________________________________________________________________
____,
(Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы җитәкчесе яки Бюджет средстволарын алучы исеменнән эш
итүгә вәкаләтле башка зат атамасы)

нигезендә эш итүче ____________________________________________,
(Бюджет средстволарын алучының
гамәлгә кую документы (Нигезләмә), ышанычнамәсе,
боерык яки вәкаләтләрен раслаучы башка документы реквизитлары)
,

бер яктан, һәм ________________________________________________________
(акцияләренең (өлешләр) 100 проценты Татарстан Республикасыныкы булган юридик зат атамасы)

алга таба “Оешма” дип атала, түбәндәге зат аша___________________________
________________________________________________________________________,
(Оешма җитәкчесенең яки Оешма исеменнән эш итүгә вәкаләтле башка затның вазифасы атамасы, шулай ук
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)

нигезендә эш итүче ____________________________________________,
(оешманың гамәлгә кую документы, ышанычнамә реквизитлары)

икенче яктан, алга таба “Яклар” дип атала, _______________
________________________________________________________________________,
(Килешүне өзүгә нигез булган документ (булганда) яки Килешүнең 7.5 пункты)
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нигезендә, Акцияләренең (өлешләре) 100 проценты Татарстан Республикасыныкы
булган юридик затка әлеге юридик зат милкендәге капиталь төзелеш объектларына
капитал салуларга һәм (яки) аның тарафыннан күчемсез милек объектларын сатып
алуга, Россия Федерациясе законы нигезендә, алга таба мондый юридик затның
устав капиталын арттыру нигезендә, бюджеттан субсидия бирү турында№ ____
__________ № ____ килешүне (алга таба – Килешү) өзү турында бу Өстәмә
шартнамәне төзеде.
1. Килешү Килешүне өзү турында бу Өстәмә шартнамә үз көченә кергән көннән
өзелә.
2. Килешүне өзү датасына счетларның торышы:
2.1. Бюджет средстволарын алучының бюджет йөкләмәсе ________________
(____________________________________) сум ___ тиен күләмендә үтәлгән.
(суммасын сүзләр белән күрсәтергә)

БК коды буенча ________________________2;
2.2. Оешма йөкләмәсе ______________________
(____________________________________) сум ___ тиен;
(суммасын сүзләр белән күрсәтергә)

2.3.Бюджет средстволарын алучы Килешү өзелгәннән соң «___» көн эчендә
Оешмага ___________
______________ (______________________) сум ___ тиен күләмендә Субсидия
(суммасын сүзләр белән күрсәтергә)

күчерү бурычын үз өстенә ала3;
2.4. Оешма Килешү өзелгәннән соң «___» көн эчендә Татарстан Республикасы
бюджеты
средстволарын
алучыга
__________________
3
(______________________________) сум __ тиен
(суммасын сүзләр белән күрсәтергә)

күләмендә Субсидияне Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтаруны үз
өстенә ала.
2.5. ____________________________________________ 4.
3. Якларның бер-берсенә үзара дәгъвалары юк.
4. Килешүне өзү турында бу Өстәмә шартнамә Яклар исеменнән эш итүгә
хокуклы затлар кул куйганнан соң үз көченә керә.
5. Якларның бу Килешү буенча йөкләмәләре Килешүне өзү турында бу Өстәмә
шартнамә гамәлгә кергән көннән туктатыла, Килешү пунктларында күздә тотылган,
тулысынча үтәлгәннән соң гына гамәлдә булуларын туктаткан йөкләмәләрдән тыш5.
6. Килешүне өзү турында бу Өстәмә шартнамә Яклар тарафыннан, һәр Як өчен
дә берәр нөсхәдә, кәгазь документ рәвешендә ике нөсхәдә төзелгән.
7. ____________________________________________6

8. Якларның түләү реквизитлары
Татарстан Республикасы бюджеты

Оешманың кыскартылган атамасы
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средстволарын алучының кыскартылган
атамасы
Татарстан Республикасы бюджеты
средстволарын алучының
ОГРН, ОКТМО атамасы

Оешманың
ОГРН, ОКТМО атамасы

Урнашу урыны:

Урнашу урыны:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Түләү реквизитлары:

Түләү реквизитлары:

9. Якларның имзалары:
Татарстан Республикасы бюджеты
средстволарын алучының кыскартылган
атамасы

Оешманың кыскартылган атамасы

_____________ ____________________ _________ _________________________
_______/
__________
_________
___
(имза)
(ФИО)
(ФИО)
__/
(имза)
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Килешүдә федераль законнар нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
органнары тарафыннан тарату чикләнелгән мәгълүматлар булган очракта, тиешле гриф (“хезмәт
урынында кулланылу өчен”) һәм нөсхә номеры куела.
2
Субсидия берничә БК Коды буенча бирелсә, эзлекле төстә тиешле БК Кодлары, шулай ук
мондый БК Кодлары буенча бирелә торган Субсидия суммалары күрсәтелә.
3
Килешүне өзү турында бу Өстәмә шартнамәнең 2.1 һәм 2.2 пунктларында күрсәтелгән
йөкләмәләрне үтәүгә бәйле рәвештә күрсәтелә.
4
Бу Субсидия бирүне җайга салучы актларда билгеләнгән очракта күздә тотыла. Субсидия
бирүне җайга салучы актлар нигезендә килешүне өзү турында бу Өстәмә шартнамәгә кертелергә
тиешле конкрет шартлар күрсәтелә.
5
Килешүне өзгәннән соң үтәүне күздә тоткан шартларны күзаллаучы килешү пунктлары
(мәсәлән, хисап бирү турында шартны күзаллаучы пункт) күрсәтелә.
6
Башка конкрет нигезләмәләр (булганда) күрсәтелә.
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