
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «11» декабрь,  2019 ел                 № 1980 
 

 

 

«Сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар 

төзү» республика программасында 

катнашучы гражданнарга азык сатып 

алуга чыгымнар өлешен каплауга 

субсидияләр бирү тәртибе турында  

 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы нигезендә, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы белән, район башкарма 

комитетының 2017 елның 15 июнендәге 824 номерлы карары белән расланган 

«2017-2021 елларга Питрәч муниципаль районы территориясендә шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларны үстерү» муниципаль максатчан программасын гамәлгә ашыру 

кысаларында, сыерларның баш санын саклау һәм арттыру буенча чаралар үткәрү 

максатларында, Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Расларга:  

1.1. 1 нче кушымта нигезендә «Сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү» 

республика программасында катнашучы гражданнарга азык сатып алуга чыгымнар 

өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибе турында нигезләмәсен. 

1.2. 2 нче кушымта нигезендә «Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» 

республика программасында катнашучы гражданнарга азык сатып алуга 

чыгымнарның бер өлешен каплауга юнәлдерелә торган җирле бюджет акчаларын 

нәтиҗәле файдалану буенча гражданнарга субсидияләр бирү комиссиясе составын. 

1.3. 3 нче кушымта нигезендә  «Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» 

республика программасында катнашучы гражданнарга азык сатып алуга чыгымнар 

өлешен каплауга юнәлдерелә торган җирле бюджет акчаларын нәтиҗәле файдалану 

комиссиясе турында нигезләмәсен. 

2. Питрәч муниципаль районының финанс-бюджет палатасына (Товкалев Г. 

П.) әлеге карар нигезендә ел башына калган акчалар һәм «2017-2021 елларга Питрәч 

муниципаль районы территориясендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерү» 

программасында каралган өстәмә керемнәр чыганакларын билгеләргә. 

3. Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты һәм Питрәч муниципаль 



районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенә (И.Р. Сабиров) «Сөт 

юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика программасында катнашучы 

гражданнарга азык сатып алуга чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирү 

шартларын һәм тәртибен җиткерергә. 

  4. Әлеге карарны Питрәч муниципаль районы сайтында игълан итәргә. 

  5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 нче кушымта  

ТР Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитеты карары белән расланган 

«____»___________2019  № ____ 

 

 

«сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика программасында 

катнашучы гражданнарга азык сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 

компенсацияләүгә гражданнарга субсидияләр бирү турында  

НИГЕЗЛӘМӘ. 

 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1. Әлеге Нигезләмә Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Шәхси 

ярдәмче хуҗалык турында»  2003 елның 7 июлендәге 112 номерлы Федераль закон 

нигезендә эшләнде һәм «Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика 

программасында катнашучы гражданнарга азык сатып алу чыгымнарының бер 

өлешен компенсацияләүгә җирле бюджет акчалары исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибен билгели.  

2. Әлеге Нигезләмә субсидия бирү шартларын һәм тәртибен, аны биргәндә 

билгеләнгән шартларны бозган очракта субсидияне кире кайтару тәртибен, шулай 

ук субсидия алуга дәгъва белдерүчеләрне сайлап алу критерийларын билгели. 

3. Субсидияләр бирү буенча бюджет акчаларын бүлүче - Питрәч муниципаль 

районы башкарма комитеты. 

 4. Гражданнарга субсидияләр максатчан характерга ия, түләүсез һәм кире 

кайтарылмый торган нигездә бирелә һәм «сөт юнәлешендәге мини-фермалар 

төзү»республика программасында катнашучы гражданнарга азык сатып алу 

чыгымнарының бер өлешен компенсацияләүгә бирелә. 

 5. Субсидия алу мөмкинлеге турында шәхси ярдәмче хуҗалыкларга мәгълүмат 

бирү тиешле мәгълүматны массакүләм мәгълүмат чараларында, шул исәптән 

Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында http://pestreci.tatarstan.ru,  шулай ук 

Питрәч муниципаль районы авыл җирлекләре биналарында кабул итү өчен гади һәм 

уңайлы формада урнаштыру юлы белән башкарыла.. 

 

2. Субсидияләр алу хокукына ия физик затларны сайлап алу категорияләре һәм 

критерийлары 

 Субсидия бирү турында карар кабул итү өчен сайлап алу критерийлары булып 

түбәндәге критерийлар тора: 

  шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданның теркәлү урыны Питрәч 

муниципаль районы территориясендә булырга тиеш, 

тиешле авыл җирлегенең хуҗалык кенәгәсендә теркәлгән 2 һәм 5 сыерның 

шәхси хуҗалыгында субсидия сорап мөрәҗәгать иткән вакытта булуы, 

  гражданин тарафыннан әлеге Нигезләмәнең 5.1 пункты таләпләре нигезендә 

http://pestreci.tatarstan.ru/


документлар пакетын тапшыру. 

 

3. Субсидияләр бирү максатлары 

          «Шәхси ярдәмче хуҗалык турында» 07.07.2003 ел, №112-ФЗ Федераль 

законның (үзгәрешләр белән) 7 статьясы нигезендә, субсидияләр бирү максаты 

булып Питрәч муниципаль районы гражданнарының шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларында сыерларның баш санын саклап калу һәм арттыру өчен шартлар 

тудыру өлешендә авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгә муниципаль ярдәм күрсәтү 

тора. 

4. Субсидияләр бирү буенча Комиссия 

4.1. Питрәч муниципаль районы территориясендә шәхси ярдәмче хуҗалык 

алып баручы гражданнарга субсидияләр бирү буенча Даими эшләүче комиссия 

(алга таба - Комиссия) 10 кешедән тора: рәис, рәис урынбасары, сәркәтип һәм 

комиссия әгъзалары. 

4.2. Комиссия секретаре Комиссия утырышларын әзерләүне, утырыш 

беркетмәсен алып баруны гамәлгә ашыра. 

4.3. Комиссия утырышлары ай саен үткәрелә. 

4.4. Комиссия утырышының өч эш көне дәвамында рәсмиләштерелә торган 

беркетмәсе нигезендә субсидияләр бирү яки баш тарту турында карар әзерләнә. 

4.5. Комиссия карарлары составының яртысыннан да ким булмаган өлеше 

булганда вәкаләтле һәм утырышта катнашучыларның күпчелек тавышы белән кабул 

ителә. 

 

5. Субсидияләр бирү шартлары 

5.1. Субсидия алу хокукын алу өчен гражданин (гражданка) Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитетына (алга таба – Башкарма комитет) «Сөт 

юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика программасында катнашучы 

гражданнарга азык сатып алуга субсидияләр бирү турында нигезләмәнең 1 нче 

кушымтасы нигезендә, түбәндәге документларны биреп, гариза бирә: 

5.1.1 паспорт күчермәсе; 

5.1. 2 ИНН күчермәсе; 

5.1.3 агымдагы елның 1 гыйнварына сыерларның санын күрсәтеп, авыл 

җирлеге башлыгы тарафыннан расланган, хуҗалык кенәгәсеннән өземтә;  

5.1.4 гариза бирелгән көнгә сыерлар санын күрсәтеп, авыл җирлеге башлыгы 

тарафыннан расланган хуҗалык кенәгәсеннән өземтә;  

5.1.5 ветеринария хезмәткәре тарафыннан расланган терлекләрне ветеринария 

эшкәртүе турында белешмә; 

5.1.6 субсидия күчерү өчен, шәхси счет номеры; 

5.1.7 барлык төр салым һәм үз-үзеңә салым буенча бурыч булмау турында 

белешмә; 

5.1.8 шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы граждан банкротлык процессында 

тормый 

5.1.9 азык алуга раслаучы түләү документлары (товар-транспорт накладное, 

квитанция, касса чегы яки түләү поручениесе). 

   Сатып алынган товар һәм (яки)нәселле таналар һәм (яки) таналар саны 



авырган яки суйган очракта, кабул ителгән йөкләмә срогы чыкканчы хуҗалык 

башкарма комитетларына ветеринария белешмәләре һәм терлекләрне билгеләнгән 

тәртиптә яраксызга чыгару актларын тапшыралар. 

5.2.  Башкарма комитет гаризаларны теркәү журналында, кергән номерны һәм 

тапшыру датасын күрсәтеп, гаризаларны терки, бирелгән барлык гаризаларны һәм 

документларны аларның тулылыгын һәм дөреслеген предметка карый һәм комиссия 

утырышына чыгара. 

Комиссия субсидия бирү буенча тәкъдим ителгән гаризаларны ай саен карый, 

субсидияләр бирү турында коллегиаль карар кабул итә. Нәтиҗә беркетмәдә 

рәсмиләштерелә, аның нигезендә Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының субсидия алучылар исемлеген раслау турында карары әзерләнә. 

5.3. Субсидияләр һәр мөрәҗәгать итүчегә «Сөт юнәлешендәге мини-фермалар 

төзү» республика программасында катнашучы таналар һәм таналар сатып алуга 20 

000 сум күләмендә бирелә һәм бер тапкыр бирелә. 

5.4. Башкарма комитет, субсидия алучылар исемлеген раслаганнан соң, 

гражданин белән әлеге Нигезләмәнең 3 нче кушымтасы нигезендә, форма буенча 

субсидияләр бирү турында килешү төзи. 

5.5. Субсидияләр бирүдән баш тартуга нигез булып: 

5.5.1 әлеге Нигезләмәнең 2 статьясында билгеләнгән таләпләргә туры килмәү;   

5.5.2 әлеге Нигезләмәнең 5.1 статьясында күрсәтелгән документларны 

тулысынча тапшырмау;  

5.5.3 әлеге Нигезләмәнең 3 статьясында күрсәтелгән максатларга, гаризада 

күрсәтелгән бюджет акчаларын алу максатларына туры килмәү;  

5.5.4 район бюджетында күрсәтелгән максатларга каралган ассигнованиеләр 

булмау, шулай ук субсидияләр бирү бюджетта расланган ассигнованиеләрдән артып 

китү тора; 

5.6. Бу очракта, гражданин, 3 эш көне эчендә, җитешмәгән документларны 

тапшырырга  хокуклы;   

   5.7. Субсидия бирүдән баш тарту турында мөрәҗәгать итүче башкарма 

комитет тарафыннан әлеге Тәртипкә 4 нче кушымтада күрсәтелгән форма буенча, 

комиссия карары чыгарылганнан соң, баш тарту өчен нигезләрне мәҗбүри күрсәтеп, 

10 календарь көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителә.  

5.8. Субсидияләр бирүдән баш тартуга шикаять бирү судка кадәр яки суд 

тәртибендә башкарыла. 

5.8.1. Мөрәҗәгать итүче кабул ителгән карарга язмача шикаять белән 

Башкарма комитет җитәкчесенә яисә Башкарма комитет җитәкчесенең икътисад 

буенча урынбасарына мөрәҗәгать итә ала.  

    5.8.2. Мөрәҗәгать итүче, аның хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре бозылу 

турында мәгълүм булган көннән башлап, билгеләнгән срокта язмача гариза биреп, 

гомуми юрисдикция судына шикаять бирергә хокуклы. 

 

6. Субсидияләр бирү тәртибе 

6.1. Субсидия алу өчен Башкарма комитет субсидияләр алу хокукына ия 

гражданнарның җыелма реестрын билгеләнгән формада төзи һәм финанс-бюджет 

палатасына тапшыра (нигезләмәгә 2 нче кушымта).  



6.2. Субсидияләр бирү килешү нигезендә, Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетының субсидия алучыларның комиссия карары нигезендә 

әзерләнгән исемлеген раслау турындагы карары нигезендә, бюджет акчаларын баш 

бүлүченең – Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының шәхси счетыннан 

гражданнарның шәхси счетларына акча күчерү юлы белән башкарыла. 

6.3. Субсидия чират буенча бирелә. 

  

7. Аларны биргәндә билгеләнгән шартлар бозылган очракта субсидияләрне 

кире кайтару тәртибе 

7.1. Субсидия алу өчен төгәл булмаган белешмәләр бирелгән очракта, 

Башкарма комитет биш эш көне эчендә субсидия алучыга муниципаль район 

бюджетына субсидияне кире кайтару таләбен куя. 

7.1.1. Субсидия алучы таләп алынганнан соң ун эш көне эчендә муниципаль 

район бюджетына алынган субсидия суммасын кире кайтарырга тиеш. 

7.1.2. Субсидияләрне күрсәтелгән срокта кире кайтармаганда, Башкарма 

комитет муниципаль район бюджетына кире кайтарылырга тиешле сумманы суд 

тәртибендә түләттерү буенча чаралар күрә. 

7.1.3. Терлек азыгы сатып алуга тотылган чыгымнар турында дөрес мәгълүмат 

бирмәгән өчен гражданнар гамәлдәге законнар нигезендә җаваплы. 

 7.2. Субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне 

контрольдә тоту Башкарма комитет һәм Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының муниципаль финанс контроле органнары тарафыннан башкарыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 нче кушымта 

                                                                 «Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика 

программасында катнашучы гражданнарга азык сатып 

алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

бирү һәм товар продукциясе алу тәртибе 

 

 

Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты  

                                                          җитәкчесе А. В.Хәбибуллинга  

                            ___________________________________________ 
                                             Ф И атасының исеме 

                                       __________________________________________ 

 

         ________________________адресы буенча яшәүче 

                                                          паспорт серия _______ № ___________;  

                                                          ИНН _______________________ 

                                                          конт. тел.___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты карары белән расланган «сөт 

юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика программасында катнашучы 

гражданнарга азык сатып алуга субсидияләр бирү турындагы Нигезләмә нигезендә 

«сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү» республика программасында 

катнашучы гражданнарга терлек азыгы сатып алуга субсидия бирүне сорыйм 

 «___» _______________ 2019 ел  

Хәбәр итәм, шәхси хуҗалыктагы савым сыерларының саны түбәндәге адрес 

буенча урнашкан:  _______________________________________, 

«___»___________20___ел торышына __________________________ 

(_______________________________ баш тәшкил итә.  

1. Субсидия бирү тәртибендә катнашу шартлары белән таныштым һәм 

килешәм 

2. Субсидия алган очракта:  

а) субсидия алганнан соң 5 ел дәвамында сөт сыерларының баш санын 

киметмәскә; 

Гариза өстәп: 

1. Паспорт күчермәсен. 

2. ИНН күчермәсен. 

3. Агымдагы ел башына сыерларның баш саны күрсәтелгән хуҗалык 

кенәгәсеннән өземтәсен. 

4. Сыерларның баш саны күрсәтелгән хуҗалык кенәгәсеннән өземтәсен 

________2019 ел (гариза бирү датасы) 

5. Йорт һәм шәхси ярдәмче хуҗалык җиренә хокук билгеләү 

документларының күчермәләрен. 



7. Терлекләрне ветеринария белән эшкәртү турында белешмәсен.  

8. Субсидия күчерү өчен шәхси счет номерын. 

9.Барлык төр салым һәм үз-үзеңне салым салу буенча бурычлар булмау 

турында белешмәсен. 

10. Шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы граждан банкротлык процессында 

тормыйганлык белешмәсен 

11. Азык сатып алуга раслаучы түләү документларын (товар-транспорт 

накладнаясы, квитанция, касса чегы яки түләү поручениесе). 

 12. Сатып алынган товар һәм (яисә)нәселле таналар һәм (яисә) таналар саны 

авырган очракта, кабул ителгән йөкләмә срогы чыкканчы, хуҗалык башкарма 

комитетларына ветеринария белешмәләре һәм терлекләрне билгеләнгән тәртиптә 

яраксызга чыгару актларын тапшыралар. 

Алда аталган субсидияне бирү максатыннан минем шәхси мәгълүматларны 

эшкәртүгә ризалык бирәм.                                 

Субсидияне түбәндәге реквизитлар буенча күчерүегезне сорыйм: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

«____» __________20____ел     

____________/_________________________/ 

 (имза)                      (Ф.И.атасының исеме)   



 
2 нче кушымта 

                                                                 «Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика 

программасында катнашучы гражданнарга азык сатып 

алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

бирү һәм товар продукциясе алу тәртибе 

 

 

Питрәч муниципаль районы территориясендә «сөтчелек юнәлешендә мини-

фермалар төзү»республика программасында катнашучы гражданнарга азык 

сатып алуга субсидияләр алу өчен гражданнар  

РЕЕСТРЫ 

 «____» _______________ 20___ ел 

№

 

п/

п 

Мөрәҗәгат

ь итүченең 

Ф. И. 

атасының 

исеме 

ИНН Серия, 

паспорт 

номеры 

Яшәү 

адресы, 

яшәү урыны 

буенча 

теркәлү 

Агымдаг

ы ел 

башына 

шәхси 

ярдәмче 

хуҗалыкл

арда 

сыерлар, 

башлар 

саны 

Шәхси 

ярдәмче 

хуҗалыкла

рда 

сыерлар, 

гариза 

бирү 

датасына 

башлар 

саны 

Банк 

рекви

зитла

ры 

        

        

        

 

 

Комиссия секретаре                                     Хәйруллина Алсу Илдаровна                                               

                                                                                                                        (имза / Ф.И.атасының исеме.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 нче кушымта 
                                                                 «Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика 

программасында катнашучы гражданнарга азык сатып 

алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

бирү һәм товар продукциясе алу тәртибе 

 

 

«Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика программасында 

катнашучы гражданнарга Питрәч муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр бирү турында килешү 

 

Питрәч авылы                                                                         «____»___________2019 ел 

 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в лице руководителя исполнительного комитета 

_________________________________________________________, действующего 

на основании Положения «О муниципальном казенном учреждении 

«Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан», именуемый в дальнейшем «Исполком», с одной стороны, и 

______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

__________________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование 

субсидии из бюджета Пестречинского муниципального района для 

компенсации части затрат Получателя в соответствии с Положением о 

предоставлении субсидии из средств местного бюджета на на покупку кормов 

гражданам,  участвующим в республиканской  программе  «Строительство мини-

ферм молочного направления». 

 1.2. Объем субсидии, предоставляемой в 20___ году Получателю, составляет 

_______________________________________________________________. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполком обязуется: 

а) предоставить субсидию Получателю в объеме 

_________________________; 

б) осуществлять по мере необходимости проверки поголовья коров 

Получателя субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

в) запрашивать у Получателя документы и материалы, касающиеся предмета 

настоящего Соглашения. 

г) осуществлять проверки соблюдения получателем субсидий условий, целей 

и порядка их предоставления 

2.3. Заявитель обязуется: 

а) не снижать поголовье коров после получения субсидии в течение 5 лет; 



б) при проведении Исполкомом проверок целевого использования субсидии 

представлять все необходимые документы и информацию.  

2.4 Получатель субсидии согласен на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 

целей и порядка их предоставления. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

4. Срок действия Соглашения 
 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до «     » _____________20__ года. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров, обмена письмами и другими 

документами, или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью. 
 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

______________________________________ 

Руководитель  

(Ф.И.О.) 
М.П 

          Получатель 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 нче кушымта 
                                                                 «Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика 

программасында катнашучы гражданнарга азык сатып 

алуга чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр 

бирү һәм товар продукциясе алу тәртибе 

 
                                              _____________________________________ 

                            

                                              __________________________________   

 

                                                                               ________________________________,  
                                                                                                 Мөрәҗәгать итүченең элемтә өчен мәгълүматлары 

 

 

«Сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү»  республика программасында 

катнашучы гражданнарга азык сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 

компенсацияләүгә Питрәч муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр 

бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә 

 

  Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты «сөтчелек юнәлешендә 

мини-фермалар төзү» республика программасында катнашучы гражданнарга азык 

сатып алу өлешен компенсацияләүгә субсидияләр бирүдән баш тарту турында 

түбәндәге нигезләр буенча хәбәр итә: 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________   

 

Питрәч муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе  ______________                  А. В. Хәбибуллин 

                                                                 (имза)                            (фамилиясе, инициаллары) 

Башкаручы: 

Ф. И. атасының исеме, 

телефон, 

электрон почта адресы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 нче кушымта 

ТР Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитеты карары белән расланды  

 «____»_____________2019  № ___ 

 

 

«Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика программасында 

катнашучы гражданнарга терлек азыгы сатып алуга Питрәч муниципаль 

районы бюджетыннан субсидияләр бирү комиссиясе составы 
 

 

1. Комиссия рәисе - Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе - Хәбибуллин Альберт Валерьевич; 

2. Комиссия рәисе урынбасары - Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Штейн Эдуард Андреевич; 

3. Комиссия секретаре - Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының 

административ комиссиясе җаваплы секретаре - Хәйруллина Алсу Илдар 

кызы; 

 

Члены комиссии: 

 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсе башлыгы  - Сабиров Ирек Рәсүл улы (килешү буенча); 

2. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад бүлеге 

башлыгы - Бикчәнтәев Илнур Гатаулла улы; 

3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасы рәисе - Товкалев Геннадий Петрович (килешү буенча); 

4. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Советының юридик 

бүлеге башлыгы - Павлова Светлана Михайловна (килешү буенча); 

5.  Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсенең ПМО башлыгы - Гатиатуллин Хәлим Сәлим улы ( килешү 

буенча); 

6. «Питрәч РДВБ» ДБУ башлыгы (Баш ветеринария табибы) - Газизов Раил 

Рәшит улы (килешү буенча); 

7. Авыл җирлеге башлыгы (килешү буенча). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 нчы кушымта 

ТР Питрәч муниципаль районы башкарма 

комитеты карары белән расланды  

 «____»_____________2019  № ___ 

 

 

«Сөт юнәлешендәге мини-фермалар төзү» республика программасында 

катнашучы гражданнарга азык сатып алуга чыгымнар өлешен каплауга 

юнәлдерелә торган җирле бюджет акчаларыннан нәтиҗәле файдалану 

комиссиясе турында нигезләмә 

 

 

1. Гомуми нигезләмә 

 

«Сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү» республика программасында 

катнашучы гражданнарга азык сатып алуга чыгымнар өлешен каплауга юнәлдерелә 

торган җирле бюджет акчаларыннан нәтиҗәле файдалану буенча Комиссия (алга 

таба-Комиссия – Комиссия) «сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү» 

республика программасында катнашучы гражданнарга азык сатып алуга һәм 

хуҗалык итүче субъектларның баш санын, савым сыерларының продуктлылыгын 

саклап калу һәм арттыру эшләрен башкаруга юнәлдерелгән чыгымнарның бер 

өлешен каплауга дәгъвачылар гаризаларын карау максатларында төзелде. 

 

2. Комиссиянең функцияләре һәм бурычлары 

 

Комиссиянең функцияләре һәм бурычлары булып тора: 

«Сөтчелек юнәлешендә мини-фермалар төзү» республика программасында 

катнашучы гражданнарга азык сатып алуга чыгымнарның бер өлешен 

компенсацияләүгә Питрәч муниципаль районы гражданнарының гаризаларын 

карау; 

җирле бюджет акчаларын нәтиҗәле файдалануны контрольдә тоту; 

субсидия күләмен билгеләү критерийлары буенча карар кабул итү нигезендә 

савым сыерларының баш санын һәм продуктлылыгын саклап калуга һәм арттыруга 

юнәлдерелгән чараларны матди кызыксындыру. 

 

3. Комиссия вәкаләтләре 

 

Комиссия әлеге Нигезләмәдә каралган билгеле бер критерийлар кысаларында 

карар кабул итәргә вәкаләтле. 

 

4. Субсидия күләмен билгеләү критерийлары 

 

Җирле бюджет акчалары исәбеннән субсидияләр алучыларга " 2017-2021 

елларга Питрәч муниципаль районы территориясендә шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларны үстерү»муниципаль максатчан программасын гамәлгә ашыру 

кысаларында каралган акчалар чикләрендә түләнә. 



Субсидияләр һәр мөрәҗәгать итүчегә «сөт юнәлешендәге мини-фермалар 

төзү» республика программасында катнашучы таналар һәм таналар сатып алуга 20 

000 сум күләмендә бирелә һәм бер тапкыр бирелә. 

Комиссия утырышы беркетмә белән рәсмиләштерелә, аңа комиссиянең һәр әгъзасы 

кул куя. 

 

5. Йомгаклау нигезләмәсе 

 

Комиссиянең матди-техник тәэмин ителеше Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы башкарма комитетына йөкләнә. 


