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Социаль əһəмияткə ия эшчəнлекне гамəлгə ашыручы пенсионерларның, 
ветераннарның һəм инвалидларның җəмəгать оешмалары чыгымнарын 

финанслар белəн тəэмин итүгə (каплауга) 
Татарстан Республикасы  Сарман муниципаль районының 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль берəмлеге 

бюджеты акчасы исəбеннəн субсидиялəр бирү тəртибе. 
 
 1. Əлеге Тəртип Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендə 
эшлəнгəн, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы нигезендə Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетыннан пенсионерларның, 
ветераннарның һəм инвалидларның иҗтимагый оешмалары тарафыннан 
социаль əһəмияткə ия эшчəнлек алып баруга бəйле чыгымнарны финанслар 
белəн тəэмин итүгə (каплауга) субсидиялəр бирү механизмын билгели       
(алга таба-субсидия). 
 2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы территориясендə теркəлгəн пенсионерлар, ветераннар 
һəм инвалидлар иҗтимагый оешмалары (алга таба - иҗтимагый оешмалар), 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы территориясендə социаль яклау, социаль хезмəт 
күрсəтү, шул исəптəн сəламəт яшəү рəвешен формалаштыруга юнəлдерелгəн 
социаль əһəмиятле эшчəнлекне гамəлгə ашырганда иҗтимагый оешмалар 
чыгымнарын финанс белəн тəэмин итү (каплау) максатларында, актив 
тормыш позициясен яклау (алга таба - чыгымнарны финанс белəн тəэмин 
итү, чыгымнарны каплау) максатларында, субсидия, Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
территориясендə теркəлгəн пенсионерлар, ветераннар һəм инвалидлар 
иҗтимагый оешмаларына (алга таба - иҗтимагый оешмалар) Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы башкарма комитеты карары нигезендə Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районы Финанс бюджет палатасы 
тарафыннан бирелə. 
 Субсидия булган чыгымнарны финанс белəн тəэмин итү (каплау) 
чыганагы булган чыгымнар юнəлешлəренə керə: 
 пенсионерларның, ветераннарның һəм инвалидларның тормыш 
сыйфатын яхшырту һəм аларның иҗтимагый оешмалар үткəрə торган 
чараларда катнашу өчен шартлар тудыру; 
 иҗтимагый файдалы программаларны тормышка ашыру; 
 конференциялəр, пленумнар, президиумнар, семинарлар үткəрү; 



 Дəүлəт бəйрəм көннəренə, юбилей даталарына, Россия, Татарстан 
Республикасы, Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогының истəлекле вакыйгаларына багышланган чаралар үткəрү; 
 пенсионерларның, ветераннарның һəм инвалидларның тарихи һəм 
юбилей даталарына, шул исəптəн хəрби хəрəкəтлəрдə катнашучыларга, 
ЧАЭСНЫ ликвидациялəүдə катнашучыларга һəм аларның гаилəлəренə, сəяси 
репрессия корбаннарына һəм аларның гаилəлəренə, Сарман муниципаль 
районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогында туып-үскəн күренекле һəм 
данлыклы даталарга багышланган чаралар үткəрү; 
 гражданнарның аз керемле һəм социаль якланмаган категориялəренə 
ярдəм итү; 
 иҗтимагый инициативаларга, иҗтимагый хəрəкəт проектларына ярдəм 
итү. 
 Социаль əһəмиятле эшчəнлекне гамəлгə ашыру өчен субсидия булган 
финанс белəн тəэмин итү (каплау) чыганагы булган иҗтимагый оешмалар 
чыгымнары исемлеге үз эченə ала: 
 социаль əһəмияткə ия эшчəнлекне гамəлгə ашыруга турыдан-туры 
бəйле хезмəткəрлəрнең хезмəт өчен түлəү чыгымнары; 
 биналарны, биналарны карап тотуга, аларны агымдагы һəм капиталь 
ремонтлауга чыгымнар; 
 чараларны үткəрүне техник тəэмин итү буенча хезмəт күрсəтүлəр өчен 
түлəү чыгымнары (шул исəптəн монтаж-демонтаж хезмəтлəре, инженер-
техник хезмəт күрсəтүлəр чыгымнары)); 
 социаль əһəмияткə ия эшчəнлекне гамəлгə ашыру өчен кирəкле 
бүлəклəр, товарлар, эшлəнмəлəр, материаллар һəм җиһазлар сатып алу 
чыгымнары; 
 транспорт хезмəтлəре һəм командировка чыгымнары; 
 матди ярдəм күрсəтү белəн бəйле чыгымнар; (дəвалану, күмү, 
йортларны, хуҗалык корылмаларын ремонтлау, янгыннан зыян күрүчелəргə 
ярдəм итү ) 
 территориялəрне, биналарны һəм башка мəйданчыкларны, шул исəптəн 
социаль əһəмиятле эшчəнлекне гамəлгə ашыру өчен кирəкле җиһазларны һəм 
программа белəн тəэмин итүне арендалау килешүлəрендə каралган 
чыгымнар; 
 социаль əһəмиятле чаралар үткəрү өчен җəлеп ителгəн белгечлəр белəн 
чит оешмалар һəм гражданлык-хокукый килешүлəр белəн каралган 
чыгымнар; 
 3. Субсидия бирү тиешле финанс елына һəм план чорына Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил ш. т. п.» муниципаль 
бюджет ассигнованиелəре күлəме һəм тиешле финанс елына билгелəнгəн 
тəртиптə расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының 
«Җəлил ш. т. п.» Башкарма комитетына бюджет йөклəмəлəре лимитлары 
чиклəрендə əлеге Тəртипнең 2 пунктында каралган максатларга кварталга бер 
тапкыр гамəлгə ашырыла. 



 4. Аларга субсидиялəр бирү өчен иҗтимагый оешмаларны сайлап алу 
критерийлары булып тора: 
 Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы территориясендə социаль əһəмияткə ия эшчəнлек алып 
бару Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогында бөтенроссия иҗтимагый оешмасының иҗтимагый 
оешмасы яисə структур бүлекчəсе рəвешендə юридик зат буларак теркəлү 
датасын кимендə биш ел гамəлгə ашыру; 
 иҗтимагый оешмада социаль əһəмиятле эшчəнлекне гамəлгə ашыру 
өчен матди-техник һəм кадрлар ресурслары булу. 
 Субсидия алучылар арасында субсидия бирү турында килешү төзү 
планлаштырыла торган айга кадəрге айның беренче санына иҗтимагый 
оешмалар була алмый: 
 үзгəртеп кору, бетерү, банкротлык процессында; 
 чит ил юридик затлары, шулай ук устав (склад) капиталында Россия 
Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган Дəүлəт яки 
территория теркəлгəн чит ил юридик затларының финанс операциялəре 
(офшор зоналары) уздырганда мəгълүмат ачуны һəм бирүне күздə тотмаган 
дəүлəтлəрнең һəм территориялəрнең исемлегенə кертелгəн өлеше шундый 
юридик затларга карата финанс операциялəре (офшор зоналары) мондый 
юридик затларга карата мəгълүмат ачуны һəм бирүне күздə тотмаган 
дəүлəтлəрнең һəм территориялəрнең исемлегенə кертелгəн; 
 əлеге Тəртипнең 2 пунктында күрсəтелгəн максатларга башка норматив 
хокукый актлар нигезендə Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы муниципаль берəмлеге бюджетыннан акча алучылар 
булып торалар; 
 салымнар һəм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендə түлəнергə тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнəре, 
пенялар, штрафлар түлəү буенча үтəлмəгəн бурычлы; 
 Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы муниципаль берəмлеге бюджетына субсидиялəр, 
бюджет инвестициялəрен, шул исəптəн башка хокукый актлар нигезендə 
бирелгəн акчаларны кире кайтару буенча кичектерелгəн бурыч һəм Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы муниципаль берəмлеге бюджеты каршында бүтəн кичектерелгəн 
бурыч бар. 
 5. Субсидия алу өчен җəмəгать оешмалары агымдагы квартал саен 
беренче кварталның 15 числосына кадəр Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының «Җəлил ш. т. п.» Башкарма комитетына түбəндəге 
документларны теркəп гариза бирəлəр: 
 тиешле чыгымнар күлəмен нигезлəү белəн субсидиялəр күлəмен 
исəплəү; 
 иҗтимагый оешманың гамəлгə кую документлары, шулай ук гариза 
кабул итүче раслаган барлык үзгəрешлəр һəм өстəмəлəр кертү турындагы 
документлар күчермəлəре; 



 оешманың дəүлəт теркəве турында таныклык күчермəлəре яисə юридик 
затларның бердəм дəүлəт реестры язу битенең күчермəлəре; 
 агымдагы елда (яки квартал) төп чаралар турында чарада 
катнашучылар санын күрсəтеп мəгълүмат; 
 иҗтимагый оешманың керемнəре һəм чыгымнары сметасының 
расланган күчермəлəре; 
 заверенной күчермəлəре бухгалтерлык балансын өчен алдагы финанс 
елына; 
 салымнар һəм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендə түлəнергə тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнəре, 
пенялар, штрафлар түлəү буенча иҗтимагый оешмада үтəлмəгəн бурыч 
турында салым органы белешмəсе; 
 иҗтимагый оешманың җитəкчесе һəм баш бухгалтеры Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы муниципаль берəмлеге бюджетыннан əлеге Тəртипнең 2 пунктында 
күрсəтелгəн максатларга Татарстан Республикасының башка норматив 
хокукый актлары нигезендə акча алучы булмавын раслый торган белешмə; 
 чараны оештыру һəм үткəрү өчен чыгымнар сметалары; 
 6. Субсидия бирүгə гаризалар теркəү аларны бирелгəн көннəн алып бер 
эш көне эчендə гамəлгə ашырыла. 
 Субсидия бирүгə гаризаларны теркəүдəн баш тарту өчен нигез булып 
əлеге Тəртипнең 2 пунктында каралган максатларга бюджет 
ассигнованиелəре булмау тора. 
 7. Субсидия бирүдəн баш тарту өчен нигез булып тора: 
 иҗтимагый оешманың əлеге Тəртипнең 4 пунктында күрсəтелгəн 
критерийларга һəм талəплəргə туры килмəве; 
 оешма тарафыннан əлеге Тəртипнең 5 пунктында күрсəтелгəн 
гаризадагы мəгълүматның дөрес булмавы; 
 8. Субсидия бирү яки субсидия бирүдəн баш тарту турындагы карарны 
Сарман муниципаль районының «Җəлил ш.т. п.» Башкарма комитеты 
субсидия бирү өчен гариза теркəгəн көннəн алып 5 эш көне эчендə кабул итə. 
 Өч эш көне дəвамында Башкарма комитет, субсидия алучы арасында 
субсидия бирү турында килешү имзалана. 
 9. Килешүдə субсидия күлəме, аның максатчан билгелəнеше, субсидия 
бирү сроклары һəм шартлары, субсидия алучылар тарафыннан 
субсидиялəрдəн файдалану турында хисап бирү тəртибе, сроклары һəм 
формасы, тикшерүне гамəлгə ашыру, субсидия кире кайтару очраклары, 
агымдагы финанс елында субсидия калдыкларын кире кайтару турындагы 
нигезлəмə, субсидиялəрне (субсидия калдыгын) кире кайтару тəртибе һəм 
сроклары, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил 
ш. т. п.» Башкарма комитеты тарафыннан гамəлгə ашыруга субсидиялəр 
алучыларның ризалыгы карала, субсидия алучылар тарафыннан субсидия 
бирү шартларын, максатларын, тəртибен үтəүне тикшерү буенча муниципаль 
финанс контроле органнары тарафыннан, килешү шартларын бозган һəм 



субсидия алучылар тарафыннан бюджетка субсидиялəр кайтаруны күздə 
тоткан шартнамə шартларын үтəмəгəн өчен җаваплылык каралган. 
 10. Чыгымнарны финанс белəн тəэмин итүгə (каплауга) бирелə торган 
субсидия күлəме иҗтимагый оешмалар тарафыннан гаризалар составында 
нигезлəнə субсидия күлəме нигезендə социаль əһəмияткə ия эшчəнлекнең 
аерым төрлəрен гамəлгə ашырганда Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районының «Җəлил ш.т. п.» Башкарма комитеты тарафыннан 
билгелəнə. 
 11. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының         
«Җəлил ш.т. п.»  башкарма комитеты, эш көннəрендə исəплəнгəн 3 көнлек 
срокта, субсидия бирү турында шартнамə яклар тарафыннан имзаланган 
көннəн башлап, субсидия алучының Россия кредит оешмасында ачылган 
исəп-хисап счетына акча күчерə. 
 12. Субсидия алучы ФБПда, Татарстан Республикасы МР Башкарма 
комитеты килешүдə каралган тəртип, сроклар һəм форма нигезендə 
субсидиялəрдəн файдалану турында хисап тапшыра. 
 13. Бирелгəн субсидиялəр Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 
районының «Җəлил ш. т. п.» муниципаль берəмлеге бюджеты кеременə 
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының "Җəлил ш. т. п." 
муниципаль берəмлеге бюджеты кеременə Татарстан Республикасы СМР 
ФБП (башкарма комитеты) тиешле талəплəрне алган көннəн соң эш 
көннəрендə исəплəнгəн 30 көн эчендə кире кайтарылырга тиеш: 
 субсидия алу өчен дөрес булмаган мəгълүматлар һəм документлар 
тапшыру, субсидия биргəндə билгелəнгəн башка шартларны бозу фактларын 
ачыклау - тулы күлəмдə; 
 субсидия средстволарын максаттан тыш куллануны ачыклау буенча - 
максатчан билгелəнеше буенча файдаланылмаган күлəмдə. 
 15. Субсидия алучы тарафыннан максатчан файдалануны контрольдə 
тоту Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Финанс-
бюджет палатасы тарафыннан гамəлгə ашырыла. 


