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  18 июль 2019 ел                               Чирмешән авылы                                      № 313 

 

Татарстан Республикасы  Чирмешән 

муниципаль районы  Башкарма 

комитетының «2019 елда шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып баручы гражданнарга сөт 

юнәлешендәге  мини-фермалар төзүгә 

җитештерелә торган чыгымнарның бер 

өлешен каплауга субсидияләр  бирү 

тәртибен раслау турында " 2019 елның 14 

февралендәге  69 номерлы карарына  

үзгәрешләр кертү хакында  

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, «норматив хокукый актларга, дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләренә, индивидуаль эшкуарларга, шулай ук физик затларга-товар, 

эш, хезмәт күрсәтүләр җитештерүчеләргә субсидияләр бирүне җайга салучы муниципаль 

хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында " Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2019 

елның 6 сентябрендәге 887 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районының 2019 елга һәм 2020-2021 елларның планлы чорына бюджеты турында 

«2018 елның 13 декабрендәге 197 номерлы Советы карары белән Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 

елның 14 февралендәге 69 номерлы карары белән расланган 2019 елда шәхси ярдәмче хуҗалык 

алып баручы гражданнарга сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзүгә җитештерелә торган 

чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне һәм 

өстәмәләр кертергә: 

1.1. 7 пунктчада 4 абзацны яңа редакциядә бәян итәргә: «-районның финанс-бюджет 

палатасы тарафыннан расланган мини-фермалар төзүгә бәйле чараларны гамәлгә ашыру 

максатларында шәхси ярдәмче хуҗалыклар белән килешү төзи». 

1.2. 3 нче кушымтаны үз көчен югалткан дип танырга. 
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1.3. 7 пунктны түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә: "район Башкарма комитеты, субсидия 

бирү турында Карар кабул ителгән очракта, аларга күрсәтелгән Тәртипнең 6 пунктында 

күрсәтелгән документларны карау нәтиҗәләре буенча субсидияләр бирү турында Карар кабул 

ителгән очракта, акчаны Россия Федерациясе Үзәк банкы учреждениеләрендә яки кредит 

оешмаларында ачык субсидия алучы исәп-хисап яисә корреспондент счетына унынчы эш 

көненнән дә соңга калмыйча күчерә, чыгымнарны (алынмаган керемнәрне) каплауга субсидия 

бирелә. 

1.4. 10 пунктны яңа редакциядә бәян итәргә: «10. Хисап бирү тәртибе, вакыты һәм 

формасы: 

- субсидия алучылар сөт юнәлешендәге мини-ферма төзү өчен төзелеш материаллары сатып 

алу факты (Тәртипкә 3 нче кушымта) турында документларның күчермәләрен: сату-алу 

шартнамәләре, накладной, сатып алынган төзелеш материаллары өчен түләү поручениесе, 2020 

елның 1 гыйнварына кадәр хуҗалыкта 5 һәм аннан күбрәк савым сыер булуын раслаучы 

хуҗалык кенәгәсеннән өземтә тапшырырга тиеш». 

1.5. 15 пунктчаны яңа редакциядә бәян итәргә: «район Башкарма комитеты һәм финанс-

бюджет Палатасы, районның Контроль - хисап палатасы субсидияләр алучыларга акча бирү 

шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерә».  

2. Әлеге карарны рәсми хокукый порталда бастырып чыгарырга (pravo.tatarstan.ru)  

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга.  

             3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                        И. Н. Шәйдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитет 

«____» _________ 2019 елның ___ карарына 

 Кушымта № 3 

 

 

ХИСАП 

2019 елда шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнар тарафыннан сөт 

юнәлешендәге мини-фермалар төзегәндә план күрсәткечләренә ирешү турында 

 

  

№№ Чара 

Чараны  тормышка 

ашыруның планлы 

нәтиҗәсе 

 

Чара тормышка ашыру  

буенча ирешелгән нәтиҗә 

 

    

 

 

____________________________ 

               Ф.И.О., подпись 

  

«_____»________________20___г. 

 

 


