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Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78нче статьясы, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Зеленодольск 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. Әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә кулланучыларга җылылык һәм 

кайнар су белән тәэмин итү хезмәте күрсәтүче оешмаларга котельный җиһазларын 
эксплуатацияләүдән алынмаган керемнәрне каплау максатларында субсидияләр 
бирү тәртибе турындагы нигезләмәне бәян итәргә. 

2. Зеленодольск муниципаль районы Советы аппаратының җәмәгатьчелек һәм 
ММЧ белән элемтә бүлеге җитәкчесенә әлеге карарны Татарстан Республикасы 
хокукый мәгълүмат рәсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һәм Татарстан 
Республикасы муниципаль берәмлекләре составында Зеленодольск 
муниципаль районы мәгълүмат сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru)  
Интернет челтәрендә бастырып чыгарырга. 

3. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 

 
Җитәкче                       Д.А. Сапожников 
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Кулланучыларга җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәте күрсәтүче 
оешмаларга котельный җиһазларын эксплуатацияләүдән алынмаган 
керемнәрне каплау максатларында субсидияләр бирү тәртибе турында 
                                                     Нигезләмә  

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

 

1.1. Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы нигезендә, 

кулланучыларга җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәте күрсәтүче 

оешмаларга котельный җиһазларын эксплуатацияләүдән алынмаган керемнәрне 

каплау максатларында субсидия бирү тәртибе турында нигезләмә (алга таба текст 

буенча) җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәте күрсәтүче оешмаларга 

котельный җиһазларын эксплуатацияләүдән алынмаган керемнәрне каплау 

максатларында субсидияләр бирү тәртибе турында нигезләмә (алга таба - субсидия 

тексты буенча) Зеленодол муниципаль районы бюджетыннан 

1.2. Субсидия, котельный җиһазларын эксплуатацияләүдән алынмаган 

керемнәрне каплау максатларында, кулланучыларга җылылык һәм кайнар су белән 

тәэмин итү хезмәте күрсәтүче оешмаларга, Яшел Үзән муниципаль районы 

территориясендә җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү буенча хезмәтләр 

күрсәтүче юридик затларга, индивидуаль эшмәкәрләргә бирелә. 

1.3. Субсидия бирү бушлай һәм кире кайтарылмый торган нигездә 

башкарыла һәм максатчан характерда. 

1.4. Субсидия бирелә нигезендә 

________________________________________________________________. 

1.5. Субсидия алуга вәкаләтле орган - Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитеты. 
х 

2. Субсидия бирү максатлары һәм субсидия алу хокукына 

ия затларны сайлап алу критерийлары 

2.1. Субсидия Кулланучыларга җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү 

хезмәтләре күрсәтүче оешмаларга, җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү 

хезмәтләре күрсәтүче оешмаларга, Зеленодольск муниципаль районы бюджетында 

каралган акчалар чикләрендә кире кайтарылмый һәм кире кайтарылмый торган 

нигездә, җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәте күрсәтүче оешмаларга 

котельный җиһазларын эксплуатацияләүдән алынмаган керемнәрне каплау 

максатларында бирелә. 

2.2. Җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү буенча хезмәтләр күрсәтүче 

юридик затларны, индивидуаль эшкуарларны сайлап алу критерийлары булып 

юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр мөрәҗәгать иткән датага 4 п. да күрсәтелгән 



документлар белән Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетына керә.1 

әлеге нигезләмә түбәндәге шартлар: 

- Субсидия алучылар - юридик затлар үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык 
процессында булырга тиеш түгел, ә субсидия алучылар-шәхси эшкуарлар 
эшчәнлеген шәхси эшкуар буларак туктатмаска тиеш; 

- бюджетларның барлык дәрәҗәләренә йөкләмәләр буенча кичектерелгән 

бурычлар булмау; 

- җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәтләре күрсәтү буенча алар 

тарафыннан эшчәнлекне гамәлгә ашыру; 

- субсидия алучылар чит ил юридик затлары, шулай ук устав (склад) 
капиталында Россия юридик затлары булырга тиеш түгел, аларның теркәлү урыны 
булып Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган дәүләт 
яисә территория булган чит ил юридик затларының катнашу өлеше салым салуның 
ташламалы салым режимы бирә торган дәүләтләрнең һәм территорияләрнең 
исемлеген һәм (яки) финанс операцияләре (офшор зоналары) уздырганда 
мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләтләрнең һәм 
территорияләрнең исемлеген; 

- субсидия алучылар Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетыннан 
акча алырга тиеш түгел, шулардан хокукый акт нигезендә, башка норматив хокукый 
актлар яки муниципаль хокукый актлар нигезендә әлеге Нигезләмәдә күрсәтелгән 
максатларга субсидияләр бирү планлаштырыла; 

 

3. Субсидия бирү шартлары 

3.1. Субсидияләр бирү шарты булып, Зеленодольск муниципаль районы 

территориясендә Кулланучыларга җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү 

хезмәтләрен тәкъдим итүче оешмаларга котельный җиһазларын 

эксплуатацияләүдән алынмаган керемнәрне каплау максатларында факттагы 

чыгымнарны раслый торган документлар белән каплау өчен бирелгән сумманың 

исәп-хисабы булу тора: 

- факттагы калькуляция; 

-  бухгалтерлык балансы, керемнәр һәм чыгымнар турында хисап, керемнәр һәм 

хезмәтләр күрсәтүнең субсидияләнгән төре буенча чыгымнарны раслаучы бухгалтер 

белешмәсе; 

- хисап сәясәтен раслау турында боерык күчермәсе; 

-  хисап сәясәте күчермәсе номенклатур төркемне аерым исәпкә алуның 

мәҗбүри шарты белән; 

-  җылылык белән тәэмин итү объектлары буенча эшчәнлек төрләре буенча 

хезмәт өчен түләү фонды һәм штат расписаниесе; 

- матди чыгымнар күләмен исәпләү; 

-  төзекләндерү өчен исәп-хисап. 

 

4. Субсидия бирү тәртибе 

4.1. Субсидия алу өчен юридик затлар, хосусый эшмәкәрләр - Зеленодольск  

муниципаль районы территориясендә җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү 

хезмәтләре күрсәтә торган товарлар, эшләр, хезмәтләр җитештерүчеләр (алга таба 



мөрәҗәгать итүчеләр тексты буенча) түбәндәге документларны Зеленодольск 

муниципаль районы Башкарма комитетына тапшыралар: 

- субсидия алуга гариза; 

- уставның күчермәсе (юридик затлар өчен); 

-   дәүләт теркәве турында таныклык күчермәсе (юридик затлар, шәхси 

эшмәкәрләр өчен); 

- салым органында исәпкә кую турында таныклык күчермәсе; 

- күчермәсен бухгалтерлык балансын (формасы № 1) па соңгы хисап датасын; 

- соңгы хисап датасына (юридик затлар өчен) керемнәр һәм чыгымнар турында 

хисапның күчермәсе (2 нче форма)); 

- керемне һәм чыгымнарны һәм хуҗалык операцияләрен исәпкә алу 

кенәгәсеннән (салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы индивидуаль 

эшкуарлар һәм юридик затлар өчен) Өземтә күчермәсе); 

- җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәтләренә тарифларны раслау 

турында хокукый акт; 

- юридик зат төзү турында вәкаләтле органның оештыру килешүе яисә карары 

күчермәсе; 

- оешма җитәкчесе, гамәлгә куючының вәкаләтләрен раслаучы документ 

күчермәсе; 

- зат тарафыннан Россия Федерациясе законнары нигезендә лицензияле 

эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашырган очракта хуҗалык эшчәнлеген гамәлгә ашыруга 

лицензия күчермәсе һәм аның оригиналы (күзәтү өчен-оригинал); 

- бюджет кредитлавы килешүләре булу (булмау) турында белешмә; 

- юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан (юридик затлар өчен) Өземтә, 

индивидуаль эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан (шәхси эшмәкәрләр өчен) 

Өземтә); 

- бюджет системасының барлык дәрәҗәдәге бюджетлары алдында срогы чыккан 

бурычлар булмавын раслый торган документ; 

- Зеленодольск муниципаль районы территориясендә җылылык белән тәэмин 

итү һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәтләре күрсәтү өчен кирәкле төп чараларны 

(җылылык, кайнар су белән тәэмин итү һәм тд) куллану хокукын раслый торган 

документлар күчермәләре.); 

- бирелгән документларда мәгълүматлар дөреслеген тикшерүне үткәрү турында 

гариза бирүчеләрнең ризалыгы; 

Гаризага кул куелган һәм мөрәҗәгать итүченең (шәхси эшмәкәр, юридик зат 

вәкиле) мөһере булган документларның оригиналлары яисә күчермәләре теркәлә. 

4.2. Өстәмә рәвештә 4 пунктта күрсәтелгән документлар пакетына.1, 3.1 

пунктында күрсәтелгән факттагы чыгымнарны раслаучы документлар бирелә. 

4.3. Субсидияләр алу хокукына ия претендентлар сайлап алуны субсидия 

алу хокукына ия юридик затларны, шәхси эшмәкәрләрне сайлап алу комиссиясе 

(алга таба - комиссия) гамәлгә ашыра. 

Саннар комиссиянең шәхси составы да Зеленодольск  

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе карары белән раслана. 

Комиссия тәкъдим ителгән документларны 5 (биш) эш көне эчендә карый һәм 

бирелгән документларның әлеге нигезләмә таләпләренә туры килүе турында 



бәяләмә әзерли һәм субсидия бирү мөмкинлеге (булмау). 

Комиссия карары комиссия әгъзаларының гомуми саныннан күпчелек тавыш 

белән кабул ителә. 

4.4. Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

- мөрәҗәгать итүче категорияләренә субсидия алучылар категориясенә 1.2 

пунктында билгеләнгән туры килмәү. 2.1, 2.2 пунктларында күрсәтелгән субсидия 

бирү өчен затларны сайлап алу максатлары һәм критерийлары. әлеге Нигезләмә; 

- гариза бирүчеләр тарафыннан 4.1 пунктында каралган документларны 

тапшырмау. әлеге Нигезләмә; 

- документлар, каралган 4.1. тулы күләмдә күрсәтелмәгән һәм нигезләмә 

максатлары өчен техник хаталар (техник хаталар дип описка, опечатка, лексик, 

Орфографик яки арифметик хата таныла, яки документларга кертелгән 

мәгълүматлар туры килмәүгә китергән документны рәсмиләштерү процессында зат 

(орган) тарафыннан рөхсәт ителә торган хата, документларда мәгълүматлар 

кертелгән документларда мәгълүматлар кертелми торган документларда 

күрсәтелгән техник хаталар (техник хаталар) юк); 

- документлар, каралган нигезендә 4.1 пункты. Нигезләмәләр гамәлдәге 

законнар таләпләренә туры килми; 

- субсидия алучы тапшырган мәгълүматның дөрес булмавы; 

- 2.1 пунктында күрсәтелгән максатларга эшләрне башкару өчен каралган 

лимитларның булмавы. әлеге Нигезләмә Зеленодольск муниципаль районы 

бюджетында. 

4.5. Субсидияләр бирү Чираттагы финанс елына җирле бюджетта каралган 

ассигнованиеләр һәм күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә 

гамәлгә ашырыла. 

4.6. Субсидия 3.1 п. күрсәтелгән шартлардан чыгып исәпләнгән чыгымнарның 

план күләменең 85% тан артмаган күләмдә финанслана. Алга таба субсидия фактик 

чыгымнар турында хисап тапшырганнан соң, расланган документлар кушып гамәлгә 

ашырыла. 

Хисап һәм раслый торган документлар һәр айның 1 санына хисап чорыннан соң 

килүче айның 10 числосыннан да соңга калмыйча бирелә һәм тиешле бәяләмә 

әзерләү өчен Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 

«ЗМР Контроль-хисап палатасы» муниципаль учреждениясенә җибәрелә. 

Субсидия алучыларга, 5 өлеш нигезендә.РФ БК 78 статьясы 1.алынган акчалар 

исәбеннән чит ил валютасы алу тыела, югары технологияле чит ил җиһазларын, 

чималын һәм комплектлау әйберләрен сатып алганда (җибәргәндә) Россия 

Федерациясе валютасы законнары нигезендә гамәлгә ашырыла торган, шулай ук 

әлеге чараларны норматив хокукый актларда билгеләнгән бүтән операцияләр бирү 

максатларына ирешүгә бәйле операцияләрдән тыш, Күрсәтелгән юридик затларга 

субсидияләр бирүне җайга сала торган муниципаль хокукый актлардан тыш. 

4.7. Субсидия бирү өчен Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы башкарма комитеты һәм субсидия алучылар арасында төзелгән килешү 
(әлеге нигезләмәнең 1 нче кушымтасы) нигез булып тора. 
Субсидияләр бирү шартларын һәм тәртибен билгеләгәндә субсидиянең ярашлы 
төре буенча муниципаль берәмлекнең финанс органнары, Россия Федерациясе 
субъектларының финанс органнары, Россия Федерациясе Финанслар министрлыгы 



раслаган формасына ярашлы Россия Федерациясе бюджет системасының  ярашлы 
бюджетыннан субсидия бирү турында килешү субсидиясе алучылар һәм шулай у 
бюджет акчасы алучылар буларак төп бүлүче арасында килешү шартларында һәм 
тәртибендә күрсәтелә 
      4.8. Субсидия бирү турында килешү тыелырга тиеш: 

- субсидияләр алу хокукына ия булган товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүче юридик затларны (дәүләт (муниципаль) учреждениеләрдән, 

индивидуаль эшкуарларны, физик затларны сайлап алу критерийлары һәм (яисә) 

критерийлары; 

- субсидия алучыга бирелә торган субсидия күләме турында мәгълүмат; 

- субсидия күчерүнең максатлары, шартлары, тәртибе һәм вакыты (вакыт-

вакыт) ; 

- субсидия алучыларның субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен 

үтәүне тикшерү буенча дәүләт (муниципаль) финанс тикшерүе органнары һәм 

субсидияләр алучыларның субсидия бирү тәртибен үтәүне тикшерү өчен 

субсидияләр алучыларның ризалыгы; 

-  күрсәтелгән шартлар бозылган очракта, тиешле бюджетка субсидияләрне 

кире кайтару тәртибе; 

- агымдагы финанс елында субсидия алучы тарафыннан хисап финанс елында 

кулланылмый торган субсидия калдыкларын субсидияләр бирү турында 

килешүләрдә (шартнамәләрдә) каралган очракларда кире кайтару тәртибе; 

  - субсидия бирә торган бюджет акчаларын баш бүлүче (бүлүче) һәм дәүләт 

(муниципаль) финанс контроле органы тарафыннан аларны алучылар тарафыннан 

субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне мәҗбүри тикшерү 

турында нигезләмә. 

 4.9. Субсидия алучылар гамәлдәге законнарда каралган мәгълүматның 4.1 

пунктында каралган документларда дөреслеге өчен тулы җаваплылык тоталар. 

нигезләмә. 

 4.10. Субсидияләрне күчерү субсидия алучыларның исәп-хисап счетларына 

башкарыла. 

 4.11. Сроки (периодичность) перечисления субсидии устанавливается 

соглашением. 

5. Субсидияләрне кире кайтару тәртибе 

5.1. Субсидия алучы тарафыннан субсидия бирелгәндә билгеләнгән 

шартлар бозылган очракта, Яшел Үзән муниципаль районы Башкарма комитеты 

күрсәтелгән хокук бозулар ачыкланганнан соң 10 көн эчендә субсидия алучыга 

субсидия кире кайтару турында хәбәрнамә җибәрә. 

5.2. 5.1 пунктында күрсәтелгән хәлләрне ачыклаганда. субсидия алучылар 

бюджет субсидиясен мөстәкыйль рәвештә яки Яшел Үзән муниципаль районы 

Башкарма комитеты таләбе буенча кире кайтара. 

5.3. Акча средстволарын кире кайтару субсидия алучыга субсидия кире 

кайтару турындагы таләпне тапшырганнан соң җиде банк көне эчендә гамәлгә 

ашырыла, ләкин агымдагы елның 31 декабреннән дә соңга калмыйча. 

5.4. Субсидияләрне кире кайтару Россия Федерациясе бюджеты 

керемнәренең реквизитлары һәм классификациясе коды буенча гамәлгә ашырыла. 

5.5. 5.3. п. төземәгән очракта. әлеге Нигезләмәнең 1 пунктындагы беренче 



абзацы белән үзенең конституциячел хокуклары һәм ирекләре бозылуга карата 

шикаять белән мөрәҗәгать итте. 

5.6. Субсидияләр биргәндә билгеләнгән шартларны бозып кулланылган 

акчалата средстволарны субсидияләүне ирекле кире какмаган яисә кире кайтарудан 

баш тарткан очракта түләтүләр Россия Федерациясе законнары нигезендә суд 

тәртибендә башкарыла. 

6. Калган субсидияләрне кире кайтару тәртибе 

6.1. Субсидия алучы агымдагы финанс елында субсидия бирү турында 

килешүдә (килешүдә) каралган очракларда хисап финанс елында файдаланылмаган 

субсидия калдыкларын кире кайтара. 

6.2. Калган субсидияләрне кире кайтару субсидия алучыга субсидия кире 

кайтару турындагы таләпне җиткергәннән соң җиде банк көне эчендә гамәлгә 

ашырыла,ләкин 31 декабрьдән дә соңга калмыйча. 

7. Субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне 

контрольдә тоту 

7.1. Субсидия һәм муниципаль финанс тикшерүе органнары («ЗМР Контроль-
хисап палатасы» муниципаль учреждениесе) бюджет акчаларын баш бүлүче 
(бүлүче) билгеләнгән тәртиптә субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм 
тәртибен үтәүне мәҗбүри тикшерүне гамәлгә ашыралар. 

7.2 Әлеге Нигезләмәдә күрсәтелгән субсидия бирелгәндә, аны бирүнең мәҗбүри 
шарты-субсидияләр биргән бюджет акчаларын баш бүлүче (бүлүче) һәм дәүләт 
(муниципаль) финанс контроле органнары тарафыннан субсидияләр бирү 
шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерүләрне гамәлгә ашыруга 
субсидияләр алучыларның ризалык бирү. 

 
8. Субсидия куллануны контрольдә тоту 

8.1. Комиссия субсидия бирү турында төзелгән килешү шартларын тиешле 

дәрәҗәдә үтәүне һәм хисаплылыкны үз вакытында бирүне тикшереп тора, субсидия 

бирүне туктату һәм (яки) субсидияләрне кире кайтару турында Карар кабул итә. 

Субсидия алган затлар комиссиягә субсидия хисабына тиешле вакытка 

капланырга тиешле керемнәре турында хисап тапшырырга тиеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карар белән расланган кулланучыларга 
җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү 
хезмәтен күрсәтүче оешмаларның  котельный 
җиһазларын файдаланудан алынмаган 
табышын каплау максатыннан субсидия бирү 
тәртибе турында нигезләмәгә 1 нче кушымта 
__________________________________ 

 
Килешү 

субсидия бирү тәртибе һәм шартлары турында 
№ 

Зеленодольск шәһәре«___»____________20____ел 
_____________________________________________________________ , алга таба 

«Бүдүче» дип аталган зат йөзендә _____________________________________, гамәлдә 
___________, бер яктан, һәм  

____________________________________________________ , алга таба " алучы» 
исемле кеше йөзендә _________________________________________, гамәлдәге  Устав 
нигезендәа, икенче яктан, исемләнгән Яклар, әлеге Килешү турында түбәндәгеләрне 
төзеделәр: 

1.Килешүнең предметы һәм максаты 
Әлеге Килешүнең предметы булып Бүлүченең акча исәбенә бирүе 

_____________________________ Алучыга субсидия күләме 
____________________________ __________________________________Карарга 
ярашлы_______________________________________________________  

Килешүнең максаты: Кулланучыларга җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү 
хезмәтләре күрсәтүче оешмаларга, җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәте 
күрсәтүче оешмаларга бюджетта каралган акчалар чикләрендә кире кайтарылмый һәм 
кире кайтарылмый торган нигездә җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итү хезмәте 
күрсәтүче оешмаларга котельныйларны эксплуатацияләүдән алынмаган керемнәрне 
каплау максатларында________________________. 

2. Якларның хокуклары һәм бурычлары  
2.1. Тәртипләүче хокуклы: 
2.1.1. Алучы әлеге килешү шартлары үтәлмәгән (вакытында үтәлмәгән) очракта, 

шулай ук бюджет акчалары суммасыннан максатчан файдаланмаган очракта үз 
йөкләмәләрен берьяклы тәртиптә үтәүне туктатырга. 

2.1.2. Субсидия күләмен киметергә һәм (яки) алучыга бирелгән субсидияне өлешчә 
яки тулысынча кире кайтаруны таләп итәргә, бу очракта фактта алучы тарафыннан 
үтәлгән чара каралган күләмнән кимрәк яисә субсидия билгеләү максатына һәм 
билгеләнешенә туры килми. 

2.2. Җитәкче түбәндәгеләрне таләп итә: 



Санитар врачының " санпин 2.2.1. Әлеге килешү предметы белән каралган күләмдә, 
бюджет акчаларын исәпкә алу счетыннан акча 
күчерергә_____________________________, ачык 
_________________________________алучыга исәп-хисап счетына. 

2.1.2. Субсидияләрнең максатчан кулланылышын контрольдә тоту.  
2.3. Алучы түбәндәгеләрне таләп итә: 
2.3.1. Субсидия акчаларын билгеләү нигезендә файдаланырга. 
2.3.2. Бирергә вакытында кадәр ___________________ ел Бүлүчегә бюджеттан 

бүлеп бирелгән субсидияне максатчан файдалану турында хисаплылык 
________________________________. 

2.3.3. Субсидия алу хокукын югалткан очракта, эш бирүчегә 7 көн эчендә бирелгән 
субсидияне тулы күләмдә кире кайтарырга. 

1.3.4. Субсидия яисә аның бер өлешен, әгәр фактта алучы тарафыннан үтәлгән 
чара каралган күләмнән кимрәк булса, яисә субсидия билгеләү максатына һәм 
билгеләнешенә туры килми икән, кире кайтарырга. 

2.3.5. Боеручы таләбе буенча килешүне үтәү барышы турында барлык 
мәгълүматларны хәбәр итәргә. 

3. Субсидияләр бирү шартлары 
3.1. Алучы субсидия биргән бюджет акчаларын баш бүлүче (бүлүче) һәм дәүләт 

(муниципаль) финанс контроле органнары тарафыннан субсидия алучыларның субсидия 
шартларын, аларны бирү максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерүне гамәлгә ашыруга 
ризалык бирә. 

3.2. Алучыга алынган акча исәбенә Россия Федерациясе валюта законнарына 
ярашлы рәвештә югары технологияле чит ил җиһазларын, чимал һәм комплектлаучы 
әйберләр  сатып алудан тыш (тәэмин иткәндә), шулай ук күрсәтелгән юридик затларга 
субсидия   бирүне көйләүче муниципаль хокукый актлар, норматив хокукый актлар 
билгеләгән башка операцияләр өчен бу акчаларны бирү  максатына  ирешүдән тыш чит 
ил валютасы алу тыела.  

4. Субсидия күчерү вакыты (вакыты)  
4.1 Субсидия алучыга вакытында күчерелә ___________ 

5. Субсидия кире кайтару тәртибе 

5.1.Субсидия алучы тарафыннан субсидия бирелгәндә билгеләнгән шартлар 

бозылган очракта, әлеге хокук бозулар ачыкланганнан соң 10 көн эчендә субсидия 

алучыга субсидия кире кайтару турында хәбәрнамә җибәрә. 

5.2.5.1 пунктында күрсәтелгән хәлләрне ачыклаганда. субсидия алучылар 

субсидияне бюджетка мөстәкыйль рәвештә яки эш бирүче таләбе буенча кире 

кайтаралар. 

5.3.Акча средстволарын кире кайтару субсидия алучыга субсидия кире кайтару 

турындагы таләпне тапшырганнан соң җиде банк көне эчендә гамәлгә ашырыла, ләкин 

агымдагы елның 31 декабреннән дә соңга калмыйча. 

5.4.Субсидияләрне кире кайтару Россия Федерациясе бюджеты керемнәренең 

реквизитлары һәм классификациясе коды буенча гамәлгә ашырыла. 

5.5.5.3. п. төземәгән очракта. әлеге Килешүне кабул итмәгән сумма недоимка 

булып санала һәм аңа срогы чыккан һәр көн өчен 0,01% күләмендә пеня исәпләнә. 

5.6.Субсидияләр биргәндә билгеләнгән шартларны бозып кулланылган акчалата 
средстволарны субсидияләүне ирекле кире какмаган яисә кире кайтарудан баш тарткан 
очракта түләтүләр Россия Федерациясе законнары нигезендә суд тәртибендә 
башкарыла. 

6.Калган субсидияләрне кире кайтару тәртибе 
6.1.Субсидия алучы агымдагы финанс елында субсидия бирү турында килешүдә 



(килешүдә) каралган очракларда хисап финанс елында файдаланылмаган субсидия 
калдыкларын кире кайтара. 

6.2.Калган субсидияләрне кире кайтару субсидия алучыга субсидия кире кайтару 
турындагы таләпне җиткергәннән соң җиде банк көне эчендә гамәлгә ашырыла,ләкин 31 
декабрьдән дә соңга калмыйча. 

 
7. Якларның җаваплылыгы  
Килешүдә билгеләнгән йөкләмәләрнең үтәлмәгән яисә тиешенчә үтәлмәгән 

очракта, яклар Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

8.Субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне контрольдә 

тоту 

8.1.Субсидия һәм муниципаль финанс тикшерүе органнары («ЗМР Контроль-хисап 
палатасы» муниципаль учреждениесе) бюджет акчаларын баш бүлүче (бүлүче) 
билгеләнгән тәртиптә субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне 
мәҗбүри тикшерүне гамәлгә ашыралар. 

9. Килешүнең гамәлдә булу срогы  
Әлеге Килешү ике як та кул куйган вакыттан үз көченә керә һәм финанс елы 

тәмамланганчы эшли. 
10. Йомгаклау нигезләмәләре 
10.1. Әлеге килешүне үзгәртү якларның үзара килешүе буенча әлеге килешүгә 

өстәмәләр рәвешендә, аның аерылгысыз өлеше булып торган язма рәвештә гамәлгә 
ашырыла. 

10.2. Яклар арасындагы бәхәсләр Россия Федерациясе законнары нигезендә 
сөйләшүләр яки суд тәртибендә хәл ителә.  

10.3. Әлеге килешү бер үк юридик көчкә ия өч нөсхәдә, бер нөсхәдә – Бүлүчегә, 
берсе – алучыга, бер нөсхәдә төзелде ____________________. 

11. Якларның түләү реквизитлары: 

 
Тәртипләүче: 
 

 
Алучы: 

  

 

 
 
 


