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Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районының Урыссу шҽһҽр 

тибындагы бистҽсе" муниципаль 

берҽмлеге бюджетыннан устав фондын 

арттыруга муниципаль унитар 

предприятиелҽргҽ субсидиялҽр бирү 

тҽртибен раслау турында 

 

 

 

     Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 елның 6 октябрендҽге  «Россия 

Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 

131-ФЗ номерлы Федераль закон, 2004 елның 29 маендагы 35-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, 2018 елның 17 декабрендҽге 38-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр 

тибындагы Урыссу бистҽсе Советының «2019 елга һҽм 2020-2021 еллардагы 

планлы чорга Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр 

тибындагы Урыссу бистҽсе бюджеты турында» карары нигезендҽ, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе 

Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

      1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “Урыссу шҽһҽр 

тибындагы бистҽсе”  муниципаль берҽмлеге бюджетыннан муниципаль унитар 

предприятиелҽргҽ устав фондын арттыру өчен субсидиялҽр бирүТтҽртибен 

расларга (Кушымта №1). 

      2. Комиссия составын расларга (Кушымта №2) 

      3. Ҽлеге карарны Интернет мҽгълүмат-коммуникация челтҽрендҽ ТР Ютазы 

муниципаль районының http://jutaza.tatarstan.ru рҽсми сайтында урнаштырырга. 

      4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз җаваплылыгымда 

калдырам. 

Башкарма комитет җитҽкчесе  

вазифаларын башкаручы                                                           З.З. Гыйбадуллина 

mailto:Рgt.Urussu@tatar.ru


Кушымта №1 

2019 елның 3 апреленнҽн Урыссу 

 шҽһҽр тибындагы бистҽсе Башкарма 

 комитеты №11карарына 

 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Урыссу шәһәр 

тибындагы бистәсе" муниципаль берәмлеге бюджетыннан устав фондын 

арттыруга муниципаль унитар предприятиеләргә субсидияләр бирү Тәртибе 

 

                                                      1.Гомуми нигезләмәләр  

    1.1. Ҽлеге Тҽртип Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 елның 6 

октябрендҽге  «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 2004 елның 29 

маендагы 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Бюджет кодексы, 2018 елның 

17 декабрендҽге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районының шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе Советының «2019 елга һҽм 2020-

2021 еллардагы планлы чорга Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районының шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе бюджеты турында» карары 

нигезендҽ, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Урыссу 

шҽһҽр тибындагы поселогы башкарма комитеты карары нигезендҽ эшлҽнде. 

      1.2. Ҽлеге Ттҽртип муниципаль унитар предприятиелҽргҽ Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районының «Урыссу шҽһҽр тибындагы 

бистҽсе» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан устав фондын арттыруга 

субсидиялҽр бирү шартларын, максатларын һҽм тҽртибен, Федераль законда һҽм 

ҽлеге Тҽртиптҽ каралган очракларда һҽм аларны файдалануны тикшереп тору 

һҽм кире кайтару тҽртибен билгели. 

      Ҽлеге Тҽртип җирле үзидарҽнең сайланулы органы тарафыннан 

субсидиялҽрнең максатын, күлҽмен һҽм Субсидия алучыны билгели торган 

карары, шулай ук субсидия түлҽүнең башка шартлары нигезендҽ субсидия 

түлҽгҽндҽ кулланылмый. 

          1.3. Ҽлеге Тҽртип максатлары өчен түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽнүлҽр 

кулланыла: 

 Башкарма комитет – җирле администрация органы, ведомство 

карамагындагы тҽртип иялҽре һҽм (яисҽ) бюджет акчаларын алучылар арасында 

бюджет ассигнованиелҽрен бүлү хокукына ия; 

 Комиссия - Башкарма комитетның так сан күлҽмендҽге  ҽгъзаларыннан 

торган һҽм түлҽү, Субсидиялҽрдҽн файдалану һҽм/яки кире кайтару 

мҽсьҽлҽлҽрен карый торган даими булмаган коллегиаль органы; 



 Салым хисабы – Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы бюджет 

системасының бюджетларына һҽм бюджеттан тыш фондларына салымнар һҽм 

мҽҗбүри башка түлҽүлҽрне түлҽү буенча Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн 

керемнҽр, чыгымнар һҽм йөклҽмҽлҽр турында Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн 

хисап; 

 Хисаплылык – Башкарма комитетка Субсидия алучы тарафыннан 

тапшырыла торган Субсидияне файдалану турында Тҽртип белҽн каралган 

мҽгълүмат; 

 Субсидия алучы - Субсидия алуга дҽгъва кылучы муниципаль унитар 

предприятие; 

 Тҽртип -  ҽлеге норматив акт; 

 Килешү - Башкарма комитет һҽм Субсидия алучы арасында, аларның 

хокукларын, бурычларын һҽм җаваплылыгын билгели торган, гади язма формада 

төзелгҽн, шулай ук субсидия һҽм аны куллануга контрольлек итүнең башка 

шартларын билгелҽгҽн шарнамҽ; 

 Социаль ҽһҽмияткҽ ия объектлар  – Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районының шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе муниципаль 

милкендҽ булган һҽм аның тормыш тҽэмин итү системаларына караган 

коммуналь инфраструктура объектлары, шулай ук түбҽндҽгелҽр өчен 

файдаланыла торган объектлар: 

         мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽре, башка белем бирү учреждениелҽре 

һҽм дҽвалау-профилактика оешмалары эшчҽнлеген тҽэмин итү өчен; 

         табибка кадҽр ярдҽмне, ашыгыч һҽм кичектергесез амбулатор-поликлиника, 

стационар медицина ярдҽмен оештыру өчен; 

        шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре территориялҽрен яктырту өчен; 

        территориялҽрне төзеклҽндерү өчен. 

 Социаль ҽһҽмиятле хезмҽтлҽр – социаль ҽһҽмияткҽ ия объектларга хезмҽт 

күрсҽтүгҽ һҽм/яки Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының 

Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсендҽ яшҽүче яки торучы  билгелҽнмҽгҽн 

даирҽдҽге затларның мөлкҽти булмаган ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн эшчҽнлек; 

 Субсидия - максатчан чыгымнарны өлешлҽп финанслау шартларында 

Субсидия алучыга бирелҽ торган бюджет акчалары. 



        Тҽртиптҽ кулланыла торган башка терминнар, билгелҽмҽлҽр һҽм 

аббревиатуралар федераль закончалык белҽн билгелҽнгҽн ҽһҽмиятенҽ туры 

китереп кулланыла. 

        1.4. Субсидиялҽр, Субсидиялҽр алучының устав фондын тиешле сыйфатта 

Социаль ҽһҽмиятле хезмҽтлҽр күрсҽтүне гарантиялҽүче төп чараларны арттыру 

юлы белҽн күбҽйтү өчен бирелҽ. 

        1.5. Субсидиялҽр, аны  алучының гаризасын коллегиаль карау нҽтиҗҽлҽре 

буенча кабул ителгҽн Башкарма комитет беркетмҽсе һҽм Башкарма комитет һҽм 

Субсидия алучы тарафыннан төзелгҽн килешү (1 нче кушымта) нигезендҽ 

бирелҽ. 

         1.6. Субсидия алучы - юридик затка талҽплҽр: 

 оештыру-хокукый формасы буенча: коммерция предприятиесе булган һҽм 

билгелҽнмҽгҽн вакытка кадҽр теркҽлгҽн юридик зат статусына ия муниципаль 

унитар предприятие; 

 кадрлар ресурсы буенча: штатта билгеле булмаган вакытка төзелгҽн хезмҽт 

килешүлҽре буенча эшлҽүче, күрсҽтелҽ торган социаль ҽһҽмиятле хезмҽтлҽр 

профиле буенча белгечлҽр булу.  Субсидия алучының җитҽкчесенҽ (бердҽм  

башкарма орган) карата: квалификациясез затлар реестрында аның турында 

мҽгълүматлар булмау; 

 финанс тотрыклылыгы буенча: салымнар, җыемнар, бюджетка һҽм 

бюджеттан тыш фондларга мҽҗбүри түлҽүлҽр түлҽү буенча башкарылмаган 

йөклҽмҽлҽр, шулай ук Субсидия алучыга элек түлҽнгҽн, Тҽртипне бозып 

кулланылган кире кайтару буенча түлҽнмҽгҽн йөклҽмҽлҽр булмау яки җирлек 

бюджеты каршында түлҽнмҽгҽн башка бурыч булмау; 

 башка: Субсидия алучы Россия Федерациясе бюджет системасының 

тиешле бюджетыннан башка норматив хокукый актлар, Социаль ҽһҽмиятле 

хезмҽтлҽр күрсҽтү максатларына муниципаль хокукый актлар нигезендҽ акча 

алырга тиеш түгел; 

 намуссыз тҽэминатчылар Реестрында Субсидия алучы турында мҽгълүмат 

булмаска тиеш; 

 Социаль ҽһҽмиятле хезмҽтлҽр күрсҽтү, Субсидия алучының  юридик 

затларның Бердҽм дҽүлҽт реестрында күрсҽтелгҽн хуҗалык эшчҽнлегенең төп 

яисҽ өстҽмҽ төре булып тора; 

 Субсидия алучының Россия Федерациясе территориясендҽ эшчҽнлек 

башкаручы банк оешмасында Килешүне төзү датасына тыюлардан яки 

арестлардан азат исҽп-хисап счеты бар; 



 Субсидия алучы белҽн бҽйле корпоратив бҽхҽслҽр булмавы, Субсидия 

алучы кредиторларының дҽгъвасы булмавы, Субсидия алучының банкротлыгы 

турындагы иск белҽн компетентлы судка мөрҽҗҽгать итҽргҽ ниятлҽре булмавы, 

Субсидия алучы катнашучыларының (учредителенең) аны яңадан оештыру яки 

аны бетерү нияте булмавы; 

 компетентлы суд производствосында Субсидия алучыны банкрот дип тану 

турында эшлҽр булмавы; 

 юридик затларның Бердҽм дҽүлҽт реестрында Субсидия алучы турында 

мҽгълүматларның дөрес булмавы турында мҽгълүмат булмавы; 

 суд яки башка компетентлы орган тарафыннан Социаль ҽһҽмиятле 

хезмҽтлҽргҽ караган эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру тыюлары һҽм Субсидия алучы 

эшчҽнлегенҽ тыюлар (туктату) булмавы. 

          1.7. Субсидия Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының 

«Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе» муниципаль берҽмлеге бюджеты турындагы 

карарда һҽм тиешле финанс елына бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет 

йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ килешү нигезендҽ бирелҽ. 

         1.8. Субсидия түлҽү шарты - ҽлеге максатларга җирлек бюджетында 

агымдагы финанс елына каралган бюджет ассигнованиелҽре булу . 

                                   2. Субсидия бирү тәртибе  

            2.1. Субсидия алу өчен Субсидия алучы Башкарма комитетка түбҽндҽге 

документларны алып килҽ: 

              - Субсидия алуга гариза; 

              - банк оешмасының гариза тапшырганчы ике банк көненнҽн дҽ соңга 

калмыйча алдан алынган Субсидия алучының исҽп-хисап счеты һҽм аның буенча 

операциялҽр тыелган яки чиклҽүлҽрнең булмавы турында белешмҽ ; 

  - дебиторлык һҽм кредит бурычлары турында мҽгълүмат ; 

               - Салым хисаплылыгы ; 

               - гариза бирүгҽ кадҽр алты айдан да иртҽрҽк уздырылмаган аудитор 

тикшерүе бҽялҽмҽсе (аудитор раслаган күчермҽ, булган очракта); 

              - гаризага  Мөрҽҗҽгать итүче вҽкиле кул куйган очракта,  вҽкил шҽхесен 

таныклаучы документ (мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан таныкланган күчермҽ) һҽм 

вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (төп нөсхҽ яки аның нотариаль расланган 

күчермҽсе).  



             Субсидия алучы Башкарма комитетка элегрҽк анда тапшырылган 

документларны җибҽрмҽскҽ хокуклы. 

              2.2. Субсидия түлҽү турындагы гаризага талҽплҽр: 

    гариза Субсидия алучының җитҽкчесе яки башка вҽкиле имзасы белҽн 

гади язма формада яки Субсидия алучы җитҽкченең көчҽйтелгҽн электрон санлы 

имзасы белҽн язылган электрон документ рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелҽ; 

 салым түлҽүче Субсидия алучының  тулы рҽсми атамасы, урнашу урыны 

һҽм идентификацион номеры (Субсидия алучының фамилиясе, исеме, атасының 

исеме, яшҽү урыны адресы, Субсидия алучы шҽхесен раслаучы документ 

турында мҽгълүмат, салым түлҽүченең идентификация номеры булырга тиеш); 

 Субсидия алучы күрсҽткҽн Социаль ҽһҽмияткҽ ия булган хезмҽтлҽр төре 

буенча һҽм Субсидия алу нияте белҽн бҽйле күрсҽткечлҽр булырга тиеш; 

 Субсидия алучы  алырга  телҽгҽн субсидия күлҽме турында мҽгълүмат 

булырга тиеш; 

 Субсидия алуның максатчанлыгын раслаган нигезлҽмҽлҽр булырга тиеш; 

 гаризага кушымталарның исемлеге булырга тиеш. 

           Гариза рҽсмилҽштерелүе һҽм эчтҽлеге буенча федераль законнар белҽн 

документларга карата билгелҽнгҽн башка кагыйдҽлҽргҽ туры килергҽ тиеш. 

           2.3. Субсидия түлҽү турында гариза Башкарма комитетка Субсидия алучы 

яки аның вҽкиле тарафыннан тапшырыла. Гариза электрон документ рҽвешендҽ 

бирелгҽн очракта, аңа язма документларның электрон күчермҽлҽре һҽм 

көчҽйтелгҽн электрон цифрлы имза белҽн язылган электрон документлар 

беркетелергҽ тиеш. 

          2.4. Башкарма комитет Субсидия алучыдан  гариза һҽм документлар 

алынган көннҽн соң өч эш көне эчендҽ: 

         - гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документларның Тҽртиптҽ 

билгелҽнгҽн формага һҽм эчтҽлеккҽ карата талҽплҽргҽ туры килүен тикшерүне 

гамҽлгҽ ашыра ; 

         - Тҽртиптҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ торган гаризаларны Комиссия 

каравына тапшыра ; 

          - Субсидия алучыга гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документларның 

формасы һҽм эчтҽлеге буенча талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

буенча кабул ителгҽн карар турында хҽбҽр итҽ.  



           - Субсидия бирү турында шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе Башкарма 

комитеты Карары проектын ҽзерли.  

           2.5. Субсидия алучы гаризасына теркҽлгҽн, билгелҽнгҽн Тҽртип 

талҽплҽренҽ туры килгҽн гариза һҽм документлар Башкарма комитетка кергҽн 

көннҽн алып бер ай эчендҽ Комиссия тарафыннан карала. 

           2.6. Субсидия түлҽү өчен акча булмаган очракта, Комиссия утырышы 

тиешле финанс елына җирлек бюджетында каралган бюджет ассигнованиелҽре 

бүлеп бирү көненҽ кадҽр кичектерелергҽ тиеш. 

          2.6.1. Кичектерелгҽн утырыш билгелҽнгҽндҽ, Комиссия секретаре 

Субсидия алучыларга субсидия түлҽү турында гариза биргҽндҽге ысул белҽн үзе 

турындагы мҽгълүматны  актуальлҽштерергҽ тҽкъдим итҽ.  Субсидия алучы 

турында актуальлҽштерелгҽн мҽгълүматлар алынмаган очракта, Субсидия 

алучының аңа кушып бирелгҽн документлары белҽн элекке гаризасы каралырга 

тиеш. 

           2.6.2. Субсидия алучыларның гаризаларын һҽм документларын карау 

нҽтиҗҽлҽре буенча комиссия түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

 Субсидия алучыга Субсидия түлҽү турында; 

 Субсидия алучыга Субсидия түлҽүдҽн баш тарту турында. 

             Субсидия түлҽү турындагы карар Башкарма комитет тарафыннан 

Комиссия тиешле карар чыгарган көннҽн башлап ун эш көне дҽвамында 

күрсҽтмҽ рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелҽ. 

            Субсидия түлҽүдҽн баш тарту турындагы карар, аны  кабул итү турында   

белдерүнамҽ рҽвешендҽ Башкарма комитет тарафыннан рҽсмилҽштерелҽ. 

          2.7. Комиссия карар чыгарганда исҽпкҽ ала: 

 Субсидия алучының үзе һҽм үз эшчҽнлеге турында хҽбҽр иткҽн 

мҽгълүматларның актуальлеген һҽм дөреслеген; 

 Субсидия алучының матди хҽлен һҽм икътисади тотрыклылыгын; 

 муниципаль берҽмлеккҽ  кирҽкле башка Социаль ҽһҽмиятле хезмҽтлҽр 

белҽн чагыштырганда, Субсидия алучы тарафыннан күрсҽтелҽ торган Социаль 

ҽһҽмиятле хезмҽтнең ҽһҽмиятен һҽм өстенлеген; 

 Социаль ҽһҽмияткҽ ия хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ файдаланыла торган устав 

фондын арттыру юлы белҽн, Субсидия алучы тарафыннан устав фондын арттыру 

өчен планлаштырылган чыгымнарга (чыгымнарга) субсидия күлҽменең туры 

килүен; 



 Субсидия алучының Субсидияне тиешле срокта тоту яки Субсидия түлҽү 

турында килешүнең тҽртибен яки башка кагыйдҽлҽрне бозуы очрагында, кире 

кайтару мөмкинлеген; 

 Субсидия алучының Субсидияне Социаль ҽһҽмияткҽ ия хезмҽт 

күрсҽтүлҽргҽ карамый торган эшкуарлык эшчҽнлеге өчен куллану мөмкинлеген. 

          2.8. Комиссия Субсидияне түбҽндҽге очракларда бирергҽ хокуклы түгел: 

 Субсидия алучы тарафыннан бирелгҽн документларның Тҽртип 

талҽплҽренҽ туры килмҽве, шуның нҽтиҗҽсендҽ Субсидия алучының гаризасын 

карап тикшерү яисҽ Субсидия алучының билгелҽнгҽн Тҽртип талҽплҽренҽ туры 

килүен тикшерү мөмкин булмавы; 

 Субсидия алучы турында мҽгълүматларның тулы, дөрес булмавы яки 

актуаль түгеллеге ачыкланганда; 

 Тҽртипнең 1.6 һҽм 1.7 пунктларда  күрсҽтелгҽн критерийларга туры 

килмҽве ачыкланганда; 

 Субсидия алучының Социаль ҽһҽмияткҽ ия булган хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ 

бҽйле булмаган шҽхси эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген үстерү өчен субсидияне 

файдалану мөмкинлеге булганда; 

 Социаль ҽһҽмияткҽ ия хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ файдаланыла торган төп 

чараларны арттыру юлы белҽн устав фондын арттыру өчен Субсидия алучы 

тарафыннан планлаштырылган чыгымнар күлҽменең алынасы субсидиялҽр 

күлҽменҽ туры килмҽгҽн очракта . 

         2.8.1. Комиссия, субсидия түлҽү өчен Социаль ҽһҽмияткҽ ия хезмҽт 

күрсҽтүче бер генҽ Субсидия алучы мөрҽҗҽгать иткҽн һҽм тиешле Тҽртиптҽ 

каралган максатларга субсидия алган очракта, субсидия түлҽүдҽн баш тартырга 

хаклы түгел. 

       2.8.2. Субсидия алучыга субсидия түлҽү турындагы гаризаларны 

Комиссиянең каравы датасы, вакыты һҽм урыны турында хҽбҽр ителми. 

Комиссия Субсидия алучы һҽм Комиссиянең вҽкалҽтле вҽкиле ҽгъзасы 

тарафыннан җыелган Субсидия алучы тҽкъдим иткҽн документлар нигезендҽ 

карар кабул итҽ. 

        2.9. Комиссия утырышы тҽртибе. 

        2.9.1. Гариза һҽм аңа теркҽлгҽн документлар кабул ителгҽннҽн соң өч эш 

көне дҽвамында Комиссиянең вҽкалҽтле ҽгъзасы аларда күрсҽтелгҽн 

мҽгълүматларның дөреслеген тикшерҽ. Тикшерү гаризада һҽм аңа кушып 

бирелгҽн документларда бҽян ителгҽн мҽгълүматны анализлау юлы белҽн, шулай 



ук салым органында, Башкарма комитетта һҽм башка дҽүлҽт һҽм дҽүлҽтнеке 

булмаган учреждениелҽрдҽ ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек тҽртибендҽ 

мҽгълүмат соратып алу юлы белҽн башкарыла. Электрон документлар яки язма 

документларның электрон төрлҽре рҽвешендҽ алынган мөрҽҗҽгатьлҽрнең 

нҽтиҗҽлҽре язма документлар рҽвешендҽ рҽсмилҽштерелҽ. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре 

Комиссия утырышында җиткерелҽ. 

        2.9.2. Комиссия рҽисе Комиссия утырышының датасын, вакытын һҽм 

урынын билгели. Комиссия ҽгъзаларына комиссия утырышын оештыра торган 

Комиссия секретаре тарафыннан хҽбҽр ителҽ һҽм ул Комиссиянең һҽр ҽгъзасына 

утырыш предметы турында алдан хҽбҽр итҽ. 

       2.9.3. Комиссия утырышын Комиссия ҽгъзаларына һҽр Субсидия алучының 

гаризасының эчтҽлеген һҽм һҽр Субсидия алучы хҽбҽр иткҽн мҽгълүматларның 

дөреслегенҽ карата үз нҽтиҗҽлҽрен җиткерүче рҽис ачып җибҽрҽ. 

     Докладтан соң,  Комиссия ҽгъзалары һҽр Субсидия алучының гаризасы 

уңаеннан чыгыш тота. 

     Фикер алышу нҽтиҗҽлҽре буенча Субсидия алучыга субсидия түлҽү мҽсьҽлҽсе 

буенча ачык турыдан-туры тавыш бирү гамҽлгҽ ашырыла. Комиссия ҽгъзалары, 

Тҽртиптҽ каралган очраклардан тыш, тавыш бирүдҽн баш тартырга яисҽ 

тыелырга хокуклы түгел. 

    Субсидия алучыга субсидия түлҽү турындагы Комиссия карары тавыш бирүдҽ 

катнашучы барлык Комиссия ҽгъзалары тарафыннан бертавыштан кабул ителҽ. 

     Тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре буенча азчылыкны тҽшкил иткҽн Комиссия 

ҽгъзалары үз фикерлҽрен Тҽртипкҽ сылтама белҽн телдҽн чыгышларда дҽлилли.       

     Тавыш бирүгҽ куелган сорау буенча үз позициясен күрсҽтүдҽн баш тарту 

рөхсҽт ителми. 

      Мҽсьҽлҽ буенча яңадан фикер алышканнан соң кабат тавыш бирү башкарыла. 

       2.9.4. Комиссия утырышы барышында секретарь беркетмҽ алып бара, анда 

түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: 

 Комиссия утырышының датасы, вакыты, урыны; 

 утырышта катнашкан Комиссия ҽгъзаларының шҽхси мҽгълүматлары һҽм 

вазыйфалары; 

 Комиссия утырышын теркҽү төре (язма беркетмҽ, видео - яки аудиоязма, 

комиссия утырышы барышын теркҽү техник чараларын куллану очрагында-

аларның исеме һҽм матди мҽгълүмат чыганагы төре); 



 карау предметы; 

 Субсидия алучы хҽбҽр иткҽн мҽгълүматларның дөреслеген тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре; 

 утырыш барышында ҽйтелгҽн Комиссия ҽгъзаларының фикерлҽре; 

 тавыш бирүгҽ куелган сорау; 

 Комиссия ҽгъзалары саны, тавыш бирүдҽн баш тарту яисҽ тыелу 

сҽбҽплҽре; 

 тавыш бирү нҽтиҗҽлҽре. 

          Комиссия рҽисе карары буенча беркетмҽгҽ өстҽп аудио-яки видеоязма алып 

бару рөхсҽт ителҽ. Комиссия утырышы барышының аудио яки видеоязмасы 

булган очракта, язылу матди чыганакка саклана һҽм утырыш беркетмҽсенҽ 

теркҽлҽ. 

         Комиссия утырышы беркетмҽсе язма документ рҽвешендҽ ҽзерлҽнҽ, 

Комиссия рҽисе һҽм Секретаре тарафыннан имзалана. Беркетмҽне саклау 

вакыты, тҽртибе һҽм шартлары архив эше турында Федераль закончалык белҽн 

билгелҽнгҽн. 

          2.9.5. Комиссия утырышы датасыннан соң икенче эш көненнҽн дҽ соңга 

калмыйча, Комиссия секретаре ике документның берсенең бланкын төзи: 

 субсидия түлҽүдҽн баш тарткан очракта, Субсидия алучыга субсидия 

бирүдҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ; 

 субсидия түлҽү турында карар кабул ителгҽн очракта, субсидия түлҽү 

турында боерык проекты. 

        2.9.6. Субсидия түлҽүдҽн баш тарту турында белдерү бланкына кертелҽ: 

 адресатның исеме, 

 карар кабул итү датасы, 

 Субсидия түлҽүдҽн баш тартуны нигезлҽүче Тҽртип кагыйдҽлҽренҽ 

сылтама. 

         2.9.7. Боерык проектына кертелҽ: 

 Субсидия алучының исеме; 

 Субсидия суммасы; 

 Субсидияне бирү максаты; 



 Субсидияне бирү һҽм файдалану шартлары; 

 Субсидия күчерүнең вакыты яки периодлылыгы; 

 югары технологияле чит ил җиһазларын, чималын һҽм комплектлау 

ҽйберлҽрен сатып алганда (чыгымнарны финанс ягыннан тҽэмин итү өлешендҽ) 

Россия Федерациясе валюта законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла торган 

операциялҽрдҽн тыш, чит ил валютасына субсидиялҽр акчалары исҽбеннҽн 

алуны тыю); 

 субсидияне файдалануның максатчан характерын контрольдҽ тоту 

мҽҗбүрилеге; 

 федераль закончалык  һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ 

башка нигезлҽмҽлҽр. 

          2.9.8. Субсидия күлҽме ҽлеге максатларга тиешле финанс елына җирлек 

бюджетында каралган бюджет ассигнованиелҽре күлҽменнҽн һҽм гариза бирүче 

биргҽн Субсидиягҽ гомуми ихтыяҗдан чыгып билгелҽнҽ. Шул ук вакытта 

Субсидия Тҽртипнең 1.9 пунктында каралган максатларга ирешү өчен 

чыгымнарны тулысынча яки өлешчҽ каплый ала. Комиссия карары белҽн 

билгелҽнгҽн субсидия суммасын Субсидия алучының тиешле чыгымнары 

суммасын исҽпкҽ алып,   устав фонды һҽм/яисҽ Субсидия алучының устав фонды 

артканда мҽҗбүри түлҽнергҽ тиешле салымнар, җыемнар һҽм башка мҽҗбүри 

түлҽүлҽр суммаларын Субсидиялҽр исҽбеннҽн түлҽү рөхсҽт ителми. 

        Субсидия тулысынча яки өлешчҽ генҽ Социаль ҽһҽмияткҽ ия хезмҽтлҽр 

күрсҽтү өчен генҽ кирҽкле устав фондын арттыру чыгымнарын капларга тиеш. 

Субсидия күлҽме һҽр алучыга һҽм һҽр субсидиялҽнүче чыгымга карата 

индивидуаль билгелҽнҽ. 

       2.9.9. Комиссия утырышы беркетмҽсе, гариза һҽм аңа кушып бирелгҽн 

документлар проекты Башкарма комитет җитҽкчесенҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кул 

куюга җибҽрелҽ. 

      2.9.10. Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан имзаланган Субсидия түлҽү 

турындагы карар нигезендҽ Башкарма комитет һҽм Субсидия алучы килешү төзи. 

      2.10. Субсидия алучыга Субсидия бирү тҽртибе һҽм сроклары. 

       2.10.1. Субсидия билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Казначылык департаментының Ютазы районындагы 

территориаль бүлегендҽ ачылган шҽхси счетка күчерү юлы белҽн түлҽнҽ. 

                                        3. Хисапка таләпләр 



      3.1. Субсидиялҽрне файдаланганнан соң Субсидия алучы  Башкарма 

комитетка тапшыра: 

       а) Субсидия алучының устав фонды артуын раслаучы белешмҽ (субсидия 

хисабына Субсидия алучының устав фонды арткан айдан соң килүче айның 10 

числосына кадҽр срокта), 

      б) 2019 елга еллык бухгалтерлык балансын (аны салым органына тапшыру 

датасыннан соң ун эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча); 

      в) арадаш бухгалтер балансын (субсидия алуга алынган мөлкҽт исҽбенҽ 

Субсидия алучының устав фонды арткан чор тҽмамланганнан соң 30 көннҽн дҽ 

соңга калмыйча). 

      3.2. Башкарма комитет Субсидия алучыдан субсидияне файдалануга караган 

башка документларны талҽп итҽргҽ хокуклы. Алар язма документларның 

электрон рҽвешлҽре, электрон документлар төрендҽ, яисҽ запрос датасыннан соң 

ике эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча электрон рҽвештҽ тапшырыла. 

      4. Субсидияне файдалануны  контрольдә тоту һәм кире кайтару тәртибе 

     4.1. Субсидиялҽрнең максатчан кулланылышын контрольдҽ тотуны Башкарма 

комитет һҽм федераль закон нигезендҽ вҽкалҽтле башка затлар башкара. 

Башкарма комитет тарафыннан күрелгҽн чыгымнар, беренчел бухгалтер хисабы 

документларына караган чын чыгым документлары нигезендҽ, Башкарма 

комитет талҽбе буенча Субсидия алучы тарафыннан кире кайтарыла. 

    4.2. Субсидияне файдалану шартларын бозган очракта,  йҽ аларны максатчан 

кулланмаган очракта, Башкарма комитет талҽбе буенча, тиешле талҽп алынган 

көннҽн алып 10 банк көне эчендҽ, Субсидия алучы тарафыннан  җирлек 

бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 

    4.3. Хисап финанс елында файдаланылмаган субсидия акчалары бюджет 

законнары һҽм Тҽртип белҽн билгелҽнгҽн шартларда  кире кайтарылырга тиеш. 

     4.4. Файдаланылмаган бюджет акчаларын кире кайтару Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык департаментының Ютазы 

районындагы территориаль бүлегенҽ кабул итүченең 03 счетына - Башкарма 

комитет хисабына агымдагы финанс елының 25 декабреннҽн дҽ соңга калмыйча 

башкарыла. 

     4.5. Субсидиянең  тотылмаган өлешен яки  билгелҽнеше  буенча 

файдаланылган өлешен ирекле рҽвештҽ кире кайтарудан Субсидия алучы баш 

тарткан очракта, ҽлеге акчалар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

законнары нигезендҽ суд тҽртибендҽ түлҽттерелҽ. 



     4.6. Башкарма комитет устав фондын арттыруга субсидия алучы тарафыннан 

файдалануны контрольдҽ тота. Субсидия тотылган төп акчаны тулысынча 

амортизациялҽүгҽ кадҽр, Субсидия алучыга Социаль ҽһҽмиятле хезмҽтлҽр 

күрсҽтүгҽ бҽйле булмаган эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге өчен аларны системалы 

рҽвештҽ куллану рөхсҽт ителми. 

     Ҽлеге чиклҽүне үтҽмҽү Субсидияне тотуны  максатчан файдаланмау дип 

тануга китерҽ. Бу Субсидияне максатчан булмаган тоту очраклары өчен  

Тҽртиптҽ каралган нҽтиҗҽлҽргҽ китерҽ. 

    4.7. Сарыф ителмҽгҽн субсидияне яки Тҽртипне бозып  тотылган акчаны кире 

кайтару срогын үтҽмҽү Федераль законда билгелҽнгҽн акчалата бурычны үтҽмҽү 

аркасында йөклҽмҽлҽр барлыкка килүгҽ китерҽ. 

   4.8. Ҽлеге Тҽртип белҽн җайга салынмаган башка сораулар федераль 

закончалык  һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн җайга салына.  
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Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының «Урыссу шәһәр 

тибындагы бистәсе" муниципаль берәмлеге бюджетыннан устав фондын 

арттыруга муниципаль унитар предприятиеләргә субсидияләр бирү 

турындагы гаризаларны карау буенча комиссия составы 

Гыйбадуллина Зөлфия Закуан кызы  - Ютазы муниципаль районы шҽһҽр 

тибындагы Урыссу бистҽсе Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфаларын 

башкаручы, комиссия рҽисе 

Исмҽгыйлева Тҽслимҽ Габделбҽр кызы -  Ютазы муниципаль районы шҽһҽр 

тибындагы Урыссу бистҽсе Башкарма комитетының ҽйдҽп баручы белгече, 

комиссия секретаре 

Габдрахманова Гөлнара Гаппас кызы - милек белҽн идарҽ итү бүлеге җитҽкчесе 

(килешү буенча). 

Ларин Михаил Васильевич  - Ютазы район Советының юридик бүлеге 

начальнигы (килешү буенча) 

Мөхҽммҽтова Руфия Габделмҽҗит кызы - Ютазы муниципаль районы Финанс-

бюджет палатасы рҽисе (килешү буенча) 

Хафизова Римма Илшат кызы - Ютазы муниципаль районы Контроль-хисап 

палатасы рҽисе (килешү буенча). 

Шҽрипов Равил Ҽнвҽр улы - инфраструктура үсеше буенча ЮМР Башкарма 

комитеты җитҽкчесе урынбасары (килешү буенча). 


