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2016 елга авыл жирлегендэ яшэуче
гражданнарныц, шул исэптэн яшь
гаилэлэрнец Ьэм яшь белгечлэрнец
торак шартларын яхшырту очен
Татарстан Республикасы муниципаль
берэмлеклэре бюджетларына федераль
бюджеттан килэ торган акчапар хисабыннан
субсидиялэр биру тэртибен раслау турында
Россия Федерациясе Хокумэтенец 2013 елныц 15 июлендэге “20142017 елларга Ьэм 2020 елга кадэрге чорда авыл территориялэрен тотрыклы
устеру” федераль максатчан программасы турында” № 598 карарын Ьэм
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2014 елнын, 06
октябрендэге “2014-2017 елларга Ьэм 2020 елга кадэрге чорда авыл
территориялэрен тотрыклы устеру” федераль максатчан программасын
тормышка ашыру турында” № 724 карарын утэу максатларында боерык
бирэм:
1. Кушымтага туры китереп, 2016 елга авыл жирлегендэ яшэуче
гражданнарныц, шул исэптэн яшь гаилэлэрнец Ьэм яшь белгечлэрнец торак
шартларын
яхшырту
ечен
Татарстан
Республикасы
муниципаль
берэмлеклэре бюджетларына федераль бюджеттан килэ торган акчалар
хисабыннан субсидиялэр биру тэртибен расларга.
2. Олеге боерык утэлешен тикшереп тору буенча министрныц беренче
урынбасары Н.Л. Титовны жаваплы итеп билгелэргэ.
Татарстан Республикасы Премьер-министры
урынбасары - министр
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2016 елга авыл жирлегендэ яшэуче гражданнарныц, шул исэптэн
яшь гаилэлэрнец Ьэм яшь белгечлэрнец торак шартларын яхшырту очен
Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэре бюджетларына федераль
бюджеттан килэ торган акчалар хисабыннан субсидиялэр биру тэртибе
1. Бу Тэртип 2016 елга авыл жирлегендэ яшэуче гражданнарныц, шул
исэптэн яшь гаилэлэрнец Иэм яшь белгечлэрнец торак шартларын яхшырту
очен Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэре бюджетларына
федераль бюджеттан килэ торган акчалар хисабыннан субсидиялэр биру
кагыйдэлэрен Ьэм шартларын билгели.
2.
Субсидиялэр
муниципаль
берэмлеклэрнец
бюджетларына
гражданнарныц, яшь гаилэлэрнец Ьэи яшь белгечлэрнец торак шартларын
яхшырту буенча чараларны тормышка ашыруга бэйле булган чыгым
хэллэрен софинанслау максатларында бирелэ.
3. Субсидиялэр муниципаль берэмлеклэрнец бюджетларына тубэндэге
шартларда бирелэ:
а) шушы тэртипнец 2 пунктында курсэтелгэн чараларны куздэ тотучы
муниципаль программаныц булуы;
б) муниципаль берэмлекнец субсидиялэр бирунец нэтижэлелек
курсэткечлэрен утэу ечен кирэкле булган кулэмнэрдэ тубэндэгелэрне жэлеп
итуе:
гражданнарныц, яшь гаилэлэрнец Ьэм яшь белгечлэрнец уз (бурычка
алган) акчалары булу - социаль тулэулэр бирелгэн очракта;
эш биручелэрнец акчалары - торак бинаныц найм шартнамэсе буенча
яшь гаилэлэргэ Ьэм яшь белгечлэргэ бирелэ торган торак тезелеше (торакны
сатып алу) буенча муниципаль берэмлеклэрнец чыгым йеклэмэлэрен
софинанслауга карата субсидиялэр бирелу очрагында;
в) Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы раслый торган
рэвешлэрдэ торак бинаныц найм шартнамэсе буенча чараларда
катнашучыларныц - социаль тулэулэрне алучыларныц Ьэм торак
алучыларныц беренчел исемлеклэре булу.
4. Муниципаль берэмлек бюджетына субсидиянец кулэме торак
бинаныц найм шартнамэсе буенча чараларда катнашучыларныц - социаль
тулэулэрне алучыларныц Ьэм торак алучыларныц беренчел исемлеклэре
нигезендэ билгелэнэ.
5. Субсидиялэр муниципаль берэмлеклэрнец бюджетларына бюджет
акчалары кергэннэн соц 10 кеннэн дэ соцга калмыйча тезелгэн килешу
нигезендэ бирелэ, алар тубэндэгелэрне куздэ тота:

а) субсидиянец кулэме Ьэм максатчан билгелэнеше турында
мэгълуматлар;
б) жирле бюджетта каралган Ьэм бюджетныкы булмаган
чыганаклардан алына торган акчаларныц кулэме турында мэгълуматлар;
в) жирле узидарэ органы (муниципаль берэмлек органы) тарафыннан
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгына
(алга таба - Министрлык) Министрлык раслый торган рэвешлэрдэ Ьэм
вакытларда торак бинаныц найм шартнамэсе буенча чараларда
катнашучыларныц - социаль тулэулэрне алучыларныц Ьэм торак
алучыларныц расланган жыелма исемлеклэрен тапшыруы турында йоклэмэ;
г) субсидияне бирунец нэтижэлелек курсэткечлэренец мэгънэсе;
д) жирле узидарэ органыныц (муниципаль берэмлек органыныц)
тубэндэгелэрне тапшыру йоклэмэсе:
Федераль дэулэт статистика хезмэте раслый торган федераль
статистика кузэтуе рэвешендэ гражданнарныц, яшь гаилэлэрнец Ьэм яшь
белгечлэрнец торак шартларын яхшырту буенча чараларны тормышка ашыру
барышы турында белешмэлэрне;
финанс ягыннан тээмин иту чыганагы булып субсидия санала торган
муниципаль берэмлек бюджеты чыгымнары турында Министрлык
тарафыннан раслана торган вакытта Ьэм рэвештэ хисапларны;
е) якларныц килепгуе буенча билгелэнэ торган шартлар.
Субсидияне бирудэн баш тарту очен тубэндэгелэр нигез булып тора:
бюджет йоклэмэлэре лимиты булмау;
торак бинаныц найм шартнамэсе буенча чараларда катнашучыларныц социаль тулэулэрне алучыларныц Ьэм торак алучыларныц беренчел
исемлеклэре булмау.
6. Килепгунец рэвеше Министрлык тарафыннан раслана.
7. Министрлык бюджет акчаларын теп булуче булып санала Ьэм
Министрлыкка бюджет йеклэмэлэре лимитлары чиклэрендэ билгелэнгэн
тэртиптэ 10 эш кене дэвамында Федераль казначылыкныц Татарстан
Республикасы буенча идарэсендэ ачылган узенец лицевой счетыннан
муниципаль районнарныц башкарма комитетларыныц лицевой счетларына
акчаларны кучерэ.
8. Субсидиялэрдэн файдалану нэтижэлелеге ел саен Министрлык
тарафыннан
субсидиялэрне
биру
буенча
тубэндэге
нэтижэлелек
курсэткечлэре нигезендэ бэялэнэ:
а) 2014-2017 елларга Ьэм 2020 елга кадэрге чорда авыл
территориялэрен тотрыклы устеру” федераль максатчан программасы (алга
таба - Программа) кысаларында торак кертунец (сатып алуныц) гомуми
кулэме;
б) Программа кысаларында яшь гаилэлэр Ьэм яшь белгечлэр ечен торак
керту (сатып алу) кулэме;
в) Программа кысаларында торак шартларын яхшыртучы гаилэлэрнец
гомуми саны;

г)
Программа кысаларында торак шартларын яхшырткан яшь
гаилэлэрнец Ьэм яшь белгечлэрнец гомуми саны.
9. Агымдагы финанс елында файдаланылмаган субсидиялэр
субсидиялэрне биргэн елдан соц килуче елныц 1 декабренэ кадэр федераль
бюджет кеременэ кайтарып бирелергэ тиеш.
Министрлыкныц агымдагы
финанс елында файдаланылмаган
субсидиялэргэ мохтажлык булу турындагы карары нигезендэ курсэтелгэн
субсидиялэрнец калган елешеннэн артып китмэгэн кулэмдэге акчалар
чираттагы финанс елында элек алар бирелгэн муниципаль берэмлек
бюджеты кеременэ, муниципаль берэмлек бюджетыныц курсэтелгэн
субсидиялэрне биру максатларына ярашлы булган чыгымнарын финанс
ягыннан тээмин иту ечен кайтарып бирелергэ мемкин.
Эгэр дэ субсидиялэрнец калган елеше Россия Федерациясе бюджеты
кеременэ кучерелмэгэн очракта, курсэтелгэн акчалар Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы билгели торган тэртиптэ Россия Федерациясе
бюджеты кеременэ тулэттерелергэ тиешле була.
10. Шушы Тэртипнец 9 пунктында курсэтелгэн акчаларны федераль
бюджет кеременэ ирекле кайтарып бирудэн баш тарткан очракта, алар
законнар нигезендэ мэжбури тулэттерелергэ тиешле була.
11. Министрлык Ьэм дэулэт (муниципаль) финанс контрольлеге
органнары муниципаль берэмлеклэргэ субсидиялэр биру шартларын,
максатларын Ьэм тэртибен утэуне закон нигезендэ билгелэнгэн тэртиптэ
тикшерэ.
12. Министрлыкка тапшырыла торган белешмэлэрнец дереслеге,
бюджет акчаларыннан максатчан Ьэм нэтижэле файдалану ечен жирле
узидарэ органнары (муниципаль берэмлек органнары) жаваплы итеп
билгелэнэ.
13.
Субсидиялэр,
аннан
максатчан
билгелэнеше
буенча
файдаланылмаган очракта, Россия Федерациясенец бюджет законнары
нигезендэ федераль бюджет кеременэ тулэттерелергэ тиешле була.
14. Бюджет акчаларыннан максатчан файдалануга Министрлык
контрольлек итэ.

