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 2019 елда Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районының 

 шәхси ярдәмче хуҗалыкларында 

 нәсел кӛтүен үрчетүгә чыгымнар 

 ӛлешен каплауга субсидияләр бирү  

турындагы нигезләмәне раслау хакында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы нигезендә, Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге 

«Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 2019 елга һәм 2020-2021 

елларның план чорына бюджеты турында» гы 197 номерлы карары, Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районы Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. 2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси 

ярдәмче хуҗалыкларында нәсел кӛтүен үрчетүгә чыгымнар ӛлешен каплауга субсидияләр 

бирү турында Нигезләмәне расларга. 

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

һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы сайтында Интернет челтәрендә 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                         И. Н. Шәйдуллин 
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Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесенең  

13 май 2019 ел. №190 карарына 

1кушымта  

 

 

2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси 

ярдәмче хуҗалыкларында нәселле терлекләр үрчетүгә 

 чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү турында  

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1. Әлеге Нигезләмә Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы нигезендә 

һәм «Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 2019 елга һәм 2020-2021 

елларның план чорына бюджеты турында» 2018 елның 13 декабрендәге 197 номерлы 

«Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бюджеты турында» гы Совет 

карары нигезендә эшләнде һәм 2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының шәхси ярдәмче хуҗалыкларында нәсел кӛтүен үрчетүгә чыгымнар ӛлешен 

каплауга авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә субсидияләр бирү тәртибен (алга таба - 

субсидия) билгели. 

1.1. Субсидияләр орлык саклау ӛчен нәселле үгезләр һәм сыек азот орлыгы сатып алуга 

бирелә һәм районның шәхси ярдәмче хуҗалыкларында нәселле терлек үрчетү ӛчен 

җитештерелә торган чыгымнарның бер ӛлешен каплый. 

2.   Субсидияләр бирү агымдагы финанс елында каралган бюджет ассигнованиеләре 

лимитлары чикләрендә гамәлгә ашырыла. 

3. Субсидияләр бирүнең максаты-шәхси ярдәмче хуҗалыкларда эре мӛгезле 

терлекләрнең очраклы контингентын ясалма орлыкландыру, сыерларның продуктлылыгын 

арттыру һәм мӛгезле эре терлекләрнең тӛрле авырулары таралуны булдырмау. 

4. Чирмешән муниципаль районы территориясендә терлекчелек ӛлкәсендә хезмәт 

күрсәтү белән шӛгыльләнүче авыл хуҗалыгы оешмаларына, кулланучылар кооперативларына 

субсидияләр бирелә, ул нәселле үгезләр һәм орлык саклау ӛчен сыек азот һәм сыек үгезләр 

орлыгы сатып алуга чыгымнар җитештерә. 

4.1. Субсидия Россия Федерациясе законнары нигезендә үзгәртеп кору, бетерү яки 

бӛлгенлек (банкротлык) процедурасы булмаганда бирелә. 

Субсидия Татарстан Республикасы һәм (яисә) Чирмешән муниципаль районы бюджеты 

акчаларын максатчан файдаланмаганда, шул исәптән алар биргәндә билгеләнгән шартларны 

бозып һәм Татарстан Республикасы һәм (яисә) Чирмешән муниципаль районы бюджеты 

кеременә торгызмаган очракта бирелми. 

5. Субсидияләр һәр баш мӛгезле эре терлеккә очраклы контингент ӛчен орлык 

ихтыяҗыннан бер тапкыр бирелә, әмма бер баш мӛгезле терлеккә 750 сумнан да артмый. 

6. Субсидияләр алу ӛчен авыл хуҗалыгы оешмалары, авыл хуҗалыгы кулланучылар 

кооперативлары район Башкарма комитетына (алга таба – Башкарма комитетка) түбәндәге 

документларны тапшыралар: 

- район Башкарма комитеты җитәкчесе исеменә керүче документлар журналында 

теркәлә торган чыгым суммасын күрсәтеп язма мӛрәҗәгать (1нче кушымта); 



- юридик затларның бердәм Дәүләт реестрыннан ӛземтә яки әлеге субсидия алучының 

урнашу урыны буенча шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан гариза бирү датасына 

кадәр 30 кӛннән дә соңга калмыйча бирелгән ӛземтә. 

- сперманы китерү килешүе күчермәсе; 

- күчермәсе ӛчен түләү счеты; 

 - белешмә-расланган форма буенча тиешле субсидия турында исәп-хисап (2 нче 

кушымта). 

7. Баш эш бирүче субсидия алу кӛнендә мӛрәҗәгатьләрне исәпкә алу журналында бирү 

турындагы мӛрәҗәгатьне терки, мӛрәҗәгать алынганнан соң 10 кӛн эчендә тапшырылган 

документларны карауны гамәлгә ашыра. 

Нигезләмәнең 6 пунктында күрсәтелгән документларның яисә дӛрес булмаган 

белешмәләрне үз эченә алган документларның тулы исемлеген тапшырмаган очракта, 

Башкарма комитет 3 кӛн эчендә, җитешсезлекләрне бетерү ӛчен, документлар пакетын кире 

кайтара. 

Әлеге Нигезләмәнең 6 пунктында каралган документларны тапшырмаган очракта, баш 

эш бирүче субсидия бирүдән баш тарта, бу хакта тикшерү тәмамланганнан соң 5 эш кӛне 

эчендә дәгъвачыга язмача хәбәр итә. 

Әлеге Нигезләмәнең 6 пунктында күрсәтелгән документларны тапшырган очракта, баш 

эш бирүче документларны карау срогы тәмамланган кӛнне дәгъвачыны субсидия алучылар 

реестрына кертә, бу хакта 5 эш кӛне эчендә субсидия алучыга мәгълүмат урнаштыру юлы 

белән Чирмешән муниципаль районының рәсми сайтында хәбәр итә (cheremshan.tatarstan.ru) 

килешү тӛзи (№4 кушымта). 

8. Субсидияләр алучылар арасында субсидияләрне бүлү, субсидия алучы тарафыннан 

бирелгән белешмәләр-агымдагы финанс елында каралган бюджет ассигнованиеләре 

лимитлары чикләрендә, әлеге Нигезләмәдә каралган исәп-хисаплар нигезендә, баш бүлүче 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

9. Субсидияләр алучылар эре мӛгезле терлекләр ӛчен сперма сатып алу факты турында 

раслаучы документлар тапшырырга тиеш: исәп-фактура, товар-транспорт накладнойлары, 

2019 елның 15 июленә кадәр нәселле үгезләр орлыклары сатып алынган ӛчен түләү 

поручениесе күчермәләре  һәм орлыкларны саклау ӛчен сыек азот. 

10. Баш бүлүче билгеләнгән тәртиптә җирле бюджеттан бирелгән шартлар һәм 

максатларга туры китереп, аларны алучылар тарафыннан субсидияләрне куллануга финанс 

контролен гамәлгә ашыра. 

11. Субсидияне нигезсез алу фактлары ачыкланган, шулай ук субсидия алучы 

тарафыннан дӛрес булмаган белешмәләр бирелгән очракта, эш бирүче алган субсидияне 

җирле бюджетка кире кайтару турында  карар кабул итә һәм 10 эш кӛне эчендә субсидия 

алучыга кабул ителгән карар турында һәм алынган субсидияне кире кайтару турында язмача 

хәбәр итә.  

12. Субсидия алучы әлеге хәбәрнамәне алу датасыннан алып 30 эш кӛне эчендә 

нигезсез алынган субсидияне җирле бюджетка күчерергә тиеш. 

13. Субсидия алучы тарафыннан җирле бюджетка нигезсез алынган субсидияне тулы 

күләмдә күчерелмәгән очракта, әлеге акчалар баш бүлүче тарафыннан суд тәртибендә 

түләттерелә. 

14. Тӛп бүлүче квартал саен Чирмешән муниципаль районының Финанс-бюджет 

палатасына авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре киселешендә субсидияләрдән файдалану 

турында хисап тапшыра. 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан   

2019 елның 13 мае, № 190 расланган  

Нигезләмәгә карата  

1 кушымта 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма Комитет Җитәкчесенә 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

ГАРИЗА 

 

Җирле бюджет акчалары исәбеннән нәселле үгез-җитештерүчеләр орлыгы һәм орлык 

саклау ӛчен сыек азот сатып алуга җитештерелгән чыгымнарның бер ӛлешен каплауга тиешле 

субсидияне бүлеп бирүегезне сорыйм: 

_______________ (_______________________) _ _ _ _ _ _ _ _ тиен. 

 

Кушымта: 

- ЕГРЮЛдан Ӛземтә 

          - сперманы китерү килешүе күчермәсе; 

- түләү ӛчен счет күчермәсе; 

- тиешле субсидия турында белешмә-исәп-хисап; 

 

2019 елның 15 июленә кадәр нәселле үгезләр орлыгы һәм орлык саклау ӛчен сыек азот 

сатып алу ӛчен түләү поручениесе, хисап-фактурасы, ТТН күчермәләрен бирергә тиеш булам. 

 

______________/______ 

Дата _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 кушымта 

 

Раслыйм:   

ТР Чирмешән муниципаль районында 

Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитет җитәкчесе  

_______________________ ________________ 

 

 

Шәхси хуҗалыкларда нәселле терлекләр үстерүгә 

чыгымнарны өлешчә каплауга субсидияләр бирү өчен  

Исәп-хисап белешмәсе 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районында 2019 елда 

буенча _________________________ ИНН ____________________ 

  

Эре мӛгезле терлекләр саны Җитештерелгән чыгымнар 

суммасы 

Субсидия суммасы, сум. 

   

 

 

Хуҗалык җитәкчесе _____________________ /__________________/ 

   

Хуҗалыкның баш бухгалтеры _______________ /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан   

2019 елның 13 мае, № 190 расланган  

Нигезләмәгә карата  

3 кушымта 

 

 

2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

шәхси ярдәмче хуҗалыкларында нәселле терлек үрчетү көтүлекләрен 

җитештерүгә чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү өчен 

Килешү № ___ 

 

 

 Чирмешән    авылы                                                       «____»__________2019ел 

 

    Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе йӛзендә " Башкарма комитет» дип атала___________________, гамәлдәге Устав 

нигезендә, һәм ________________________________, алга таба «Субсидия алучы» дип 

аталучы затта _______________________________, гамәлдә булган нигезендә 

___________________, «Яклар» белән берлектә түбәндәге яклар турында әлеге килешү 

тӛзеделәр:                                                                                                

             

1.Килешү предметы 

 1.1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма комитеты 

2019 елда шәхси ярдәмче хуҗалыкларда нәсел кӛтүен үрчетүгә, ягъни орлык саклау ӛчен 

нәселле үгезләр орлыкларын һәм сыек азот сатып алуга җитештерелгән чыгымнарның бер 

ӛлешен каплауга субсидия бирә, ә субсидия алучыга сперманы сатып алу факты турында 

раслаучы документлар тапшырырга йӛкләмә бирелә. 

 1.2. Субсидияләр исәпләү Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районының шәхси ярдәмче хуҗалыкларында нәсел кӛтүен үрчетүгә җитештерелгән фактта 

тотылган чыгымнардан чыгып башкарыла. 

Субсидияләрне бүлүгә исәп-хисап әлеге килешүнең аерылгысыз ӛлеше булып тора. 

2. Финанслау тәртибе 

 2.1. Субсидия алучы Башкарма комитетка түбәндәге документларны тапшыра: 

 - кергән документлар теркәлә торган журналда чыгым суммасын күрсәтеп, 

Башкарма комитет җитәкчесе исеменә язма мӛрәҗәгать;  

 - ЕГРЮЛдан ӛземтә 

                   - орлык саклау ӛчен нәселле үгезләр орлыклары һәм сыек азот белән тәэмин итү 

килешүе күчермәсе; 

                   - түләү ӛчен счет күчермәсе; 

                  - тиешле субсидия турында белешмә-исәп-хисап; 

  2.2. Башкарма комитет субсидия алу кӛнендә мӛрәҗәгатьләрне исәпкә алу 

журналында бирү турындагы мӛрәҗәгатьне терки, мӛрәҗәгать алынганнан соң 10 кӛн эчендә 

тапшырылган документларны карауны гамәлгә ашыра. 

    2.3. 2.1 пунктында күрсәтелгән документларның бӛтен исемлеген тапшырган 

очракта, әлеге Килешүдә каралган максатларга акчаларны тотуны раслаучы әлеге Килешү 



нигезендә Башкарма комитет, документларны карау срогы тәмамланган кӛнне, субсидия 

алучылар реестрына субсидия алучыны исәпкә куя. 

                 2.4. Нәселле үгез орлыгы һәм орлык саклау ӛчен сыек азот ӛчен субсидияләр 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык Департаментының 

территориаль бүлегендә ачылган Башкарма комитетның шәхси счетыннан 

алына._____________ (_______________________) _ _ _ тиен. 

                 2.5. Субсидия алучы нәселле үгезләр һәм орлык саклау ӛчен сыек азот орлыгы 

сатып алу факты турында раслаучы документларны  2019 елның 15 июленә кадәр субсидия 

алучы тарафыннан расланган исәп-фактура, товар-транспорт накладное, сатып алынган 

сперма ӛчен түләү поручениесе күчермәләрен тапшырырга тиеш. 

3.Якларның җаваплылыгы 

                  3.1 Башкарма комитет субсидия алучыга субсидияне 2.5 пунктта күрсәтелгән 

күләмдә җиткерә. 

                 3.2 Башкарма комитет бүлеп бирелгән акчаларның максатчан һәм нәтиҗәле 

кулланылышын контрольдә тота. 

                3.3. Субсидияне нигезсез алу фактлары ачыкланган, шулай ук субсидия алучы 

тарафыннан дӛрес булмаган белешмәләр бирелгән очракта, эш бирүче җирле бюджетка 

алынган субсидияне тулысынча кире кайтару турында Карар кабул итә һәм 10 эш кӛне эчендә 

авыл хуҗалыгы предприятиесенә алынган субсидияне кире кайтару турында язмача хәбәр итә. 

                3.4. Субсидия алучы әлеге хәбәрнамәне алу датасыннан алып 30 эш кӛне эчендә 

нигезсез алынган субсидияне җирле бюджетка күчерергә тиеш. 

               3.5. Субсидия алучы тарафыннан җирле бюджетка нигезсез алынган субсидияне  

3.4 пунктта билгеләнгән вакытта тулы күләмдә күчерелмәгән очракта, күрсәтелгән акчалар 

баш бүлүче тарафыннан суд тәртибендә түләттерелә. 

                3.6. Субсидия алучы субсидияләрне максатчан файдаланган һәм үз вакытында 

тапшырылуы, шулай ук бирелгән белешмәләрнең дӛреслеге ӛчен җаваплы. 

                 3.8.  Әлеге килешү буенча үз йӛкләмәләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 

очракта яклар Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары һәм әлеге килешү шартлары 

нигезендә җаваплы. 

4. Бәхәсләрне чишү 

               4.1 Яклар әлеге Килешүне үтәгәндә килеп туган бәхәсләрне һәм каршылыкларны 

хәл итүгә, Яклар арасында сӛйләшүләр алып бару юлы белән барлык чараларны күрә. 

             4.2. Әгәр алар сӛйләшүләр юлы белән хәл ителмәсә, Яклар арасында барлык 

бәхәсләр һәм каршылыклар Татарстан Республикасы Арбитраж судында каралырга тиеш. 

5. Башка шартлар 

 5.1.  Әлеге килешүгә кертелгән барлык үзгәрешләр, ӛстәмәләр һәм кушымталар 

аның аерылгысыз ӛлешләре булып тора һәм бары тик әлеге килешүгә сылтама булган, язма 

рәвештә башкарылган һәм яклар тарафыннан имзаланган очракта гына гамәлдә. 

 5.2 Килешү тигез юридик кӛчкә ия 2 нӛсхәдә тӛзелде. 

 5.3 Килешү якларның вәкаләтле вәкилләре кул куйганнан соң үз кӛченә керә һәм 

Якларның йӛкләмәләрен тулысынча үтәүгә кадәр гамәлдә була. 

 

 

 

 

 



6. Юридик адреслар һәм якларның реквизитлары 

 

 

 

Башкарма комитет 

ТР Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

ИНН 1640003883 

КПП 164001 

р/с 40204810400000000062 

БИК 049205001 

ТР ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань 

Башкарма комитет җитәкчесе 

_________________ / 

__________________________ 

  м. п.     

Субсидия алучы 

 

______________________________ 

____________________________________

________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________ 

_________________/_________________ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы  

Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан   

2019 елның 13 мае, № 190 расланган  

Нигезләмәгә карата  

4 кушымта 

 

2019 елда Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларында нәселле терлек үрчетүгә чыгымнарның бер ӛлешен каплау максатларында 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә бюджеттан бирелә торган субсидияләрнең 

гомуми күләмен билгеләү ӛчен нормативларны исәпләү 

Методикасы 

 

 

 

 Әлеге методика муниципаль район бюджетыннан нәселле үгезләр орлыклары һәм 

орлык саклау ӛчен сыек азот сатып алу чыгымнарының бер ӛлешен каплауга субсидияләр 

лимитын исәпләү ӛчен билгеләнгән. 

Субсидия күләме түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

 V = S x Z, 

кайда 

 V-субсидияләр күләме 

 S-эре мӛгезле терлекләр саны 

 Z - җитештерелгән чыгымнар  күләме 


