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Баулы муниципаль районы территориясендэ жайга салыныла торган 

тарифлар буенча даими рэвештэ пассажирлар йертуне кейлэу Ьэм идарэ иту 

системасын оештыру Ьзм камиллэштеру, Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районыныц билгелэнгэн чиклэрендэ халыкныц транспорт 

хезмэтлэреннэн бертигез файдалануны тээмин иту максатларында, «Россия 

Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында»гы 

2003 елныц 6 октябрендэге 1Э1-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, Россия 

Федерациясе Бюджет кодексыныц 78 статьясы, «Россия Федерациясендэ 

автомобиль транспортында h9M шэЬэр жир осте электр транспортында 

пассажирлар Ьэм багажны даими йертуне оештыру турында Ьэм Россия 

Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында»гы 2015 

елныц 13 июлендэге №220-ФЗ Федераль законныц 14 статьясы, Россия 

Федерациясе Хекумэтенец 2016 елныц 6 сентябрендэге 887нче номерлы 

«Юридик затларга (дэулэт (муниципаль) учреждениелэренэ субсидиялэрдэн 

тыш), индивидуаль эшмэкэрлэргэ, шулай ук товар житештеруче, эшлэр



башкаручы, хезмэт курсэтуче физик затларга субсидиялзр бируне жайга салучы 

норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга карата гомуми 

талэплэр турында»гы карары, Баулы муниципаль районы Уставы нигезендэ 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 
К АР АР ИТО:

Расларга:

1. 1нче кушымта нигезендэ, Баулы муниципаль районы 

территориясендэ муниципаль маршрутларда халыкка жайга салыныла торган 

тарифлар буенча транспорт хезмэте курсэтуне гамэлгэ ашыруга бэйле эшлэр 

башкаруга киткэн чыгымнарныц бер олешен каплау максатларында транспорт 

йортучелэргэ субсидиялэр биру тэртибен;

2нче кушымта нигезендэ, Баулы муниципаль районы бюджетыннан 

субсидиялэр биру комиссиясе составы;

2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма 

комитетын субсидиялэр биру буенча вэкалэтле орган итеп билгелэргэ.

3. Элеге карарны Баулы муниципаль районыныц http://bavly.tatarstan.ru 

рэсми сайтында Ьэм Татарстан Республикасыныц http://pravo.tatarstan.ru 

хокукый мэгълумат рэсми порталында урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Баулы муниципаль районы 

башкарма комитеты житэкчесенец инфраструктур усеш буенча урынбасарына 

йеклэргэ.

Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэкчесе
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 

2019 елныц У*?. 
кабул ителгэн 31 нче санлы 

Карарына 1 нче кушымта

Баулы муниципаль районы территориясендэ 
муниципаль маршрутларда халыкка жайга салыныла торган 

тарифлар буенча транспорт хезмзте курсзтуне гамэлгэ ашыруга 
бзйле эшлзр башкаруга киткэн чыгымнарныц бер олешен каплау 

максатларында транспорт йертучелэргз субсидиялэр биру
тэртибе

1. Гомуми ннгезлэмэлэр

1.1. Элеге Тэртип «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 

гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы 

Федераль закон, Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 78 статьясы, «Россия 

Федерациясендэ автомобиль транспортында Ьэм шэИэр жир осте электр 

транспортында пассажирлар Ьэм багажны даими йортуне оештыру Ьзм Россия 

Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында» 2015 

елньщ 13 июлеендэге 220-ФЗнче Федераль законный 14 статьясы Ьэм Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Уставы нигезендэ эшлэнгэн.

1.2. Олеге Тзртип агымдагы финанс елында «Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы» муниципаль берэмлеге бюджеты акчаларыннан 

юридик затларга (дэулэт (муниципаль) учреждениелэргэ субсидиялэрдэн тыш), 

«Дзулзт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тзэмин иту очен товарлар, эшлзр, 

хезмзт курсзтулзрне сатып алу елкзсендз контракт системасы турында»гы 2013 

елныц 5 апрелендэге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ 

тээминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгелэунен 

конкурентны ысуллары белэн сайлап алынган индивидуаль эшмэкэрлэргэ 

Баулы муниципаль районы территориясендэ муниципаль маршрутлар буенча 

пассажирлар йортуне гамэлгэ ашыруга бэйле эшлэр башкаруга киткэн 

чыгымнарныц бер олешен каплау максатларында (алга таба -  Йортуче, 

Субсидиялэр) субсидиялэр биру процедурасын Ьэм шартларын билгели.



2. Субсидия алуга хокукы булган эшкуарларныц юридик 
затлар Ьэм шэхси затлар категориялэре

Субсидиялэр алуга тубэндэге категория юридик затлар Ьэм шэхси 
эшмэкэрлэр дэгъва кыла ала:

- Россия Федерациясе салым органында тиешенчэ теркэлгэн;

8 (сигез) кешедэн артык кеше йорту очен жиЬазландырылган 

автомобиль транспортында пассажирлар йорту эшчэнлеген гамэлгэ ашыруга 
лицензиясе булган.

3. Субсидиялэр биру шартлары

3.1. Субсидиялэр юридик затларга (дэулэт (муниципаль) 

учреждениелэреннэн тыш), шэхси эшмэкэрлэргэ, шулай ук товарлар 

житештеручелэргэ, эшлэр башкаручылар, хезмэт курсэтучелэргэ (алга таба - 

оешмалар) бирелэ. Алар субсидия биру турында килешу тезу планлаштырыла 

торган айдан алдагы айныц беренче коненэ тубэндэге критериялэргэ туры 
килергэ тиеш:

- дэулэт Ьэм муниципаль ихтьпщларны тээмин иту очен товарлар, эшлэр, 

хезмэт курсэтулэрне сатып алу олкэсендэ контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендэ уткэрелгэн конкурс нэтижэлэре буенча 

тозелгэн, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы территориясендэ 

жайга салына торган тарифлар буенча даими рэвештэ пассажирлар йортунец 

муниципаль маршрутларында халыкка транспорт хезмэте курсэтуне гамэлгэ 

ашыруга бэйле хезмэтлэр курсэтугэ муниципаль контракт булу;

- жайга салыныла торган тарифлар буенча Баулы муниципаль районында 

пассажирлар йорту маршрутлары буенча пассажирлар йорту;

жайга салына торган тарифлар буенча даими пассажирлар йорту 

маршрутларында транспорт чаралары хэрэкэте расписаниесе нигезендэ 

пассажирларны йорту буенча хезмэт курсэту;

- пассажирлар йертуче, пассажирларга ташламалар аркасында керемнэрен 

алып житкерэ алмавы, моныж документлар белэн раслануы;



- салымнар haM жыемнар турында Россия Федерадиясе законнары 

нигезендэ тулэнергэ тиешле салымнар, жыемнар, иминият кертемнэре, пенялар, 

штрафлар тулэу буенча утэлмэгэн бурычлар булмау;

- Баулы муниципаль районы бюджетына субсидиялэр, бюджет 

инвестициялэрен кире кайтару буенча, шул исэптэн башка хокукый актлар 

нигезендэ бирелгэн кичектерелгэн бурычлар h3M бюджет каршында башка 
бурычлар булмау;

- субсидиялэр алучы юридик затлар узгэртеп кору, бетеру, банкротлык 

процессында булырга тиеш тугел, э субсидия алучы шэхси эшкуарлар -  шэхси 

эшкуар буларак эшчэнлеген туктатмаска тиеш;

субсидия алучылар чит ил юридик затлары булырга, шулай ук устав 

капиталында аларныц теркэлу урыны булып Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы тарафыннан расланган дэулэт яисэ территория булган чит ил 

юридик затларыныц катнашу елеше салым салуньщ ташламалы салым режимы 

бирэ торган дэулэт Ьэм территориялэр исемлегенэ кертелгэн Ьэм (яки) финанс 

операциялэре (офшор зоналары) уздырганда мэгьлумат ачуны Ьэм бируне 

куздэ тогмаган дэулэтлэрнец Ьэм территориялэрнец исемлегенэ кертелгэн, 

тулаем алганда 50 проценттан артып киткэн Россия юридик затлары булырга 
тиеш тугел;

- Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетыннан хокукый акт 

ни1 езендэ, башка норматив хокукый актлар яки муниципаль хокукый актлар 

нигезендэ элеге Тэртиптэ курсэтелгэн максатларга субсидиялэр биру 

планлаштырылганда, субсидия алучылар Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджетыннан акча алырга тиеш тугел.

3.2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы территориясендэ 

жайга салыныла торган тарифлар буенча даими рэвештэ пассажирлар йортунец 

муниципаль маршрутларында халыкка транспорт хезмэте курсэтуне гамэлгэ 

ашыруга бэйле эшлэр башкаруга чыгымнар олешен каплау максатларында 

пассажирлар йортучелэргэ субсидиялэр биру буенча Комиссия (алга таба -
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Комиссия) тапшырылган докумеитларны карый hS„  субсидия биру (бирудан 
баш тарту) турында Карар кабул ито.

3.3. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма 

комитеты Пассажирлар йертуче белэн субсидия биру турында килешу тези.

4. Субсидия биру тэртибе

4.1. Субсидия алу ечен Пассажирлар йертуче хисап аеннан сон 

килуче аиньщ 10 числосыннан да соцга калмыйча, э декабрь аенда 20сенэ кадзр 
комиссиягэ тубэндэге докумеитларны тапшыра:

- элеге Тэртипкэ 1нче кушымта нигезендэ пассажирлар йортуне гамэлгэ 

ашырудан тошеп калган керемнэр барлыкка килуен раслаучы исэп-хисапны;

- Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дэулэт комитетыныц Баулы 

муниципаль районында гомуми файдаланудагы шэЬэр яны юллары буенча 

автомобиль транспортында пассажирлар Ьэм багаж йортугэ максималь 

дэрэж;эдэ чик тарифларны билгелэу турында карары.

4.2. Пассажирлар йертуче тэкъдим иткэн докумеитларны карау 

нэтижэлэре буенча Комиссия 10 (ун) эш коне дэвамында тешеп калучы 

керемнэрне каплауга субсидия биру яки аннан дэлиллэнгэн баш тарту турында 

карар кабул итэ, аны беркетмэ белэн рэсмилэштерэ.

4.3. Субсидия биру турында килешу тезудэн баш тарту ечен нигез булып
тора:

субсидия алучы тэкъдим иткэн документларныц элеге тэртипнец 4.1 

пункты белэн билгелэнгэн талэплэргэ туры килмэве яки докумеитларны 

тапшырмау (тулы кулэмдэ тапшырмау);

- субсидия алучы тапшырган мэгълуматныц дерес булмавы;

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча Дэулэт комитеты 

тарафыннан расланган тарифныц чик дэрэжэсенэ Караганда тубэнрэк тарифны 

куллану (алга таба - тарифныц чик дэрэжэсе).
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4.4. Ж^иитешсезлеклэр булганда, документлар Пассажирлар йертучегэ 

аларны бетеру ©чей кире кайтарыла, документларны кире кайтару сэбэплэре 

язма рэвештэ ацлатыла. Пассажирлар йертучегэ кисэтулэрне тезэтугэ бирелгэн 

гомуми срок документлар алган кеннэн алып 3 (еч) эш кененнэн дэ артмаска

тиеш.
4.5. Субсидиялэрне кучеру Баулы муниципаль районы Башкарма 

комитетыныц шэхси счетыннан тешеп калучы керемнэрне каплауга 

субсидиялэр биру турында карар кабул ителгэннэн соц 10 (ун) эш кене эчендэ

башкарыла.
4.6. Бирелэ торган субсидия кулэме, Баулы муниципаль районы бюджеты 

чыгымнары билгелэнгэн тэртиптэ киметелсэ, киметелергэ мемкин.

4.7. Пассажирлар йертуче субсидия биру турындагы килешудэ каралган 

йеклэмэлэрен утэмэгэн яисэ тиешенчэ утэмэсэ, автотранспорт предприятие 

бетерелсэ, узгэртеп корылса Ьэм Россия Федерациясенец гамэлдэге 

законнарында каралган башка очракларда, субсидия биру туктатылырга

мемкин.

5. Тешеп калучы керемнэрне кайтаруга субсидия кулэмен исэплэу

Муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар йертуне гамэлгэ ашыручы 

пассажирлар йертученеж тешеп калучы керемнэрен каплауга субсидиялэр 

кулэме тубэндэге формула буенча исэплэнэ:

С = з-д,
С - субсидия кулэме, мен сумнарда;
3 - Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 11 

июнендэге 454нче номерлы карары белэн расланган транспорт чарасы 

классыннан чыгып 1 км узуныц чик норматив узкыйммэтен (1 километрга 38,27 

сум, 51,01 сум) Ьэм маршрутный озынлыгын исэпкэ алып исэплэнгэн 

муниципаль маршрутларныц автомобиль транспортында пассажирлар Ьэм 

багаж ташу чыгымнары;
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Д - жаига салыныла торган тарифлар буенча даими рэвештз пассажирлар

ташуньщ муниципаль маршрутлары буенча йергэн очен тулэудэн алынган 
керемнэр, мец сумнарда.

Пассажирлар йортученец керемнэренэ тубэндэге керем терлэре кертелэ:

- пассажирлар иерту Ьэм багаж алып бару ечен билетлар сатудан кергэн 
табыш;

- социаль билетлар буенча гражданнарньщ ташламалы категория л эрен 

йортугэ бэйле барлык дэрэжэдэге бюджетлардан бирелэ торган транспорт 

йертученец чыгымнары компенсациях!эре суммасы.

Шул ук вакытта пассажирлар ташучыныц кереме транспорт чарасыньщ 

кимендэ 30% ка тулуы курсэткеченнэн чыгып исэплэнэ.

6. Субсидиялзрне кире кайтару тэртибе

6.1. Пассажирлар ташучы, документларны тикшеру, шулай ук башка 

контроль чаралар уздыру нэтижэсендэ, тошеп калучы керемнэрнец нигезсез 

булуы ачыкланса, бюджет акчаларын кире кайтарырга тиеш.

Баулы муниципаль районы бюджеты акчаларыннан компенсация тулэве 

тиешеннэн арткан очракта, субсидия кире кайтарыла.

6.2. Ачыкланган житешсезлеклэр акт белэн рэсмилэштерелэ, ул комиссия 

тарафыннан имзалана Ьэм субсидия алучыга бирелэ.

6.3. Акт алган коннэн алып 30 эш конендэ пассажирлар йортуче 

агымдагы финанс елында артык алынган акчаларны Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы Башкарма комитетыныц шэхси счетына кайтарырга 
тиеш.

6.4. Кире кайтарылган субсидиялэр суммасы Баулы муниципаль районы 

бюджеты кеременэ кучерелергэ тиеш.

6.5. Субсидиялэр кире кайтарылмаган очракта вэкалэтле орган бюджет 

акчаларын суд тэртибендэ кире кайтару буенча чаралар курэ.

7. Субсидиялэрнец максатчан кулланылышын контрольдэ тоту
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7.1. Вэкалэтле орган Ьэм муниципаль финанс контроле органы 

оешмаларныц субсидиялэрдэн файдалану шартларын, максатларын Ьэм

тэртибен утэвен тикшерэлэр.
7.2. Субсидиялэр биру шартларын бозу яки аларны максатчан кулланмау

очраклары ачыкланса, вэкалэтле органныц язма талэбе буенча субсидия бер аи 

эчендэ Баулы муниципаль районы бюджетына кире кайтарылырга тиеш. Эгэр 

субсидия билгелэнгэн вакытка кайтарылмаса, ул Баулы муниципаль районы 

бюджеты кеременэ гамэлдэге законнарда билгелэнгэн тэртиптэ кайтарыла.
________________
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Баулы муниципаль районы территориясендэ 
муниципаль маршрутларда халыкка жайга салыныла торган 

тарифлар буенча транспорт хезмэте курсэтуне гамэлгэ ашыруга 
бэйле эшлэр башкаруга киткэн чыгымнарнын бер елешен каплау 

максатларында транспорт йертучелэргэ субсидиялэр биру
тэртибенэ 1нче кушымта

?О1Q елнын ечен Баулы муниципаль районы территориясендэ
му н и ципаль маршрут л ар да халыкка жайга салыныла торган 

тарифлар буенча транспорт хезмэте курсэтуне гамэлгэ ашыруга 
бэйле эшлэр башкаруга киткэн чыгымнарныц бер олешен каплау 

максатларында транспорт йертучелэргэ субсидиялэр бируне исэплэу

№ Татарстан
Республик
асы
муниципа
ль
берэмлеге
исеме

Ж^йга салыныла
торган тарифлар
буенча даими
пассажирлар
йертунец
муниципаль
маршруты
Башланг 

ыч 
тукталы 
ш пункты

Ахыргы
тукталы

ш
пункты

Транспорт 
чарасы 
классы 

(М, С яки Б)

Марш
рут 

озынлы 
гы км

Автобус 
лар 

узган 
юл км

7

Татарстан 
Республикасы 
Министрлар 

Кабинетыныц 2018 
елныц 11 июнендэге 

454нче номерлы 
“Класс киселешендэ 
1 километр узылган 

юлныц чик 
узкыйммэте 

турында” карары 
белэн расланган 
транспорт чарасы 

кпассыннан чыгып 1 
км узуньщ чик 

норматив 
узкыйммэте___

8

Муниципаль 
маршрутларда 

автомобиль 
транспортында жайга 

салына торган тарифлар 
буенча даими рэвештэ 
пассажирлар Иэм багаж 

йертуне гамэлгэ ашыруга 
чыгымнар, 8 графада 
курсэтелгэн 1 км юл 
утунец чик норматив 
узкыйммэтен исэпкэ 

алып, сумнарда

Муниципал Субс
ь идия

маршрутла кулэ
рда жайга ме,

салына сум.
торган (гр.9-

тарифлар гр.10)
буенча
даими

рэвештэ
пассажирла
р йертудэн

кергэн
керемнэр.
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(Оешма исеме) (ФИО) (Имза)



Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитетынын 

2019 елныц 
кабул ителгэн 31нче санлы 

карарына 2нче кушымта

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы территориясендэ 
муниципаль маршрутларда халыкка жайга салыныла торган 

тарифлар буенча транспорт хезмэте курсэтуне гамэлгэ ашыруга 
бэйле эшлэр башкаруга киткэн чыгымнарныц бер олешен каплау 

максатларында транспорт йортучелэргэ субсидиялэр биру буенча комиссия
составы

Гозэеров И.И. 

Сабитов Ф.Ф.

Адамова Р.А. 

Мин,галиева Э.С.

Свежинкина Л.С.

Мехэммэтж,анова 
А.С.

Месифуллина Л.И.

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 
ж,итэкчесе, комиссия рэисе;

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 
ж,итэкчесенен, инфраструктура усеше буенча 
урынбасары, комиссия рэисе урынбасары;

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 
инфраструктура усеше булеге начальнигы

Баулы муниципаль районы Башкарма
комитетынын, икътисад ьэм территориаль усеш 
булеге начальнигы;

Баулы муниципаль районы Финанслар ьэм бюджет 
палатасы житэкчесе;

Баулы муниципаль районы Башкарма
комитетынын, бухгалтерлык исэбе ьэм хисаплылык 
булеге начальнигы;

Баулы муниципаль районы Башкарма
комитетынын, муниципаль сатып алулар булеге 
начальнигы.

Х.С. Мегыйнов

Баулы муниципаль райо 
Башкарма 
эшлэр белэн идарэ итуч


