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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

  19.10.2018                                                                       № 903 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы территориясендә  

узучы җайга салынулы тарифлар буенча  

даими рәвештә пассажирлар йөртүнең  

муниципаль маршрутларында торак  

пунктларга автомобиль транспортында  

транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруга  

субсидияләр бирү Тәртибен раслау турында                                                                                                                                                        

  

       Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 маддәсенә, 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы  ―Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында‖гы Федераль законга, 2015 елның 13 

июлендәге 220-ФЗ номерлы ―Россия Федерациясендә автомобиль транспортында 

һәм шәһәр җир ӛсте транспортында пассажирлар һәм багажны даими йӛртүне 

оештыру һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

турында‖гы  Федераль законга,  2018 елның 18 июнендәге  ―Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетларына Татарстан Республикасы 

муниципаль берәмлекләренең Кама Тамагы муниципаль районы территориясе 

буенча узучы җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар 

йӛртүне оештыру белән бәйле чыгым йӛкләмәләрен финанслаштыру ӛчен Татарстан 

Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү Тәртибен раслау турында‖гы 

Татарстан Республикасы   Министрлар Кабинетының 491 нче карарына таянып, 

Татарстан Республикасы  Кама Тамагы муниципаль районы КАРАР КЫЛА: 

 

1.Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясе буенча 

узучы җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең 

муниципаль маршрутларында торак пунктларга автомобиль транспортында 

транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруга субсидияләр бирү Тәртибен расларга (1 нче 

кушымта) 



 2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматнең рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының ―Интернет‖ мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге Карар рәсми басылып чыккан кӛненнән үз кӛченә керә. 

       4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча 

урынбасары М. Х. Хәбибулловка йӛкләргә. 

 

      Җитәкче                                                                                Р.В. Михеев 
 

2018 елның 19 октябрендәге  

Кама Тамагы муниципаль  

районы Башкарма комитетының 

903 номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

узучы җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар 

йөртүнең муниципаль маршрутларында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне 

оештыруга субсидияләр бирү турындагы 

ТӘРТИП 
 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә узучы (алга таба - субсидияләр, субсидияләр алучылар) җайга 

салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең муниципаль 

маршрутларында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруга 

субсидияләр бирү механизмын билгели. 

2. Субсидияләр җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар 

йӛртүнең муниципаль маршрутларында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүгә 

бәйле рәвештә транспорт оешмалары чыгымнарының бер ӛлешен каплауга 

бирелә.  

3. Субсидия алучыларны сайлап алу критерийлары булып түбәндәгеләр тора: 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының ―Интернет‖ 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә урнаштырылган җайга салынулы 

тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең муниципаль 

маршрутларында пассажирлар һәм багаж ташу (алга таба-Реестр)‖;  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

тарафыннан билгеләнгән даими рәвештә пассажирлар ташуның муниципаль 

маршрутлары буенча җайга салынулы тарифлар булу. 

4. Субсидияләр бирү шартлары булып түбәндәгеләр тора: 

- автомобиль транспортында пассажирларны һәм багажны даими рәвештә 

ташуны гамәлгә ашыруга бәйле хезмәтләр күрсәтүгә муниципаль 

контрактлар (алга таба-контрактлар) булу;  



- җайга салынулы тарифлар буенча даими пассажирлар йӛртүнең муниципаль 

маршрутларында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүгә бәйле чыгым 

йӛкләмәләрен билгели торган муниципаль норматив хокукый актның булуы; 

- җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең 

муниципаль маршрутларында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру 

ӛлкәсендә чыгым йӛкләмәләрен билгели торган агымдагы елга муниципаль 

берәмлек бюджеты турындагы Карардан Ӛземтә. Субсидияләр хисабына 

чыгым йӛкләмәләрен финанслашуга җирле бюджет чыгымнарының минималь 

ӛлеше 1 проценттан да ким булмаска тиеш;  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

һәм субсидия алучы арасында субсидия бирү турында килешү тӛзү (1 нче 

кушымта). 

     5.Субсидия күләме Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетында тиешле финанс елына каралган акчалар чикләрендә җайга салынулы 

тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар һәм шәһәр электр транспортында 

пассажирлар һәм багаж йӛртүне гамәлгә ашыру чыгымнары һәм җайга салынулы 

тарифлар буенча йӛрү ӛчен түләүдән алынган керемнәр арасындагы аерма буларак 

билгеләнә һәм түбәндәге формула буенча исәпләнә:      

С = З – Д = ЛБО, монда: 

С —   субсидийя күләме, мең сумнарда; 

     З — Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган 

транспорт чарасы классына карап, пробегның 1 километрының соңгы чик норматив 

үзкыйммәтен исәпкә алып, җайга салынулы тарифлар буенча муниципаль 

маршрутларда автомобиль транспортында пассажирлар һәм багаж йӛртүне гамәлгә 

ашыруга чыгымнар,  мең сумардан; 

          Д— җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар ташуның 

муниципаль маршрутлары буенча йӛргән ӛчен түләүдән алынган керемнәр, мең 

сумнарда; 

         ЛБО-тиешле финанс елына Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йӛкләмәләре 

лимитлары. 

     Бирелә торган субсидия күләме билгеләнгән тәртиптә (җитәрлек булмаган) 

бюджет йӛкләмәләре лимитлары һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы бюджеты чыгымнарын финанслау күләмнәре кимегән очракта 

киметелергә мӛмкин. 

 

     Автотранспорт предприятиесе тарафыннан субсидия бирү турындагы килешүдә 

каралган йӛкләмәләр үтәлмәгән яисә тиешенчә үтәлмәгән очракта, автотранспорт 

предприятиесен бетерү (ликвидация), үзгәртеп кору һәм гамәлдәге РФ законнары 

белән каралган башка очракларда субсидия бирү туктатылырга мӛмкин. 

Предоставление субсидии может быть прекращено в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения автотранспортным предприятием обязательств, 



предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, в случаях и, 

реорганизации автотранспортного предприятия и иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

4. Субсидия алучылар субсидияләр алу ӛчен Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетына субсидия ихтыяҗларын финанс-

икътисадый нигезләүле кушымта белән ирекле рәвештә субсидия бирү турында 

гариза (алга таба - гариза) тапшыралар.  

 

 7. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитеты әлеге Тәртипнең 6 пунктында күрсәтелгән гаризаны эш кӛннәрендә 

исәпләнгән 3 кӛнлек срокта карый һәм эш кӛннәрендә исәпләнгән 15 кӛн эчендә 

субсидия алучы белән килешү тӛзи.  

Субсидия алучы әлеге Тәртипнең 4 пунктында күрсәтелгән субсидияләр бирү 

шартларын үтәмәсә, аңа кире кайтару сәбәпләрен күрсәтеп гаризаны кире кайтара. 

5. Субсидия алучы, әлеге Тәртип белән билгеләнгән таләпләрне үтәгән очракта, 

гаризаны кире кагу турындагы хәбәрне алган кӛннән соң, эш кӛннәрендә 

исәпләнгән 10 кӛн эчендә кабат гариза бирергә хокуклы. 

9. Килешүдә алдан карала: 

- Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан 

субсидияләр бирү максаты, шартлары һәм тәртибе;  

- субсидияләрне күчерү сроклары;  

- Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетыннан бирелә 

торган субсидия күләме; 

- субсидияне куллану нәтиҗәлелегенең максатчан күрсәткеченең әһәмияте һәм  

аларның казанышлары һәм нәтиҗәләре буенча субсидияләр нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләренең җитмәвенә ирешү буенча субсидия алучы йӛкләмәләре; 

 - субсидия алучының субсидия хисабына йӛкләмәләрне финанслаштыруга җирле 

бюджет чыгымнарының факттагы ӛлешен үтәү буенча бурычы, хисап елында;  

- нәтиҗәлелекнең максатчан күрсәткеченә ирешү турында хисап бирү вакыты һәм 

тәртибе; 

-  субсидияләрнең максатчан кулланылышын контрольдә тотуны гамәлгә ашыру 

тәртибе; 

- әлеге Тәртип белән билгеләнгән шартлар бозылган очракта килешүне ӛзү 

тәртибе;  

- субсидияләрдән файдалану турында хисап бирү формасы, вакыты һәм тәртибе;  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетыннан субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен субсидия 

алучылар тарафыннан үтәүне финанс тикшерүе органнары тарафыннан гамәлгә 

ашыру хокукы. 

10. Субсидияләр бирү нәтиҗәлелегенең максатчан күрсәткече булып җайга 

салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең гомуми 

саныннан җайга салынулы тарифлар буенча хезмәт күрсәтелә торган муниципаль 



маршрутларның Реестрга кертелгән, әлеге Тәртипнең 3 пунктында күрсәтелгән, 100 

процентларга тигезләштерелгән ӛлеше тора. 

11.  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

Федераль казначылыкның территориаль органнарында ачылган шәхси счетларга 

билгеләнгән тәртиптә субсидияләр күчерә. 

12. Субсидия алучылар Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетына субсидияләрдән файдалану турында  һәм килешүдә каралган 

форма һәм тәртип нигезендә субсидия куллануның нәтиҗәлелегенең максатчан 

күрсәткеченә ирешү турында хисаплар тапшыралар. 

13. Субсидия алучылар, закон нигезендә, тапшырыла торган хисап 

мәгълүматларының дӛрес булмавы һәм субсидияләрне максатсыз файдаланган ӛчен 

җаваплы. 

14. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм финанс контроле органнары әлеге Тәртиптә һәм килешүдә 

билгеләнгән субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне 

тикшерәләр. 

  

     Субсидияләрдән максатсыз файдалану һәм (яки) субсидия алучы тарафыннан 

аны бирү шартларын бозган, субсидияләр биргәндә җибәрелгән исәп-хисапларның 

туры килмәве, күләмнәренең һәм башка хокук бозулар арттырылган очракта, шулай 

ук Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына бер ай 

вакыт эчендә кире кайтарылмаган очракта, алучыларга Россия Федерациясе бюджет 

законнарында каралган мәҗбүр итү ӛчен бюджет чаралары кулланыла.  

       Кире кайтарылган субсидияләр суммасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджеты кеременә күчерелергә тиеш. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы территориясе буенча узучы 

җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә 

пассажирлар йӛртүнең муниципаль 

маршрутларында халыкка транспорт хезмәте 

күрсәтүне оештыруга субсидияләр бирү 

Тәртибенә кушымта 

   

 

  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясе буенча узучы 

җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль 

маршрутларында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруга субсидияләр бирү 

турында килешү 

 

 

Кама Тамагы штп 

(килешү тӛзү урыны) 

 

«___» __________________ 20__ ел .                                                 №_____________________ 

   (килешү тӛзү 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 субсидияләр бирү ӛчен бюджет 

йӛкләмәләре лимитлары җиткерелде), Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе____________________________________________________ 

гамәлдәге Нигезләмә нигезендә бер яктан 

һәм_____________________________________________________________, 

(халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру атамасы) 

алга таба «алучысы» дип аталучы, йӛзендә ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

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

(булган очракта), яисә вәкаләтле затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) ) 

гамәлдә _______________________________________, 

  

икенче яктан, алга таба «яклар» дип аталучы Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясе буенча узучы җайга салынулы 

тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүне оештыру ӛчен субсидияләр бирү Тәртибе 

(алга таба-субсидияләр бирү Кагыйдәләре) нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Советының 2017 елның 31 июлендә кабул ителгән 94 номерлы Карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясе буенча узучы 



муниципаль маршрутларда халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруга субсидияләр бирү 

тәртибе (алга таба-субсидияләр бирү Кагыйдәләре) 

  

 

I.Килешү предметы 

1.1.Әлеге Килешү предметы булып Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетыннан 20_ елда Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясе 

буенча узучы җайга салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йӛртүне оештыруга 

субсидияләр бирү тора); 

II. Субсидия бирүне финанслар белән тәэмин итү 

 

2.1. Субсидия 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 йӛкләмәләре 

лимитлары нигезендә түбәндәге күләмдә бирелә: 

БК коды буенча________ ________ (__________________) сум; 

                            (БК коды) (суммасы хәрефләр белән)                        

БК коды буенча________ ________ (__________________) сум; 

                            (БК коды) (суммасы хәрефләр белән)                        

БК коды буенча________ ________ (__________________) сум. 

                            (БК коды) (суммасы хәрефләр белән) 
  

III. Субсидия бирү шартлары һәм тәртибе 

3.1. Субсидия  субсидия бирү Кагыйдәләре нигезендә бирелә: 

3.1.1. әлеге Килешүнең I бүлегендә күрсәтелгән максатларга: 

3.1.2. алучы тарафыннан Башкарма комитетка вакытында тапшырганда«___» _________ 20__ ел 

алучыга җитештерелгән фактны раслаучы документлар______________________, аларны 

кайтаруга субсидия бирү кагыйдәләре һәм әлеге Килешү  нигезендә бирелә.  

3.2. Субсидияләрне күчерү Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә, алучыга ачык  

исәбенә гамәлгә ашырыла 

_____________________________________________________________________________да 

(Россия Федерациясе Үзәк банкы һәм кредит оешмасы учреждениесе исеме) 
  

 

IV. Якларның үзара хезмәттәшлеге 

 

4.1. Башкарма комитет түбәндәгеләрне йӛкли: 

4.1.1. әлеге Килешүнең III бүлеге нигезендә субсидия бирүне тәэмин итәргә; 

4.1.2. алучы тарафыннан әлеге Килешүнең 3.1 пунктларында күрсәтелгән документларны 

алучыдан алган кӛннән алып эш кӛннәре дәвамында тикшерүне гамәлгә ашырырга; 



4.1.3. әлеге Килешүнең 3.2 пункты нигезендә күрсәтелгән субсидия алучы счетына күчерүне 

тәэмин итәргә; 

4.1.4. * субсидия бирү кагыйдәләре һәм әлеге килешү белән билгеләнгән субсидия 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, алучыга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына 

күрсәтелгән таләптә билгеләнгән субсидияне  кире кайтаруны тәэмин итү турында таләп 

җибәрергә; 

4.1.6. алучы тарафыннан җибәрелгән тәкъдимнәрне, документларны һәм башка 

мәгълүматны, шул исәптән әлеге килешүнең 4.4.1 пункты нигезендә, аларны алган кӛннән 10 эш 

кӛне эчендә карарга һәм кабул ителгән Карар турында алучыга хәбәр итәргә (кирәк булганда); 

4.1.7. алучыга әлеге Килешүнең 4.4.2 пункты нигезендә мӛрәҗәгать алынганнан соң 3 эш 

кӛне эчендә әлеге килешүне үтәүгә бәйле мәсьәләләр буенча аңлатмалар җибәрергә; 

4.1.8. Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм субсидияләр бирү Кагыйдәләре нигезендә 

башка йӛкләмәләрне үтәргә. 

4.2. Башкарма комитет хокуклы:                      

4.2.1. әлеге Килешүнең шартларын үзгәртү турында Карар кабул итәргә, шул исәптән, әлеге 

килешүнең 4.4.1 пункты нигезендә, субсидия күләмен киметүне дә кертеп, алучы тарафыннан 

җибәрелгән мәгълүмат һәм тәкъдимнәр нигезендә, шулай ук әлеге килешүнең 2.1 пунктында 

күрсәтелгән бюджет йӛкләмәләренең кулланылмаган лимитлары булганда субсидия күләмен 

арттыруны да кертеп.  

4.2. Башкарма комитет билгеләмәгән яисә дәүләт (муниципаль) финанс контроле органыннан 

мәгълүмат алган очракта субсидия бирүне фактта(ах) алучы тарафыннан субсидия бирү тәртибен, 

максатларын һәм шартларын бозган очракта, шул исәптән әлеге килешү нигезендә алучы биргән 

документларда күрсәтмәне, дӛрес булмаган белешмәләрне күрсәтелгән җитешсезлекләрне 

бетергәнчегә кадәр, алучыга хәбәрнамә белән, мәҗбүри рәвештә,   Карар кабул ителгән кӛннән 5 

эш кӛненнән дә соңга калмыйча туктатып тору турында Карар кабул ителгән кӛннән субсидия 

бирүне туктатып торырга; 

4.2.3. әлеге килешүнең 4.1.6 пункты нигезендә субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм 

шартларын үтәүне тикшереп торуны гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле документларны һәм 

мәгълүматны соратып алырга; 

4.4. 1. Россия Федерациясе Бюджет законнары һәм субсидияләр бирү Кагыйдәләре нигезендә 

башка хокукларны гамәлгә ашырырга. 

4.3. Алучы түбәндәгеләрне таләп итә: 

4.3.1. Башкарма комитетка соралган документларны тапшырырга. 

4.3.2. әлеге Килешүнең 1 нче кушымтасына ярашлы рәвештә Субсидия алган алучының 

чыгымнары турында хисап чоры ӛчен түбәндәге 10 эш кӛненнән дә соңга калмыйча хисап (ел, 

квартал, ай). 

4.3.3. әлеге Килешүнең 4.2.3 пункты нигезендә субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм 

шартларын үтәүне тикшереп торуны гамәлгә ашыру ӛчен кирәкле документларны һәм 

мәгълүматны әлеге гарызнамәне алган кӛннән соң 10 эш кӛне эчендә Башкарма комитет таләбе 

буенча җибәрергә; 

4.3.4. Башкарма комитеттан әлеге Килешүнең 4.1.5 пункты нигезендә таләп алынган очракта: 

4.3.4.1 күрсәтелгән таләптә билгеләнгән срокларда субсидия бирү тәртибен, максатларын һәм 

шартларын бозу фактларын(ү) юкка чыгарырга; 

4.3.4.2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына әлеге таләптә 

билгеләнгән күләмдә һәм срокта субсидия кайтарырга; 



4.3.5. әлеге Килешү нигезендә Башкарма комитетка тапшырыла торган мәгълүматларның 

тулылыгын һәм дӛреслеген тәэмин итәргә; 

 4.3.6. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә башка йӛкләмәләрне үтәргә. 

 4.4. Алучы хокуклы: 

4.4.1. әлеге Килешүгә үзгәрешләр кертү турында Башкарма комитетка тәкъдимнәр 

җибәрергә, шул исәптән, әлеге үзгәрешнең финанс-икътисадый нигезләнеше булган мәгълүмат 

кушып, (субсидия күләмен үзгәртү кирәк булган очракта да); 

4.4.2. әлеге Килешү үтәлеше белән бәйле аңлатма алу максатыннан Башкарма комитетка 

мӛрәҗәгать итәргә; 

4.4.3. Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә башка хокукларны гамәлгә 

ашырырга. 

V. Якларның җаваплылыгы 

 

5.1. Әлеге Килешү буенча үз йӛкләмәләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән очракта яклар 

Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

 

VI. Йомгаклау Нигезләмәләре 

 

6.1. Яклар арасында әлеге Килешүне гамәлгә ашыру белән бәйле килеп туган бәхәсләр алар 

тарафыннан, мӛмкин булганча, тиешле беркетмәләрне яки башка документларны рәсмиләштерү 

белән сӛйләшүләр уздыру юлы белән хәл ителә. Килешмәгән очракта яклар арасындагы бәхәсләр 

суд тәртибендә хәл ителә. 

6.2. Әлеге Килешү һәр як исеменнән эш итәргә хокуклы, әмма әлеге килешүнең 2.1 

пунктында күрсәтелгән бюджет йӛкләмәләре лимитларын элек җиткермәү хокукына ия затлар 

тарафыннан кул куелган кӛннән үз кӛченә керә һәм яклар тарафыннан әлеге килешү буенча үз 

йӛкләмәләрен тулысынча үтәүгә кадәр гамәлдә була. 

3.3. Әлеге Килешүне үзгәртү, шул исәптән әлеге килешүнең 4.2.1 пункты нигезләмәләре 

нигезендә дә, яклар килешүе буенча гамәлгә ашырыла һәм әлеге килешүнең аерылгысыз ӛлеше 

булып торган әлеге килешүгә Ӛстәмә килешү рәвешендә рәсмиләштерелә. 

4.4. Әлеге Килешүне ӛзү түбәндәге очракта мӛмкин: 

6.4.1. алучы шәхси эшмәкәр, товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр җитештерүче физик зат 

булса, аны үзгәртеп кору яисә туктату күздә тотылмый); 

6.4.2. субсидия бирү кагыйдәләре һәм әлеге килешү белән билгеләнгән субсидия бирү 

тәртибен, максатларын һәм шартларын бозу; 

6.5. Әлеге Килешү яклар тарафыннан ике нӛсхәдә кәгазь документ рәвешендә, һәр як ӛчен 

бер нӛсхәдә тӛзелгән. 

 

VII. Якларның түләү реквизитлары 

 

  

Кыскартылган исем Кыскартылган исем 

Башкарма комитет Алучы 

Исем ________________________ Алучының Исеме 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Урнашу урыны: Урнашу урыны: 



ИНН / КПП 

Түләү реквизитлары: 

Россия Банкы учреждениесенең исеме, БИК 

Исәп-хисап счеты 

Шәхси счет 

ИНН / КПП 

Түләү реквизитлары: 

Россия Банкы учреждениесенең исеме, 

БИК 

Исәп-хисап счеты 

 

VIII. Яклар имзалары 
 

Кыскартылган исем 

_____ Башкарма комитет 

Алучының кыскартылган исеме 

 

___________/________________ 

(имза)                    (ФИО) 

___________/________________ 

 (имза)                    (ФИО) 

  

Килешүгә 

1 номерлы 

кушымта 

 

Субсидия финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы булып торган чыгымнар турында 

 Хисап 

«__» _________ 20__ ел  

 

Алучының исеме ________________________________________ 

Вакытлылык: еллык 

Үлчәү берәмлеге: сумнарда (икенче унлы билгегә кадәр тӛгәллеге белән) 

 

  

Күрсәткеч атамасы Юл 

коды 

Субсидия 

тоту 

коды 

суммасы 

 

Сумма 

Хисап 

чоры 

Ел 

башыннан 

бирле үсә 

торган 

нәтиҗә 

белән 

1 2 3 4 5 

Ел башына субсидия калдыгы, барлыгы: 100 X   

Барлыгы, акча керде: 200 X   

шул исәптән: Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы бюджетыннан 210 X 

  

шул исәптән: даими рәвештә пассажирлар йӛртүнең 

муниципаль маршрутларында халыкка транспорт 

хезмәте күрсәтү оешмалары билетларын сатудан 

керемнәр 300  

  

 Чыгымнар буенча түләүләр, Барлыгы: 310 0100   



шул исәптән: 

Персоналга түләү 

… 320 0200   

Чыгу белән счетлар, һәм алардан: 350 0610   

Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка 

түләүләр түләү, барлыгы: 370 0810 

  

Башка түләүләр, Барлыгы: 380 0820   

Түләү буенча ахыргы исәп-хисаплар, барлыгы: 390    

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджетына барлыгы кире кайтарылган: 400 x 

  

шул исәптән: 410 x   

максатчан билгеләнеше буенча тотылмаган 500 x   

Хисап чоры ахырына субсидия калдыгы, барлыгы: 510 x   

шул исәптән: 520 x   

 

Алучының җитәкче  

(вәкаләтле зат)   _______________ _________ _____________________________ 

                                               (вазыйфа) (имза) (имзаның киңәйтелгән варианты  ) 

 

Килешүгә 

2 номерлы 

кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә узучы җайга 

салынулы тарифлар буенча даими рәвештә пассажирлар йөртүнең муниципаль 

маршрутларында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруга субсидияләр алучы 

гаризасы һәм аңа кушып бирелә торган документлар исемлеге 

 

    

  Чыгымнар эчтәлеге   Сумма, сумнарда 

1 
Хезмәт хакы 

 

2 
Салымнар һәм җыемнар 

 

3 
Коммуналь хезмәтләр 

 

4 
Эксплуатация чыгымнары 

 

5 
Амортизация 

 

6 
Башка чыгымнар (расшифровать) 

 

7 
Барлыгы: чыгымнар (суммасы 1 бит: 6 бит) 

 



 8 
Халыктан Керем 

 

9 
Барлыгы: керемнәр (8 бит) 

 

10 
Нәтиҗәдә субсидия суммасы (7 - 8нче битләр) 

 

 

 

 


