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КАРАР                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                 

 

2018 елның 21 ноябре                                                                            №967  

 

 Алынмаган керемнәрне каплау өчен 

 мунчаның гомуми бүлекләрендә  

мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга 

 субсидияләр бирү тәртибен раслау турында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясына, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»гы 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга (үзгәрешләр һәм өстәмәләр исәпкә 

алып) таянып, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Алынмаган керемнәрне каплау өчен мунчаның гомуми бүлекләрендә мунча 

хезмәте күрсәтүче оешмаларга субсидияләр бирү тәртибен расларга (1 нче 

кушымта). 

2. Алынмаган керемнәрне каплау өчен мунча гомуми бүлекләрендә мунча хезмәте 

күрсәтүче субсидия алучыларны сайлап алу комиссиясе составын расларга (2 нче 

кушымта). 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет " мәгълүмат-телекоммуникация челтәренең рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча урынбасары 

Хәбибуллова М. Х. йөкләргә. 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                       М. Х. Хәбибуллова 

 

 



Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы 

 Башкарма комитетының 

 2018 елның 21 ноябрендәге 

 967 номерлы карарына 

 1 нче кушымта 

 

Алынмаган керемнәрне каплау өчен мунчаның гомуми бүлекләрендә мунча 

хезмәте күрсәтүче оешмаларга субсидияләр бирү тәртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә мунча гомуми бүлекләрендә алынмаган табышларны каплау өчен 

мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларны сайлап алу процедурасын, сайлап алу 

категориясен һәм критерийларын, максатларын, шартларын һәм тәртибен билгеләү 

максатларында эшләнгән. 

2. Субсидия Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә халыкка мунча хезмәте күрсәтүче юридик затларга, шәхси 

эшмәкәрләргә алынмаган керемнәрен кайтаруга бирелә һәм икътисадый 

нигезләнгән чыгымнар арасындагы аерма буларак билгеләнә. Исәпләү тәртибе № 1 

кушымта белән әлеге Тәртипкә билгеләнгән. 

3.  Субсидияләр алу хокукына ия булган оешмаларны сайлап алу критерийлары 

һәм категорияләре: 

Субсидия алу хокукына бер үк вакытта түбәндәге таләпләргә туры килә торган 

оешмалар ия: 

1) керем белән капланмаган чыгымнар; 

2) үзгәртеп кору, бетерү һәм банкротлык стадиясендә булмаган һәм салым 

түләүләре буенча бурычлары булмаган. 

4. Субсидия бирү шартлары һәм тәртибе. 

Субсидияләр алуга субъектларны сайлап алу тапшырылган документлар 

нигезендә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы комиссиясе 

тарафыннан гамәлгә ашырыла: 

-Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитеты тарафыннан расланган форма буенча субсидия бирүгә гариза (2 нче 

кушымта); 

- претендент тарафыннан расланган Гамәлгә кую документларының 

күчермәләре; 

- документлар тапшыру датасына алты айдан да иртәрәк булмаган юридик 

затларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә; 



- претендент тарафыннан расланган салым органында исәпкә кую турында 

таныклык күчермәсе; 

- субсидияләр күләмен билгеләү өчен мәгълүмат; 

- затның гариза бирүгә һәм килешүгә кул куюга хокуклы булуын раслаучы 

документ; 

- салымнар, җыемнар, иминият взнослары, пенялар һәм салым санкцияләре 

түләү буенча бурычларның булмавы турында белешмә. 

Тәкъдим ителгән барлык документлар да тиешенчә исбатланган, 

брошюроланган (яки тегелгән), ырымланган һәм басма белән ныгытылган булырга 

тиеш. 

Кабул ителгән гаризалар теркәү журналында теркәлә. 

Мөрәҗәгать итүчеләр тәкъдим ителгән мәгълүматларның тулылыгы һәм 

дөреслеге өчен тулы җаваплылык тота. 

Әлеге документларны кабул итү Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рәсми сайтында субсидия бирүгә гаризалар кабул итә 

башлау турында мәгълүмат басылып чыккан көннән ун көн эчендә гамәлгә 

ашырыла. 

5. Документлар кушып, гаризалар кабул итүне Кама Тамагы муниципаль 

районы территориясендә мунча гомуми бүлекләрендә мунча хезмәте күрсәтүче 

оешмаларга алынмаган табышларны каплау өчен субсидияләр алучыларны сайлап 

алу комиссиясе секретаре башкара. 

Тәкъдим ителгән гаризаларны карау, гаризалар кабул итү туктатылган көннән 

соң, ике эш көне эчендә субсидия алучыларны сайлап алу комиссиясе тарафыннан 

үткәрелә. 

Бирелгән гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча комиссия субсидия алу 

хокукына ия затларны сайлап алу процедурасына кадәр эшләп чыгару турында 

карар кабул итә. 

Комиссия карары беркетмә белән рәсмиләштерелә. 

Гаризалар бирү срогы тәмамланганчы бер гариза бирелгән булса, яисә бер генә 

гариза сайлап алынуга юл куелмаса, субсидия бирү турында килешү бердәнбер 

заявка биргән оешма белән төзелә. 

6. Субсидия алу хокукына ия затларны сайлап алу әлеге затларны сайлап алу 

процедурасына кадәр беркетмәне төзелгән көннән алып бер эш көне эчендә 

субсидия алучыларны сайлап алу комиссиясе тарафыннан уздырыла. 

Сайлап алу барышында Комиссия тәкъдим ителгән документларны 

рәсмиләштерүнең дөреслеген һәм субсидия исәпләүнең нигезле булуын, шулай ук 

субсидия алуга дәгъва итүчеләрнең сайлап алу критерийларына туры килүен 

тикшерә. 



7. Гаризаларны сайлап алу нәтиҗәләре буенча комиссия субсидия алу хокукына 

ия булган яки субсидия бирүдән баш тарту турында карар кабул итә. Сайлап алу 

җиңүчесе белән субсидияләр бирү турында килешү төзелә (3 нче кушымта). 

Субсидия алучыларның гаризаларын карау һәм сайлап алу нәтиҗәләре 

субсидия алучыларны сайлап алу тәмамланганнан соң бер эш көне эчендә 

районның рәсми сайтында урнаштырыла. 

Карар беркетмә белән рәсмиләштерелә. 

8. Күрсәтелгән шартлар бозылган очракта субсидия кире кайтару тәртибе. 

Субсидияләр күләме, күрсәтелгән документларда күрсәтелгән белешмәләрнең, 

исәп-хисапларның туры килмәве ачыкланган очракта, Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

теләсә кайсы вакытта субсидия алучы оешмадан субсидия биргәндә билгеләнгән 

шартларны үтәүне раслаучы документларны, документларны таләп итәргә 

хокуклы. 

9. Субсидияләрне кире кайтару түбәндәге тәртиптә башкарыла: 

1).Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма 

комитеты тикшерү үткәргәннән соң 10 көн эчендә субсидия алучыларга субсидия 

кире кайтару турында таләп җибәрә. 

2) субсидияләрне кире кайтару таләбе күрсәтелгән таләп алынганнан соң бер ай 

эчендә үтәлергә тиеш. 

3) субсидия кире кайтару турындагы таләп билгеләнгән вакытка үтәлмәгән 

очракта түләтү суд тәртибендә башкарыла. 

10.Субсидия алучы хисап (4 нче кушымта) өчен киләсе елның 1 февраленнән дә 

соңга калмыйча Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетына хисап бирергә тиеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Алынмаган керемнәрне каплау 

 өчен мунча гомуми бүлекләрендә 

 мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга 

 субсидияләр бирү тәртибенә 

 1 нче кушымта 

 

Алынмаган керемнҽрне каплау өчен мунчаның гомуми бүлеклҽрендҽ мунча 

хезмҽте күрсҽтүче оешмаларга субсидиялҽрне санап чыгару тҽртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә алынмаган керемнәрне (алга таба-субсидия) каплауга мунчаның 

гомуми бүлекләрендә мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга субсидияләр бирү 

тәртибе нигезендә эшләнгән.  

2. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә алынмаган керемнәрне каплау өчен мунча гомуми бүлекләрендә 

мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга алынмаган керемнәрне каплауга бирелә 

торган субсидияләр күләмен исәпләү тәртибен билгели. 

3. Субсидияләр күләме Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының икътисадый нигезләнгән чыгымнары һәм 

расланган хокукый актлары арасында халыкка мунча хезмәтләренә тарифлар белән 

билгеләнә. 

 

Субсидияләр күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә:: 

С = З-Д, 

кайда: 

С-субсидия күләме; 

З- хезмәтләре күрсәтү чыгымнары; 

Д- хезмәтләре күрсәтүдән керемнәр суммасы. 

 

    Хезмәтләр күрсәтүдән керемнәрне исәпләү: 

Д = Кп х С, 

кайда: 

Кп- килүчеләр саны; 

С - мунча хезмәте бәясе. 



Керем төрле категорияләргә килүчеләр өчен мунча хезмәте бәясе буенча 

исәпләнә, шуннан соң берләштерелә. 

 

Мунча хезмәтләре күрсәтү чыгымнарын исәпләү: 

З = (Ззп + Змт + Зтэ + Зот + Зэ + Зхвс + Зхвс + ЗМ + Зох),анда: 

З- хезмәтләр күрсәтү чыгымнары; 

Ззп-хезмәт хакына чыгымнар (штат расписаниесе нигезендә); 

Зо-хезмәт хакыннан акча (мәҗбүри пенсия иминиятләштерүенә иминият 

кертемнәре, вакытлыча эшкә сәләтсезлек очрагына һәм ана булу, производствода 

бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри чирләрдән мәҗбүри социаль иминият 

взнослары) күчерүгә чыгымнар (Мәҗбүри пенсия иминиятенә иминият 

кертемнәре)); 

Змт-материаллар чыгымы (парилкага утын чыгымы)); 

Зтэ-җылылык белән тәэмин итүгә чыгымнар (су агымына, җылытуга, бүлмәләрне 

җыештыруга, санитар приборларга су чыгымы)); 

Зот - хезмәтне саклауга чыгымнар (дезинфекция чаралары, махсус кием, хуҗалык 

мылосы, перчаткалар); 

Зэ - электр энергиясенә чыгымнар (электр энергиясе чыгымы, көч приборлары); 

Зхвс-салкын һәм кайнар су белән тәэмин итүгә чыгымнар (су юдыруга сарыф итү, 

биналарны җыештыру, санитар приборлар); 

Тавыш-чүп-чарны, сыек көнкүреш калдыкларын чыгаруга чыгымнар; 

Зох-гомум хуҗалык чыгымнары; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алынмаган керемнәрне каплау 

 өчен мунча гомуми бүлекләрендә 

 мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга 

 субсидияләр бирү тәртибенә 

 2 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендҽ 

алынмаган керемнҽрне каплау өчен мунчаның гомуми бүлеклҽрендҽ мунча 

хезмҽте күрсҽтүче оешмаларга субсидиялҽр бирүгҽ гариза формасы 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

 муниципаль районы территориясендә 

 алынмаган керемнәрне каплау өчен 

 мунча гомуми бүлекләрендә 

 мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга 

 субсидия алучыларны сайлап алу комиссиясенә 

 

ГАРИЗА 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

алынмаган керемнәрне каплау өчен мунчаның гомуми бүлекләрендә мунча хезмәте 

күрсәтүче оешмаларга субсидияләр бирү турында 

 

 

(юридик затның / шәхси эшмәкәрнең исеме, ИНН, ОГРН, юридик адрес, банк 

реквизитлары) 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

алынмаган керемнәрне каплау өчен мунча гомуми бүлекләрендә мунча 

хезмәте күрсәтүче оешмаларга 201_ елда Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү турында гариза 

бирә. 

 Гаризага түбәндәге документларны өстибез: 

- гамәлгә кую документларының расланган күчермәләре - ___бит; 

- оешманың юридик затларның, шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт 

реестрына кертү турындагы таныклыкның расланган күчермәсе - ___бит ; 

- оешма, шәхси эшмәкәрне салым органында исәпкә кую турында 

таныклыкның расланган күчермәсе - ___бит ; 

- затның гариза бирүгә хокуклы булуын раслаучы документның расланган 

күчермәсе һәм килешүгә кул кую - ___бит ; 



- салым түләүче тарафыннан салымнар, җыемнар, иминият взнослары, 

пенялар һәм салым санкцияләрен түләү бурычларын үтәү турында белешмә - 

___бит; 

- субсидия күләмен билгеләү өчен мәгълүмат - ___бит. 

 

________________________  ______________  __________________ 

  (Җитәкче вазыйфасы)            (Имза)       (Расшифровка) 

 

«_____» _______________ 201__ ел.      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алынмаган керемнәрне каплау 

 өчен мунча гомуми бүлекләрендә 

 мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга 

 субсидияләр бирү тәртибенә 

 3 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендҽ 

алынмаган керемнҽрне каплау өчен мунчаның гомуми бүлеклҽрендҽ мунча 

хезмҽте күрсҽтүче оешмаларга субсидиялҽр бирү турында килешү формасы 

 

(Форма) 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кама Тамагы 

штп территориясендҽ алынмаган керемнҽрне каплау өчен мунчаның гомуми 

бүлеклҽрендҽ мунча хезмҽте күрсҽтүче оешмаларга субсидиялҽр бирү турында 

килешү                                                                                      «___»______201__ел. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

(алга таба-"Башкарма Комитет") нигезләмә нигезендә эш итүче җитәкче йөзендә 

___________________________________________________________________ (алга 

таба - "субсидия алучы"), йөзендә _________________________, гамәлдә 

___________, түбәндәгеләр турында килешү төзеделәр. 

 

1. Килешү предметы 
 

1. Субсидияләр бирү максаты-Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы территориясендә халыкка мунча хезмәте күрсәтүгә бәйле 

алынмаган керемнәр белән идарә итүчегә субсидияләр бирү (халыкка Идарә итүче 

тарафыннан билгеләнгән мунча хезмәтләре күрсәтүгә тарифларны куллану 

нәтиҗәсендә барлыкка килгән), РФ Гражданлык кодексының 4 нче, РФ Бюджет 

кодексы, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Уставы 

нигезендә , Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

территориясендә алынмаган табышларны каплау өчен мунчаның гомуми 

бүлекләрендә мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга субсидияләр бирү тәртибе 

нигезендә. 

 

2.Якларның бурычлары 

 

2.1. Субсидия алучы түбәндәгеләрне эшләргә бурычлы:  

2.1.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

халыкка мунча хезмәте күрсәтү.  

2.1.2. субсидия алырга, аны әлеге килешүдә билгеләнгән максатчан билгеләнеше 

буенча файдаланырга, шулай ук әлеге килешүнең үтәлешен тәэмин итәргә. 



2.1.3. хисап чорыннан соң килүче айның 15 числосыннан да соңга калмыйча, 

чыгымнарның статьялары киселешендә, Документлар кушымта белән билгеләнгән 

форма буенча башкарылган чыгымнар турында хисап тапшырырга тиеш (әлеге 

килешүгә 1 нче кушымта )) 

2.2. Җитәкче түбәндәгеләрне эшләргә бурычлы: 

Санитар врачының " санпин 2.2.1. Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" Татарстан 

Республикасы территориясендә ваклап сату базарларын оештыру планын раслау 

турында "2007 ел, 19 июль, 311 нче карары белән расланган Татарстан 

Республикасы территориясендә ваклап сату базарларын оештыру планына 

үзгәрешләр кертү хакында" 2008 ел, 19 июль, 499 нчы карары 

2.1.2. субсидияләрнең максатчан кулланылышын контрольдә тоту. 

 

3. Субсидиялҽр суммасы һҽм исҽп-хисап тҽртибе 

 

3.1. 201__ елда субсидия алучыга кире кайтарылырга тиешле субсидияләр суммасы 

201__ елда бу максатларга бүлеп бирелгән бюджет акчалары чикләрендә 

билгеләнгән һәм тәшкил итә ________ сум _ _ тиен.(________________ сум _ _ 

тиен). НДС салынмый. 

3.2. Бүлүче ай саен субсидия алучының исәп-хисап счетына, хисап счетыннан соң 

килүче айның 25 (егерме бишенче) числосына, башкарылган чыгымнар турындагы 

хисап нигезендә, каплануга куелган суммада акча күчерә. 

 

 

4. Якларның җаваплылыгы 

 

4.1. Әлеге килешү буенча бурычларны үтәмәгән һәм тиешенчә үтәмәгән өчен яклар 

Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә җаваплы. 

4.2. Субсидияләр бирү, субсидия алучы тарафыннан әлеге килешү белән 

билгеләнгән хисап һәм документлар тапшырылмаган очракта туктатыла. 

4.3. Килешүнең бер яклы өзелү өчен нигез булып тора: 

- субсидия алучыны юкка чыгару яки үзгәртеп кору турында белдерү, 

- субсидия алучы килешүдә каралган йөкләмәләрне үтәмәве яки тиешенчә үтәмәве. 

4.4. Субсидия кире кайтару тәртибе. 

4.4.1. Субсидия алучы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

бюджетына килешүдә билгеләнгән срокларда максатчан билгеләнмәгән яки 

файдаланылмаган субсидияләр суммасында акча средстволарын кире кайтарырга 

тиеш. 

4.4.2. Субсидия алучы тарафыннан хисап документларында дөрес булмаган яки 

тулы булмаган мәгълүмат булган очракта Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 

4.4.3. Субсидия алучы тарафыннан субсидияләр бирү шартларын бозу факты эш 

бирүче тарафыннан билгеләнә. 



4.4.4. Субсидия биргәндә билгеләнгән шартлар бозылуны ачыклаганнан соң 10 

календарь көн эчендә субсидия алучыга субсидияләрне кире кайтару турында 

таләп җибәрә. 

4.4.5. Субсидияләрне кире кайтару таләбе субсидия алучы тарафыннан алынган 

көннән бер ай эчендә үтәлергә тиеш. 

4.4.6. Билгеләнгән вакытка субсидияләрне кире кайтару турындагы таләп 

үтәлмәгән очракта, эш бирүче субсидияләрне суд тәртибендә кайтаруны тәэмин 

итә. 

 

5. Килешүнең гамҽлдҽ булу срогы 

 

5.1. Әлеге килешү белән гамәлдә«___» _______201__ елның 31 декабренә кадәр. 

 

6. Башка шартлар 

 

6.1. Килешү төзегәндә һәм үтәлгәндә барлыкка килә торган барлык бәхәсләр һәм 

каршылыклар, килешү үтәлмәгән очракта,Арбитраж судында каралырга тиеш. 

6.2. Әлеге килешү белән җайга салынмаган яклар арасындагы мөнәсәбәтләр Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнары белән билгеләнә. 

3.3. Яклар әлеге килешү буенча йөкләмәләрнең вакытында үтәлмәгән яки 

үтәлмәгән өчен җаваплылыктан азат ителәләр. Әлеге килешү буенча йөкләмәләрне 

үти алмаган як, күрсәтелгән шартларын башлау һәм туктату турында икенче якка 

кичекмәстән хәбәр итә, ләкин теләсә кайсы очракта, алар эшли башлаганнан соң 5 

(биш) көннән дә соңга калмыйча. 

4.4. Кирәк булган очракта, әлеге килешүгә өстәмә килешүләр рәвешендә 

рәсмиләштерелгән тиешле үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертелә ала, алар кул 

куйганнан соң яклар әлеге килешүнең аерылгысыз өлешенә әверелә. 

6.5. Әлеге Килешү ике (ике) нөсхәдә, һәр як өчен берәр нөсхәдә төзелде. 

 

 

7. ЯКЛАРНЫҢ ЮРИДИК АДРЕСЛАРЫ ҺҼМ РЕКВИЗИТЛАРЫ 

 

Тҽртиплҽүче              Субсидия алучы 

Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

_____________  

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алынмаган керемнәрне каплау 

 өчен мунча гомуми бүлекләрендә 

 мунча хезмәте күрсәтүче оешмаларга 

 субсидияләр бирү тәртибенә 

 3 нче кушымта 

 

Субсидия алучы хисабы формасы һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар 

исемлеге 

 

(Форма) 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

алынмаган керемнәрне каплау өчен мунчаның гомуми бүлекләрендә мунча хезмәте 

күрсәтүче оешмаларга субсидияләр алучы хисабы (рус телендә)________ 201___ ел 

 

  Чыгымнар күләме,  Сум  

1 Хезмәт хакы һәм салымнар ФОТ   

4 ……  

5   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13    

14    

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23 

  

  

   



  

 

 24 

БАРЛЫГЫ: турыдан туры чыгымнар 

(юл бҽясе 1: 23)   

25 Барлык хуҗалык чыгымнары  

26 

Көнкүреш калдыкларын чыгару һҽм 

утильлҽштерү  

27 

Барлыгы: чыгымнар (24 + стрр. 25+стр. 

26)  

 28 Халыктан кергҽн табыш  

29 Барлыгы: керемнҽр (28 бит)   

30 

Барлык субсидия суммасы (27нче бит. 

29)  

 

 

Хисапка теркәлгән документлар исемлеге: 

 

1. Сатып алынган материалларның ведомствога буйсынуы___бит.  

2. Башкарылган эшләр буенча сметалы исәп-хисаплар___бит. 

 

 

________________________  ______________  __________________ 

  (Җитәкче вазыйфасы)            (Имза)       (Расшифровка) 

 

«_____» _______________ 201__ ел.      М.П. 



Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы 

 Башкарма комитетының 

 2018 елның 21 ноябрендәге 

 967 номерлыкарарына 

 2 нче кушымта 

 

Алынмаган керемнәрне каплау өчен мунча гомуми бүлекләрендә мунча 

хезмәте күрсәтүче субсидияләр алучыларны, оешмаларны сайлап алу 

комиссиясе составы 

 

М. Х. Хәбибуллова-Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад мәсьәләләре буенча 

урынбасары, комиссия рәисе; 

А. И. Гыйләҗев - Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының икътисад һәм территориаль планлаштыру бүлеге 

башлыгы, комиссия секретаре; 

 

Комиссия әгъзалары: 

 

М. А. Ногманова - Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Финанс-бюджет палатасы рәисе (килешү буенча); 

Г. И. Бикмуллина - Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Советы Аппаратының бухгалтерлык исәбе һәм хисап бүлеге башлыгы (килешү 

буенча). 

 

 


