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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетка 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасын раслау хакында 

 
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 139 статьясындагы 41 пункты, 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 444 статьясындагы 41 пункты, 
“Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга субсидияләр булдыру, 
бирү һәм бүлү кагыйдәләрен раслау турында” 20.09.2019 № 851 Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Татарстан 
Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга субсидияләр булдыру, бирү һәм 
бүлү кагыйдәләренең 12 пункты нигезендә, б о е р ы к  б и р ә м: 

 
1. Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетка субсидия бирү 

турында килешүнең типовой формасын (кушымта итеп бирелә, алга таба – Типовой 
форма, килешү) расларга.  

2. Типовой форма, 2020 елга килешүләрдән башлап, Татарстан Республикасы 
бюджеты средстволарын алучылар буларак, Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволарын баш бүлүчеләр белән муниципаль районнар һәм шәһәр 
округларының башкарма комитетлары арасында субсидияләр бирү турында 
килешүләр төзүдә кулланыла.  

 
 

Министр                                                                                                   Р.Р.Гайзатуллин 
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Татарстан Республикасы 
Финанс 
министрлыгының  
15.10.2019 №17-107  
боерыгы белән 
расланды            

 

 
Татарстан Республикасы бюджетыннан 

 җирле бюджетка субсидия бирү турында килешүнең  
ТИПОВОЙ ФОРМАСЫ1 

 
«__» ________________ 20__ ел                            № __________________ 
(килешү төзү датасы)                                                           (килешү номеры) 
 

___________________________________________________________________, 
            ( Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы атамасы) 
Ттатарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы буларак, үзенә җирле 
бюджетларга субсидияләр бирүгә бюджет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгән, 
алга таба атала 
____________________________________________________, 
     (Министрлык, Комитет, Ведомство) 
йөзендә____________________________________________________________________________________________ 
(Министрлык, Комитет, Ведомство  җитәкчесе яки аларның вәкаләтле затының вазифасы атамасы) 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булганда) 
нигезендә эш итүче_____________________________________________________________, 

(хакимият органы турында нигезләмә, ышанычнамә, боерык яки башка документ) 
бер яктан, һәм  _____________________________________________________________________________, 

(муниципаль район, шәһәр округы башкарма комитеты атамасы) 
алга таба –  «Муниципаль берәмлек» дип атала, йөзендә________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

(Муниципаль район, шәһәр округы башкарма комитеты җитәкчесе яки аларның вәкаләтле заты вазифасы атамасы)  
_____________________________________________________, эш итә 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булганда)) 
түбәндәге ни-
гездә_______________________________________________________________, 
(Устав, ышанычнамә яки башка документ) 
икенче яктан, алга таба икесен бергә атаганда “Яклар” дип атала, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексына, Татарстан Республикасы Бюджет кодексына,  
 
  «__»________ №___-ТРЗ 
________________________________________________________________________, 

(тиешле финанс елына һәм планда каралган чорга Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 
Республикасы законы яки агымдагы финанс елына һәм планда каралган чорга Татарстан Республикасы бюджеты 

турында Татарстан Республикасы законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы законы) 
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Татарстан Республикасы Законына, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының от 20.09.2019 ел,№ 851 Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары белән расланган Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле 
бюджетларга субсидияләр булдыру, бирү һәм бүлү кагыйдәләренә (алга таба – 

Субсидияләр булдыру, бирү кагыйдәләре), 
______________________________________ 

                         (Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга субсидияләр  
_____________________________________________________________________________________________________, 

 бирү һәм бүлү кагыйдәләре (тәртибе) атамасы 
) 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ________________ №___ 
карары белән расланган (алга таба – Субсидияләр бирү кагыйдәләре), 
һәм_____________________Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
__________ 
                             (акт формасы)  
туры китереп, №____2 зтүбәндәгеләр хакындагы бу Килешүне төзеде.  
 

I. Килешү предметы 
 

1.1. Бу Килешүнең предметы булып является Татарстан Республикасы 
бюджетыннан 20__ елда/20__ - 20__ елларда___________________________ 

(район, шәһәр округы бюджеты) 
субсидия ______________________________ (алга таба- Субсидия) бирү тора,  
                             (субсидия атамасы) 
Бюджет йөкләмәләре лимитлары нигезендә, җиткерелгән 
_____________________________ 
     (Министрлыкка, Комитетка, Ведомствога) 
Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы буларак, Россия 
Федерациясе бюджетлары чыгымнарының классификациясе кодлары буенча3: Та-
тарстан Республикасы бюджеты средстволары баш бүлүче коды ________, бүле-
ге______________, бүлекчәсе _______________,максатчан статьясы 
_______________, чыгымнар төре _______________, кече программасы 
«_________________________________________________________» 

(кече программа атамасы) 
Татарстан Республикасы дәүләт программасының ____________________________ 
______________________________________________________________________»4. 

(Татарстан Республикасы дәүләт программасы атамасы) 
1.2. Субсидия бирү чаралар исемлеге5 (муниципаль милектәге капиталь төзелеш 

объектлары һәм (яки) муниципаль милеккә сатып алына торган күчемсез милек 
объектлары исемлеге)6 нигезендә хәл ителә, Субсидия финанслашу максатында 
бирелә, бу Килешүгә ____ (кушымтага № ____ һәм кушымта № ____ ) туры китереп, 
алар Килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора (булып торалар). 
 
II. Финанслашу өчен Субсидия бирелә торган чыгым йөкләмәләрен финанс ягыннан 

тәэмин итү  
2.1. Бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләме, күздә тоты-

лучы__________________________________________________________  
                                    (муниципаль район, шәһәр округы бюджетына) 
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чыгым йөкләмәләрен финанс ягыннан тәэмин итүгә, Субсидия финанслашу 
максатында бирелә, тәшкил итә:  
 20__ елда _____________ (_______________________________) сум ___ тиен, 

(сумма сүзләр белән күрсәтелә) 
 20__ елда _____________ (_______________________________)сум ___ тиен, 

(сумма сүзләр белән күрсәтелә) 
 20__ елда _____________ (______________________________) сум__ тиен 7. 

(сумма сүзләр белән күрсәтелә) 
 

2.2. Субсидиянең гомуми күләме, Татарстан Республикасы бюджетыннан 
бирелә торган ______________________________________________________  
                                                           (муниципаль район, шәһәр округы бюджетына) 

бу Килешү нигезендә, түбәндәгеләрдән чыгып: 
а) финанслашу максатыннан Субсидия бирү күздә тотылган, җирле бюджетның 

чыгым йөкләмәсенең гомуми күләменнән процентларда чагылдырылган: 
финанслашу дәрәҗәсеннән,  ____%ка тигез булган 20__ елда күп дигәндә ________ 
(__________________) сум __ тиен тәшкил итә, финанслашу дәрәҗәсеннән, _____%  

(сумма сүзләр белән күрсәтелә) 
 

 тигез булган  20__ елда күп дигәндә __________(__________________) сум __ тиен 
тәшкил итә,  

                                                                          (сумма сүзләр белән күрсәтелә) 
финанслашу дәрәҗәсеннән, ____% тигез булган  20__ елда күп дигәндә ________ 

(__________________) сум __ тиеш тәшкил итә8; 
                                             (сумма сүзләр белән күрсәтелә) 

б) финанслашу дәрәҗәләреннән, җирле бюджетның чыгым йөкләмәләре 
күләменнән процентларда чагылдырылган (һәр аерым чара һәм (яки) капиталь 
төзелеш объекты, күчемсез милек объекты9 буенча процентларда чагылдырылган, 
финанслашу максатында субсидия бирелә торган, һәм бу Килешүгә № ___ 
(кушымта№ ___һәм кушымта № ___) күрсәтелгән, Килешүнең аерылгысыз өлеше 
булып тора (булып торалар), 20__ елда күп дигәндә 
__________(______________________) сум __ тиен,  20__ елда 
                                (сумма сүзләр белән күрсәтелә) 
күп дигәндә ____________(_________________________) сум__ тиен,  20__ елда 
                                                                       (сумма сүзләр белән күрсәтелә) 
күп дигәндә____________ (_________________________) сум__ тиен тәшкил итә 10. 
                                                       (сумма сүзләр белән күрсәтелә 

2.2.1.Бу Килешүнең 2.1 пунктында күрсәтелгән бюджет ассигнованиеләренең 
гомуми күләме кимегән очракта, шул исәптән капиталь төзелеш объектының 
сметадагы яки күздә тотылган (чик) төзелеш (реконструкция, шул исәптән 
реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору) бәясен яки күчемсез 
милек объектын сатып алу бәясен киметүгә бәйле рәвештә, бу Килешүгә № 
___кушымтада күрсәтелгән, кушымта аның аерылгысыз өлеше булып тора, 
Субсидия финанс елында   _________________________________ күздә тотылган  
                                                                       ( муниципаль район, шәһәр округы бюджетында) 
 

бюджет ассигнованиеләренең аныкланган гомуми күләменнән чыгып, 
финанслашу дәрәҗәсенә бәйле рәвештә бирелә.11. 
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Планлы чордан чыгып, җирле бюджетның чыгым йөкләмәләрен финанслашу 
максатында средстволар күләме «__» _____№ __ «____________________» 
Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары 12 нигезендә  

 
____________ (_______________________) сум __ тиен, 20__ елга, 

(сумма сүзләр белән күрсәтелә)  
 ____________ (_______________________) сум __ тиен, 20__ елга, күләмендә күздә  

                           (сумма сүзләр белән күрсәтелә) 
тотылган. Финанслашу максатында Субсидия бирелә торган җирле бюджетның 

чыгым йөкләмәләрен үтәү өчен кирәкле средстволар күләме, планлы чордан чыгып, 
–  _________________________________13 

(муниципаль хокукый акт)                               нигезендә, 
 

____________ (______________________) сум __ тиен,  20__ елга, 
(сумма сүзләр белән күрсәтелә)  

___________ (____________________) сум __ тиен, 20__ елга 14  тәшкил итә. 
(сумма сүзләр белән күрсәтелә)  

2.4. Капиталь төзелеш объектларына капитал салуларны финанслашуга, шулай 
ук күчемсез милек объектларын сатып алуны финанслашуга, һәр капиталь төзелеш 
(күчемсез милек) объектына карата, бирелә торган Субсидия күләме турында 
мәгълүматлар бу Килешүгә № ___ кушымтада, Килешүнең аерылгысыз өлеше 
булып тора, китерелгән15. 
 

III. Субсидия күчерү тәртибе, шартлары һәм сроклары  
 

3.1. Субсидия Татарстан Республикасы Законында __ № ___ 
«____________________________________________»               (____финанс елына  
(Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы законы атамасы)  
 
һәм планда каралган 20__ - 20__ еллар чорына Татарстан Республикасы 
бюджетының җыелма бюджет росписендә) күздә тотылган бюджет 
ассигнованиеләре чикләрендә һәм финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволарын алучы буларак, 
_______________________________________________ җиткерелгән бюджет  
 (Министрлыкка, Комитетка, Ведомствога) 

 
йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бирелә. 
3.2. Субсидия түбәндәге шартларны үтәгәндә бирелә: 
а) муниципаль хокукый актның булуы _______________________________, 

                                                                                               (муниципаль берәмлек атамасы) 
бу Килешүнең 1.2 пунктында күрсәтелгән, финанслашу максатында Субсидия 
бирелә торган чаралар (капиталь төзелеш объекталры һәм (яки) күчемсез милек 
объектлары) исемлеген Татарстан Республикасы норматив-хокукый актлар 
таләпләре нигезендә раслау турында);  
  

б) ________________________________________________________ 
                                          (муниципаль район, шәһәр округы бюджетында) 
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(тиешле финанс елына /тиешле финанс елына һәм планда каралган чорга җирле 
бюджетның җыелма бюджет росписендә) финанслашу максатында Субсидия бирелә 
торган, чыгым йөкләмәләрен финанс ягыннан тәэмин итүгә бюджет 
ассигнованиеләренең бу Килешүнең 2.1 пунктында күздә тотылган күләмдә булуы; 

в) бу Килешүнең Субсидияләр булдыру, бирү кагыйдәләренең 10 пунктындагы 
нигезләмәләренә туры килүе; 

г) фактта хәл ителгән чыгымнарны раслаган документларның булуы 
______________________________________ 16. 
              ( муниципаль район, шәһәр округы бюджеты) 

3.3. Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия средстволарын 
____________________________________күчерү кергән акча учетын алып бару 
( муниципаль район, шәһәр округы бюджеты) 
 
һәм аларны Россия Федерациясе бюджеты системасы бюджетлары арасында 

бүлү өчен Россия Федерациясе Үзәк банкы учреждениеләрендә ачылган Федераль 
казначылык хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе территориаль 
бүлеге  счетларына хәл ителә.  

3.4. Муниципаль берәмлек  бу Килешүгә кул куелганнан соң ___ көн эчендә  
________________________________________  

                                   (Министрлыкка, Комитетка, Ведомствога) 
бу Килешүгә №___ кушымта нигезендә, Килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора, 
Субсидия күчерү графигына туры китереп, Субсидияләр бирү кагыйдәләре 
нигезендә, субсидия средстволарын күчерү турында заявка җибәрә17. 

 
IV. Якларның берлектә эшләве 

 
4.1. _______________________________________________________ үзенә 

                                    (Министерство Комитет, Ведомство) 
йөкли: 
4.1.1. Субсия белән тәэмин итүне ______________________________  

                                                                                                                ( муниципаль район, шәһәр округы бюджетын) 
Муниципаль берәмлек бу Килешүдә билгеләнгән субсидия бирү шартларын һәм 
тәртибен үтәгәндә, Татарстан Республикасы бюджеты  средстволарын алучы 
буларак,  ___________________________________________ җиткерелгән  ____  
                                (Министерстрлык, Комитетка, Ведомствога 
финанс елына һәм планда каралган 20__ - 20__ еллар чорына бюджет йөкләмәләре 
лимитлары чикләрендә. 

4.1.2. Муниципаль берәмлек тарафыннан Субсидия бирү шартларын һәм бу 
Килешүдә күздә тотылган башка йөкләмәләрне үтәүгә контрольлекне хәл кылуны.  
4.1.3. Хәл ителгән чыгымнарны раслаучы документларны тикшерүне 
________________________________________________________________, 
                                                                           ( муниципаль район, шәһәр округы бюджеты) 
каплауга Субсидия бирелә торган чыгымнарны раслаучы документларны 18. 

4.1.4. Муниципаль берәмлек тарафыннан тапшырылган хисап мәгълүматлары 
нигезендә, бу Килешүнең пунктом 4.3.3 пунктына туры китереп билгеләнгән 
Субсидиядән файдалануның нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү буенча 
йөкләмәләрдән чыгып, Субсидиядән файдалануны бәяләүне.  



7 
 

4.1.5. Муниципаль берәмлек тарафыннан Субсидия бирү елының 31 декабренә 
кадәр бу Килешүнең 4.3.3 пунктында күздә тотылган йөкләмәләрне бозуга юл 
куелып, Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән Субсидия бирү елыннан 
соң килүче елда нәтиҗәлелек (нәтиҗәләр) күрсәткечләренә ирешү турында хисап 
тапшыруның беренче датасына кадәрге срокта әлеге бозулар юкка чыгарылмаган 
очракта һәм (яки) Муниципаль берәмлек тарафыннан Субсидия бирү елының 31 
декабренә кадәр капиталь төзелеш объектларын проектлау һәм (яки) төзү 
(реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан 
үзгәртеп кору) һәм (яки) күчемсез милек объектларын сатып алу буенча графикны 
үтәү бурычларын үтәмәүгә юл куелган очракта һәм Субсидия бирү елыннан соң 
килүче елның 1 апреленә кадәр әлеге закон бозулар юкка чыгарылмаганда, 
Субсидияләр булдыру, бирү кагыйдәләренең 15-19 пунктлары нигезендә    

_____________________________________________________Татарстан 
( муниципаль район, шәһәр округы бюджетыннан) 

Республикасы бюджетына кире кайтарылырга тиешле средстволар күләмен исәпләп 
чыгарырга һәм Муниципаль берәмлеккә Субсидия средстволарын күрсәтелгән 
күләмдә Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтару турында таләп 
җибәрергә. 

4.1.6. Субсидия бирү туктатылган очракта Муниципаль берәмлеккә мондый 
туктатып торуның сәбәпләре турында хәбәр итүне. 

4.1.7. Россия Федерациясе бюджет законында, Субсидияләр бирү 
кагыйдәләрендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән башка бурычларны үтәүне19: 

4.1.7.1. _____________________________________________________________; 
4.1.7.2. ______________________________________________________________. 
4.2. ________________________________________________________ хокуклы: 
  (Министрлык, Комитет, Ведомство) 
4.2.1. Муниципаль берәмлектән Муниципаль берәмлекнең Субсидия бирү 

шартларын һәм килешүдә күздә тотылган башка бурычларны үтәвенә, шул исәптән 
Муниципаль берәмлекнең Субсидия бирү шартларын үтәвенә бәйле бухгалтерия 
учеты мәгълүматларын һәм беренчел документларны контрольлектә тотуны хәл 
кылу өчен кирәкле документлар һәм материаллар соратып алуга. 

  
4.2.2. Россия Федерациясе бюджет законында, Субсидияләр бирү 

кагыйдәләрендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән башка хокукларга20: 
4.2.2.1. _____________________________________________________________; 
4.2.2.2. _____________________________________________________________. 
4.3. Муниципаль берәмлек үзенә йөкли: 
4.3.1. Бу Килешүнең 3.2 пунктында билгеләнгән Субсидия бирү шартлары 

үтәлешен тәэмин итүне. 
4.3.2. ______________________________ 

(Министрлык, Комитет,Ведомство) 
Субсидияләр булдыру, бирү кагыйдәләренең 15-19 пунктлары нигезендә 
средстволарны кире кайтару таләпләрен үтәүне тәэмин итүне. 

4.3.3. Бу Килешүгә № ___кушымта21 нигезендә билгеләнгән, Килешүнең аерым 
өлеше булып тора, Субсидиядән файдалануның нәтиҗәлелек күрсәткечләренә 
ирешүне тәэмин итүне. 
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4.3.4. № ____ кушымта (№ ____кушымта һәм № ____кушымта) нигезендә, 
Килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора22, капиталь төзелеш объектларын 
проектлау һәм (яки) төзү (реконструкцияләү, шул исәптән, реставрация элементлары 
белән, техник яктан үзгәртеп кору) һәм (яки) күчемсез милек объектларын сатып алу 
буенча чараларны башкару графигын үтәүне тәэмин итү. 

4.3.5. Финанслашу максатыннан субсидия бирелә торган, муниципаль 
мөлкәттәге капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү һәм капиталь 
ремонтлау эшләрен башкару турында килешүдә (муниципаль контрактта) аванс 
түләүләрен тиешле килешүдә (муниципаль контрактта) каралган сумманың 30 
процентыннан да артып китмәгән күләмдә билгеләнүен тәэмин итүне. 

4.3.6. Күрсәтелә торган муниципаль хезмәтләрнең сыйфатына һәм аларны алу 
мөмкинлегенә карата билгеләнгән таләпләрне үтәүне тәэмин итүне23. 

4.3.7. ____________________________________, 
(Министрлыкка Комитет, Ведомствога) 

шулай ук __________________________________________________24 хисаплар                                                                
(Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына) 

- чыгымнар турында_________________________________, финанслашу  
                                                                               (муниципаль район, шәһәр округы бюджеты) 
максатында Субсидия бирелә торган, бу Килешүгә № ____кушымта нигезендәге 
форма буенча25, аның аерылгысыз өлеше булып тора, Субсидия алынган  
_____________________________,__                     числосыннан да соңга калмыйча. 

(ай, квартал, ел) 
-  бу Килешүгә № ___ кушымта нигезендәге форма буенча26, аның аерылгысыз 

өлеше булып тора, Субсидия алынган елдан соң килүче елның 
_____________________ соңга калмыйча, субсидиядән файдалануның нәтиҗәлелеге 
(нәтиҗәләре) күрсәткечләренә ирешү турында; 
    (число, ай, ел) 
 

- Субсидия алынган ______________________ соң килүче айның ____  
                                                              (ай, квартал) 

 
числосыннан да соңга калмыйча, чараларны башкару графигын үтәү турында27:  
бу Килешүгә № ___ кушымта нигезендәге форма буенча, аның аерылгысыз 

өлеше булып тора, проектлау һәм (яки) төзү (реконструкцияләү, шул исәптән 
реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору) буенча; 

бу Килешүгә № ___ кушымта нигезендәге форма буенча, аның аерылгысыз 
өлеше булып тора, күчемсез милек объектларын сатып алу буенча, хисаплар 
тапшыруны тәэмин итүне. 

4.3.8. Запрос алынган очракта         ____________ 
_________________________________________________ Муниципаль 
  (Министтрлыкка, Комитет, Ведомствога)  
берәмлек тарафыннан Субсидия бирү шартларын һәм килешүдә күздә тотылган 
башка бурычларны үтәүгә, шул исәптән Субсидия средстволарыннан файдалануга 
бәйле бухгалтерия учеты мәгълүматларын һәм беренчел документациягә 
контрольлекне хәл кылу өчен кирәкле документлар һәм материаллар тапшыруны 
тәэмин итүне. 
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4.3.9. Хисап елыннан соң килүче финанс елының 1 гыйнварына 
файдаланылмый калган Субсидия средстволары калдыкларын Россия Федерациясе 
бюджет законында билгеләнгән срокларда Татарстан Республикасы бюджетына 
кире кайтарып бирүне. 

4.3.10. Россия Федерациясе бюджет законында, Субсидияләр бирү 
кагыйдәрендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән башка бурычларны үтәүне28: 

4.3.10.1. ____________________________________________________________; 
4.3.10.2. _____________________________________________________________. 
4.4. Муниципаль берәмлек хокуклы: 
4.4.1. Мөрәҗәгать итәргә _____________________________________ 

                                                                      (Министрлыкка, Комитет, Ведомствога)  
бу Килешүне үтәүгә бәйле аңлатмалар алу өчен. 

4.4.2. Россия Федерациясе бюджет законында, Субсидияләр бирү 
кагыйдәләрендә һәм бу Килешүдә билгеләнгән башка хокукларга29: 

4.4.2.1. _____________________________________________________________; 
4.4.2.2. ______________________________________________________________. 

 
V. Якларның җаваплылыгы 

 
5.1. Яклар бу килешү буенча үз бурычларын үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән 

очракта Россия Федерациясе законы нигезендә җавап бирә. 
5.2. Хисап елыннан соң килүче финанс елының 1 гыйнварына кадәр Субсидия 

калдыгы Татарстан Республикасы бюджеты кеременә күчерелмәгән очракта, әлеге 
средстволар “Субсидияләр, субвенцияләр һәм максатчан билгеләнешкә ия булучы 
башка бюджетара трансфертлар рәвешендә алынган бюджетара трансфертларның 
файдаланылмыйча калган калдыкларын Татарстан Республикасы бюджеты кеременә 
кире кайтару тәртибен раслау турында” 04.07.2013 ел, № 21-53-35 Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгы боерыгы белән расланган тәртиптә Татарстан 
Республикасы бюджеты кеременә кире кайтарылырга тиеш. 

 
VI. Башка шартлар 30 

 
6.1. Бу Килешү буенча башка шартлар: 
6.1.1.  ________________________________________________________ белән  

                                                                        (Министрлык, Комитет,Ведомство)  
берлектә эшләүче, үзенә Муниципаль берәмлек ягыннан бу Килешүне үтәү 

(үтәүне координацияләү) һәм хисап тапшыру функцияләре йөкләнгән вәкаләтле 
җирле үзидарә органы булып 
_______________________________________________________ тора31; 
 (җирле үзидарә органы атамасы) 

6.1.2. _______________________________________________________________. 
 

VII. Йомгаклау нигезләмәләре 
 

7.1. Бу Килешүне үтәүгә бәйле рәвештә Яклар арасында килеп туган бәхәсләр, 
мөмкинлеккә карап, алар тарафыннан беркетмәләр һәм башка документлар 
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рәсмиләштерү нигезендә, сөйләшүләр юлы белән хәл ителә. Килешүгә 
ирешелмәгәндә, Яклар арасындагы бәхәсләр суд тәртибендә хәл ителә. 

7.2. Бу Килешү  һәр Як исеменнән аерым эш итүгә хокуклы затлар тарафыннан 
кул куелган көннән башлап, әмма бу Килешүнең предметы буенча җирле бюджетка 
бюджет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгәннән соң гына, үз көченә керә һәм 
Яклар бу Килешү буенча үз бурычларын тулысынча үтәгәнче гамәлдә була.  

Бу Килешүнең предметы буенча яңа килешү төзелгән очракта бу Килешү 
буенча якларның бурычлары туктатыла. 

7.3. Бу Килешүне үзгәртү, Яклар инициативасы белән, Субсидияләр булдыру, 
бирү кагыйдәләренең 12 пунктында күздә тотылган очракларда, шулай ук 
Субсидияләр бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән очракларда хәл ителә һәм бу 
Килешүгә өстәмә шартнамә рәвешендә рәсмиләштерелә32,  ул Килешүнең 
аерылгысыз өлеше булып тора. 

7.4. Бу Килешүне өзү Якларның үзара ризалыгы белән хәл ителергә мөмкин33. 
7.5. Бу Килешү ике нөсхәдә, һәр Як өчен берәр нөсхәдә, кәгазь документ 

рәвешендә төзелде.  
 

VIII. Якларның түләү реквизитлары: 
 

Министрлык, Комитет, Ведомство 
атамасы  

Муниципаль берәмлек атамасы 
 

Урнашу урыны: Урнашу урыны: 

Банк реквизитлары: Банк реквизитлары: 

Россия Банкы учреждениесе БИК һәм 
атамасы  
Расчет счеты 
Лицевой счеты 
ИНН/КПП  
ОГРН 
ОКТМО 

Россия Банкы учреждениесе БИК һәм 
атамасы  
Расчет счеты 
Лицевой счеты 
ИНН/КПП  
ОГРН 
ОКТМО 
 

 
IX. Якларның имзалары 

 
Министрлыкның, Комитетның, 

Ведомствоның кыскартылган атамасы 
Муниципаль берәмлекнең кыскартылган 

атамасы 

___________/_________________ 
 (имза)        (ФИО) 

___________/_________________ 
 (имза)        (ФИО) 

 
 
_________________________________________________________ 
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1Җирле үзидарә органнарына җирле әһәмияттге мәсьәләләр буенча вәкаләтләрен үтәүгә 
финанс ярдәме күрсәтү максатыннан чыгып, җирле бюджетларга субсидияләр бирүгә бәйле 
рәвештә федераль бюджеттан Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен финанслашу 
максатыннан чыгып, Татарстан Республикасы бюджетына бирелә торган субсидияләр 
средстволары хисабына җирле бюджетка Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр 
бирү турында килешү “Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюдҗеттан 
субсидияләр булдыру, бирү һәм бүлү турында”  30.09.2014 № 999 Россия федерациясе Хөкүмәте 
карары белән расланган Россия федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан 
субсидияләр булдыру, бирү һәм бүлү кагыйдәләренең 10 пунктындагы «л1» пунктчасы нигезендә, 
әлеге Кагыйдәләрнең 12 пункты нигезендә билгеләнгән формада төзелә.Әлеге субсидияләрне бирү 
турында килешүләр төзегәндә, бу Типовой форма кулланылмый.  

2Субсидия тиешле финанс елына һәм планда каралган чорга Татарстан Республикасы 
бюджеты турындагы Татарстан Республикасы Законы (агымдагы финанс елына һәм планда 
каралган чорга Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан Республикасы Законына 
үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы законы) (алга таба – икесен бергә искә алганда 
– Татарстан Республикасы законнары) нигезендә бүленмәгән очракта, Субсидия бүлүне раслаучы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты акты күрсәтелә. 

3  Татарстан Республикасы законнары нигезендә Субсидия бирүгә бюджет ассигнованиеләре 
бюджетлар чыгымнары классификациясенең төрле кодлары (алга таба – БК) буенча күздә 
тотылган очракта, Татарстан Республикасы бюджетында Субсидия бирүгә бюджет 
ассигнованиелөрен күздә тоту өчен кулланылган барлык БК кодлары күрсәтелә. 

4 Субсидия Татарстан Республикасы дәүләт программасы кысаларында бирелә, Татарстан 
Республикасы дәүләт программасын раслаучы Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының норматив-хокукый актын күрсәтеп. 

5Финанслашу максатында Субсидия бирү күздә тотылган чаралар исемлеге, Килешүнең бу 
типовой формасына кушымта нигезендә, килешүгә кушымта нигезендә рәсмиләштерелә, кушымта 
килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора. 

6Капиталь төзелеш объектларын төзүне һәм күчемсез милек объектларын сатып алуны 
финанслашу максатында бирелә торган Субсидияләргә карата, шул исәптән тупланма субсидия 
бирү очрагында күздә тотыла. Финанслашу максатында үзләренә Субсидия бирелә торган 
муниципаль милектәге капиталь төзелеш объектлары (алга таба – капиталь төзелеш объектлары) 
һәм (яки) муниципаль милеккә сатып алына торган күчемсез милек объектлары (алга таба – 
күчемсез милек объектлары) исемлеге килешүнең бу Типовой формасына №2 кушымтага туры 
китереп, килешүгә кушымта нигезендә рәсмиләштерелә, кушымта килешүнең аерылгысыз өлеше 
булып тора. Финанслашу максатында үзләренә Субсидия бирелә торган капиталь төзелеш 
объектлары һәм (яки) күчемсез милек объектлары исемлегенә, шул исәптән хисап финанс елында 
төзелгән килешүләр нигезендә әле төзү-сатып ау төгәлләнмәгән капиталь төзелеш объектлары һәм 
(яки) күчемсез милек объектлары да кертелә,  Татарстан Республикасы бюджеты турында 
Татарстан Республикасы законнары (Татарстан Республикасы бюджетының җыелма бюджет 
росписе)  нигезендә әлеге капиталь төзелеш объектларын һәм (яки) күчемсез милек объектларын 
финанслашу максатыннан чыгып субсидияләр күздә тотылган очракта. 

7Бу килешүнең Типовой формасына  № 1 (№ 3) кушымта нигезендә рәсмиләштерелгән 
килешүгә кушымтаның еллар буенча “Барлыгы” юлында 4 - 6 (6 - 8) графаларындагы 
күрсәткечләр күрсәтелә. Субсидияләр бирү кагыйдәләре нигезендә Субсидия бер үк вакытта 
капиталь төзелеш объектларын һәм (яки) күчемсез милек объектларын (күчемсез милек 
объектлары) финанслашу максатында бирелгән очракта, 2.1 пунктта күрсәтелгән күрсәткечләр 
килешүнең бу Типовой формасына  № 1 и № 3 кушымталар нигезендә рәсмиләштерелгән 
килешүләргә кушымталарда күрсәтелгән еллар буенча “Барлыгы” юллары күрсәткечләренең 
гомуми суммасы буларак исәпләнелә. 

8 Субсидия бирү кагыйдәләре килешүнең бу Типовой формасына  № 1 (№ 3) кушымталар 
нигезендә рәсмиләштерелгән килешүгә кушымталарда күрсәтелгән капиталь төзелеш объектлары 
һәм (яки) күчемсез милек объектлары өчен бердәм чараларны билгеле бер дәрәҗәдә 
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финанслашуны куллану  мөмкинлеге турында нигезләмәләрдән торган очракта, 2.2 пунктның «а» 
пунктчасы күздә тотыла. 

9Субсидия бирү кагыйдәләрендә аерым чаралар буенча һәм (яки) капиталь төзелеш 
объектлары һәм (яки) күчемсез милек объектлары буенча төрле дәрәҗәдә финанслашу мөмкинлеге 
урын алганда 2.2 пунктның «б» пунктчасы күздә тотыла. Субсидияләр булдыру, бирү 
кагыйдәләренең 13 пунктындагы унынчы пункт абзацында күздә тотылган очракларда, җирле 
үзидарә органнарына җирле әһәмияттәге мәсьәләләләр буенча вәкаләтләрен үтәүгә финанс ярдәме 
күрсәтү максатыннан Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетларга субсидияләр 
бирү килешүдә аерым чара буларак аерып күрсәтелә. 

10Бу килешүнең Типовой формасына  № 1 (№ 3) кушымта нигезендә рәсмиләштерелгән 
килешүгә кушымтаның еллар буенча “Барлыгы” юлында 7 - 9 (9 - 11) графаларындагы 
күрсәткечләр күрсәтелә. Субсидия бирү кагыйдәләре нигезендә Субсидия бер үк вакытта капиталь 
төзелеш объектларына (күчемсез милек объектлары) капитал салуларны һәм чараларны 
финанслашу максатында бирелсә,  2.2, пунктында күрстелгән күрсәткечләр килешүнең бу Типовой 
формасына  №1 и № 3 кушымталар нигезендә рәсмиләштерелгән килешүгә кушымталарда 
күрсәтелгән, еллар буенча”Барлыгы” юлындагы күрсәткечләрнең гомуми суммасы буларак 
исәпләнелә. 

11 2.2.1  пунктта бу килешүгә Типовой форманың №2 кушымтасы нигезендә финанслашу 
максатында Субсидия бирелә торган капиталь төзелеш объектлары һәм (яки) күчемсез милек 
объектлары исемлеге рәсмиләштерелә торган килешүгә кушымта күрсәтелә. 

12Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә кабул ителгән һәм средстволар күләмнәрен 
һәм килешүнең җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитларының гамәлдә булу срогыннан артып 
киткән срокта төзергә мөмкин булган вакыт аралыкларын билгеләгән Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының карары реквизитлары күрсәтелә. 

 13 Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә кабул ителгән һәм финанслашу максатында 
Субсидия бирелә торган муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәләрен үтәү өчен кирәкле 
средстволар күләмнәрен һәм срокларын билгеләүче, планлы чордан тыш яки чараларны тормышка 
ашыруның бөтен срогына, Субсидия чараларны тормышка ашыру срогының бер өлеше дәвамында 
бирелгән очракта, муниципаль хокукый акт реквизитлары күрсәтелә. 

14Россия Федерациясе бюджет законы нигезендә килешү җиткерелгән бюджет йөкләмәләре 
лимитларының гамәлдә булу срогыннан артып киткән срокта төзелгән очракта яки Субсидия бирү 
чараларны тормышка ашыруның бер өлеше дәвамында күздә тотылган килешү төзү очрагында  2.3 
пункт күздә тотыла. 

15 2.4 пунктта күздә тотылган кушымта бу килешүгә Типовой форманың  № 3 кушымтасы 
нигезендә рәсмиләштерелә. 

16 Субсидия фактта хәл ителгән җирле бюджетлар чыгымнарын каплауга бирелгән очракта 
һәм Субсидияләр бирү кагыйдәләрендә мондый шарт булган очракта 3.2 пунктның «г» пунктчасы 
күздә тотыла. 

17 Россия Федерациясе бюджет законы һәм Субсидияләр бирү кагыйдәләре нигезендә 
субсидияләр күчерү Субсидия күчерү графигы һәм (яки) муниципаль берәмлекнең вәкаләтле 
җирле үзидарә органы тарафыннан бирелгән заявка нигезендә хәл ителгән очракта 3.4. пункты 
күздә тотыла.Субсидия күчерү графигы бу килешүгә Типовой формага  № 4 кушымта нигезендә 
рәсмиләштерелә. 

18Пункт  предусматривается в случае, Субсидия хәл ителгән җирле бюджет чыгымнарын 
каплауга бирелгән очракта 4.1.3 пункты күздә тотыла. 

19Субсидияләр бирү кагыйдәләрендә шулай күздә тотылган очракта, килешүдә башка конкрет 
бурычлар күрсәтелергә мөмкин. 

 20 Субсидия бирү кагыйдәләрендә шулай күздә тотылган очракта,килешүдә башка конкрет 
хокуклар да күрсәетелгә мөмкин. 

 21 4.3.3 пунктта күрсәтелгән кушымта бу килешүнең Типовой формасына №5 кушымта 
нигезендә рәсмиләштерелә. 
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22 4.3.4  пункты капиталь төзелеш объектларын төзү (реконструкцияләү, шул исәптән 
реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору) һәм (яки) күчемсез милек 
объектларын сатып алу буенча җирле бюджетның чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатында 
Субсидия бирү өчен күздә тотыла. 4.3.4 пунктында күрсәтелгән кушымталар бу килешүнең 
Типовой формасына № 6 һәм 7 кушымталар нигезендә рәсмиләштерелә. 

23 4.3.6 пункты муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча җирле бюджетның чыгым 
йөкләмәләрен финанслашу максатыннан бирелә торган Субсидия өчен күздә тотыла. 

24Тупланма Субсидия бирү очрагында үзләренә хисап тапшыру Субсидияләр бирү 
кагыйдәләрендә күздә тотылган Татарстан Республикасының башка башкарма хакимияте 
органнары күрсәтелә. 

25 Бу килешүнең Типовой формасына № 8 кушымта нигезендә рәсмиләштерелә.Субсидия 
район бюджетыннан җирлек бюджетына (бюджетларына) алга таба максатчан билгеләнештәге 
субсидия, башка бюджетара транферт бирү өчен бирелгән очракта, Субсидия бирүне хәл кылучы 
Министрлык, Комитет, Ведомство Ттатарстан Республикасы башкарма хакимияте органы запросы 
нигезендә, бу килешүнең Типовой формасына   № 8 кушымтада китерелгән формага охшаш форма 
буенча, финанслашу яки финанс белән тәэмин итү максатында максатчан билгеләнештәге 
субсидия, башка бюджетара транферт алган җирле бюджет (бюджетлар) чыгымнары турында 
хисап соратып алуга хокуклы. 

 26 Бу килешүнең Типовой формасына №9 кушымта нигезендә рәсмиләштерелә.  
27 Бу килешүнең Типовой формасына № 2 кушымта нигезендә, капиталь төзелеш 

объектларын төзү (реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан 
үзгәртеп кору) буенча җирле бюджетның чыгым йөкләмәләрен финанслашу максатында бирелә 
торган Субсидиягә карата рәсмиләштерелә. Капиталь төзелеш объектларын проектлау һәм (яки) 
төзү (реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп 
кору) буенча чараларны башкару графигын үтәү турында хисап бу килешүнең Типовой 
формасына №10 кушымта нигезендә рәсмиләштерелә. Күчемсез милек объектларын сатып алу 
буенча чараларны башкару графигын үтәү турында хисап бу килешүнең Топовой формасына №11 
кушымта нигезендә рәсмиләштерелә. Җирле үзидарә органнарына җирлекнең җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләре буенча вәкаләтләрен үтәүгә финанс ярдәме күрсәтү максатыннан район бюджетыннан 
җирлек бюджетына (бюджетларга) алга таба субсидия бирү өчен Субсидия бирү очрагында 
Субсидия бирүне хәл кылучы Министрлык, Комитет, Ведомство муниципаль берөмлек 
(муниципаль берәмлекләр) тарафыннан капиталь төзелеш объектларын проектлау һәм (яки) төзү 
(реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору) 
буенча чараларны башкару графигын үтәү турында Хисап һәм муниципаль берәмлек (муниципаль 
берәмлекләр) тарафыннан күчемсез милек объектларын сатып алу буенча чараларны башкару 
графигын үтәү турында Хисап, бу килешүнең  Типовой формасына  №10 и №11 кушымталарда 
китерелгән хисаплар формаларына охшаш шундый ук формалар буенча, соратып алуга хокуклы.  

28Килешүдә  башка конкрет бурычлар да күрсәтелегә мөмкин, Субсидияләр бирү 
кагыйдәләрендә шулай күздә тотылган очракта.  

29Килешүдә башка конкрет хокуклар да күрсәтелергә мөмкин, Субсидияләр бирү 
кагыйдәләрендә шулай күздә тотылган очракта.  

30Субсидия бирү тәртибен җайга салучы башка шартлар фәкать бу килешүнең Типовой 
формасының VI бүлегенә генә кертелә. 

31Үзләренә муниципаль берәмлек ягыннан килешүне үтәү (үтәүне координацияләү) һәм 
хисап тапшыру функцияләре йөкләнгән җирле үзидарә органы (органнары) күрсәтелә. 

32Килешүгә өстәмә шартнамә бу килешүнең Типовой формасына№ 12 кушымта нигезендә 
төзелә.  

33Килешүне өзү турында өстәмә шартнамә бу килешүнең Типовой формасына №13 кушымта 
нигезендә төзелә.  
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №1 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 

Финанслашу максатында Субсидия бирелә торган 
чаралар исемлеге 

 
Кодлар 

Җирле бюдҗет атамасы   ОКТМО буенча 
 

 

Чара (юнәлеш) 
атамасы1 

Тормышка 
ашыруны 
төгәлләү 

срогы 

Юл коды Җирле бюджетта күздә тотылган чараларны томрышка ашыруга финанс белән тәэмин итү 
күләме, сум.  

барлыгы шул исәптән Татарстан 
Республикасы бюдҗетыннан 

Субсидия средстволары  

финанслашу дәрәҗәсе2 (%) 

агымдагы пландагы чор агымдагы пландагы чор агымдагы пландагы чор 

20__ ел 20__ ел 20__ ел 20__ ел 20__ ел 20__ ел 20__ ел 20__ ел 20__ ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  01          

            

Барлыгы:       x x x 
 
 

Яклар имзалары: 
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____________________                                           _________________________________ 
(Муниципаль берәмлек)                                                                          (Министрлык, Комитет, Ведомство) 
  

__________________________________________________ 
1Субсидияләр бирү кагыйдәләре нигезендә, фиананслашу максатында үзенә субсидия бирелә торган муниципаль берәмлекнең чыгым 

йөкләмәләре кысаларындагы чара (чаралар) күрсәтелә.  
2 Килешүнең Типовой формасының 2.2 пунктындагы «б» пунктчасында күздә тотылган шартлар Килешүдә булганда тутырыла. Һәр аерым 

чара буенча җирле бюджетның чыгым йөкләмәләре күләменнән процентларда чагылдырылган финанслашу дәрәҗәсе күрсәтелә. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №2 кушмта  

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 
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№ ___кушымта 
 
 
 

Финанслашу максатында үзләренә субсидия бирелә торган капиталь төзелеш 
объектлары һәм (яки) күчемсез милек объектлары    

исемлеге 
 

Җирле бюджет атамасы    ОКТМО буенча  
 
№ 
п/п 

Капиталь төзелеш объекты 
(күчемсез милек объекты) 

атамасы) 1 

Урнашу 
урыны (адре-

сы) 

Егәрлеге Төзелеш 
сроклары 

Смета (күздә 
тотылган(чик) 

бәясе, сум. 

Капитал салуга җибәрелә торган 
Татарстан республикасы бюджеты 
средстволарыннан файдалануның 
нәтиҗәсе турында уңай бәяләмә 2 

номер дата 

1 2 3 4 5 6   

        

        
 

Яклар имзалары: 
______________________ ______________________________________ 
(Муниципаль берәмлек)                              (Министрлык, Комитет, Ведомство) 

 
_______________________________________________________________ 

1Капиталь төзелеш объектлары (күчемсез милек объектлары) исемлегенә шул исәптән хисап финанс елында төзелгән килешүләр нигезендә 
хәл кылу тәмамланмаган капиталь төзелеш обьектлары (күчемсез милек объектлары) кертелә, Татарстан Республикасы законнарында (Татарстан 
Республикасы бюджетының җыелма бюджет росписендә) әлеге капиталь төзелеш объектларын (күчемсез милек объектлары) финанслашу 
максатында субсидияләр күздә тотылганда. 

2 Татарстан Республикасы бюджеты средстволарыннан файдалануның нәтиҗәлелеге Субсидияләр бирү кагыйдәләрендә билгеләнгән 
субсидияләрдән файдалануның нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибе нигезендә билгеләнә. 
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №3 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 

Капиталь төзелеш объектларына, күчемсез милек объектларын сатып алуга капитал салуларны финанслашуга бирелә торган субсидия 
күләмнәре турында мәгълүмат 1 

 
   Коды 

Җирле бюдҗет атамасы    ОКТМО буенча  
 

Капиталь 
төзелеш 
объекты 

(күчемсез 
милек 

объекты) 
атамасы1 

Урнашу 
урыны 

(адресы) 

Инвестицияләү 
юнәлеше  

(төзелеш, проект-
тикшеренү 

эшләре,реконстру
кция, техник 

яктан үзгәртеп 
кору, сатып алу ) 

Этап Юл 
коды 

Җирле бюджетта күздә тотылган капитал салуларны 
финанс ягыннан тәэмин итү күләме, сум.  

Финанслашу 
дәрәҗәсе 2(%) 

барлыгы шул исәптән Татарстан 
Республикасы 

бюджетыннан Субсидияләр 
средстволары  

агымдаг
ы 20__ 

ел 

пландагы чор агымдаг
ы 20__ 

ел 

пландагы чор агым
дагы 
20__ 

ел 

пландагы чор 

20__ ел 20__ ел 20__ ел 20__ ел 20__ 
ел 

20__ 
ел 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    01          
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Барлыгы        x x x 
 

Яклар имзалары: 
_______________________                              ___________________________________________ 
(Муниципаль берәмлек)                                                                           (Министрлык, Комитет, Ведомство) 

 
______________________________________________________________ 

1Мәгълүмат (адреслап бүлү) килешүнең Типовой формасына №2 кушымта нигезендә рәсмиләштерелгән Килешүгә кушымтадан чыгып 
булдырыла.  

2Килешүдә килешүнең Типовой формасының 2.2 пунктындагы «б» пунктчасында кһздә тотылган шартлар булганда тутырыла. Һәр 
капиталь төзелеш объекты һәм (яки) күчемсез милек объекты буенча җирле бюджетның чыгым йөкләмәләре күләменнән процентларда 
чагылдырылган финанслашу дәрәҗәсе күрсәтелә. Җирле бюджетның чыгым йөкләмәләрен үтәүгә җирле бюджетта бюдҗет ассигнованиеләре 
финанслашу максатында Субсидия бирелә торган җирле бюджетның чыгым йөкләмәләреннән артып киткән күләмдә бюджетлар чыгымнары 
классификациясенең аерым кодлары буенча чагылдырылмаган очракта, җирле бюджетта чыгым йөкләмәләрен үтәүгә күздә тотылган бюджет 
ассигнованиеләренең гомуми суммасыннан һәм Субсидия суммасыннан чыгып билгеләнелә торган финанслашу күләмнәре күрсәтелә. 
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №4 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 
 

Субсидия күчерү графигы 
_________________________________ 

(җирле бюджет атамасы) 
 

Чара, капиталь төзелеш объекты (күчемсез 
милек объекты) атамасы  

Бюджет классификациясе буенча код  Субсидия 
күчерү 

сроклары 
(мм.гг.) 

Юл коды Субсидия 
күләме, 

сум.. кисәге бүлеге, 
бүлекчәсе  

максатчан 
статьясы 

чыгымнар 
төре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      01  

   

  Барлыгы:   

        

   

 Барлыгы:   

  Җәмгысе:   

 
 

Яклар имзалары: 
    _______________________                                                                                                                ___________________________________________ 
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      (Муниципаль берәмлек)                                                                                                                                                                 (Министрлык, Комитет, Ведомство) 
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №5 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 

 
Субсидиядән файдалануның нәтиҗәлелек күрсәткечләре  

 
Чара, капиталь 

төзелеш объекты, 
күчемсез милек 

объекты атамасы1 

Юл клды Нәтиҗәлелек 
күрсәткече 

атамасы 

ОКЕИ буенча үлчәү берәмлеге Ирешү еллары буенча нәтиҗәлелек күрсәткече  

атамасы коды агымдагы 20__ ел пландагы чор 

20__ ел 20__ ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 01       

        

        
 

Яклар имзалары: 
      _______________________                                                                                                                ___________________________________________ 
         (Муниципаль берәмлек)                                                                                                                                                                 (Министрлык, Комитет, Ведомство) 

__________________________________________ 
1Килешүнең Типовой формасына  № 1 (№ 3) кушымтага туры китереп  рәсмиләштерелгән Килешүгә кушымта нигезендә мәгълүматлар 

күрсәтелә. 
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №6 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 

 
 

 

Капиталь төзелеш объектларын проектлау һәм (яки)  төзү (реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан 

үзгәртеп кору) буенча чараларны үтәү  

ГРАФИГЫ ФОРМАСЫ 

 
 
 

 

Татарстан Республикасы 
башкарма хакимияте органы атамасы  ___________________________________ 
Муниципаль берәмлек атамасы             ________________________________ 
Җирле үзидарә органы атамасы                               ____________________ 
Муниципаль заказчы атамасы         ____________________________________ 
Дәүләт муниципаль программасы атамасы          ____________________ 
Программа кертелмәгән эшчәнлек юнәлеше             ____________________ 
Субсидия атамасы                                ________________________________________ 
 
 

№ п/п Капиталь  
төзелеш 
объекты 

Төзелеш 
(төзелеш, 

реконструкция

Капиталь төзелеш объектларын төзүгә (реконструкңияләү, шул исәптән реставрация элементлары 
белән, техник яктан үзгәртеп кору) күздә тотылган акча средстволары күләме, мең сум. 
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атамасы(төзеле
ш адресы) 

, техник яктан 
үзгәртеп кору) 

төре  

Барлыгы 
 

шул исәптән 

Татарстан Республикасы 
бюджеты 

җирле бюджет бюджеттан тыш 
чыганаклар 

20 — ел 20 — ел 20 — ел 20 — ел 20 — ел 20 — ел 20 — 
ел 

20 — ел 20 — ел 20 — 
ел 

20 — 
ел 

20 — ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1               

2               

с.2 

Җир кишәрлеге Проектлау  объектны 
төзү 

(реконстру
кция, шул 
исәптән 

реставраци
я 

элементлар
ы белән, 
техник 
яктан 

үзгәртеп 

Объектны 
төзү 

(реконстру
кция, шул 
исәптән 

реставраци
я 

элементлар
ы белән, 
техник 
яктан 

үзгәртеп 

Проект 
документларына 

дәүләт 
экспертизасыны

ң уңай 
бәяләмәсе 

реквизитлары 
(дата, номеры)/ 

Проект 
документларына 

дәүләт 
экспертизасы 

Дәүләт тарихи-
мәдәни 

экспертизасы 
бәяләмәсе 

реквизитлары 
(дата, 

номеры)/Дәүләт 
тарихи-мәдәни 
экспертизасы 
бәяләмәсен 

алуның 
планлаштырылг

Дәүләт экологик 
экспертизасы 

бәяләмәсе 
реквизитлары 
(дата, номер)/ 

Дәүләт экологик 
экспертизасы 
бәяләмәсен 

алуның 
планлаштырылг
ан датасы (ай. 
ел) (мондый 

Капиталь төзелеш 
объектының смета 
бәясен билгеләүнең 
дөреслеге турында 

уңай бәяләмә 
реквизитлары (дата, 

номеры) 
/ Капиталь төзелеш 
объектының смета 
бәясен билгеләүнең 
дөреслеге турында 

уңай бәяләмә алуның 

Территор
ияне 

планлашт
ыру 

буенча 
документ

ация 
раслау  

Заказчыга 
җир 

кишәрлеге 
бирү  

Проектлауга 
контрактны 

раслау  
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кору) 
эшләрен 

башкаруга 
техни 

кзаданиедә 
расланган 
капиталь 
төзелеш 

объектын 
төзүнең 

(реконстру
кция, 

техник 
яктан 

үзгәртеп 
кору) чик 
бәясе, мең 
сумнарда1 

кору) 
эшләрен 

башкаруга 
техник 
задание 

нигезендә 
төзелешнең 
норматив 

срогы   

алуның 
планлаштырылг

ан датасы  
 (ай, ел) 

ан датасы (ай, 
ел) (мондый 
экспертиза 

үткәрергә кирәк 
булганда 

күрсәтелә) 
 

экспертиза 
үткәрергә кирәк 

булганда 
күрсәтелә) 

 

планлаштырылган 
датасы (ай. ел)  

     16 17 18 19 20 21 22 23 24 

         

         

с.3 

Капиталь төзелеш 
объектының смета 
бәясен билгеләүнең 
дөреслеге турында 
бәяләмә нигезендә 
төзелеш бәясе, мең 

сумнарда 
 

Муниңипаль 
заказны 
урнаштыру 
ысулы  

Сатып 
алулар 
үткәрү 
нәтиҗәсенд
ә килеп 
чыккан 
экономия, 
мең 
сумнарда 

Объектны 
төзү 
(реконстру
кция, шул 
исәптән 
реставраци
я 
элементлар
ы белән, 

Төзелгән контракт нигезендә төзелеш бәясе, мең сумнарда  

Барлыгы шул исәптән: 
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бәяләрнең 
базис 
күләме 
(2001 ел) 

агымдагы 
бәя 

техник 
яктан 
үзгәртеп 
кору) 
эшләрен 
башкаруга 
контракт 
төзү датасы 
(контрант 
төзүнең 
планлашты
рылган 
датасы) 
 

базисный уро-
вень цен (2001 

г.) 

текущий уровень 
цен 

бюджет 
Республи-
ки Татар-

стан 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

20 — 
г. 

20 — 
г. 

20 — 
г. 

20 — 
г. 

20 — 
г. 

20 — 
г. 

базис
зис-
ный 
уро-
вень 
цен 
(2001 
г.) 

теку-
ку-
щий 
уро-
вень 
цен 

базис
зис-
ный 
уро-
вень 
цен 
(2001 
г.) 

теку-
ку-
щий 
уро-
вень 
цен 

базис-
зис-
ный 
уро-
вень 
цен 
(2001 
г.) 

текущий 
уровень 

цен 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

                 

                 

с.4 

 
 
 

Төзелеш Җиһаз 

Хисап елы ахырынп 
капиталь төзелешнең 
техник әзерлеге, % 

Төзелгән, реконструкцияләнгән 
капиталь төзелеш объектының 

техник регламентлар һәм проект 
документациясе таләпләренә , шул 

исәптән энергия нәтиҗәлелеге 
таләпләренә, капиталь төзелеш 
объектын файдаланылыштагы 
энергетика ресурслары исәпләү 

җиһазлары белән тәэмин итү 
таләпләренә туры килүе турында 

дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
органыннан бәяләмә алуның 

планлаштырылган датасы (дәүләт 
төзелеш күзәтчелегенхәл кылу күздә 

Төзелгән 
контракт 
нигезендә 
объектны 

файдалануг
а тапшыру 

срогы  

Төзелешкә
, 
реконстру
кцияләүгә 
рөхсәт алу  

Әзерлек 
эшләренең 
башы 

Төзелеш-
монтаж 
эшләре  

сатып 
алу 

срокла
ры 

 

сатып 
алу 

срокла
ры 

 

сатып 
алу 

срокла
ры 

 20 — ел 20 — ел 20 — ел башы ахыры 
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тотылган очракта), федераль дәүләт 
экология күзәтчелеге бәяләмәсе – 

шәһәр төзү кодексының 54 
статьясындагы 7 өлешендә күздә 

тотылган очракларда (ай, елы) 
(шундый бәяләмә алырга кирәк 

булган очракта тутырыла) 
 

 
42 

 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

            

            

 
Яклар имзалары: 

      _______________________                                                                                                                ___________________________________________ 
         (Муниципаль берәмлек)                                                                                                                                                                 (Министрлык, Комитет, Ведомство) 
_____________________________________________________ 
1 Чик бәясе НЦС буенча яки төзелгән шундый ук объектлар буенча билгеләнгән төзелеш бәясеннән артмаска тиеш. 
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №7 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 

 
Күчемсез милек объектларын сатып алу буенча чараларны үтәү 

ГРАФИГЫ ФОРМАСЫ  

 
 
 

 

Татарстан Республикасы  

башкарма хакимияте органы атамасы__________________________________ 

Муниципаль берәмлек атамасы            _______________________________ 

Җирле үзидарә органы атамасы                              ____________________ 

Муниципаль заказчы атамасы       ____________________ 

Дәүләт/муниципаль программа атамасы          ____________________ 

Программага кертелмәгән эшчәнлек юнәлеше             ____________________ 

Субсидия атамасы                               ________________ 
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№ п/п Күчем
сез 

милек 
объект

ы 
атамас

ы  

Күчемсез милек объектын сатып 
алуга күздә тотылган акча 
средстволары күләме, мең 

сумнарда  

Күчемсез 
милек 

объектын 
сатып алуга 

контракт 
буенча 

поставщикн
ы билгеләү 

ысулы 1 

Күчемсез 
милек 

объектын 
сатып 
алуга 

контракт 
төзү 

датасы 
(контракт 
төзүнең 

планлашт
ырылган 
срогы) 

 

Төзелгән контракт нигезендә күчемсез 
милек объекттын сатып алу бәясе, мең 

сумнарда  

Күчемсез 
милек 

объектын 
кабул итеп 
алу актына 

кул кую 
датасы  

Күчемсез 
милек 

объектына 
милек 

хокукын 
дәүләт 

теркәвенә 
алу срогы  

Барлы
гы 

шул исәптән: Барлыгы шул исәптән: 

Татарст
ан 

Республ
икасы 

бюджет
ы 

җирле 
бюдҗе

т 

бюдҗет
тан тыш 
чыганак

лар 

Татарст
ан 

Республ
икасы 

бюджет
ы 

җирле 
бюдҗет 

бюдҗе
ттан 
тыш 

чыгана
клар 

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 14 15 

               

               

 
Яклар имзалары: 

      _______________________                                                                                                                __________________________________________ 
         (Муниципаль берәмлек)                                                                                                                                                                 (Министрлык, Комитет, Ведомство) 

 

______________________________________________________________ 

1Сатып алу турында документациядә күчемсез милек объектларының базар бәясен бәяләү турында хисапның булу-булмавынн 
күрсәтергә кирәк.  
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №8 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 
 Финанслашу максатында Сусидия бирелгән чыгымнар турында 
                                                                                                            ХИСАП 
 
   КОДЛ

АР 

  1 _________ 20__ елга Дата  

Вәкаләтле җирле үзидарә органы 
атамасы  

  ОКПО буенча  

 БК буенча кисәк  

Җирле бюджет атамасы   ОКТМО буенча  

Муниципаль берәмлекнең финанс 
органы атамасы  

 
 ОКПО буенча  

Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволарын баш бүлүче 
атамасы  

 

 БК буенча кисәк 

 

Татарстан Республикасы дәүләт 
программасы атамасы  

 
 БК буенча  

Ешлыгы:    

Үлчәү берәмлеге: сум  ОКЕИ буенча 383 

 (өтердән соң икенче   
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вакланма дистә сан 
төгәллеге белән)  

с. 2 
 
1.Акча средстволары хәрәкәте 
 

Күрсәткеч атамасы Юл коды Җирле бюджет средстволары 

барлыгы в том числе средства Субсидии из 
бюджета Республики Татарстан 

хисап 
чорында 

ел башыннан 
үсеп баручы 
йомгак белән 

хисап 
чорында 

ел башыннан үсеп 
баручы йомгак 

белән 

1 2 3 4 5 6 

Ел башына Субсидия средстволары калдыгы, барлыгы  010 x x  x 

шулардан: 
Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарылырга 
тиеш 011 x x  x 

Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетка 
бирелгән Субсидия күләме  020 x x  x 

Үзләрен хәл кылуга Субсидия бирелгән, җирле бюджетта 
(җыелма бюджет росписендә) күздә тотылган чыгымнар   030   x x 

Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетка 
алынган средстволар  040 x x   

Тотылган җирле бюджет средстволары (касса чыгымы)  050     

Җирле бюджетка торгызылган средстволар, барлыгы  060 x x   

шул исәптән 061 x x   
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агымдагы елда максатчан файдаланылмаган  

алдагы елларда максатчан файдаланылмаган  062 x x   

алдагы елларда файдаланылган 063 x x   

Җирле бюджетта торгызылып, Татарстан Республикасы 
бюджетына кире кайтарылган Субсидия средстволары, 
барлыгы  070 x x   

шул исәптән 
ел башына Субсидия средстволары калдыгы  071 x x   

максатчан файдаланылмаган  072 x x   

алдагы елларда файдаланылган  073 x x   

Хисап чоры (ел) азагына Субсидия средстволары калдыгы, 
барлыгы  080 x x   

шулардан: 
Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарылырга 
тиеш 081 x x   

 
с. 3 
 
2.  Финанслашу Татарстан Республикасы бюджетыннан хәл ителә торган җирле бюджет чыгымнарының юнәлеше турында мәгълүматлар  
 

 БК буенча код Чара, капиталь 
төзелеш 
объекты 

(күчемсез милек 
объекты) 
атамасы) 

Юл коды 20__ елга җирле 
бюджетта күздә 

тотылган бюджет 
ассигнованиеләре  

Җирле бюджетның касса чыгымнары Финанслашу дәрәҗәсе, % 

хисап чорында ел башыннан үсеп 
баручы йомгак 

белән 

1 2 3 4 5 6 7 
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Җитәкче   ___________  _________  _____________________ 
                      (вәкаләтле зат) (вазифасы)  (имза)  (тулы имза) 

 
Эш башкаручы  ___________  ___________________  ________________________ 

                           (вазифасы)                    (инициаллары, фамилиясе)  (тшәһәр коды белән телефоны) 
 

 
«__» _______ 20__ ел 
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №9 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 

"__" _________ 20__ елга нәтиҗәлелек күрсәткечләренә ирешү турында 1 
                                                                                                       ХИСАП 
 
   Кодлар 

  Дата  

Вәкаләтле җирле үзидарә органы 
атамасы  

  ОКПО буенча  

 БК буенча кисәк  

Җирле бюджет атамасы   ОКТМО буенча  

Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволарын баш бүлүче 
атамасы  

 

БК буенча кисәк 

 

Дәүләт программасы/ Программага 
кертелмәгән эшчәнлек юнәлеше 
атамасы  

 

 БК буенча 

 

Ешлыгы:    
 
Чара, капиталь төзелеш (күчемсез 

милек объекты) атамасы  
Юл коды Нәтиҗәлелек 

күрсәткече 
атамасы 

ОКЕИ буенча үлчәү 
берәмлеге 

Нәтиҗәлелек күрсәткече Тайпылыш сәбәбе 

атамасы коды пландагы фактттагы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 01       

        
 
Җитәкче                 ___________     ________  _____________________ 
                                        (вәкаләтле зат)      (вазифасы  )  (имза)  (тулы имза) 
 
«__» ___________ 20__ ел 
 

___________________________________ 
1Бу хисапның   1, 3, 6 графалары эчтәлеге килешүнең Типовой формасына № 5 кушымта нигезендә рәсмиләштерелгән, Килешүгә 

кушымтадагы  1, 3, 6 графалары эчтәлегенә туры килергә тиеш. 
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №10 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 «__» __________ 20__ елга капиталь төзелеш объектларын 1проектлау һәм (яки) төзү  

(реконструкцияләү, шул исәптән реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору) 
чараларын башкару графигын үтәү турында 

ХИСАП 
 
  Кодлар 

  Дата  

Вәкаләтле җирле үзидарә органы 
атамасы2 

  ОКПО буенча  

  БК буенча кисәк  

Җирле бюджет атамасы    ОКТМО буенча  

Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволарын баш бүлүче 
атамасы    БК буенча кисәк 

 

Муниципаль заказчы атамасы   ОКПО буенча  

Дәүләт программасы/ Программага 
кертелмәгән эшчәнлек юнәлеше 
атамасы   БК буенча 

 

Ешлыгы:    

Үлчәү берәмлеге: сум.  ОКЕИ буенча 383 
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Капиталь 
объект 

төзелеше 
атамасы3 

Урна
шу 

урын
ы (ад-
рес) 

Төзелеш (төзү, 
реконструкциял
әү, шул исәптән 

реставрация 
элементлары 
белән, техник 
яктан үзгәртеп 

кору)  

Юл 
коды 

Капиталь төзелеш объектларын төзүгә 
(реконструкцияләү, шул исәптән реставрация 

элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору) 
финанс белән тәэмин итү күләме 

 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 
Субсидия күләме (белешмәи)  

җирле бюджетта күздә тотылган  4 

агымдагы 20__ ел планлы чор агымдагы 20__ ел планлы чор 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   01         

            
 
с. 2 
 

Капиталь 
төзелеш 
объекты 

атамасы 3 

Юл 
коды 

Җир кишәрлеге Проек
тлауга 
контра
ктны 

раслау 

Капиталь төзелеш объектын 
төзүгә (реконструкцияләү, 
шул исәптән реставрация 

элементлары белән, техник 
яктан үзгәртеп кору) техник 

заданиедә расланган  

Уңай бәяләмә датасы (ай, ел) һәм номеры (уңай бәяләмә 
алуның планлаштырылган датасы) 

террито
рияне 
планла
штыру 

докумен
тларын 
раслау  

заказчыга 
җир 

кишәрлег
ен бирү 

проект 
документлары

ның  дәүләт 
экспертизасы 

дәүләт 
тарихи-
мәдәни 

экспертизас
ы 

дәүләт 
экологик 

экспертизас
ы 

капиталь 
төзелеш 

объектының 
смета бәясен 
билгеләүнең 

дөреслеге  
төзелешнең 
чик бәясе 

төзелешнең 
норматив 

срогы 

план факт план факт план факт 

1 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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 01             

              
 
 с. 3 
 
капита

ль 
төзеле

ш 
объект

ы 
атамас

ы 3 

Юл 
коо
ды 

Капиталь 
төзелеш 

объектының 
смета бәясен 
билгеләүнең 
дөреслеген 

тикшерү турында 
бәяләмә 

нигезендә 
төзелеш бәясе  

Постав
щикны 
(подря
дчы, 
эш 

башка
ручы) 
билгел

әү 
ысулы 

Сатып 
алулар 
үткәрү 

нәтиҗәс
ендә 

килеп 
чыккан 
эконом

ия  

Капиталь 
төзелеш 

объектын 
төзү,(реконс
трукцияләү, 
шул исәптән 
реставрация 
элементлары 

белән, 
техник яктан 

үзгәртеп 
кору) 

эшләрен 
башкаруга 
контракт 

төзү датасы 
(планлаштыр
ыла торган 

срогы) 
 

Төзелгән контракт нигезендә төзелеш (реконструкцияләү, шул исәптән 
реставрация элементлары белән, техник яктан үзгәртеп кору) бәясе 

 

барлыгы шул исәптән 

бәяләрне
ң базис 
күләме 

(2001 ел) 

агымд
агы 

дәрәҗ
әсе 

бәяләрнең базис күләме 
(2001 ел) 

бәяләрнең агымдагы 
дәрәҗәсе 
 (20__ ел) 

местный бюджет  

агымдагы 
20__ ел 

планлы чор агымдагы 
20__ ел 

планлы чор бәяләрн
ең базис 
күләме 
(2001 

ел) 

бәяләрне
ң 

агымдагы 
дәрәҗәсе 
 (20__ ел) 

20__ г. 20__ 
г. 

20__ 
ел 

20__ 
ел 

пла
н 

фак
т 

план факт план факт 

1 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 01                 

                  

Барлы
гы 

    x  x           
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с. 4 
 
Капи
таль 
төзел

еш 
объе
кты 

атама
сы 3 

Код 
стр
оки 

Төзелеш Җиһаз Хисап чоры азагына 
капиталь төзелеш 

объектының техник 
әзерлеге, % 

Төзелгән, 
реконстру
кцияләнгә
н капиталь 

төзелеш 
объектыны
ң  техник 
регламент

лар һәм 
проект 

документа
циясе 

таләпләрен
ә туры 
килүе 

турында 
дәүләт 

төзелеш 
күзәтчелег

е 
органынна
н бәяләмә 

алуның 
планлашт
ырылган 
датасы 
(дәүләт 
төзелеш 

күзәтчелег
ен хәл 
кылу 

планлашт
ырылган 

Төзелгән 
контракт 
нигезендә 
объектны 
файдалан

уга 
тапшыру 

срогы  

дата төзелеш-монтаж 
эшләре 

сатып 
алу 

сроклары 

урнаштыру 
сроклары 

файдалануг
а кертү 
срогы 

текущий год 
20__ г. 

плановый 
период 

төзелешк
ә, 

реконстр
укциягә 
рөхсәт 

алу  

әзерлек 
эшләрен 
башлап 
җибәрү 

башы ахыры 20__ 
г. 

20_
_ г. 
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очракта)5 

пла
н 

фак
т 

пла
н 

фак
т 

пла
н 

фак
т 

пла
н 

фак
т 

пла
н 

фак
т 

план факт план факт план факт план фак
т 

пла
н 

факт 

1 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

 01                       

                        

Барл
ыгы: 

                       

 
Җитәкче          ___________  _________  _____________________ 
                        (вәкаләтле зат) (вазифа             (имза)  (тулы имза) 
 
«__» ___________ 20__ г. 

 

______________________________________________________________ 

1Бу хисапның 5, 9, 16, 18, 20, 25, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61  графаларындагы күрсәткечләр Килешүдәге кушымтадагы 
графалар буенча планда каралган күрсәткечләрне билгеләүче графалардагы күрсәткечләргә туры килергә тиеш, бу килешүнең Типовой 
формасының 4.3.4 пунктында күздә тотылган шартларны билгеләүче Килешү пункты нигезендә рәсмиләштерелгән кушымтадагы. 

2 Муниципаль берәмлек ягыннан үзенә килешүне үтәү (үтәүне координацияләү) һәм хисап тапшыру функцияләре йөкләнгән җирле үзидарә 
органы атамасы. 

3 Капиталь төзелеш объекты атамасы күрсәтелә, ул бу килешүнең Типовой формасына  № 2 кушымта нигезендә рәсмиләштерелгән 
Килешүгә кушымтадагы 2 графада күрсәтелгән атамага туры килергә тиеш.   

4 Җирле бюджетта, финанслашу максатында җирле бюджетка  субсидия бирелә торган муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәләрен үтәү 
өчен кирәкле күләмдә күздә тотылган бюджет ассигнованиеләре күрсәтелә. 

5 Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 54 статьясындагы 7 өлешендә күздә тотылган очракларда, шул исәптән федераль дәүләт 
экологик күзәтчелеге бәяләмәләре 
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Татарстан Республикасы 
бюджетыннан җирле бюджетларга 
субсидия бирү турында килешүнең 
типовой формасына №11 кушымта 

  
«__» _______ 20__ ел, № ___килешүгә 

№ ___кушымта 
 

  
 «__» ________ 20__ елга күчемсез милек объектларын сатып алу буенча1 

чараларны башкару графигын үтәү турында 
ХИСАП 

 
   Коды 

  Дата  

   ОКПО буенча  

Вәкаләтле җирле үзидарә органы 
атамасы 2 

 
БК буенча кисәк 

 

 
Җирле бюджет атамасы 
 
 

 

ОКТМО буенча 

 

 Татарстан Республикасы бюджеты 
средстволарын баш бүлүче атамасы  

 
БК буенча кисәк 

 

Муниципаль заказчы атамасы   ОКПО буенча  

Муниципаль 
программа/программага 
кертелмәгән эшчәнлек юнәлеше 
атамасы  

 

 БК буенча 
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Ешлыгы:    

Үлчәү берәмлеге: сум.   ОКЕИ буенча 383 

 
Күчемс

ез 
милек 

объекты 
атамасы 

3 

Урнаш
у 

урыны 
(адрес) 

Юл 
коды 

Сатып алына 
торган күчемсез 
милек объектын 

финанс белән 
тәэмин итү 

күләме  

Субсидия 
күләме 

 

Күчемсез 
милекне сатып 
алуга контракт 

буенча 
поставщикны 

билгеләү 
ысулы  

Күчемсез 
милекне 

сатып алуга 
контракт 

төзү датасы  

Төзелгән контракт 
нигезендә 

күчемсез милек 
объектын сатып 

алу бәясе  

Күчемсез 
милек 

объектын 
кабул итү 

актына кул 
кую датасы 

 

Күчемсез 
милек 

объектына 
милеккә 
хокукны 
дәүләт 

теркәвенә алу 
срогы  җирле бюджет4 җирле бюджет4 

план 
факт 

план 
факт 

план факт план факт план факт план 
факт 
план 

факт план факт план факт 

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  01               

                 

 
Җитәкче        ___________   _________     _____________________ 
                         (вәкаләтле зат)    (вазифа                (имза)                         (тулы имза) 
 
«__» ___________ 20__ г. 
 

_______________________________________________________________ 

1Бу хисапның 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 графаларындагы күрсәткечләр килешүнең Типовой формасының 4.3.4 пунктында күздә тотылган 
шартларны билгеләүче Килешү пункты нигезендә рәсмиләштерелгән Килешүгә кушымтадагы графалар буенча планлы күрсәткечләрне 
билгеләүче графалар күрсәткечләренә туры килергә тиеш. 

2Муниципаль берәмлек ягыннан үзенә килешүне үтәү (үтәүне килештерү)һәм хисап тапшыру функцияләре йөкләнгән әирле үзидарә 
органы атамасы күрсәтелә. 
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3 Күчемсез милек объекты атамасы күрсәтелә, ул бу килешүнең Типовой формасына  № 2 кушымта нигезендә рәсмиләштерелгән Килешүгә 
кушымтадагы 2 графада күрсәтелгән атамага туры килергә тиеш.   

4 Җирле бюджетта, финанслашу максатында җирле бюджетка  субсидия бирелә торган муниципаль берәмлекнең чыгым йөкләмәләрен үтәү 
өчен кирәкле күләмдә күздә тотылган бюджет ассигнованиеләре күрсәтелә. 
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Татарстан Республикасы 
бюдҗетыннан җирле 
бюджетларга субсидия бирү 
турында килешүнең типовой 
формасына №12 кушымта  

 
«__» ______ 20__ ел 
№__килешүгә 
№ ___ кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетка субсидия бирү 
турында килешүгә өстәмә шартнамә  

 «__» ________________ №_____ 
 

«__» _______________ 20__ ел      №______________________ 
(килешү төзү датасы)                                                   (килешү номеры) 

 
________________________________________________________________________, 

(Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы атамасы) 
үзенә, Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы буларак, җирле 
бюджетларга субсидияләр бирүгә бюдҗет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгән, 
алга таба атала____________________________________________________, 
                                                                                           (Министрлык, Комитет, Ведомство) 
йөзендә ____________________________________________________________________________________________ 
               (Министрлык, Комитет, Ведомство җитәкчесе яки аларның вәкаләтле заты вазифасы) 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булганда) 
нигезендә эш итә  _____________________________________________________________, 
                                                                                (хакимият органы турында нигезләмә, ышанычнамә, боерык яки башка 

документ) 
бер яктан, һәм _____________________________________________________________________________, 

                                                  (муниципаль район, шәһәр округы башкарма комитеты атамасы) 
алга таба «Муниципаль берәмлек» дип атала, йөзендә________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

( муниципаль район, шәһәр округы башкарма комитеты җитәкчесе яки аларның вәкаләтле заты вазифасы атамасы  ) 
_____________________________________________________, нигезендә эш 
итә_______________________________________________________________, 
                                  (Устав, ышанычнамә яки башка документ) 
икенче яктан, алга таба бер үк вакытта икесен дә искә алганда «Яклар» дип атала, 
____________ нигезендә 1 Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетка 
субсидия бирү турында килешүгә «__» _____________ № ______(алга таба- Килешү) 
бу өстәмә шартнамәне №_____ төзеде. 

1. Килешүгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә 2: 
1.1. Килешү атамасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «______________». 
1.2. Преамбуласында  «_____________» дигән сүзләрне «______________»дигән 

сүзләргә алыштырырга. 
1.3.    I бүлекнең __ пунктында «___________» «__________» сүзләрне. 
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1.4.   II бүлектә: 
1.4.1.   2.1 пунктында « 20__ елда __________ (________________________) 
                                                                                                                    (сумманы сүзләр белән күрсәтергә) 

сум __ тиен»  дигән сүзләрне  «20__ елда ______ (_____________________) 
                                                                                                                    (сумманы сүзләр белән күрсәтергә) 
сум __ тиен» дигән сүзләргә алыштырырга3; 
1.4.2.  ___пунктында «____________» дигән сүзләрне «____________» дигән 

сүзләрг алыштырырга4. 
1.5.  III бүлектә: 
1.5.1.  3.4 пунктчасында «счетына ______________________________________» 

                                                                          (Федераль казначылыкның территориаль органы атамасы) 
дигән сүзләрне «счетына _______________________________________________»  

           (Федераль казначылыкның территориаль органы атамасы) 
дигән сүзләргә алыштырырга. 
1.5.2.  ___ пунктында «_______________»дигән сүзләрне 

«____________________» дигән сүзләргә алыштырырга. 
1.6.   IV бүлектә: 
1.6.1.  ___ пунктында  «________»  дигән сүзләрне «________________» дигән 

сүзләргә алыштырырга5. 
1.7.   VI бүлектә6: 
1.7.1. ___  пунктында «________»  сүзләрне «__________________» дигән 

сүзләрг алыштырырга; 
1.7.2.   _____ пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«______________________________________________________________________»; 
 (пунктның яңа редакциядәге тексты) 
1.7.3. Түбәндәге эчтәлектәге ___ пунктын өстәргә: 

«______________________________________________________________________». 
(пункт тексты) 
1.8. Килешүгә түбәндәге эчтәлектәге VI бүлеген өстәргә: 
«VI. Башка шартлар 
6.1. Бу Килешү буенча башка шартлар: 
6.1.1. Вәкаләтле җирле үзидарә органы булып, берлектә эшләүче 

____________________________________________________ белән, 
                                                                        (Министрлык, Комитет, Агентлык) 
аң _____________________________ ягыннан бу Килешүне үтәү (үтәүне 
координацияләү) һәм хисап тапшыру бурычы йөкләнә, 
__________________________________________________ тора; 
          (җирле үзидарә органы атамасы) 

6.1.2. __________________________________________.». 
1.9.   VII бүлектә: 
1.9.1. __ пунктында  «______________»  дигән сүзләрне «_____________» дигән 

сүзләргә алыштырырга. 
1.10.  VIII бүлекне  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 
«VIII. Якларның түләү реквизитлары 
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Министрлык, Комитет, Ведомство 
атамасы) 

Муниципаль берәмлек атамасы 

Урнашу урыны: Урнашу урыны: 

Банк реквизитлары: Банк реквизитлары: 

Россия банкы учреждениесе БИК һәм 
атамасы 
Расчет счеты 
Лицевой счеты 
ИНН/КПП  
ОГРН 
ОКТМО 

Россия банкы учреждениесе БИК һәм 
атамасы 
Расчет счеты 
Лицевой счеты 
ИНН/КПП  
ОГРН 
ОКТМО 

          ». 
1.11. Килешүгә № __ кушымтаны бу Өстәмә шартнамәгә № __ кушымта 

нигезендә7 бәян итәргә, ул Килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора. 
1.12. Бу Өстәмә шартнамәгә кушымта7, нигезендә, ул Килешүнең аерылгысыз 

өлеше булып тора, Килешүгә № __кушымта өстәргә. 
2. Бу Өстәмә шартнамә Килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора. 
3. Бу Өстәмә шартнамә ике Якның һәркайсы исеменнән эш итүгә хокуклы 

затлар кул куйган көннән үз көченә керә һәм Яклар бу Килешү буенча үз 
йөкләмәләрен тулысынча үтәгәнче гамәлдә була.  

4. Килешүнең бу Өстәмә шартнамә кагылмаган шартлары үзгәрешсез кала.  
5. Бу Өстәмә шартнамә ике нөсхәдә, кәгазь документ рәвешендә, Якларның 

һәкайсы өчен берәр нөсхәдә, төзелде. 
6. Якларның имзалары: 

 
Министрлыкның, Комитетның, 

Ведомствоның кыскартылган атамасы) 
Муниципаль берәмлекнең 

кыскартылган атамасы 

___________/_________________ 
 (имза)        (ФИО) 

___________/_________________ 
 (имза)        (ФИО) 

 
-------------------------------- 
1Якларның инициативасы белән Килешүне үзгәртү мөмкинлеген күздә тотучы, аңа өстәмә 

шартнамә рәвешендә, Килешү пункты һәм өстәмә шартнамә төзүгә нигез булып торучы башка 
нигез күрсәтелә. 

2Килешүгә өстәмә шартнамә рәсмиләштергәндә килешүнең Типовой формасына бу 
кушымтаның Килешүнең үзгәрешләр кертелә торган пунктларына һәм (яки) бүлеклөренө туры 
килердәй пунктлары кулланыла. 

3Җирле бюджетта күздә тотылган бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен үзгәртү 
күздә тотылган финанс елы күрсәтелә. Бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләмен ике яки өч 
елга аныклау зарурилыгы туганда, Килешүнең 2.1 пункты нигезләмәләренә, финанс елына җирле 
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бюджетта күздә тотылган бюдҗет ассигнованиеләре күләмен аныклап, шул ук тәртиптә 
үзгәрешләр кертелә.  

4 Формулировка бу килешүнең Типовой формасының  2.2 - 2.4 пунктларында күздә тотылган 
шартларны билгеләүче Килешү пунктларына үзгәрешләр кертүдә кулланыла. 

 5Формулировка бу килешүнең Типовой формасының  IV бүлегендә күздә тотылган 
шартларны билгеләүче Килешү пунктларына үзгәрешләр кертү өчен кулланыла. 

 6Килешүдә VI бүлек булганда күздә тотыла. VI бүлек пунктларына үзгәрешләр кертелгәндә 
килешүнең Типовой формасына бу кушымтаның 1.7.1 - 1.7.3 пунктларында китерелгән 
формулировка кулланыла 

7Килешүгә Өстәмә шартнамә кушымталарының баш исемендә, кушымта  «__» ________ 20__ 
ел № ____Өстәмә шартнамәгә  № __ кушымта булып тора, дип күрсәтергә. 
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Татарстан Республикасы 
бюдҗетыннан җирле 
бюджетларга субсидия бирү 
турында килешүнең типовой 
формасына №13 кушымта  

 
«__» ______ 20__ ел 
№__килешүгә 
№ ___ кушымта 
 

Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетка субсидия бирү 
турында килешүне өзү турында өстәмә шартнамә  

 
«__» _______________ 20__ ел      №______________________ 

(килешү төзү датасы)                                                   (килешү номеры) 
 
________________________________________________________________________, 

(Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы атамасы) 
үзенә, татарстан Республикасы бюджеты средстволарын алучы буларак, җирле 
бюджетларга субсидияләр бирүгә бюдҗет йөкләмәләре лимитлары җиткерелгән, 
алга таба атала____________________________________________________, 
                                                                                           (Министрлык, Комитет, Ведомство) 
йөзендә ____________________________________________________________________________________________ 
               (Министрлык, Комитет, Ведомство җитәкчесе яки аларның вәкаләтле заты вазифасы) 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булганда) 
нигезендә эш итә  _____________________________________________________________, 
                                                                                (хакимият органы турында нигезләмә, ышанычнамә, боерык яки башка 

документ) 
бер яктан, һәм _____________________________________________________________________________, 

                                                  (муниципаль район, шәһәр округы башкарма комитеты атамасы) 
алга таба «Муниципаль берәмлек» дип атала, йөзендә________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

( муниципаль район, шәһәр округы башкарма комитеты җитәкчесе яки аларның вәкаләтле заты вазифасы атамасы  ) 
_____________________________________________________, нигезендә эш 
итә_______________________________________________________________, 
                                  (Устав, ышанычнамә яки башка документ) 
икенче яктан, алга таба бер үк вакытта икесен дә искә алганда «Яклар» дип атала, 
_____________________________________________________________нигезендә 

(Килешүне өзүгә нигезне күздә тоткан документ (булганда) яки Килешүнең  7.6 пункты) 
 
Татарстан Республикасы бюджетыннан җирле бюджетка субсидия бирү турында  
килешүне өзү хакында бу Өстәмә шартнамәне «__»__________ 20__ ел, №__ (алга 
таба – Өстәмә шартнамә, килешү) төзеде. 

1. Килешү бу Өстәмә шартнамәгә кул куелган вакыттан өзелә. 
 2.Бу Өстәмә килешү кул куелганнан вакыттан башлап үз көченә керә.  
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3. Якларның Килешү буенча бурычлары бу Өстәмә килешү үз көченә кергәч 
туктатыла. Килешүнең _____ пунктларында күздә тотылган шартлардан тыш1, алар 
тулысынча үтәлгәннән соң гына гамәлдә булудан туктый. 

4. Бу Өстәмә шартнамәдәге башка нигезләмәләр2: 
4.1. _________________________________________________________________ 
4.2. _________________________________________________________________. 
5. Бу өстәмә шартнамә ике нөсхәдә, кәгазь документ рәвешендә, Якларның 

һәкайсы өчен берәр нөсхәдә, төзелде. 
6. Якларның түләү реквизитлары: 

Министрлык, Комитет, Ведомство 
атамасы) 

Муниципаль берәмлек атамасы 

Урнашу урыны: Урнашу урыны: 

Банк реквизитлары: Банк реквизитлары: 

Россия банкы учреждениесе БИК һәм 
атамасы 
Расчет счеты 
Лицевой счеты 
ИНН/КПП  
ОГРН 
ОКТМО 

Россия банкы учреждениесе БИК һәм 
атамасы 
Расчет счеты 
Лицевой счеты 
ИНН/КПП  
ОГРН 
ОКТМО 

 
 
 

7. Якларның имзалары 
 

Министрлыкның, Комитетның, 
Ведомствоның кыскартылган атамасы 

Муниципаль берәмлекнең 
кыскартылган атамасы 

___________/_________________ 
 (имза)        (ФИО) 

___________/_________________ 
 (имза)        (ФИО) 

________________________________ 
1Килешүне өзгәннән соң үтәлергә тиешле шартларны күздә тотучы Килешү пунктлары 

(булганда) күрсәтелә (мәсәлән, хисап тапшыру турында шартны күздә тоткан пункт). 
2Башка нигезләмәләр күрсәтелә.   


