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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге
бюджетыннан физик затларга сөт җитештерү һәм сату буенча шәхси ярдәмче
хуҗалыкларда чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирү турындагы
нигезләмәне раслау хакында
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78нче статьясы, Югары Ослан
муниципаль районы Макыл авыл җирлеге Уставы нигезендә,
КАРАР БИРӘМ:
1. Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге бюджетыннан
физик затларга сөт җитештерү һәм сату буенча шәхси ярдәмче хуҗалыкларда
чыгымнарның бер өлешен каплау өчен субсидияләр бирү турында Нигезләмәне
расларга
2. Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында халыкка
җиткерергә һәм Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе:

Л. Р. Цветкова

Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге Башкарма
комитетының 2020нче елның
3нче декабреннән 37нче номерлы
карарына
1нче кушымта
Макыл авыл җирлеге бюджетыннан физик затларга сөт җитештерү һәм сату буенча
шәхси ярдәмче хуҗалыкларда чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирү
турында Нигезләмә
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге Нигезләмә Макыл авыл җирлеге бюджетыннан сөт җитештерү һәм
сату буенча шәхси ярдәмче хуҗалыкларның чыгымнарының бер өлешен каплау өчен
субсидияләр бирү тәртибен регламентлый, субсидия алу хокукына ия булган физик
затларны сайлап алу критерийларын, субсидияләр бирү максатларын һәм
шартларын, шулай ук аларны биргәндә билгеләнгән шартлар бозылган очракта
субсидияләрне кире кайтару тәртибен билгели.
1.2. Физик затларга субсидияләр бирү Макыл авыл җирлеге Советы карарында
каралган Макыл авыл җирлеге бюджеты акчалары исәбеннән, җыелма бюджет
язмасы нигезендә һәм Макыл авыл җирлеге вәкаләтләре кысаларында чыгым
йөкләмәләре лимитлары чикләрендә гамәлгә ашырыла.
1.3. Субсидияләр бирүгә юнәлтелгән бюджет акчаларын баш бүлүче-Макыл
авыл җирлеге Башкарма комитеты.
2. Субсидия алу хокукына ия физик затларны сайлап алу критерийлары
2.1. Физик затларга субсидияләр шәхси саву аппаратлары сатып алу өчен сөт
җитештерү һәм сату белән бәйле чыгымнарны яки алынмаган керемне каплау
максатларында түләүсез һәм кире кайтарылмый торган нигездә бирелә.
2.2 Шәхси ярдәмче хуҗалыкта (алга таба – шәхси ярдәмче хуҗалыкларда) 3 һәм
аннан да күбрәк сыеры булган физик затларга шәхси саву аппаратлары сатып алуга
чыгымнар өлешен каплауга субсидияләр бирелә.
Субсидия әлеге Нигезләмә таләпләренә туры килә торган физик затка 20000 сум
күләмендә бирелә.
2.3. Физик затларга субсидия алу өчен Макыл авыл җирлеге Башкарма
комитетына түбәндәге документларны тапшырырга кирәк:
1) субсидия бирү турында гариза;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мәгълүматлары, яшәү урыны
турында белешмәләр, элемтә өчен телефон номеры;
3) субсидия алучы исеменнән гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен затның
вәкаләтләрен раслый торган документ;
4) салым органында салым түләүче сыйфатында салым исәбенә кую турында
таныклык;
5) банк реквизитлары.
2.4. Субсидияләр алу хокукына ия физик затларга субсидияләр бирү очрагында
баш тартырга мөмкин:
1) үзе турында ялган мәгълүматлар;

2) кирәкле документларның тулы исемлеген бирү;
3) әлеге Нигезләмә белән билгеләнгән сайлап алу критерийларына туры килмәү.
3. Физик затларга субсидияләр бирү максатлары һәм шартлары.
3.1. Субсидия бирүнең максаты-шәхси ярдәмче хуҗалыкта сыерларның баш
санын, бозауларны һәм сөт җитештерүне саклап калу.
3.2. Субсидияләр Башкарма комитетның килешү (килешү) төзү шарты белән
субсидия бирү турында карары нигезендә бирелә, анда Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы законнары һәм Вахитов авыл җирлегенең норматив хокукый
актлары белән билгеләнергә тиеш:
1) субсидия күләме, сроклары, шулай ук аны бирүнең конкрет максаты;
2) бирелгән субсидия хисабына башкарылган чыгымнарны каплаган очракта,
субсидияләрдән максатчан файдалану буенча физик затларның йөкләмәләретоварлар сатып алу, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтүне раслау йөкләмәсе;
3) субсидия алучы тарафыннан билгеләнгән шартларны үтәү нәтиҗәләре
турында мәгълүмат бирү йөкләмәсе;
4) максатчан билгеләнеше буенча файдаланылмаган субсидия акчаларының
тулы суммасын кире кайтару буенча физик зат йөкләмәләре;
5) яклар килешү шартларын үтәмәгән өчен җаваплылык.
3.3. Субсидияләр биргәндә Макыл авыл җирлегенең норматив-хокукый актлары
белән билгеләнә торган башка шартлар кулланыла ала.
4. Физик затларга Макыл авыл җирлеге бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибе
4.1. Субсидия бирү өчен физик затлар Макыл авыл җирлеге Башкарма
комитетына әлеге Нигезләмәнең 2.3нче пунктында күрсәтелгән документларны
кушып гариза тапшыралар.
4.2. Башкарма комитет гариза теркәлгән көннән алып 5 эш көне эчендә субсидия
алу хокукына ия булучыларны сайлап алу комиссиясен (алга таба - комиссия) төзи.
4.3. Комиссия кергән документларны булдырганнан соң 5 эш көне эчендә карый
һәм субсидия бирү турында бәяләмә чыгара, йә сәбәпләрен күрсәтеп, субсидия
бирүдән баш тарту турында.
4.4. Комиссия уңай бәяләмә алган очракта, ул чыгарылганнан соң 3 эш көне
эчендә Башкарма комитет субсидия бирү турында Карар Чыгара. Макыл авыл
җирлеге башкарма комитеты карары басылганнан соң 3 эш көне эчендә авыл җирлеге
башкарма комитеты һәм физик зат арасында субсидия бирү турында килешү төзелә.
4.5. Субсидияләр бирү җыелма бюджет язмасы нигезендә бюджет
ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә гамәлгә
ашырыла.
4.6. Субсидияләр Макыл авыл җирлеге бюджетыннан физик затларга
субсидияләр бирү максатлары һәм шартлары нигезендә физик затлар белән
шартнамәләр төзү шартларында һәм әлеге Нигезләмә нигезендә гамәлгә ашырыла.
4.7. Баш бүлүче бюджет ассигнованиеләре, бюджет йөкләмәләре лимитлары
һәм финанслауның иң чик күләмнәре чикләрендә төзелгән шартнамәләр нигезендә
кредит оешмаларында ачылган физик затлар счетларына субсидияләр күчерүне
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашыра.
4.8. Субсидия алу турындагы операцияләр Россия Федерациясе һәм Татарстан
Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә чагыла.
4.9. Физик затлар баш бүлүчегә килешүдә билгеләнгән тәртиптә субсидияләрдән
файдалану турында хисап-фактура, ведомство, исәп-хисап тапшыралар.

4.10. Макыл авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе килешү шартларын
үтәүне, шулай ук килешү шартларын бозган очракта, авыл җирлеге бюджетына
субсидияләрне кире кайтаруны контрольдә тота.
5. Аларны биргәндә билгеләнгән шартлар бозылган очракта субсидияләрне
кире кайтару тәртибе
5.1. Физик зат адресына акчаларны максатсыз файдалану фактын баш бүлүче
билгеләгән очракта, мондый факт билгеләнгәннән соң 3 эш көне эчендә субсидияне
кире кайтару турында хәбәрнамә (алга таба - хәбәрнамә) җибәрелә.
5.2. Физик зат, хәбәрнамәне алганнан соң, 1 ай эчендә Макыл авыл җирлеге
бюджетына тиешле керем коды буенча максатчан билгеләнмәгән барлык
субсидияләрне кире кайтарырга тиеш.
5.3. Кире кайтарылмаган субсидияләр баш бүлүче тарафыннан законнар һәм
төзелгән килешүләр (килешүләр) шартлары нигезендә түләттерелергә тиеш.
5.4. Субсидия алучылар тарафыннан Югары Ослан муниципаль районы Макыл
авыл җирлеге Башкарма комитетының Татарстан Республикасы Финанс
министрлыгының Казначылык Департаментының территориаль бүлегендә ачылган
шәхси счетына субсидия алу юлы белән кире кайтарыла.
Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе:

Л. Р. Цветкова

