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2019 елга Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районының 

 шәхси ярдәмче хуҗалыклары өчен  

сөтчелек юнәлешендә нәселле үгезләр- 

җитештерүчеләр (нәсел үгезләре) сатып алуга  

чыгымнарның бер өлешен каплау 

 өчен субсидияләр бирү турындагы 

 Нигезләмәне раслау хакында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, 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 елга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси 

ярдәмче хуҗалыклары өчен сөт юнәлешендәге нәселле үгезләр җитештерүчеләр (нәсел 

үгезләре)  сатып алуга чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 2019 елга субсидияләр бирү 

турында Нигезләмәне расларга (1 нче кушымта). 

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 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ   
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Советская, д.32, село Черемшан,423100  
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 
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Совет урамы, 32е йорт, Чирмешән 

авылы, 423100 

 

тел.+7(84396) 2-58-00  тел./факс +7(84396) 2-58-42, email: Ispolkom.Cheremshan@tatar.ru; 

http://cheremshan.tatarstan.ru 
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Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең  

2019 елның 30 апреле № 185  

карарына 

1кушымта  

 

2019 елга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси 

ярдәмче хуҗалыклары өчен сөтчелек юнәлешендә нәселле үгезләр- җитештерүчеләр 

(нәсел үгезләре) сатып алуга киткән чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 2019 елга  

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 

Советы карары нигезендә эшләнде һәм авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләренә шәхси 

ярдәмче хуҗалыкларда нәсел көтүен үрчетүгә чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр 

бирү тәртибен (алга таба - субсидия) билгели. 

 1.1. Субсидияләр Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси 

ярдәмче хуҗалыклары өчен сөт юнәлешендәге нәселле үгезләр- җитештерүчеләр (нәселле 

үгезләр) сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга бирелә. 

 2. Субсидияләр бирү агымдагы финанс елында каралган бюджет ассигнованиеләре 

лимитлары чикләрендә гамәлгә ашырыла. 

 3. Субсидияләр бирүнең максаты-сыерларның продуктлылыгын арттыру һәм 

үгезләрдән  күчә торган төрле авырулар таралуын булдырмау. 

 3. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга (алга таба-ЛПХ) субсидияләр бер хуҗалыкка сөт 

юнәлешендәге нәселле үгез сатып алган өчен 90 мең сумнан да артмаган күләмдә бирелә. 

 4. Субсидияләр алу өчен шәхси ярдәмче хуҗалыклар авыл җирлеге Башкарма 

комитетларына (алга таба – Башкарма комитетларга) түбәндәге документларны 

тапшыралар: 

 - үзләренең түләү реквизитларын, почта адресын күрсәтеп, субсидия бирү турында 

гариза; 

 - 2019 елда авыл хуҗалыгы оешмаларыннан сөтчелек юнәлешендә нәселле үгез- 

җитештерүче (нәсел үгезе) сатып алу чыгымнарын раслаучы документлар (сату-алу 

шартнамәләренең, счет-фактураларның, товар накладнойларының, түләү 

документларының, ветеринария белешмәләренең һәм таныклыкларының, сөт 

юнәлешендәге нәсел үгез-җитештерүченең (нәсел үгезенең) сатып алына торган яшен 

күрсәтеп, авыл хуҗалыгы хайваннарын сатып алу өчен кабул итү-тапшыру актларының 

оригиналлары һәм күчермәләре (чагыштырудан соң оригиналлар мөрәҗәгать итүчегә кире 

кайтарыла), ә күчермәләре авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан 

раслана; 

 -сөтчелек юнәлешендә нәселле үгез- җитештерүче (нәселле үгез) сатып алганнан соң 

шәхси ярдәмче хуҗалыкларны исәпкә алу кенәгәсеннән авыл җирлеге Башлыгы раслаган 

өземтә. 

 5. Авыл җирлеге Башкарма комитеты: 



 5.1. Нумерланган, пичәтләнгән, мөһер белән ныгытылган журналда субсидия бирү 

турындагы гаризаны  кергән көнне  терки; 

 - гаризаны теркәгән көннән соң эш көннәрендә исәпләп, 10 көнлек срокта: 

 - тапшырылган документларны әлеге Тәртипнең 4 пунктына туры килү-килмәвенә 

карап тикшерәләр; 

 -субсидияләр һәм белешмәләр бирү өчен түләү кәгазьләрен рәсмиләштерәләр-

хуҗалыкларга тиешле субсидияләр турында расланган форма (1нче кушымта) буенча 

исәп-хисап ясыйлар һәм аларны район Башкарма комитетына тапшыралар. 

 5.2. Субсидия алуга документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

 документларны тулы булмаган комплектта тапшыру; 

 хуҗалыкның әлеге Тәртип шартларына туры килмәве. 

5.3. Документлар кабул иткәндә кирәкле таләпләр: 

- «Меркурий " ФГИС мәгълүмат системасында сөтчелек юнәлешендә нәсел үгезен –

җитештерүчене  (нәселле үгезне) теркәүнең  мәгълүматлар базасыннан өземтә белән 

расланган булуы; 

 - хайваннарның идентификацион номеры булу (йөкләмә буларак) 

 - сөтчелек юнәлешендәге нәселле үгез- җитештерүче (нәселле үгез) сертификаты һәм 

нәселле үгезләр- җитештерүче (нәселле үгез) сертификаты булу;  

 - шәхси ярдәмче хуҗалыклар баш саныннан оештырылган җәмәгать стадиясендә 

сөтчелек юнәлешендә нәсел үгез- җитештерүчеләрне (нәсел үгезен) куллану, беркетү һәм 

ротацияләү; 

 -торак пунктта яшәүчеләр җыенының  шәхси ярдәмче хуҗалыкларның баш 

саныннан оешкан җәмәгать көтүендә сөтчелек юнәлешендә нәсел үгез- җитештерүчеләрен  

(нәселле үгез) беркетү һәм куллану турында авыл җирлеге башлыгы раслаган карары. 

 6. Район Башкарма комитеты, документлар кергән көннән башлап, 20 көнлек срокта 

исәпләнә: 

 әлеге Нигезләмәнең 4 пунктына документларның  туры килү-килмәвен карый һәм 

субсидия бирү яки бирүдән баш тарту турында карар кабул итә; 

 күрсәтелгән документлар нигезендә авыл җирлекләре буенча субсидия алучылар 

турында мәгълүматларны гомумиләштерә һәм җыелма белешмә-исәп-хисап төзи. 

 Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

документларны тулы булмаган комплектта тапшыру; 

хуҗалыкның әлеге Нигезләмә шартларына туры килмәве; 

Бюджет йөкләмәләрен лимитның булмавы. 

 7. Район Башкарма комитеты хуҗалыклар белән субсидияләр бирү турында килешү 

төзи (2 нче кушымта). 

 8. Район Башкарма комитеты бюджет акчаларын баш бүлүче булып тора һәм бюджет 

акчаларын Татарстан Республикасы финанс Министрлыгының Казначылык 

Департаментының территориаль бүлегендә субсидия алучыларның шәхси счетларына 

күчерүне гамәлгә ашыра. 

 9. Бирелгән субсидияләр эш көннәрендә район Башкарма комитетының әлеге 

Нигезләмәдә билгеләнгән максатларны һәм аларны бирү шартларын бозу фактларын 

ачыклау, субсидияләрне максатчан билгеләнеше буенча кулланмау һәм (яки) субсидияләр 

алу өчен дөрес булмаган белешмәләр һәм документлар тапшырмау фактларын ачыклау 

буенча тиешле таләп алынганнан соң җирле бюджет кеременә 60 көн эчендә кире 

кайтарылырга тиеш. 



 10. Субсидияләр бирү турында килешүләрдә каралган очракларда, финанс хисап 

елында файдаланылмаган субсидияләр калдыклары хисап елыннан соң килүче елның 

февраленә кадәр җирле бюджет кеременә субсидияләр алучылар тарафыннан кире 

кайтарылырга тиеш. 

 11. Җирле бюджет кеременә әлеге Нигезләмәнең 9 һәм 10 пунктларында күрсәтелгән 

акчаларны ирекле рәвештә кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар законнар нигезендә 

мәҗбүри түләттерелергә тиеш. 

 12. Гражданнар тарафыннан бирелә торган документларның дөреслеге өчен 

җаваплылык әлеге Нигезләмә нигезендә субсидия алу өчен мөрәҗәгать итүче булган 

гражданнарга йөкләнә. Коррупциягә каршы законнарны үтәү район Башкарма 

комитетының вазыйфаи затларына йөкләнә.  Закон бозучыларга карата гамәлдәге 

законнарда каралган җаваплылык чаралары кулланыла. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе  

 тарафыннан расланган  

2019 елның 30 апреле № 185  

Нигезләмәгә карата  

1кушымта  

 

 Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесе       

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

___________________адресы буенча яшәүче 

паспорты сериясе _________№____________ 

бирелгән ______________________________ 

ИНН __________________________________ 

телефон _______________________________ 

 

 

ГАРИЗА 

 Сөтчелек юнәлешендә нәселле үгез-җитештерүчеләр (нәселле үгезләр) сатып алу 

чыгымнарының бер өлешен каплауга тиешле субсидияне, «2019 елга Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси ярдәмче хуҗалыклары өчен 

сөтчелек юнәлешендә нәселле үгез- җитештерүчеләр (нәселле үгезләр) сатып алуга киткән 

чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирү турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитетының «___»__________2019 №_______  карары нигезендә минем банк счетына 

бирүегезне сорыйм __________________________________________________________ 

                                                  (номеры л/с, банк атамасы) 

 Үз ягымнан алынган акчаларны максатчан файдалану өчен, субсидия алганнан соң 

ике ел дәвамында нәселле үгезне саклап калырга, аны суярга һәм сатмаска вәгъдә итәм. 

Әлеге йөкләмә үтәлмәгән очракта, алынган сумманы җирле бюджетка кире кайтарырга 

тиешмен. 

 

______________ /_____________ / «____» __________20__г. 

         (Имза) (Ф. И. Ат.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе  

 тарафыннан расланган  

2019 елның 30 апреле № 185  

Нигезләмәгә карата  

2кушымта  

 

«Раслыйм» 

Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесе  

 

 

______________  ______________________ 

    (имза) (Ф. и. ат.) 

«_____» _______________ 201_ ел 

«Килешенгән » 

Татарстан Республикасы 

 Чирмешән муниципаль районы  

 __________________ авыл җирлеге 

Башлыгы 

 _______________________________  

_______________________________ 

(имза) (Ф. и. ат.) 

«_____» _______________ 201_ ел 

 

2019 елга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси ярдәмче 

хуҗалыклары өчен сөтчелек юнәлешендә нәселле үгезләр- җитештерүчеләр (нәселле 

үгезләр) сатып алуга киткән чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 2019 елга субсидияләр 

бирү турында 

ТР Чирмешән муниципаль районы____________ авыл җирлеге буенча 

Исәп-хисап белешмәсе 

№ 

п\

п 

Шәхси 

ярдәмче 

хуҗалык 

хуҗасының 

исем-

фамилиясе 

Яшәү 

урыны 

ИНН   Паспорт 

мәгълүматлары 

Алынган 

нәселле 

үгезләр 

саны 

1 башка 

субсидия 

ставкасы 

Субсидия 

нәтиҗәләре, 

сум 

 (гр.6 * гр7) 

Барлык 

Субсидия, 

сум 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Мәгълүматларның дөреслеген раслыйбыз: 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы  

_____________________ авыл җирлеге Башлыгы  

  

______________________ /_________________________________ 

    (Ф. И. О.)                             (имза) 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы _________________ авыл 

җирлеге Баш хисапчысы 

 ____________ /__________________ 

    (Ф. И. О.)               (имза) 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе  

 тарафыннан расланган  

2019 елның 30 апреле № 185  

Нигезләмәгә карата  

3 кушымта  

 

Килешү 

2019 елга Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси 

ярдәмче хуҗалыклары өчен сөтчелек юнәлешендә нәселле үгезләр (нәселле үгезләр) сатып 

алуга киткән чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 2019 елГА субсидияләр бирү 

турында",     

Чирмешән   «___»__________2019 ел. 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы бБашкарма комитеты 

(алга таба – район Башкарма комитеты) җитәкчесе йөзендә ____________________, бер 

яктан, Устав нигезендә эш итүче Башкарма комитет ______________Татарстан 

Республикасы Чирмешән муниципаль районы авыл җирлеге (алга таба – авыл җирлеге 

башкарма комитеты) җитәкчесе йөзендә _____________________________, икенче яктан, 

Устав нигезендә эш итүче Россия Федерациясе гражданы 

___________________________________, шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы (алга таба 

- –  Шәхси ярдәмче хуҗалык), өченче яктан, «Яклар» дип аталганнар берлектә  әлеге 

Килешүне түбәндәгеләр турында төзеделәр. 

 

1. Предмет 

Әлеге Килешү яклар тарафыннан  "2019 елга Татарстан Республикасы Чирмешән 

муниципаль районының шәхси ярдәмче хуҗалыклары өчен сөт юнәлешендәге нәсел 

үгезләре- җитештерүчеләр (нәселле үгезләр) сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 

каплау өчен 2019 елга субсидияләр бирү турындагы Нигезләмәне (алга таба-Нигезләмә) 

раслау хакында" Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең  ____________№__________  расланган карары белән расланган 

Нигезләмәне гамәлгә ашыру максатларында төзелә. 

2.Субсидияләр бирүнең максатлары һәм шартлары 

2.1. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга субсидияләр бирүнең максаты-сыерларның 

продуктлылыгын арттыру һәм үгезләрдән  күчә торган төрле авырулар таралуын 

булдырмау, терлекчелек продукциясен җитештерүне арттыру һәм шул нигездә авыл 

халкының мәшгульлеген һәм керемлелеген арттыру. 

2.2. Субсидияләр шәхси ярдәмче хуҗалык гаризасы һәм Нигезләмәдә каралган 

башка документлар нигезендә бирелә. 

2.3. Нигезләмә нигезендә, район Башкарма комитеты биш көн дәвамында шәхси 

ярдәмче хуҗалыкларның банк счетына субсидия күчерә. 

2.4. Субсидияләр шәхси ярдәмче хуҗалыктагы яңа сатып алынган бер нәселле үгез 

өчен 90,0 мең сумнан да артмаган күләмдә бирелә. 

3.Якларның хокуклары һәм бурычлары 

3.1. Район Башкарма комитеты, авыл җирлеге Башкарма комитеты һәм шәхси 

ярдәмче хуҗалыклар әлеге килешүнең тулы күләмдә үтәлүенә ярдәм итәргә вәгъдә итәләр, 



кирәк булган очракта, бер-берсенә әлеге Килешүнең үтәлешенә комачаулаучы хәлләр 

турында бер-берсенә хәбәр итеп, аның үтәлеше буенча килешенгән гамәлләр кылачаклар. 

3.2. Авыл җирлеге Башкарма комитеты бурычлы: 

3.2.1. Әлеге килешү буенча йөкләмәләрне үтәүгә бәйле мәсьәләләр буенча шәхси 

ярдәмче хуҗалыкларга консультацияләр бирү. 

3.2.3. Субсидия бирелгән  терлекләрнең сакланышын контрольдә тотарга. 

3.3.Район Башкарма комитеты бурычлы:  

3.3.1. Әлеге Килешүдә һәм тәртиптә каралган йөкләмәләрне үтәмәгән очракта, 

шәхси ярдәмче хуҗалыкларга субсидияләр күчерүне туктатырга яки субсидияләр күләмен 

киметергә (күләмен). 

3.3.2. Әлеге килешү буенча йөкләмәләрне үтәүгә бәйле мәсьәләләр буенча шәхси 

ярдәмче хуҗалыкларга консультацияләр бирү. 

3.4. Район Башкарма комитеты хокуклы: 

3.3.1. Шәхси ярдәмче хуҗалыклардан әлеге Килешүне һәм Тәртипне тормышка 

ашыру өчен кирәкле мәгълүмат, белешмәләр һәм документлар соратып алырга. 

3.3.2.Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга субсидияләр бирү шартларын, максатларын 

һәм тәртибен үтәүне тикшерү.   

3.5. ЛПХ бурычлы: 

3.5.1. Бүлеп бирелгән субсидияләрне максатчан билгеләү буенча файдаланырга һәм 

биш ел дәвамында сөт юнәлешендәге нәселле үгезләр- җитештерүчеләр (нәселле үгезләр) 

санын саклауны тәэмин итәргә; 

3.5.2. Биш ел дәвамында шәхси ярдәмче хуҗалык урнашкан урын буенча авыл 

җирлеге Башкарма комитетына бүлеп бирелгән субсидияләр хисабына алынган 

терлекләрнең баш санын саклап калу турында мәгълүмат бирергә; 

3.5.3. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы ветеринария 

хезмәтенең имзасы һәм мөһере белән расланган документ авыл җирлеге Башкарма 

комитетына шәхси ярдәмче хуҗалык терлекләрен   ирексездән сую яисә үлгән очракта 

бирелә. 

3.5.4. Район Башкарма комитетының шәхси счетына бирелгән субсидияләрне, 

шәхси ярдәмче хуҗалык максатларын һәм әлеге килешүдә билгеләнгән шартларны бозу 

фактлары ачыкланган очракта, субсидияләрне максатчан билгеләнеше буенча 

кулланмыйча һәм (яки) субсидияләр алу өчен дөрес булмаган белешмәләр һәм 

документлар тапшырмаган очракта, район Башкарма комитетының тиешле таләп 

алынганнан соң 60 көн эчендә җирле бюджет кеременә күчерү юлы белән кире 

кайтарырга.     

3.5.5.Хисап финанс елында файдаланылмаган субсидияләр калдыкларын район 

Башкарма комитетының шәхси счетына күчерү юлы белән хисап елыннан соң килүче 

елның беренче февраленнән дә соңга калмыйча җирле бюджет кеременә кире кайтарырга. 

3.6. Шәхси ярдәмче хуҗалыкның хокукы бар: 

3.6.1. Консультатив һәм мәгълүмати ярдәмгә. 

 

4. Якларның җаваплылыгы 

4.1. Район Башкарма комитеты субсидияләрне вакытында күчермәү өчен РФ 

гамәлдәге законнары нигезендә җаваплы. 



4.2. Шәхси ярдәмче хуҗалык субсидияләрен вакытында һәм әлеге килешү 

шартларында каралган нигездә кире кайтармаган очракта, срокның һәр календарь көне 

өчен бурыч суммасыннан 0,5% күләмендә неустойка (пеня) исәпләнә. 

4.3.Шәхси ярдәмче хуҗалыклар нәселле үгезләр сатып алу буенча тапшырылган 

документларның дөреслеге өчен җаваплы. 

5. Бәхәсләрне чишү 

5.1. Яклар әлеге килешү буенча яки аның белән бәйле, сөйләшүләр юлы белән 

барлыкка килергә мөмкин булган барлык мөмкин булган бәхәсләрне һәм каршылыкларны 

хәл итүгә омтылачак. 

5.2. Сөйләшүләр юлы белән җайга салынмаган бәхәсләр дәгъвачының урнашу 

урыны буенча суд каравына тапшырыла. 

6. Йомгаклау нигезләмәләре 

6.1. Әлеге Килешү яклар тарафыннан имзаланган мизгелдән үз көченә керә һәм 

яклар тарафыннан үз йөкләмәләрен тулысынча үтәгәнчегә кадәр гамәлдә була. 

6.2. Әлеге Килешүгә кертелгән барлык үзгәрешләр, өстәмәләр һәм кушымталар, 

әгәр язма рәвештә башкарылган һәм ике якның да вәкаләтле вәкилләре тарафыннан 

имзаланган һәм аларның аерылгысыз өлешләре булып саналса, гамәлдә.  

6.3. Әлеге Килешү якларның һәркайсы өчен өч нөсхәдә төзелә. 

6.4. Әлеге Килешүдә каралмаган барлык яклар Россия Федерациясенең гамәлдәге 

законнарына таяна. 

6.5. Әлеге Килешүне үтәү белән бәйле барлык хәбәрнамәләр һәм хәбәрләр яклар 

тарафыннан тапшыру турындагы уведомление белән хат җибәрелә яки тиешле якка 

нарочный белән тапшырыла. 

 

 

7.Якларның реквизитлары һәм имзалары 

ТР Чирмешән муниципаль 

районы башкарма комитеты 

423100 ТР Чирмешән районы 

Чирмешән 

Совет ур., 32 

ИНН 1640003883 

КПП 164001 

Р/с 40204810400000000062 

БИК 049205001 

ГРКЦ НБ РТ, Россия Банкы 

Казан Шәһәре 

ТР ЧМР авыл җирлеге 

Башкарма комитет җитәкчесе 

_________________________ 

_________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Шәхси ярдәмче хуҗалык алып 

баручы граждан 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

_______________/_______________ _________________/__________ _______________/_______________ 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе  

 тарафыннан расланган  

2019 елның 30 апреле № 185  

Нигезләмәгә карата  

4 кушымта  

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәхси ярдәмче 

хуҗалыклары өчен 2019 елга сөт юнәлешендәге нәселле үгез- җитештерүчеләр  (нәселле 

үгезләр) сатып алу өлешен каплау максатларында муниципаль район бюджетыннан 

субсидияләр бирү буенча 

субсидияләрнең гомуми күләмен билгеләү өчен нормативларны исәпләү 

Методикасы 

 

Әлеге методика сөтчелек юнәлешендә нәселле үгезләр- җитештерүчеләр (нәселле үгезләр) 

сатып алу чыгымнарының бер өлешен каплауга муниципаль район бюджетыннан 

субсидияләр лимитын исәпләү өчен билгеләнгән. 

Субсидия күләме түбәндәге формула буенча исәпләнә: 

V = S x Z, 

 

кайда 

 

V-субсидияләр күләме 

S- сатып алынган нәселле үгезләр саны 

Z - җитештерү чыгымнары күләме 


