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КАРАР   

       29.08.2018                                                                                               № 763 

  

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ераклыкта  

урнашкан һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче 

чиратта кирәкле товарлар китерүгә бәйле чыгымнарның 

берөлешен каплау өчен Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе 

оешмаларына субсидияләр бирү Тәртибен раслау  

турында 

  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы составына керүче авыл халкын  2003 елның 6 октябрендәге 

131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы  Федераль законның 15 маддәсе  нигезендә сәүдә 

хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру буенча Россия Федерациясе 

Бюджет кодексының 78 маддәсе нигезендә,   “Татарстан Республикасының  Кама 

Тамагы муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә бюджет процессы 

турындагы  Нигезләмәнең 7 маддәсенең 9 пункты, 2017 елның 20 ноябрендәге 

“Кулланучылар кооперациясе оешмаларының беренче чиратта кирәкле 

товарларны Татарстан Республикасы район үзәкләреннән 11 километр ераклыкта 

һәм аз халык яши торган авыл пунктларына китерүгә бәйле чыгымнарының бер 

өлешен каплауга Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләре бюджетларына башка бюджетара трансфертлар бирү 

Тәртибен раслау турында”гы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

887 нче Карары, 2017 елның 31 октябрендәге 2854-р номерлы Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының Күрсәтмәсе белән Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 



 

1.  “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 4 декабрендәге 1128 номерлы Карары белән 

расланган “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы”  муниципаль берәмлегеннән 11 

километр ераклыкта һәм аз халыклы авыл пунктларына  иң кирәкле 

товарларны    китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Кама 

Тамагы муниципаль районы бюджетыннан, әлеге Карарның 1 нче кушымтасы 

нигезендә, яңа редакциядә субсидияләр бирү Тәртибен расларга. 

   Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2018 елның 4 декабрендәге 1128 номерлы Карары белән 

расланган “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы”  муниципаль берәмлегеннән 11 

чакрым ераклыктагы  һәм аз халыклы авыл пунктларына иң кирәкле 

товарларны      китерү белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Кама 

Тамагы муниципаль районы бюджетыннан,  әлеге Карарның 1 нче кушымтасы 

нигезендә, яңа редакциядә субсидияләр бирү буенча комиссия составы 

расларга. 

  

3. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының “Интернет”  мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

  

4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад 

мәсьәләләре буенча урынбасары М. Х. Хабибуллока  йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                                  Р. В. Михеев 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

        2018 елның 29 августындагы 

                                                                                           Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль 

                                                                                      районы Башкарма  

комитетының   763 номерлы 

                                                                                         Карарына 1 номерлы кушымта 

                                                                                             

                                                                                             

  

  

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ераклыкта 

һәм халык яши торган авыл пунктларына иң кирәкле товарларны китерүгә       

бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Кама Тамагы муниципаль  

районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе оешмаларына  

субсидияләр бирү Тәртибе 

 

  

1. Әлеге Тәртип “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән   11 

чакрым ераклыкта һәм аз халыклы авыл пунктларына иң кирәкле товарларны  

китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджетыннан субсидияләр (алга таба-субсидияләр) бирү максатларын, 

шартларын билгели. 

 

 2. Субсидияләр “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы”муниципаль берәмлегеннән 11 км 

ераклыкта урнашкан   аз халыклы авыл пунктларына (1 нче кушымта) беренче 

чиратта кирәк булган товарларны илтеп бирүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен 

каплау максатларында кулланучылар кооперациясе оешмаларына (алга таба - 

субсидияләр алучылар) бирелә. 

 

 3. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ераклыкта 

һәм халык саны аз булган авыл пунктларына беренче чиратта кирәк булган 

товарларны субсидия алучы тарафыннан илтеп бирү белән бәйле ягулык-майлау 

материалларына киткән транспорт чыгымнары капланырга тиеш. 

  

4. Субсидияләр субсидия алучыларга түбәндәге шартларны үтәгәндә бирелә: 

- субсидия алучы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә теркәлгән юридик зат булып тора; 

- субсидия алучы милкендә булган, беренче чиратта кирәк булган товарларны 

илтеп җиткерү өчен, транспорт чарасы алучыда субсидияләр булу; 



- “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының  Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 километр ераклыкта 

урнашкан   аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар 

китерүне гамәлгә ашыру”; 

 - субсидия алучының салымнар һәм җыемнар турындагы Россия 

Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, 

иминият взнослары, пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурычы булмаска 

тиеш; 

  

 - субсидия алучының Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына 

кире кайтару буенча срогы чыккан бурычы булмаска тиеш, аның нигезендә 

хокукый акт, субсидияләр, бюджет инвестицияләре бирү планлаштырыла, шул 

исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелә торган субсидияләр һәм Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджеты каршында түләнмәгән бүтән бурычы 

булмаса тиеш, шулардан чыгып, хокукый акт нигезендә субсидияләр бирү 

планлаштырыла; 

  

субсидия алучы - юридик зат үзгәртеп кору, ликвидация, банкротлык 

процессында булырга тиеш түгел, ә субсидия алучы - шәхси эшмәкәр буларак 

эшчәнлекне туктатырга тиеш түгел; 

  

- субсидия алучы чит ил юридик заты, шулай ук устав (склад) капиталында 

Россия юридик заты булырга тиеш түгел, аның теркәлү урыны булып Россия 

Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган дәүләт яисә 

территория торган чит ил юридик затының катнашу өлеше салым салуның 

ташламалы салым режимы бирә торган һәм (яисә) финанс операцияләре (офшор 

зоналары) уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләт 

һәм территорияләрнең исемлеге тора, тулаем алганда 50 проценттан артып китә; 

  

- субсидия алучы Россия Федерациясе бюджет системасының хокукый акт 

нигезендә, башка норматив хокукый актлар яки муниципаль хокукый актлар 

нигезендә әлеге Тәртиптә күрсәтелгән максатларга субсидияләр бирү 

планлаштырыла торган  бюджетыннан акча алырга тиеш түгел. 

  

3. Субсидияләр тиешле елга һәм план чорына Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре һәм 

билгеләнгән тәртиптә бюджет акчаларын баш бүлүчегә-Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетына (алга таба – Башкарма 

комитет) әлеге Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән максатларга җиткерелгән 

бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бирелә. 

  

5. Субсидияләр күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә: 

  

     
      (        )  

   
   



 

монда: 

С – судсидияләр  күләме, сумнарда;  

Р ‒ “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама 

Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым 

ераклыкта һәм халык аз яши торган авыл пунктларына беренче чиратта 

кулланылган транспорт чараларының узышы планлаштырыла торган транспорт 

чаралары саныннан чыгып исәпләнә, километрларда; 

 

 Н ‒ Россия Федерациясе Транспорт Министрлыгының 2008 елның 14 

мартындагы АМ-23-р номерлы  ““Автомобиль транспортында ягулык һәм майлау 

материалларын тоту нормалары” дигән методик рекомендацияләрне гамәлгә 

кертү турында”гы боерыгы нигезендә ягулыкны тотуның база нормасы 100 

километрга литр тәшкил итә; 

 К1 ‒ Россия Федерациясе Транспорт Министрлыгының 2008 елның 14 

мартындагы АМ-23-р номерлы ““Автомобиль транспортында ягулык һәм майлау 

материалларын тоту нормалары” методик рекомендацияләрен гамәлгә кертү 

турында”гы  боерыгы нигезендә елның кышкы вакытында автотранспорт эше 

өчен ягулык тотуның база нормасын арттыру коэффициенты, процентларда; 

 

Ц ‒ субсидияләр бүлгән вакытта, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районында ягулык-майлау материалларына 1 литр өчен базар бәясе, 

сумнарда.  

 

 6. Субсидияләр алу өчен субсидия алучылар Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетына түбәндәге документларны 

тапшыралар: 

  

- түләү реквизитларын күрсәтеп субсидияләр бирү турында гариза; 

- гамәлгә кую документлары күчермәләрен; 

- кулланучылар кооперациясен оештыру җитәкчесе вәкаләтләрен раслаучы 

документ күчермәсен; 

 

 - Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм кулланучылар кооперациясен оешмасы арасында “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының  Кама Тамагы шәһәр 

тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ерак һәм халык саны 

аз булган авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерү буенча 

хезмәтләр күрсәтүгә килешү; 

 



 - юридик затның дәүләт теркәве турындагы таныклыгының таныкланган 

күчермәсе яки юридик затларның бердәм дәүләт реестрына язылу турындагы 

таныклыгы; 

- транспорт чарасы булуны раслаучы документлар; 

-“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама 

Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ерак 

һәм халык саны аз булган авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар 

китерүгә бәйле ягулык-майлау материалларына чыгымнарны исәпләү; 

  

- белешмә - Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан расланган форма буенча тиешле субсидияләр 

турында исәп-хисап. 

Документлар кәгазь һәм (яки) электрон формада бирелә ала. 

7. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитеты әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән документларны тапшыру 

көнендә кабул итә һәм теркәүне гамәлгә ашыра. 

  

Субсидияләр бирү яки субсидия бирүдән баш тарту турындагы Карар 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

тарафыннан субсидия бирү турындагы гаризаны кабул итү һәм теркәү көненнән 

соң эш көннәрендә исәпләнгән 15 көнлек срокта кабул ителә. 

 

 Кабул ителгән Карар нәтиҗәләре турында белдерү Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан тиешле Карар 

кабул ителгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнгән 5 көн эчендә субсидия 

алучыга язмача рәвештә җибәрелә. 

  

8. Субсидияләр бирүдән баш тарту өчен түбәндәгеләр нигез булып тора: 

- субсидия алучы тарафыннан әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән 

документларның тулы булмаган пакетын яисә әлеге Тәртипнең 6 пункты 

таләпләренә туры килми торган документларны тапшыру; 

- тапшырылган документларда дөрес булмаган мәгълүматлар булу; 

- бюджет йөкләмәләре лимитының булмавы; 

- әлеге Тәртипнең 4 пунктында каралган таләпләрне үтәмәү. 

 

 Субсидияләр бирүдән баш тарткан очракта, кабул ителгән Карар нәтиҗәләре 

турында белдерүдә баш тартуның нигезләре күрсәтелә. 

Субсидия алучы әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән документларны, 

әлеге Тәртип белән билгеләнгән таләпләрне үтәү шарты белән, субсидияләр 

бирүдән баш тарту турындагы хәбәр алынган көннән алып биш көн эчендә кабат 

тапшырырга хокуклы. 

  

9. Субсидияләр бирү Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты һәм әлеге Тәртип нигезендә субсидия алучы 

арасында субсидияләр бирү турындагы килешү нигезендә гамәлгә ашырыла.  



Субсидияләр бирү турындагы килешүдә түбәндәгеләр карала: 

- субсидияләр бирүнең максатлары, шартлары һәм тәртибе; 

- субсидияләр күләме һәм аларны күчерү вакыты; 

- субсидия биргәндә билгеләнгән шартларның үтәлешен контрольдә тотуны 

гамәлгә ашыру тәртибе; 

  

- субсидияләрдән файдалану турында хисап бирү формасы, вакыты һәм 

тәртибе; 

- килешү төзелә торган вакыт; 

- Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм контроль-хисап палатасы тарафыннан субсидия алучыларның 

субсидия бирү шартлары, максатлары һәм тәртибе үтәлешен тикшерүне гамәлгә 

ашырырга хокукы; 

- Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм контроль-хисап палатасы тарафыннан субсидия алучылар 

тарафыннан субсидия бирү шартлары, максатлары һәм тәртибен үтәүне 

тикшерүне гамәлгә ашыруга субсидия алучының ризалыгы; 

- якларның җаваплылыгы. 

 

 10. Субсидияләр Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан субсидия алучы исәп-хисап счетына субсидия 

алучыларга субсидияләр бирү турындагы  килешүдә билгеләнгән вакытка 

күчерелә. 

11. Субсидияләр максатчан характерда була һәм башка максатларда 

кулланыла алмый. 

  

12. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Контроль-хисап палатасы аларны алучыларга субсидияләр бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен мәҗбүри рәвештә тикшерә. 

 

 13. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Контроль-хисап палатасы тарафыннан субсидиясез файдалану факты ачыкланган 

очракта, субсидия алучы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты таләбе буенча алынган субсидияне Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына кайтарырга тиеш. 

 

14. Хисап финанс елында файдаланылмаган субсидия калдыгы Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына хисап елы өчен 

киләсе елның 1 февраленә кадәр кире кайтарылырга тиеш.  

 

  

 

 



 

 

 
                                                                                                         “Татарстан Республикасы Кама   

Тамагы муниципаль районының Кама 

Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлегеннән 11 чакрым ерак 

һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта 

кирәкле товарлар китерүгә бәйле чыгымнарның бер 

өлешен каплау өчен Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе 

оешмаларына субсидияләр бирү Тәртибенә  

2 нче кушымта 

  

  

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 километр ераклыкта 

урнашкан Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының ерак 

һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерүгә 

бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү турындагы 

Килешү 

 

  

Кама Тамагы штп Кама Тамагы муниципаль районы 

(килешү төзү урыны)   

 

«___» __________________ 20__ ел                № __________________________ 

(килешү төзү датасы)                                                               (килешү номеры)   

 
  
                       

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

(аңа Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

акчаларын алучы буларак Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 маддәсе 

нигезендә, алга таба “Башкарма комитет” дип аталучы бюджет йөкләмәләре 

лимитлары җиткерелде) ___________________________җитәкчесе йөзендә,  

гамәлдәге нигезендә устав һәм нигезләмә, бер яктан һәм 

______________________________________________________________________, 

(юридик зат исеме (кулланучылар кооперациясен оешмасы) 

алга таба «алучысы» дип аталучы, йөзендә 

______________________________________________________________________, 

(вазыйфаның исеме, шулай ук алучыны тәкъдим итүче затның фамилиясе, исеме, 

атасының исеме (булган очракта) яисә кулланучы кооперациясе оешмасының 

вәкаләтле затының исеме) 

гамәлдә 

__________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________, 

(юридик зат Уставының реквизитлары, Дәүләт турындагы таныклык теркәү,   

ышанычнамә) 

икенче яктан, алга таба “яклар” исемнәре белән аталучы    Россия Федерациясе 

Бюджет кодексы нигезендә, Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан 

кулланучылар кооперациясе оешмаларына беренче чиратта кирәк булган 

товарларны китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен, Кама Тамагы 

муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы муниципаль 

берәмлегеннән 11 километр ераклыкта урнашкан ерак һәм аз халыклы авыл 

пунктларына субсидияләр бирү Тәртибе, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 4 декабрендәге 1128 

номерлы Карары (алга таба-субсидияләр бирү кагыйдәләре) белән расланган әлеге 

Килешүне түбәндәгеләр турында төзеделәр: 

 

 I. Килешү Предметы 

 

1.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының “Кама 

Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 километрда 

урнашкан Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының ерак 

һәм аз халыклы авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерүгә 

бәйле чыгымнарның бер өлешен каплауга Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү әлеге Килешү предметы 

булып тора (алга таба-субсидия). 

1.2. 

 

II. Субсидияләр бирүне   

финанс белән тәэмин итү 

2.1. Субсидияләр Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Башкарма комитетына әлеге Килешү I бүлегендә күрсәтелгән максатларга 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты акчаларын 

алучыга җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары нигезендә түбәндәге 

күләмдә бирелә: 

БК коды буенча________ ________ (_____________________________) сум. 

 

III. Субсидияләр бирүнең 

шартлары һәм тәртибе 

 

3.1. Субсидияләр   субсидияләр бирү Кагыйдәләре нигезендә бирелә: 

3.1.1. әлеге килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән максатларга: 

3.1.2. субсидияләр алучыга субсидияләр бирү кагыйдәләре һәм әлеге килешү 

нигезендә субсидия бирелә торган чыгымнарның бер өлешен субсидия алучы 

җитештергән фактны раслаучы Башкарма комитетка тапшырганда. 

3.2. Субсидияләрне күчерү Россия Федерациясе Бюджет законнары 

нигезендә, субсидия алучыга   



_______________________________________________ ачылган  Алучы счѐтына 

гамәлгә ашырыла. 

  

3.2.1 Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр 

тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегенең 11 чакрым ерак һәм аз халыклы 

авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар китерүгә бәйле чыгымнарны 

каплауга субсидия күләмен исәпләү акты Башкарма комитет тарафыннан акча 

күчерүгә нигез булып тора. 

  

3.3. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Контроль-хисап палатасы субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм 

тәртибен үтәүне мәҗбүри тикшерүне үткәрәләр. 

4.4. Әлеге килешү нигезендә, алучы Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының Башкарма комитеты һәм Контроль-хисап палатасы 

субсидия алучыларның субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен 

үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыруга ризалыгын раслый. 

 

IV. Якларның Үзара Хезмәттәшлеге 

  

 4.1. Башкарма комитет түбәндәгеләрне йөкләп ала: 

4.1.1. әлеге Килешүнең III бүлеге нигезендә субсидияләр бирүне тәэмин 

итәргә; 

4.1.2. Алучы тарафыннан әлеге килешүнең 3.1 пунктларында күрсәтелгән 

документларны алучыдан алган көннән алып 15 эш көне эчендә тикшерүне 

гамәлгә ашырырга; 

4.1.3. әлеге Килешүнең 3.2 пункты нигезендә күрсәтелгән Алучы счетына 

субсидияләр күчерүне тәэмин итәргә; 

4.1.4. субсидия бирү кагыйдәләре һәм әлеге Килешү белән билгеләнгән 

субсидияләр бирү тәртибен, максатларының һәм шартларының планлы һәм (яки) 

планнан тыш тикшерүләрне үткәрү юлы белән үтәлешен контрольдә тотуны 

гамәлгә ашырырга: 

4.1.4.1. Башкарма комитет запросы буенча Алучы тарафыннан тәкъдим 

ителгән документлар; 

  

 4.1.5. Башкарма комитет тарафыннан билгеләү яисә дәүләт (муниципаль) 

финанс контроле органыннан субсидия бирү кагыйдәләре һәм әлеге килешү 

нигезендә каралган субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу 

турында мәгълүмат алу очрагында, шул исәптән әлеге килешү нигезендә Алучыга 

тапшырылган документларда күрсәтелмәгән белешмәләр күрсәтелгән очракта, 

Алучыдан Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына 

күрсәтелгән таләптә билгеләнгән срокта субсидияләрне кире кайтаруны таләп итү 

җибәрергә; 

  



4.1.6. Алучы тарафыннан җибәрелгән тәкъдимнәрне, документларны һәм 

башка мәгълүматны, шул исәптән әлеге Килешүнең 4.4.1 пункты нигезендә, 

аларны алган көннән алып 5 эш көне эчендә карарга һәм  кабул ителгән карар 

турында (кирәк булганда)Алучыга хәбәр итәргә; 

4.1.7. Россия Федерациясе бюджет законнары һәм субсидияләр бирү 

Кагыйдәләре нигезендә башка йөкләмәләрне үтәргә. 

4.2. Башкарма комитет хокуклы: 

4.2.1. Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән яисә дәүләт (муниципаль) 

финанс контроле органыннан мәгълүмат алган очракта, субсидияләр бирүне   

Алучы тарафыннан башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен, максатларын 

һәм шартларын бозган очракта, шул исәптән әлеге килешү нигезендә Алучы 

тарафыннан тапшырылган документларда күрсәтелмәгән белешмәләрне 

күрсәтелгән әлеге хокук бозуларны,   җитешсезлекләрне бетергәнчегә кадәр, 

мәҗбүри рәвештә    субсидия бирү турында карар кабул ителгән көннән________  

туктатып торырга; 

  

 4.2.2. әлеге килешүнең 4.1.6 пункты нигезендә Алучыга субсидия бирү 

тәртибен, максатларын һәм шартларын үтәүне тикшереп торуны гамәлгә ашыру 

өчен кирәкле документларны һәм мәгълүматны соратып алырга; 

4.2.3. Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм башка бюджетара 

трансфертлар бирү Кагыйдәләре нигезендә башка хокукларны гамәлгә ашырырга. 

4.3. Алучы түбәндәгеләрне йөкләп ала: 

  

 4.3.1. соралган документларны Башкарма комитетка тапшырырга; 

4.3.2. әлеге килешүнең 4.2.2 пункты нигезендә субсидияләр бирү тәртибен, 

максатларын һәм шартларын үтәүне контрольдә тотуны гамәлгә ашыру өчен 

кирәкле документларны һәм мәгълүматны әлеге гарызнамә (запрос) алган көннән 

алып 3 эш көне эчендә җибәрергә; 

4.3.4. Башкарма комитеттан таләп алынган очракта әлеге Килешүнең 4.1.5 

пункты нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетына күрсәтелгән таләптә билгеләнгән күләмдә һәм срокта субсидияләрне 

кире кайтарырга; 

 

 4.3.5. әлеге Килешү нигезендә Башкарма комитетка тапшырыла торган 

мәгълүматларның тулылыгын һәм дөреслеген тәэмин итү; 

4.3.6. әлеге Килешүдә каралган хокукларны өченче затларга юл куймаска, 

шулай ук әлеге Килешүдә каралган йөкләмәләрне, өченче затларны җәлеп итмичә, 

мөстәкыйль үтәргә;  

4.3.7. әлеге Килешү кысаларында бирелгән акчаларны максатчан файдалану 

турында хисап бирергә; 

4.3.8. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә башка йөкләмәләрне 

үтәү. 

4.4. Алучы хокуклы: 



4.4.1. әлеге Килешүгә үзгәрешләр кертү турында Башкарма комитетка, шул 

исәптән, әлеге үзгәрешнең финанс-икътисадый нигезендәге мәгълүмат кушып, 

субсидияләр күләмен үзгәртү кирәк булган очракта да тәкъдимнәр җибәрергә; 

4.4.2. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә башка хокукларны 

гамәлгә ашырырга. 

   

V. субсидияләрне кире кайтару тәртибе 

 

5.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Башкарма комитеты һәм Контроль-хисап палатасы тарафыннан субсидияне 

максатсыз файдалану факты ачыкланган очракта, Башкарма комитет субсидия 

Алучыга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына 

алынган субсидияне кире кайтару турында таләп җибәрә. 

5.2. Субсидияләрне кире кайтару убсидия Алучы тарафыннан субсидия кире 

кайтару турындагы таләп алынганнан соң 30 көн эчендә Башкарма комитетның 

исәп-хисап счетына акча күчерү юлы белән башкарыла. 

5.3. Субсидия Алучы субсидияне кире кайтарудан баш тарткан очракта, 

акчалар Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә суд тәртибендә 

түләтелә. 

 

  

VI. Якларның җаваплылыгы 

 

5.1. Әлеге Килешү буенча үз йөкләмәләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 

очракта, яклар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

  

 

VII. Йомгаклау нигезләмәләре 

 

7.1. Яклар арасында әлеге Килешүне гамәлгә ашыру белән бәйле килеп туган 

бәхәсләр алар тарафыннан, мөмкин булганча, тиешле беркетмәләрне яки башка 

документларны рәсмиләштерү белән сөйләшүләр уздыру юлы белән хәл ителә. 

Килешмәгән очракта, яклар арасындагы бәхәсләр суд тәртибендә хәл ителә. 

7.2. Әлеге Килешү һәр як исеменнән эш итәргә хокуклы, әмма әлеге Килешүнең 

2.1 пунктында күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре лимитларын элек җиткермәү 

хокукына ия затлар тарафыннан кул куелган көннән үз көченә керә һәм яклар 

тарафыннан әлеге Килешү буенча үз йөкләмәләрен тулысынча үтәүгә кадәр 

гамәлдә була. 

 

 7.3. Әлеге Килешүне үзгәртү, шул исәптән әлеге Килешүнең 4.2.1 пункты 

нигезләмәләре нигезендә дә, яклар Килешүе буенча гамәлгә ашырыла һәм әлеге 

Килешүнең аерылгысыз өлеше булып торган әлеге Килешүгә өстәмә Килешү 

рәвешендә рәсмиләштерелә. 

7.4. Әлеге Килешүне өзү түбәндәге очракта мөмкин: 



7.4.1. (алучы шәхси эшмәкәр, товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүче физик зат булса), аны үзгәртеп кору яисә туктату күздә тотылмый; 

7.4.2. субсидия бирү кагыйдәләре һәм әлеге Килешү белән билгеләнгән 

субсидияләр бирү тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу; 

1.5. Әлеге Килешү яклар тарафыннан ике нөсхәдә кәгазь документ 

рәвешендә, һәр як өчен берәр нөсхәдә төзелгән. 

 

VIII. Якларның түләү реквизитлары 

 

Кыскартылган исем 

Башкарма комитет              Алучының 

Кыскартылган исеме  

Атама ________________________ 

Алучының исеме 

ОГРН,                                                       ОКТМО 

ОГРН,                                                       ОКТМО  

Урнашу урыны:                                       Урнашу урыны: 

ИНН / КПП                                               ИНН/КПП 

        Түләү реквизитлары:                               Түләү реквизитлары: 

Россия Банкы учреждениесенең исеме, БИК 

Исәп-хисап счеты 

Россия Банкы   учреждениесе счеты исеме, БИК 

Исәп-хисап счеты 

  

  

 

VIII. Яклар имзалары 

 

  

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

                                                                 Җитәкче 

 

                                      ___________/     _______________________ 

                                                       (имза)                                      (ФИО) 

 

     

 

                             

 

                                                                                     Алучы 

                                                ___________/     _________________________ 

                                  (имза)                                   (ФИО) 

  



 
  
 

 

 

2018 елның 29 августындагы 

                                                                                           Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль 

                                                                                      районы Башкарма  

комитетының   763 номерлы 

                                                                                         Карарына 2 номерлы кушымта 
 

 

 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы 

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлегеннән 11 километр ерак һәм 

халык саны аз булган авыл пунктларына беренче чиратта кирәкле товарлар 

китерүгә бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджетыннан кулланучылар кооперациясе оешмаларына субсидияләр 

бирү комиссиясе составы 

 

 

Р.В. Михеев     Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы                 

Башкарма комитеты җитәкчесе, комиссия рәисе 

 

М. Х. Хәбибуллова Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы   

Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре 

буенча урынбасары, комиссия рәисе урынбасары 

 

Комиссия әгъзалары: 

М.А. Ногманова Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Финанс-бюджет палатасы рәисе (килешү буенча) 

А.И. Гыйләҗев Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының икътисад һәм территориаль 

планлаштыру бүлеге башлыгы 

 
 

 

 

  

 

   

 


