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«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «2018 елга чыгымнар 

өлешен каплауга кулланучылар 

кооперативларына субсидияләр 

бирү тәртибе турындагы 

Нигезләмәне раслау турында» 2018 

елның 19 ноябрендәге 1743нче 

номерлы карары белән расланган    

2018 елга кулланучылар 

кооперативларына чыгымнар 

өлешен каплауга субсидияләр бирү 

тәртибе турындагы Нигезләмәгә 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү 

турында 

 

    Россия Федерациясе Бюджет кодексының 69, 78нче статьялары, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 6 сентябрендәге 887 нче номерлы 

"Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) учреждениеләргә субсидияләрдән 

тыш), шәхси эшмәкәрләргә, шулай ук товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә – физик затларга субсидия бирүне җайга салучы норматив 

хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга гомуми таләпләр турында»гы 

(2018 елның 20 ноябрендә кертелгән үзгәрешләр белән) карарына һәм  

“Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Уставына таянып,  

“Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «2018 елга чыгымнар өлешен каплауга кулланучылар 
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кооперативларына субсидияләр бирү тәртибе турындагы Нигезләмәне раслау 

турында» 2018 елның 19 ноябрендәге 1743нче номерлы карары белән расланган    

2018 елга кулланучылар кооперативларына чыгымнар өлешен каплауга 

субсидияләр бирү тәртибе турындагы Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр 

кертергә: 

 

11 пунктка түбәндәге эчтәлекле 3 нче абзац өстәргә: 

«субсидия  бюджет акчаларын алучы буларак баш эш бирүче 

тарафыннан әлеге документның 6 подпунктта күрсәтелгән документларны 

карау нәтиҗәләре буенча әлеге документның 10 пунктында билгеләнгән 

срокларда кабул ителгәннән соң унынчы көннән дә соңга калмыйча күчерелә»;  

 

 

10 пунктның 7 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

"Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә билгеләнгән 

тәртиптә  тиешле финанс елына һәм план чорына субсидияләр бирү өчен 

бюджет йөкләмәләре лимитлары билгеләнгән тәртиптә бирелгән Башкарма 

комитет (тиешле финанс елына һәм план чорына) субсидия алучы белән 

килешү төзи, шулай ук субсидиянең тиешле төре өчен муниципаль 

берәмлекнең финанс органы тарафыннан билгеләнгән типлаштырылган 

формасы нигезендә субсидия бирү турында башка оешма белән килешүләр  

төзи.»; 

 

10 пунктның 4, 5 абзацларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«субсидия алучы тәкъдим иткән документларның әлеге Нигезләмәнең 

6нчы подпункты белән билгеләнгән таләпләргә туры килмәве яки күрсәтелгән 

документларны тулы күләмдә тапшырмау (бирмәү) ; 

субсидия алучы тапшырган мәгълүматның дөрес булмавы»;  

 

түбәндәге эчтәлекле 10.1 пункт өстәргә:: 

 

«10.1 әлеге Нигезләмәнең 8 пунктында күрсәтелгән сайлап алу 

критерийларына һәм чираттагы финанс елында субсидия алучыга, әлеге 

Нигезләмәнең 10 пунктындагы 7 абзацында күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре 

лимитларының тиешле категориясенә һәм (яисә) сайлап алу критерийларына 

туры килмәвенә бәйле рәвештә, агымдагы финанс елында аны бирү мөмкинлеге 

булмаган очракта, күрсәтелгән категорияләргә һәм (яисә) сайлап алу 

критерийларына (кирәк булганда) кабат тикшерү үтү кирәк түгел»;  

 

5 пунктка түбәндәге эчтәлекле 6 нчы абзац өстәргә: 



«субсидия алучылар Россия Федерациясе бюджет системасы 

бюджетыннан акча алырга тиеш түгел, алардан хокукый акт нигезендә, башка 

норматив хокукый актлар яисә муниципаль хокукый актлар нигезендә әлеге 

Нигезләмәнең 3 пунктында күрсәтелгән максатларга субсидияләр бирү 

планлаштырыла.» 

 

2. Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

бастырып чыгарырга. 

 

 

Җитәкче  Н.Р. Залаков 

И.Р. Хәйбрахманов 
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