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Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында 
шэхси ярдэмче хужалык алып баручы Ьэм алты Ьэм аннан кубрэк 
баш савым сыерлары булган гражданнарга 
саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга 
бюджеттан субсидия биру тэртибе турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 78 статьясы, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 
елньщ 6 октябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы Федераль закон, «Юридик затларга (дэулэт 
(муниципаль) учреждениелэренэ), шэхси эшмэкэрлэргэ, шулай ук физик затларга - 
товар, эш, хезмэт курсэтулэр житештеручелэргэ субсидиялэр бируне жайга салучы 
норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми талэплэр 
турында» 2016 елньщ 6 сентябрендэге 887 номерлы Россия Федерациясе Хекумэте 
карары нигезендэ, шулай ук сет житештеругэ бэйле чыгымнарньщ бер елешен 
каплау Ьэм Эгерже муниципаль районында сыерларныц баш санын саклап калу Ьэм 
арттыру буенча чаралар уздыру максатларында, Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Башкарма комитеты,

1. Кушымта итеп бирелгэн тубэндэгелэрне расларга:
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында шэхси ярдэмче 

хужалык алып баручы Ьэм алты Ьэм аннан кубрэк баш савым сыерлары булган 
гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга бюджеттан 
субсидия биру тэртибен;

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында шэхси ярдэмче 
хужалык алып баручы Иэм алты 1лэм аннан кубрэк баш савым сыеры булган 
гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга субсидиялэр 
биру ечен гаризаларны карау комиссиясе составын;

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында шэхси ярдэмче 
хужалык алып баручы Ьэм алты Ьэм аннан кубрэк баш савым сыеры булган 
гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплау ечен 
субсидиялэр биру гаризаларын карау комиссиясе турында Нигезлэмэне.

2. Элеге карарны Интернет мэгълумати-телекоммуникацион челтэрендэ 
Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында 
http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча, Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районыныц рэсми сайтында http://agryz.tatarstan.ru адресы буенча Ьэм «Эгерже

КАРАР БИРЭ:

http://pravo.tatarstan.ru
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хэбэрлэре»газетасында бастырырга (игълан итэргэ).
3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Эгерж;е 

муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе урынбасары О.А.Баженовага 
йеклэргэ.

Я^итэкчесе А.С. Авдеев



Расланган 
Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетынын, 

28 ноябрь 2019, 461 
номерлы Карары белэн

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында шэхси ярдэмче 
хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан кубрэк баш савым сыерлары 

булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга
бюджеттан субсидия биру тэртибе 

1. Субсидиялэр биру турында гомуми нигезлэмэлэр
1.1.Элеге Тэртип Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 

бюджетыннан шэхси ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан ^ б р э к  баш 
савым сыеры булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен 
каплауга субсидиялэр 6^ y процедурасын билгели (алга таба - субсидия).

1.2.Шэхси ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан да ^ б р э к  баш 
савым сыеры булган гражданнарга - сет житештерYчелэргэ саву аппараты сатып 
алуга киткэн чыгымнарнын, бер елешен каплау максаты булып тора.

Субсидиялэр тYлЭYсез hэм кире кайтарылмый торган нигездэ бирелэ.
1.3. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ бюджет акчаларын 

алучы буларак, Баш бYЛYче булып, тиешле финанс елына (тиешле финанс елына 
hэм план чорына) субсидиялэр бирYгэ бюджет йеклэмэлэренец лимитлары 
билгелэнгэн тэртиптэ Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ бирелгэн 
жирле Yзидарэ органы - Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет) тора.

1.4.Субсидия 6^ y жирле бюджет турындагы карарда каралган бюджет 
ассигнованиелэре hэм бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ, элеге 
Нигезлэмэнец 1.2 пунктында билгелэп Yтелгэн максатларда гамэлгэ ашырыла.

1.5.Субсидия бирY турында белдерY Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районыньщ рэсми сайтында субсидия бирY турында гаризалар кабул 
итY тэмамланганчы кимендэ ун календарь кен кала урнаштырыла.

1.6.Субсидия алучылар - алты hэм аннан ^ б р э к  савым сыеры булган физик 
затлар (алга таба-алучылар).

1.7.Субсидия алу хокукына тYбэндэге критерийларга жавап бирYче гражданнар
ия:

- Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы территориясендэ 
теркэлгэн граждан;

- гражданинныц шэхси хужалыгында субсидия сорап мерэжэгать иткэн вакытта 
тиешле авыл жирлегенец хужалык кенэгэсендэ теркэлгэн алты hэм аннан ^ б р э к  
баш сыер булуы.

2. Субсидия биру шартлары hэм тэртибе
2.1.Субсидия алу ечен гражданин шэхесне раслаучы документ кYрсэтеп, 

Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетына гариза тапшыра, тYбэндэге



документлар белэн мерэжэгать итэ:
- шэхесне раслаучы документ кYчермэсе;
- ИНН таныклыгынын, кYчермэлэре;
- гариза бирелгэн кенгэ сыерлар санын кYрсэтеп, хужалык кенэгэсеннэн авыл 

жирлеге башлыгы тарафыннан расланган еземтэ;
- субсидия кYчерY ечен счет номеры;
- барлык тер салым hэм Yзсалым буенча бурычлар булмау турында белешмэ:
- саву аппаратын сатып алуны раслый торган документларныц кYчермэлэре 

(килешY, счет-фактура, ж ^азларны  кабул итY-тапшыру акты, керем касса ордеры 
яки тулэу поручениесе).

2.2.Башкарма комитет Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
бюджетыннан шэхси ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан кYбрэк баш 
савым сыеры булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен 
каплауга субсидиялэр биру турындагы гаризаны карау буенча комиссия аша 7 эш 
кене дэвамында 2.1 пунктында курсэтелгэн документларныц дереслеген тикшерэ. 
субсидия биру мемкинлеге турында карар чыгара яисэ, сэбэплэрен курсэтеп, 
субсидия бирYДЭн баш тарта.

Карар беркетмэ рэвешендэ рэсмилэштерелэ.
2.3.Субсидия бирYДЭн баш тартуга нигез булып тора:
субсидия алучы тарафыннан тапшырылган документларныц элеге Тэртипнец 

2.1 пунктында билгелэнгэн талэплэргэ туры килмэве яки курсэтелгэн 
документларны тапшырмау (тулысынча тапшырмау);

субсидия алучы тарафыннан бирелгэн мэгълуматныц дерес булмавы.
2.4.Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджетыннан шэхси 

ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан кубрэк баш савым сыеры булган 
гражданнарга савым аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга субсидия 
кулэме 20000 (егерме мец) сум тэшкил итэ.

Шэхси ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан кубрэк савым сыеры 
булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга 
субсидиялэр бер тапкыр бирелэ.

2.5. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджетыннан шэхси 
ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан кубрэк баш савым сыеры булган 
гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга субсидиялэр 
биру турындагы гаризаны карау нэтижэлэре буенча Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитеты комиссиянец уцай карары кабул ителгэн кеннэн алып 1 эш кене 
дэвамында курсэтмэ нигезендэ субсидия биру турында килешY тези.

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджетыннан субсидия 
биру турында бюджет акчаларын баш бYЛYче hэм субсидия алучы арасында килешY 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты 
тарафыннан субсидиялэрнец тиешле тере ечен билгелэнгэн типлаштырылган форма 
нигезендэ тезелэ (элеге Тэртипкэ 2 нче кушымта).

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджетыннан субсидия 
алучы белэн субсидия бирунец типлаштырылган формасы нигезендэ субсидия алу 
турында килешу тезегэннэн соц (алга таба - килешу) Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитеты Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Казначылык 
департаментыныц Эгерже районы буенча территориаль булегендэ субсидия алучы 
гражданин исэбенэ узенец шэхси счетыннан субсидия кучеруне гамэлгэ ашыра.

Субсидия баш булуче тарафыннан бюджет акчаларын алучы буларак элеге



Тэртипнец 2.1 нче маддэсендэ курсэтелгэн документларны карау нэтижэлэре буенча 
элеге Тэртипнец 2.2 нче булегендэ билгелэнгэн срокларда 10 нчы эш кененнэн дэ 
соцга калмыйча кучерелэ.

2.6.Субсидия алучыларныц килешу тезу планлаштырыла торган айныц беренче 
санына туры килергэ тиешле талэплэр:

субсидия алучыларныц салым, жыемнар, иминият взнослары, пенялар, 
штрафлар, процентлар тулэу буенча Россия Федерациясенец Салымнар hэм 
жыемнар турындагы законнары нигезендэ тулэнелергэ тиешле бурычлары булмаска 
тиеш;

субсидиялэр алучыларныц Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына 
кире кайтару буенча срогы чыккан бурычы булмаска тиеш, аннан хокукый акт 
нигезендэ субсидиялэр, бюджет инвестициялэре, шул исэптэн башка хокукый 
актлар нигезендэ бирелгэн субсидиялэр hэм Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджеты алдында срогы чыккан башка бурыч (эгэр мондый талэплэр хокукый акт 
белэн каралган булса) биру планлаштырыла;

субсидия алучылар Эгерже муниципаль районы бюджетыннан элеге Тэртип 
нигезендэ, элеге Тэртипнец 1.2 сендэ курсэтелгэн максатларга башка муниципаль 
хокукый актлар нигезендэ субсидия биру планлаштырыла торган акчаны алырга 
тиеш тугел.

2.7. Субсидиялэр биру турында шартнамэлэргэ hэм элеге шартнамэлэр 
(килешулэр) буенча йеклэмэлэрне утэу максатларында тезелгэн шартнамэлэргэ 
аларны бирунец мэжбури шарты булып, субсидиялэр биру турында шартнамэлэр 
(килешулэр) буенча йеклэмэлэрне утэу максатларында тезелгэн субсидиялэр 
алучыларныц hэм шартнамэлэр (подрядчиклар, башкаручылар) буенча тээмин итуче 
булып торучы затларныц ризалыгы тора.

3. Субсидиялэр биру шартларын, максатларын h3M тэртибен утэуне 
контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру h3M аларны бозган ечен жаваплылык

талэплэре
3.1.Субсидия алучыларныц субсидиялэр биру шартларын, максатларын hэм 

тэртибен утэуне бюджет акчаларын алучы - Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитеты hэм Эгерже муниципаль районы Контроль - хисап палатасы (алга таба- 
КСП) буларак, баш булуче мэжбури тикшерергэ тиеш.

3.2. Субсидия алучы тарафыннан аларны биргэндэ билгелэнгэн шартларны 
бозган очракта, Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты hэм КСП 
тарафыннан уткэрелгэн тикшерулэр буенча ачыкланган субсидия кире 
кайтарылырга тиеш.

3.3.Бирелгэн субсидиялэр Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
тиешле талэбен алу датасыннан 30 кен эчендэ Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы бюджеты кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

3.4.Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджеты кеременэ 
ирекле рэвештэ кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар Россия Федерациясе hэм 
Татарстан Республикасы законнары нигезендэ мэжбури тэртиптэ тулэттерелергэ 
тиеш.

3.5.Бирелэ торган документларныц дереслеге, бюджет акчаларын максатчан 
hэм нэтижэле файдалану, коррупциягэ каршы законнарны утэу ечен жаваплылык 
субсидия алучыларга йеклэнэ. Закон бозучыларга карата гамэлдэге законнарда 
каралган жаваплылык чаралары кулланыла.



Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында 
шэхси ярдэмче хужалык алып баручы Иэм алты 

Иэм аннан кубрэк баш савым сыерлары булган гражданнарга 
саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга 

бюджеттан субсидия 6^ y тэртибенэ 
1нче кушымта

ТР Эгерже муниципаль районыныц 
Башкарма комитеты житэкчесенэ

Кемнэн:

ЯшэY урыны:

Тел.номеры:________________________________

шэхси ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан кубрэк баш савым 
сыеры булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен

каплауга субсидиялэр биругэ 
гариза

М ин,________________________________________________________________________
(Фамилиясе, исеме, этисенец исеме, туган кене)

«____ » _____________туган елы, паспорт сериясе_________ , № ____________ ,

кем тарафыннан бирелгэн «______ » ________ 20____ г.

ЯшэY урыны буенча адресы:

телефоны__________________________ , И Н Н ________________________________ ,

«_____ » _____ 20____  елда сыер саву аппаратлары сатып алган ечен
чыгымнарныц бер елешен каплауга тиешле субсидияне бирYегезне сорыйм. Эгерже 
муниципаль районында тYбэндэге адрес буенча шэхси хужалыкта савым 
сыерларыныц саны турында хэбэр итэм:

«____ »_____ 20____ елга ______________________ баш сыер тэшкил итэ.

Субсидия бирY тэртибендэ катнашу шартлары белэн таныштым hэм килешэм.



Субсидия бирелгэн очракта, субсидия алганнан соц ике ел эчендэ савым 
сыерларыныц баш санын киметмэскэ, сорала торган вакытка хисап бирергэ hэм 
субсидияне максатчан билгелэнеше буенча файдаланырга, дип вэгъдэ бирэм.

Тэкъдим ителгэн документларда яки аларныц кучермэлэрендэ тупланган 
барлык мэгълумат чын мэгълумат булып тора, hэм субсидия биру документларын 
карауда катнашучы затларныц аны тикшеруенэ каршы килмим.

Субсидия алу ечен мерэжэгать иткэн вакытта салымнар Иэм жыемнар турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ тулэнергэ тиешле салымнар Иэм жыемнар, пенялар Иэм башка тулэулэр буенча утэлмэгэн бурыч юк ,Россия 
Федерациясе бюджет системасы бюджетына кире кайтару буенча кичектерелгэн бурыч Россия Федерациясе бюджет 
системасыныц тиешле бюджетыннан акча алучы тугел, чит ил юридик заты, шулай ук Россия юридик заты да юк., 
теркэлу урыны дэулэт (территория) булган чит ил юридик затларыныц катнашу елеше Россия Федерациясе Финанс 
министрлыгы тарафыннан расланган Салым салуныц ташламалы салым режимын бирэ торган Иэм (яки) финанс 
операциялэре (офшор зоналары) уткэргэндэ мэгълумат ачуны Иэм бируне куздэ тотмый торган дэулэтлэр Иэм 
территориялэр исемлегенэ кертелгэн, гомуми суммасы 50 проценттан артып китэ.;

27.07.2006 ел, №152-ФЗ «шэхси мэгълуматлар турында» гы Федераль закон нигезендэ, субсидия алу ечен 
бирелгэн шэхси мэгълуматны эшкэртугэ ризалык белдерэм. Элеге ризалык узенэ йеклэмэ кабул ителгэн гамэлдэ булу 
срогына бирелэ.

/ / « » 20 ел.
(имза) (ФИО.)



Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында 
шэхси ярдэмче хужалык алып баручы Иэм алты 

Иэм аннан кубрэк баш савым сыерлары булган гражданнарга
саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга 

бюджеттан субсидия 6^ y тэртибенэ 
2нче кушымта

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджетыннан шэхси 
ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан кубрэк баш савым 

сыерлары булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен
каплауга субсидия биру турында 

килешу

ТР, Эгерже ш.

« » 20 ел. №

«Башкарма комитет» дип аталган, Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Уставы hэм Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районы башкарма комитеты турында Нигезлэмэ нигезендэ эш итYче Эгерже 
муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба -  Башкарма комитет) житэкчесе
__________________ (алга таба -  Башкарма Комитет) hэм алга таба «Алучы» дип
аталучы

(товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэр житештеруче физик затныц фамилиясе, исеме)

алга таба «Яклар» дип аталучылар, Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма
комитетыныц от _________ 20___  ел,   номерлы Карары белэн расланган
Эгерже районы бюджетыннан шэхси ярдэмче хужалык алып баручы hэм алты hэм 
аннан ^ б р э к  баш савым сыеры булган гражданнарга саву аппараты сатып алуга 
чыгымнар елешен каплауга субсидиялэр 6^ y тэртибе (алга таба-субсидия 6^ y 
тэртибе) нигезендэ, тYбэндэгелэр турында элеге КилешYне тезеделэр.

I. Килешу предметы
1.1. Элеге Килешунец теп предметы булып шэхси ярдэмче хужалык алып 

баручы hэм алты hэм аннан ^ б р э к  баш савым сыеры булган гражданинга Татарстан
Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджетыннан 20__-20___план чорына
субсидиялэр 6^ y тора:
сыер саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплау максатларында (алга таба 
- Субсидия).

II. Субсидиялэр бируне финанс белэн тээмин иту
2.1. Субсидия Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы бюджеты 

акчаларын алучы буларак Башкарма комитетка житкерелгэн бюджет йеклэмэлэре 
лимитлары нигезендэ бирелэ.

III. Субсидия биру шартлары hэм тэртибе
3.1.Субсидия субсидия 6^ y тэртибе нигезендэ бирелэ:
3.1.1.элеге килешYнец 1 бYлегендэ ^рсэтелгэн максатларга;



3.1.2.алучы тарафыннан Башкарма комитетка шэхси ярдэмче хужалыкта алты 
hэм аннан кубрэк сыер булуын раслаучы документлар, субсидия биру тэртибе hэм 
элеге килешу нигезендэ, шулай ук субсидия биру тэртибендэ билгелэнгэн башка 
документлар тапшырганда.

3.2. Субсидия алучы исэбенэ бер тапкыр, алучыныц Башкарма комитетка элеге 
килешунец 3.1.2 пунктында курсэтелгэн документларны тапшырганнан соц килгэн 
унынчы эш кененнэн дэ соцга калмыйча тапшырыла.

IV. Якларныц узара хезмэттэшлеге
4.1. Башкарма комитет бурычлы:
4.1.1.элеге килешунец III булеге нигезендэ субсидия бируне тээмин итэргэ;
4.1.2.элеге килешунец 3.1.2 пунктында курсэтелгэн, шул исэптэн алучыдан 

алынган кеннэн алып 7 эш кене эчендэ алучы тарафыннан тапшырыла торган 
документларны, шул исэптэн субсидия биру тэртибенэ туры килу-килмэуне 
тикшеруне гамэлгэ ашырырга;

4.1.3.элеге килешунец VII булегендэ курсэтелгэн алучы исэбенэ субсидиялэр 
кучеруне элеге килешунец 3.2 пункты нигезендэ тээмин итэ;

4.1.4.алучыныц субсидия биру тэртибен, максатларын hэм шартларын, шул 
исэптэн элеге килешу нигезендэ алучы тарафыннан бирелэ торган белешмэлэрнец, 
элеге килешунец 4.3.2 пункты нигезендэ Башкарма комитет запросы буенча алучы 
тарафыннан тапшырылган документлар дереслеге елешендэ, планлы hэм (яки) 
планнан тыш тикшерулэр уткэру юлы белэн, субсидия биру тэртибен, максатларын 
hэм шартларын утэуне контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыру;

4.1.5.Башкарма комитет тарафыннан муниципаль финанс контроле органыннан 
алучыныц субсидия биру тэртибендэ hэм элеге Килешудэ каралган субсидия биру 
тэртибен, максатларын hэм шартларын бозу факты(ах) турында мэгълумат, шул 
исэптэн элеге килешу нигезендэ алучы тарафыннан бирелгэн документларда 
курсэтмэлэрне курсэткэн очракта, дерес булмаган белешмэлэр алучыга элеге 
талэптэ билгелэнгэн кулэмдэ hэм срокларда жирле бюджетка субсидияне кире 
кайтаруны тээмин иту турындагы талэпне жирле бюджетка кире кайтаруны тээмин 
иту;

4.1.6.алучыга жибэрелгэн тэкъдимнэрне, документларны hэм башка 
мэгълуматны, шул исэптэн элеге килешунец 4.4.1 пункты нигезендэ, 7 эш кене 
эчендэ карап тикшерергэ hэм алучыга кабул ителгэн карар турында хэбэр итэргэ;

4.1.7.элеге килешунец утэлешенэ бэйле мэсьэлэлэр буенча алучыга элеге 
килешунец 4.4.2 пункты нигезендэ мерэжэгать алынганнан соц 3 эш кене эчендэ 
ацлатмаларны жибэрергэ;

4.1.8.Россия Федерациясе Бюджет законнары hэм субсидия биру тэртибе 
нигезендэ башка йеклэмэлэрне утэргэ.

4.2.Башкарма комитет хаклы:
4.2.1.элеге килешу шартларын узгэрту турында Карар кабул итэргэ, шул 

исэптэн элеге килешунец 4.4.1 пункты нигезендэ, субсидия кулэмен киметуне дэ 
кертеп, алучыга жибэрелгэн мэгълумат hэм тэкъдимнэр нигезендэ, шулай ук элеге 
килешунец 2.1 пунктында курсэтелгэн бюджет йеклэмэлэренец кулланылмаган 
лимитлары булганда субсидия кулэмен арттыруны да кертеп, hэм алучыга элеге 
узгэрешнец финанс-икътисадый нигезлэмэсе булган мэгълумат биру шарты белэн;

4.2.2.Башкарма комитет тарафыннан алучыныц субсидия биру тэртибендэ hэм 
элеге Килешудэ каралган субсидия биру тэртибен, максатларын hэм шартларын



бозу факты турында мэгълYматны финанс контроле органыннан алган очракта, элеге 
килешY нигезендэ алучы тарафыннан тапшырылган документларда дерес булмаган 
белешмэлэрне кYрсэтY, элеге хокук бозуларны бетергэнче, алучыга мэжбYри 
белдерY белэн мерэжэгать иткэн датадан 3 эш кененнэн дэ соцга калмыйча, 
субсидия бируне туктатырга;

4.2.3.алучыдан субсидия бирY кагыйдэлэре hэм элеге килешYДЭ билгелэнгэн 
субсидия бирY тэртибен, максатларын hэм шартларын YтэYне контрольдэ тоту ечен 
кирэкле документларны hэм мэгълYматны элеге килешYнец 4.1.4 пункты нигезендэ 
соратып алырга;

4.2.4.Россия Федерациясе Бюджет законнары hэм субсидия 6^ y тэртибе 
нигезендэ башка хокукларны гамэлгэ ашыру.

4.3.Алучы бурычлы:
4.3.1.Башкарма комитет запросы буенча элеге килешYнец 4.2.3 пункты 

нигезендэ субсидия 6^ y тэртибен, максатларын hэм шартларын YтэYне контрольдэ 
тоту ечен кирэкле документларны hэм мэгълYматны элеге талэп алынганнан соц 7 
эш кене эчендэ жибэрергэ;

4.3.2.Башкарма комитеттан элеге килешYнец 4.1.5 маддэсе нигезендэ талэп 
алынган очракта:

- ^рсэтелгэн талэптэ билгелэнгэн срокларда субсидия 6^ y тэртибен, 
максатларын hэм шартларын бозу фактларын бетерY;

- субсидияне ^рсэтелгэн талэптэ билгелэнгэн кYЛэмдэ hэм срокта жирле 
бюджетка кире кайтарырга;

4.3.3.элеге килешY нигезендэ Башкарма комитетка тапшырыла торган 
белешмэлэрнец тулылыгын hэм дереслеген тээмин oty;

4.3.4.Россия Федерациясе Бюджет законнары hэм субсидия бирY тэртибе 
нигезендэ башка, йеклэмэлэрне Yтэргэ.

4.4. Алучы хокуклы:
4.4.1.элеге килешYгэ Yзгэрешлэр кертY турындагы тэкъдимнэрне, шул исэптэн, 

элеге Yзгэрешнец финанс-икътисадый нигезлэмэсе булган мэгълYмат кушымтасы 
белэн субсидия кYЛэмен YЗгэртY кирэклеге ачыкланган очракта, Башкарма 
комитетка жибэрергэ;

4.4.2.элеге килешYнец Yтэлешенэ бэйле ацлатма алу максатыннан Башкарма 
комитетка мерэжэгать итэргэ;

4.4.3.Россия Федерациясе Бюджет законнары hэм субсидия 6^ y тэртибе 
нигезендэ башка хокукларны гамэлгэ ашыру.

V. Яклар жаваплылыгы 
5.1.Элеге килешY буенча YЗ йеклэмэлэрен угэмэгэн яисэ тиешенчэ Yтэмэгэн очракта 
яклар Россия Федерациясе законнары нигезендэ жаваплы.

VI. Йомгаклау нигезлэмэлэре
6.1.Элеге КилешYне гамэлгэ ашыруга бэйле рэвештэ яклар арасында барлыкка 

килгэн бэхэслэр алар тарафыннан, мемкин булган очракта, тиешле беркетмэлэрне 
яисэ башка документларны рэсмилэштерY белэн сейлэшYЛэр уздыру юлы белэн хэл 
ителэ. КилешYгэ ирешмэгэн очракта яклар арасындагы бэхэслэр суд тэртибендэ хэл 
ителэ.

6.2.Элеге КилешY hэр як исеменнэн гамэлдэ булу хокукына ия булган, эмма 
элеге килешYнец 2.1 пунктында ^рсэтелгэн бюджет йеклэмэлэре лимитларын элек 
житкермэгэн затлар тарафыннан имзаланган кеннэн YЗ кеченэ керэ hэм яклар 
тарафыннан элеге килешY буенча YЗ йеклэмэлэрен тулысынча Yтэгэнчегэ кадэр



гамэлдэ була.
6.3.Элеге килешуне узгэрту яклар килешуе буенча гамэлгэ ашырыла hэм элеге 

килешугэ 0стэмэ килешу рэвешендэ рэсмилэштерелэ, ул элеге килешунец 
аерылгысыз елеше булып тора.

6.4.Элеге килешуне езу алучыныц субсидия биру тэртибендэ hэм элеге 
килешудэ билгелэнгэн субсидия биру тэртибен, максатларын hэм шартларын бозган 
очракта мемкин.

6.5.Элеге Килешудэ каралган документлар hэм башка мэгълумат яклар 
тарафыннан тубэндэге ысул белэн жибэрелергэ мемкин:

6.5.1.теп несхэлэрнец бер ягы вэкиле тарафыннан документлар, башка як 
вэкиленэ башка мэгълумат тапшыру яки тапшыру турында уведомление белэн 
заказлы хат ярдэмендэ;

6.5.2. турыдан-туры Башкарма комитетныц оештыру булегенэ тэкъдим иту.
6.6. Элеге Килешу яклар тарафыннан ике несхэдэ, hэр як ечен берэр несхэдэ

кэгазь документ рэвешендэ тезелгэн.

VII. Якларныц тулэу реквизитлары
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районы Башкарма комитеты

Алучы
(ФИО тулысынча, туган елы)

Адресы:
ОГРН:
ИНН:
Тулэу реквизитлары:

Адресы:
ИНН:
Тулэу реквизитлары:

Яклар имзалары

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районы Башкарма комитеты ягыннан

Алучы
(ФИО тулысынча, туган елы)

Дитэкчесе
/Ф.И.О./ /Ф.И.О./
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субсидиялэр биру ечен гаризаларны карау комиссиясе составы
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ТР Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты 
житэкчесе-комиссия рэисе

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэкчесенец икътисад мэсьэлэлэре 
буенча урынбасары - комиссия рэисе урынбасары

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц бухгалтер исэбе hэм хисаплылык 
бYлеге башлыгы-комиссия секретаре

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы hэм азык-телек 
министрлыгыныц Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районындагы авыл хужалыгы hэм азык-телек 
идарэсенец житештерY-маркетинг бYлеге консультанты 
(килешY буенча)

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы hэм азык-телек 
министрлыгыныц Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районындагы авыл хужалыгы hэм азык-телек 
идарэсе башлыгы (килешY буенча)

ТР Эгерже муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы 
рэисе (килешY буенча)

ТР Эгерже муниципаль районы авыл жирлеклэре 
башлыклары (килешY буенча)



Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы 

Башкарма комитытыныц 
28 ноябрь 2019 ел, 461 

номерлы Карары белэн расланган

Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында шэхси ярдэмче 
хужалык алып баручы hэм алты hэм аннан кубрэк баш савым сыеры булган 

гражданнарга саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплау ечен
субсидиялэр биру гаризаларын карау комиссиясе турында Нигезлэмэ 

1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Элеге Нигезлэмэ нигезендэ Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районында алты hэм аннан кубрэк баш савым сыеры булган шэхси ярдэмче 
хужалык алып баручы hэм алты баш савым сыеры булган гражданнарга саву 
аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга гаризалар карау комиссиясенец 
(алга таба-Комиссия) эшчэнлек тэртибе билгелэнэ.
2.1. Комиссия уз эшчэнлеген Россия Федерациясе hэм Татарстан Республикасы 
законнары, шулай ук элеге Нигезлэмэ нигезендэ гамэлгэ ашыра.
3.1. Комиссия составы Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе 
карары белэн тезелэ hэм раслана.

2. Комиссиянец теп бурычлары hэм функциялэре
2.1. Комиссиянец теп бурычлары булып тора:
а) Эгерже муниципаль районында алты hэм аннан кубрэк баш савым сыеры 

булган гражданнарга сыер саву аппараты сатып алуга чыгымнар елешен каплауга 
субсидиялэр (алга таба - субсидиялэр) биру ечен гаризалар карауны оештыру,

б) тиешле формадагы гаризаларны сайлап алу hэм субсидия биру турында 
Карар кабул иту.

3. Конкурс комиссиясенец хокуклары hэм бурычлары
3.1. Комиссия уз функциялэрен гамэлгэ ашыру ечен хокуклы:
а) субсидия алуга дэгъва кылучылардан Комиссия эшчэнлеген гамэлгэ ашыру 

ечен кирэкле мэгълуматны билгелэнгэн тэртиптэ соратып алырга hэм соратып 
алырга;

б) уз утырышларына чакырырга hэм субсидия алуга дэгъва кылучыларны 
тыцларга.

Комиссия уз функциялэрен гамэлгэ ашыру ечен гражданнарга утырышны 
уткэру датасы hэм урыны турында мэгълумат бируне тээмин итэргэ тиеш.

4. Комиссиянец эш тэртибе
4.1. Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетына дэгъва кылучылардан 

гаризалар hэм белешмэлэр-исэп-хисаплар кабул иткэндэ комиссия утырышлары 
уткэрелэ.

4.2. Комиссия рэистэн, рэис урынбасарыннан, комиссия секретаре hэм 
комиссия эгъзаларыннан тора.

4.3. Комиссия рэисе тубэндэге вэкалэтлэрне башкара:
1) комиссия эшчэнлегенец гомуми житэкчелеген гамэлгэ ашыра;



2) комиссиянец чираттан тыш утырышын чакыру турында Карар кабул итэ;
3) Комиссия утырышларын YткэрY урынын hэм вакытын билгели;
4) Комиссия утырышларында рэислек итэ;
5) Комиссия утырышлары беркетмэлэренэ hэм карарларына имза сала;
6) комиссия тарафыннан кабул ителгэн карарларныц Yтэлешен YЗ 

компетенциясе кысаларында контрольдэ тота.
4.4. Комиссия рэисе урынбасары Комиссия рэисе вазыйфаларын ул юклыкта 

башкара.
4.5. Комиссия секретаре тYбэндэге вэкалэтлэрне башкара:
1) комиссия утырышын YткэрY урыны hэм вакыты турында комиссия 

эгъзаларына хэбэр итэ, аларны кирэкле белешмэ-мэгълYмат материаллары белэн 
тээмин итэ;

2) комиссиягэ керэ торган документларны hэм материалларны кабул итэ, 
аларны рэсмилэштерYнец дереслеген тикшерэ, аларны комиссия утырышында карау 
ечен эзерли;

3) комиссия утырышы беркетмэсен алып бара;
4) Комиссия утырышлары беркетмэлэрен hэм комиссия карарларын 

рэсмилэштерэ.
4.6. Комиссиянец башка эгъзалары тYбэндэге вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыралар:
1) комиссия утырышында hэм комиссия карарлары проектларын эзерлэYДЭ 

катнашалар;
2) Комиссия компетенциясенэ караган мэсьэлэлэр буенча тэкъдимнэр кертэлэр;
3) Конкурс комиссиясе рэисе ^рсэтмэлэрен Yтилэр;
4) тиешле белешмэ-мэгълумат материаллары белэн танышалар.
4.7.Комиссия утырышы, эгэр анда конкурс комиссиясенец кимендэ 2/3 эгъзасы 

катнашса, хокуклы дип санала.
4.8. Конкурс комиссиясе эгъзалары субсидиялэр 6^ y турында Карар кабул

иткэндэ конкурс сайлап алуыныц тYбэндэге критерийларына таяна:

1 Савым сыерлары саны: 
10-12 сыер 
9 сыер 
8 сыер 
7 сыер 
6 сыер

1 - 5 балл 
5 балл
4 балл 
3 балл
2 балл 
1 балл

2 Шэхси ярдэмче хужалык алып бару ечен файдаланыла 
торган жир кишэрлегенэ хокук билгелэYче документ яки 
кYчемсез милекнец Бердэм дэYЛэт реестрыннан еземтэ булу

1 - 5 балл

3 Импортны алыштыру 1 - 5 балл

Конкурс комиссиясе эгъзалары конкурс гаризаларын 5 баллы шкала буенча 
(1дэн 5кэ кадэр) сайлап алуныц hэр критерие буенча талэплэр куелган талэплэр 
белэн бэялилэр.

Конкурс комиссиясе конкурс гаризалары кимендэ 7 баллга бэялэнгэн hэм иц 
кYп балл жыйган гариза бирYчелэргэ субсидиялэр бирY турында уцай карар кабул 
итэ. Шул ук вакытта уцай карала торган гаризаларныц саны, агымдагы елда 
Татарстан Республикасы бюджеты hэм (яисэ) федераль бюджет акчалары исэбеннэн



чараларны гамэлгэ ашыруга бюджет ассигнованиелэренец булеп бирелгэн 
лимитларыннан чыгып, конкурс комиссиясе тарафыннан билгелэнэ.

4.9. Конкурс гаризаларын карау нэтижэлэре буенча конкурс комиссиясе 
тубэндэге карарлар чыгара::

субсидия бирелэ торган катнашучыларны билгелэу турында; 
субсидия бирудэн баш тарткан катнашучыларны билгелэу турында.
4.10. Конкурс комиссиясе карарлары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, аны 

конкурс комиссиясе секретаре алып бара. Беркетмэ конкурс комиссиясе утырышын 
уздыру кенендэ конкурс комиссиясе рэисе тарафыннан раслана.

4.11. Беркетмэдэ конкурс комиссиясе утырышын уткэру датасы, вакыты hэм 
урыны, каралган гаризаларныц саны, субсидия hэм муниципаль берэмлекнец 
субсидиялэр суммасы, субсидия бирудэн баш тарткан катнашучылар буенча 
субсидиялэрнец йомгаклау суммасы курсэтелгэн конкурс гаризаларын карау 
нэтижэлэре турында мэгълумат була.
4.12. Беркетмэ вэкалэтле органныц Интернет мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэге рэсми сайтында, расланган кеннэн алып, эш кеннэрендэ исэплэп, 3 
кен эчендэ урнаштырыла.
4.13. Конкурс гаризасын карау нэтижэлэре буенча субсидиялэр бирудэн баш 
тарткан мерэжэгать итуче билгелэнгэн тэртиптэ яца конкурс гаризасы белэн 
мерэжэгать итэргэ хокуклы.
Конкурс комиссиясе карары йомгаклары буенча субсидиялэр бирудэн баш тарткан 
мерэжэгать итучегэ гаризалар кире кайтарылмый hэм Вэкалэтле оешмада 
билгелэнгэн тэртиптэ саклана.
4.14. Комиссия эгъзалары аныц эшендэ жэмэгать башлангычларында катнаша.


