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Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы территориясендэ
шэЬэр яны элемтэсенен муниципаль маршрутлары
буенча жайга салынулы тарифлар буенча даими
рэвештэ пассажирлар Ьэм багаж йертуне гамзлгэ
ашыруга бэйле эшлэрбашкаруга киткэн чыгымнарныц
бер елешен каплау максатында пассажирлар йертучелэргэ
субсидиялзр биру Тэртибен раслау турында

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ
шэьэр яны муниципаль маршрутлары буенча ж,айга салынучы автомобиль
транспортыныц пассажирларны ьэм багаж ташуларын ж,айга салу ьэм идарэ
иту системасын камиллэштеру максатларында, Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районынын, билгелэнгэн чиклэрендэ транспорт
хезмэтеннэн файдалануны барысы очен дэ тигез тээмин иту максатында,
Россия Федерациясенец, 06.10.2003 ел, № 131-Ф3 номерлы "Россия
Федерациясендэ ж,ирле узидарэнец гомуми принциплары турында"гы
Федераль Законына, Россия Федерациясе Бюджет кодексынын, 78
статьясына,
2015 елныц 13 июлендэге 220-ФЗ номерлы «Россия
Федерациясендэ автомобиль транспортында ьэм шэьэр ж,ир есте электр
транспортында пассажирлар ьэм багажны даими йертуне оештыру ьэм
Россия Федерациясенен, аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында»

Федераль законный, 14 статьясына, Россия Федерациясе Хекумэтенец 2016
елныц 6 сентябрендэге
«Юридик затларга (дэулэт (муниципаль)
учреждениелэргэ субсидиялэрдэн тыш), индивидуаль эшмэкэрлэргэ, шулай
ук товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэр ж,итештеручелэргэ - физик затларга
субсидия бируне ж,айга салучы норматив хокукый актларга, муниципаль
хокукый актларга гомуми талэплэр турында"гы № 887 Карарына, Ютазы
муниципаль районы Уставына ярашлы, Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карар итэ:
1.
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ
шэьэр яны муниципаль маршрутлары буенча автомобиль транспортында
пассажирлар ьэм багажны ж,айга салынулы тарифлар буенча даими рэвештэ
йертуне гамэлгэ ашыруга бэйле эшлэр башкаруга чыгымнар елешен каплау
максатларында пассажирлар йертучелэргэ субсидиялэр биру тэртибен
расларга (элеге карарга кушымта №1).
2.Ютазы муниципаль районы бюджетыннан субсидиялэр биру буенча
вэкалэтле орган итеп Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетын билгелэргэ.
3.Ютазы муниципаль районы бюджетыннан субсидиялэр биру комиссиясе
составын расларга (элеге карарга № 2 кушымта).
4.Элеге карарны билгелэнгэн тэртиптэ массакулэм мэгьлумат чараларында
бастырып чыгарырга ьэм Ютазы муниципаль районыныц рэсми сайтында
урнаштырырга.
5.Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Ютазы муниципаль районы
башкарма комитеты ж,итэкчесенец инфраструктура усеше буенча
урынбасарына йеклэргэ.
Ж,итэкче

С. П. Самонина

Кушымта 1
Ютазы муниципаль районы Башкарм
комитеты карарына
____2018ел

№_____

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ
шэьэр яны элемтэсенец муниципаль маршрутлары буенча автомобиль
транспортында ж,айга салынулы тарифлар буенча даими рэвештэ
пассажирлар ьэм багаж йертуне гамэлгэ ашыруга бэйле эшлэр башкаруга
киткэн чыгымнарньщ бер елешен каплау максатларында пассажирлар
йертучелэргэ субсидиялэр биру тэртибе

I. Субсидиялэр бирунец тэртибен ьэм максатын эшлэу нигезе

1.1.Элеге Тэртип "Россия Федерациясендэ ж,ирле узидарэ оештыруныц
гомуми принциплары турында" 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы
Федераль законныц 16 статьясы, Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц
78 статьясы ьэм Ютазы муниципаль районы Уставы нигезендэ эшлэнгэн.
1.2.Элеге Тэртип Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018
елныц 18 июнендэге 491 номерлы курсэтмэсе нигезендэ Татарстан
Республикасы бюджетыннан булеп бирелэ торган субсидиялэр исэбеннэн
барлыкка килгэн Ютазы муниципаль районы бюджеты акчаларыннан
агымдагы финанс елына Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц
Норматив-хокукый акты белэн билгелэнгэн кулэмдэ (муниципаль
учреждениелэргэ субсидиялэрдэн тыш) юридик затларга (муниципаль
учреждениелэргэ субсидиялэрдэн тыш) субсидиялэр биру процедурасын
ьэм шартларын билгели. 2013 елныц 5 апрелендэге «Дэулэти ьэм
муниципаль ихтыяж/1 арны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында» 44-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендэ тээминатчыларны (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгелэунец кендэшлекле ысуллары итеп сайлап алынган
индивидуаль эшкуарларга, аларга Ютазы районы территориясендэ шэьэр

ьэм шэьэр яны элемтэсендэ муниципаль маршрутлар буенча автомобиль
транспортында пассажирлар ьэм багажны даими рэвештэ пассажирлар ьэм
багаж йертуне гамэлгэ ашыруга бэйле эшлэр башкаруга тотылган
чыгымнарнын, бер елешен каплау максатларында (алга таба - Ташучы,
субсидиялэр

II.
Субсидиялэр алу хокукына ия булган юридик затлар ьэм (яки)
шэхси эшмэкэрлэр категориялэре.

2.1. Субсидиялэр алуга тубэндэге категория юридик затлар ьэм (яки)
шэхси эшмэкэрлэр дэгъва итэ ала:
• Россия Федерациясе салым органында тиешле рэвештэ теркэлгэн;
* 8 (сигез) кешедэн артык пассажир йерту очен ж,иьазландырылган
автомобиль транспортында пассажирлар йерту эшчэнлеген гамэлгэ ашыруга
лицензиясе булган затлар.

III. Субсидиялэр биру шартлары.

3.1.Субсидиялэр юридик затларга
(дэулэт (муниципаль)
учреждениелэрдэн тыш), товарлар ж,итештеруче, эшлэр башкаручы, хезмэт
курсэтуче индивидуаль эшкуарларга (алга таба - оешмалар) бирелэ, эмма
алар субсидия биру турында килешу тезу планлаштырыла торган айдан соц
килгэн айныц беренче числосына тубэндэге критерийлэргэ туры килергэ
тиеш:
- Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ
муниципаль маршрутларда дэулэт ьэм муниципаль ихтыяж,ларны тээмин иту
ечен товарлар ж,итештеруне, эшлэр башкаруны, хезмэт курсэтулэр
елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары
нигезендэ уткэрелгэн башкаручыны билгелэу нэтиж,элэре буенча тезелгэн
муниципаль
маршрутларда
гомуми
файдаланудагы
автомобиль

транспортында пассажирлар ьэм багажны даими йертуне гамэлгэ ашыруга
бэйле хезмэтлэр курсэтугэ муниципаль контракт булу;
* Ютазы муниципаль районы даими пассажирлар ташуныц маршрут челтэре
буенча пассажирлар ташу буенча хезмэт курсэту;
* даими элемтэ маршруты буенча транспорт чаралары хэрэкэте
расписаниесе нигезендэ пассажирларны йерту буенча хезмэт курсэту;
* Ташучыныц документлар белэн расланган алынмый калган керемнэре
барлыкка килуе;
* салымнар ьэм ж,ыемнар турында Россия Федерациясе законнары
нигезендэ, тулэнергэ тиешле салымнары, ж,ыемнары, иминият взнослары,
пенялары, штрафлар, процентлар тулэу буенча утэлмэгэн бурычларныц
булмавы;
* Ютазы муниципаль районы бюджетына субсидиялэр, бюджет
инвестициялэрен кире кайтару буенча, шул исэптэн башка хокукый актлар
нигезендэ бирелгэн кичектерелгэн бурычлар ьэм бюджет каршында башка
бурычлар булмау;
* субсидиялэр алучылар - юридик затлар узгэртеп корылу, бетерелу,
банкротлык процессында булырга тиеш тугел, э субсидия алучылар - шэхси
эшкуарлар уз эшчэнлеклэрен туктатырга тиеш тугел;
* субсидия алучылар устав капиталында чит ил юридик затлары, шулай ук
Россия юридик затлары булырга тиеш тугел, аларныц теркэлу урыны булып
Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган дэулэт
яисэ территория булган чит ил юридик затларыныц катнашу елеше салым
салуныц ташламалы салым режимы бирэ торган дэулэт ьэм территориялэр
исемлегенэ кертелгэн ьэм (яки) финанс операциялэре (офшор зоналары)
уздырганда мэгьлумат ачуны ьэм бируне куздэ тотмаган дэулэтлэрнец ьэм
территориялэрнец исемлегенэ кертелгэн, тулаем алганда 50 проценттан
артып китэ;
* оешма элеге документныц 1 пунктында курсэтелгэн максатларга Россия
Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетыннан, башка
норматив хокукый актлар, муниципаль хокукый актлар нигезендэ акча
алырга тиеш тугел.

3.2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы башкарма
комитеты Ташучы белэн субсидия биру турында килешу тези (элеге
Тэртипкэ № 2 Кушымта).

IV. Субсидиялэр биру тэртибе.

4.1.Субсидия алу очен Пассажирлар ьэм багаж ташучы ай саен,
отчет аеннан сон, килуче айнын, 10 числосыннан да соцга калмыйча, э
декабрь аенда 20нче числога кадэр, комиссия каравына тубэндэге
документларны тапшыра:
* субсидиялэр бируне сорап гариза;
* элеге тэртип буенча пассажирлар йертуне гамэлгэ ашырудан алына
алмый калган керемнэрнец барлыкка килуен раслаучы исэп-хисап
(Тэртипкэ №1 кушымта) ;
* Ютазы муниципаль районында гомуми файдаланудагы шэьэр яны
автомобиль транспортында пассажирлар ьэм багаж ташуга максималь
дэрэж,эдэ чик тарифларны билгелэу турында Татарстан Республикасы
Тарифлар буенча Дэулэт комитеты карары.
4.2.Пассажирлар ташучы тарафыннан бирелгэн документларны карау
нэтиж,элэре буенча субсидия биругэ документларны карау комиссиясе 10
эш коне эчендэ алынмыйча калган керемнэрне каплауга субсидиялэр
биру турында Карар кабул итэ.
4.3.Килешу тезудэн баш тарту очен нигез булып тора:
- субсидия алучы тэкъдим иткэн документларныц элеге Тэртипнец 4.1
пункты билгелэнгэн талэплэргэ туры килмэве яки курсэтелгэн
документларны тулы кулэмдэ тапшырмау (алып килмэу);
- субсидия алучы тапшырган мэгълуматныц дерес булмавы;
- Пассажирлар ташучыныц Татарстан Республикасы Дэулэт комитеты
тарафыннан расланган тарифныц чик дэрэж,эсенэ Караганда тубэнрэк
тарифларны куллануы (алга таба-тарифнын, чик дэрэж,эсе).

4.4. Замечаниелэр булган очракта, документлар Пассажирлар ташучыга
кисэтулэрне бетеру ечен кире кайтарыла, шул ук вакытта документларны
кире кайтару сэбэплэре язма рэвештэ чагылдырыла.
Замечаниелэр булган очракта, Пассажирлар йертучегэ аларны тезэтугэ
бирелгэн гомуми срок, документларны алган кеннэн соц, 3 календарь
кененнэн дэ артмаска тиеш.
4.5. Субсидия Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц
лицевой счетыннан кучерелэ, алынмый калган керемнэрне каплауга
субсидиялэр биру турында Карар кабул ителгэннэн соц 10 (ун) эш коне
эчендэ.
4.6. Бирелэ торган субсидия кулэме билгелэнгэн тэртиптэ, бюджет
йеклэмэлэре лимитларыныц ьэм Ютазы муниципаль районы бюджеты
чыгымнарын финанслау кулэмнэренец ж,итэрлек булмавы очрагында,
киметелергэ мемкин.
4.7. Субсидия биру, автотранспорт предприятиесен бетеру, узгэртеп кору
ьэм гамэлдэге Россия Федерациясе законнарында каралган башка
очракларда,
пассажирлар йертученец субсидия биру турындагы
Килешудэ каралган йеклэмэлэрен утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэгэн
очрагында туктатылырга мемкин.

V. Алынмый калган керемнэрне кайтару суммасын исэплэу.

5.1.Муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йертуне гамэлгэ
ашыручы йертучедэн алынмый калган керемне каплауга субсидиялэр
кулэмен исэплэу тубэндэге формула буенча хисап юлы белэн билгелэнэ:
С = 3-4
Бу очракта:
С-субсидия кулэме, мец сум;
Ч - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 11
июнендэге 454 номерлы карары белэн расланган транспорт чарасы
классыннан (1 километр очен 38 сум 27 тиен) ьэм маршрутныц

озынлыгыннан чыгып, 1 км юл утунен, ин, чик норматив узкыйммэтен
исэпкэ алып, автомобиль транспортында пассажирлар ьэм багаж ташуны
гамэлгэ ашыруга чыгымнар;
Д - ж,айга салынулы тарифлар буенча даими рэвештэ пассажирлар
ташунын, муниципаль маршрутлары буенча йергэн очен тулэудэн алынган
керемнэр, мен, сум.
Пассажирлар Ташучыныц кереме составында тубэндэге керем терлэре
исэпкэ алына:
• муниципаль маршрутлар вакытында пассажирлар йерту ьэм багаж ташу
ечен бер тапкыр билетлар сатудан кергэн табыш;
• социаль йерту билетлары буенча гражданнарныц ташламалы
категориялэрен йертугэ бэйле барлык дэрэж,эдэге бюджетлардан бирелэ
торган транспорт йертученец чыгымнарын компенсациялэу суммасы.
Шул ук вакытта Пассажирлар ташучынын, кереме транспорт
чарасыныц 30% тан да ким булмаган тулылану курсэткеченнэн чыгып
исэплэнэ.

VI. Субсидиялэрне кире кайтару тэртибе.

6.1.Пассажирлар
ташучылар
бирелгэн
документларны
тикшеру
нэтиж,элэре буенча билгелэнгэн алынмый калган керем суммасынын,
нигезсез булуы ачыкланган очракта, шулай ук башка контроль чаралар
уздыру нэтиж,элэре буенча субсидиялэр рэвешендэ билгелэнгэн бюджет
акчаларын кире кайтарырга тиеш.
Субсидиялэрне кире кайтару Ютазы муниципаль районы бюджеты
акчасыннан булеп бирелгэн компенсация тулэулэрен каплау ечен
субсидиялэр суммасы арткан очракта гамэлгэ ашырыла.
6.2. Ачыкланган кагыйдэ бозулар буенча комиссия тарафыннан акттезелэ
ьэм субсидия алучыга аца имза куелып бирелэ.
6.3. Акт алган кеннэн башлап, 30 календарь кеннэн артмаган вакыт
эчендэ Пассажирлар ташучы Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль

районы Башкарма комитетыныц шэхси счетына агымдагы финанс елында
артык алынган акчаларны кире кайтарырга тиеш.
6.4. Кире кайтарылган субсидиялэр суммасы Ютазы муниципаль районы
бюджеты кеременэ кучерелергэ тиеш.
6.5.Субсидиялэрне кире кайтармаган очракта
вэкалэтле орган
кайтарылырга тиешле бюджет акчаларын суд тэртибендэ кире кайтару
буенча чаралар курэ.

VII. Контроль.

7.1 Вэкалэтле орган ьэм муниципаль финанс контроле органы
оешмалар тарафыннан субсидиялэрдэн файдалану шартларын, максатларын
ьэм тэртибен утэуне тикшерэлэр.
7.2. Субсидиялэр биру шартларын бозу яки аларны максатчан кулланмау
очраклары ачыкланган очракта, вэкалэтле органныц язма талэбе буенча,
акча, субсидиялэр алучы тарафыннан бер ай эчендэ Ютазы муниципаль
районы бюджетына кире кайтарылырга тиеш. Эгэр субсидия билгелэнгэн
вакытка кайтарылмаса, ул Ютазы муниципаль районы бюджеты кеременэ
гамэлдэге закончалыкта билгелэнгэн тэртиптэ тулэттерелэ.

Кушымта №1
Ютазы муниципаль районы территориясендэ
шэьэр яны элемтэсенец муниципаль маршрутлары
буенча автомобиль транспорты ж,айга салынылучы
тарифлары буенча даими багаж ьэм пассажирлар
ташуны гамэлгэ ашыру белэн бэйле эшлэр башкаруга
чыгымнарны каплау максатларында субсидиялэр биру

Тэртибенэ

Ютазы муниципаль районы муниципаль даими автобус маршрутларында
пассажирлар ташуны гамэлгэ ашырган затларныц алынмый калган
табышларын каплау суммасын
ИСЭПЛЭУ

________________________________

(автотранспорт
предприятиесе_____________________________ 20__ ел
(ай, квартал)

Пассажирлар ташудан
алынган керемнэр, сум

Маршрут

1

Айлык
Багаж
транспортта
Отчет
ташучылар
Икътисади
йеру
очен
чорында
нигезлэнгэн Бер
билетлары
пассажирлар
субсидия
юллык
тариф, сум
(проездные)
саны, кеше
билетлар, социальлэрне суммасы,
(тора к
мен, сум
сум
дэ кертеп,
пунктлар
сум
буенча)

Капланырга
тиеш булган
алынмый
калган
табышларны
каплау
суммасы

2

7

3

4

5

6

БАРЛЫГЫ

Оешма ж,итэкчесе
(вэкалэтле зат)__________________________
(вазифасы)

(имза)

(фамилия тулысынча)

Башкаручы________________________________
(вазифасы)

(ФИА)

(телефон)

Кушымта №2
Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы территориясендэ

шэьэр яны элемтэсенец муниципаль маршрутлары
буенча автомобильтранспорты ж,айга салынылучы
тарифлары буенча даими багаж ьэм пассажирлар
ташуны гамэлгэ ашыру белэн бэйле эшлэр башкаруга
чыгымнарны каплау максатларында субсидиялэр биру
Тэртибенэ

Субсидия биру турында
КИЛЕШУ № __

ш.т.б.Урыссу
«_____ »___________ 2018ел.

Бер яклап, Нигезлэмэ буенча эш итуче Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты ж,итэкчесе С.П. Самонина йозендэ ТР Ютазы
муниципаль районы Башкарма комитеты, алга таба - "Башкарма комитет",
ьэм икенче якл ап ,___________ йозендэ, алга таба "Пассажирлар ташучы"
дип аталучы, ___________ нигезендэ эш итуче, икесе бергэ "Яклар" дип
аталучы затлар, тубэндэгелэр турында килешутезеде:
1. Килешу предметы

1.1.Килешу предметы булып Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетыныц 2018 елныц 18 июнендэге 491 номерлы боерыгы нигезендэ
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ шэьэр
яны элемтэсенец
муниципаль маршрутлары
буенча
автомобиль
транспортында пассажирлар ьэм багаж ташуны гамэлгэ ашыруга бэйле
эшлэр башкаруга Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
бюджеты акчаларыннан субсидиялэр биру тора.

1.2.Субсидия кулэме Пассажирлар ташучы тарафыннан бирелгэн исэп-хисап
ьэм документлар нигезендэ комиссия тарафыннан раслана.
1.3.Бирелэ торган субсидиялэр катгый максатчан билгелэнешкэ ия ьэм элеге
Килешунец 1.1 пунктында каралмаган максатларда кулланыла алмый.

2. Якларньщ хокуклары ьэм бурычлары

2.1.Башкарма комитет бурычлы:
2.1.1.Субсидия биругэ документларны карау комиссиясе эгьзалары
белэн берлектэ (алга таба - Комиссия) элеге килешу нигезендэ тапшырылган
финанс документларын тикшерергэ ьэм хаталар ачыкланган очракта аларны
кире кайтарырга.
2.1.2.Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц шэхси счетыннан
алынмый калган керемнэр акчасын Килешугэ кул куйган кеннэн соц 10 (эш)
эш кене эчендэ Ташучы счетына кучерергэ.
2.2. Башкарма комитет хокуклы:
2.2.1. Субсидия алуга Пассажирлар ташучыныц исэп-хисапларынын,
бухгалтерлык исэбе мэгълуматлары буенча туры килуен тикшеруне гамэлгэ
ашырырга.
2.2.2.Пассажирлар йертуче элеге Килешу шартларын бозган очракта,
Килешуне утэудэн берьяклы тэртиптэ баш тартырга, бу хакта язма рэвештэ
икенче якка 10 кеннэн дэ соцга калмыйча хэбэр итэргэ.
2.3. Пассажирлар Ташучы бурычлы:
2.3.1.Эшчэнлекнец субсидиялэнуче терлэре
чыгымнарны аерым исэпкэ алып барырга.

буенча

керемнэрне

ьэм

2.3.2.АЙ саен, отчет аеннан соц килуче айныц 10 числосыннан да сон,га
калмыйча, э декабрь аенда 20 числосына кадэр, комиссия каравына
гамэлдэге Тэртип нигезендэ субсидия алу хокукын раслаучы документлар
тапшырырга:

* пассажирлар йертуне гамэлгэ ашырудан алынмый калган керемнэр
барлыкка килуне субсидия бирунец билгелэнгэн тэртибе буенча раслый
торган исэп-хисап (Тэртипкэ кушымта № 1);
2.3.3.Бирелгэн дерес булмаган документлар ьэм (яки) бирелгэн
субсидиялэрне максатчан кулланмау фактын билгелэгэннэн сои,, 30
календарь кен эчендэ алынган субсидиялэрне кире кайтаруны гамэлгэ
ашырырга.
2.4.Пассажирлар Ташучы хокуклы:
2.4.1. Тэртипкэ ярашлы ьэм элеге Килешу нигезендэ субсидия алуга.
2.5.Пассажирлар ташучы Килешу буенча хокукларын киметергэ юл куярга
ьэм уз бурычларын башкаларга кучерергэ хокуклы тугел.

3. Исэп-хисап тэртибе

3.1.
Субсидияне Пассажирлар ташучыга Башкарма комитет, Комиссия
тарафыннан расланган суммада,
бюджет йеклэмэлэре лимитлары
чиклэрендэ, Ташучыныц исэп-хисап счетына кучеру юлы белэн тули.

4. Якларныц ж,аваплылыгы
4.1.Башкарма комитет ж,аваплы:
*
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ
шэьэр яны элемтэсенец муниципаль маршрутлары буенча автомобиль
транспортында ж,айга салынулы тарифлар буенча даими рэвештэ
пассажирлар ьэм багаж йертуне гамэлгэ ашыруга бэйле эшлэр башкаруга
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы бюджеты акчаларыннан
субсидиялэр бирутэртибен гамэлгэ ашыруда,

* исэп-хисапларны ьэм документларны карау срокларын,
Пассажирлар ташучыга субсидия тулэу срокларын утэудэ.

шулай ук

4.2.Ташучы субсидиялэр алуга тапшырылган исэп-хисапларныц дереслеге
ьэм максатсыз файдалану ечен ж,авап бирэ.
4.3. Ташучынын, субсидиялэр биру шартларын, максатларын ьэм
кагыйдэлэрен бозуы очрагында, бюджет акчалары Россия Федерациясе
Бюджет закончалыгы нигезендэ ж,ирле бюджетка кире кайтарылырга тиеш.
4.4.Бирелгэн субсидияне кире кайтару Башкарма комитет тарафыннан
субсидиялэрне кире кайтару турындагы талэплэр куелган кеннэн алып 30 эш
кене эчендэ гамэлгэ ашырыла.

5. Килешунец гамэлдэ булу срогы
5.1. Элеге Килешу кул куйган вакыттан уз кеченэ керэ ь э м _________
кадэр гамэлдэ була.

6. Йомгаклау нигезлэмэлэре
6.1. Пассажирлар ташучы Башкарма комитет ьэм (яки) муниципаль
финанс контроле органнары тарафыннан Тэртиптэ каралган тикшерулэр
уткэругэ субсидиялэр биру шартларын, максатларын ьэм тэртибен утэугэ
ризалык белдерэ.
6.2. Элеге Килешугэ барлык узгэрешлэр ьэм естэмэлэр язма рэвештэ
рэсмилэштерелгэндэ ьэм ике якныц да тулы вэкалэтле вэкиллэре
тарафыннан имзаланган очракта гына гамэлдэ була.
6.3. Яклар арасында элеге килешу буенча яисэ аньщ белэн бэйле килеп
чыккан барлык бэхэслэр ьэм каршылыклар яклар арасында сейлэшулэр юлы
белэн хэл ителэ.
Фикер каршылыкларын сейлэшулэр юлы белэн хэл иту мемкинлеге
булмаган очракта, бэхэслэр гамэлдэге закончалыкта билгелэнгэн тэртиптэ
хэл ителэ.
4.4. Элеге Килешу ике несхэдэ тезелгэн, алар бертигез юридик кечкэ ия.

7. Юридические адреслар и банк реквизитлары

Пассажирлар ьэм багаж ташучы

Башкарма комитет
Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты
Юридик адрес: ТР, 423950,
Урыссу ш.т.б., Пушкин ур., д. 38,
тел.8(85593) 2-74-16
ИНН:1642004466
КПП:164201001
р/с: 40204810000000000064
БИК: 049205001
Отделение - НБ Республика Татарстан

Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты м^итэкчесе

________________ С.П.Самонина

«

»

20____ел

«___»_____ 20

ел

Кушымта № 2
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
_________ 2018 ел №_____

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ
шэьэр яны элемтэсенец муниципаль маршрутлары буенча автомобиль
транспортында пассажирлар ьэм багажны ж,айга салынулы тарифлар
буенча даими рэвештэ йертуне гамэлгэ ашыруга бэйле эшлэр башкаруга
киткэн чыгымнарныц бер елешен каплау максатларында пассажирлар
Ташучыларга субсидиялэр биру комиссиясе составы

Шэрипов Р.А. Ютазы муниципаль районы башкарма
комитеты ж,итэкчесенец инфраструктура усеше буенча
урынбасары - комиссия рэисе
Комиссия эгьзалары:
Абдуллина Е.З. - Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитетыныцтерриториаль усеш булеге начальнигы
Айтыкина З.Н. - Ютазы муниципаль
районы Башкарма комитеты
ж,итэкчесенец беренче урынбасары,
Гыйздэтова Г.М.- "Узэклэштерелгэн
бухгалтерия"
МБУ начальнигы
(килешу буенча)
Захаров А.Н. - Ютазы муниципаль
районы Башкарма комитетыныц
инфраструктура усеше булеге

начальнигы
Мехэммэтова Р.Г. - Ютазы
муниципаль районы Финанс-бюджет
палатасы рэисе

