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Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджетыннан 

коммерциягҽ карамаган оешмаларга 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Иннополис шҽһҽре 

территориясен комплекслы чистартуга бҽйле 

чыгымнарны каплау өчен субсидиялҽр бирү 

тҽртибен раслау турында 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78 статьясы, «Россия Федерациясендҽ 

җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 

131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге Уставы, Россия Федерациясе 

Хөкүмҽтенең «Норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга субсидиялҽр 

бирүне җайга салучы коммерциягҽ карамаган оешмаларга субсидиялҽр бирүне җайга 

салучы муниципаль хокукый актларга гомуми талҽплҽр турында» 2017 елның 7 маендагы 

541 номерлы карары нигезендҽ, дҽүлҽт (муниципаль) учреждениелҽре булмаган Иннополис 

шҽһҽре Башкарма комитеты 

                          КАРАР БИРҼ: 

 

   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджетыннан коммерциягҽ карамаган оешмаларга Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре территориясен 

комплекслы чистартуга бҽйле чыгымнарны каплау өчен субсидиялҽр бирү тҽртибен 

расларга (кушымта). 

   2.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында 

бастырып чыгарырга (http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль районының 

Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ рҽсми сайтында 

(http://verhniy-uslon.tatarstan.ru), Иннополис шҽһҽре мэриясе бинасында урнашкан махсус 

мҽгълүмат стендында урнаштырырга. 

   3.Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 

 

 

Җитҽкче:              Р.Р. Шагалеев 



   

Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетының  
2011 ел 24 апреле № 13 карарына  

Кушымта 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан коммерциягҽ карамаган оешмаларга 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре 
территориясен комплекслы чистартуга бҽйле чыгымнарны каплау өчен субсидиялҽр бирү 
Тҽртибе. 

1. Ҽлеге Тҽртип Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан Республикасы 
Бюджет кодексы, «Коммерцияле булмаган оешмаларга субсидиялҽр бирүне җайга салучы 
норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга гомуми талҽплҽр турында» 2017 
елның 7 маендагы 541 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте карары нигезендҽ 
эшлҽнде, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан коммерцияле булмаган оешмаларга 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре 
территориясен комплекслы чистарту белҽн бҽйле чыгымнарны каплауга субсидиялҽр бирү 
механизмын билгели (алга таба-субсидиялҽр). 

2. Субсидиялҽр Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
Иннополис шҽһҽре территориясен комплекслы чистартуга бҽйле чыгымнарны каплау 
максатларында бирелҽ. 

3. Субсидиялҽр коммерцияле булмаган оешмаларга тиешле финанс елына һҽм план 
чорына билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет 
йөклҽмҽлҽре лимитлары чиклҽрендҽ Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетына (алга таба 
– Башкарма комитет) ҽлеге Тҽртипнең 2 пунктында каралган максатларга бирелҽ. 

4. Субсидиялҽр, субсидиялҽр түбҽндҽге талҽплҽргҽ туры килҽ торган дҽүлҽт 
(муниципаль) учреждениелҽре булмаган коммерциячел булмаган оешмаларга бирелҽ:  

     субсидиялҽр бирү турында Килешү (алга таба - килешү) төзү планлаштырыла 
торган айга кадҽрге айның беренче санына туры килҽ: 

Татарстан Республикасы территориясендҽ эшчҽнлек алып бара; 
салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

түлҽнергҽ тиешле салымнар, җыемнар, иминият взнослары, пенялар, штрафлар, 
процентларны түлҽү буенча үтҽлмҽгҽн бурычлар юк; 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына субсидиялҽр, бюджет инвестициялҽрен кире 
кайтару буенча, шул исҽптҽн башка хокукый актлар нигезендҽ бирелгҽн бурычлар һҽм 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре»  
муниципаль берҽмлеге бюджеты алдында срогы чыккан башка бурычлар юк;  

  5. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис 
шҽһҽре территориясен комплекслы чистартуга коммерцияле булмаган оешма чыгымнарын 
үз эченҽ Иннополис шҽһҽре территориясендҽ урнашкан автомобиль, велосипед, 
җҽяүлелҽр юлларын һҽм тротуарларны җыештыру һҽм транспорт-эксплуатацион халҽткҽ 
тоту чыгымнарын, аерым алганда, үз эченҽ ала: 

кар-боз капламыннан юлларны чистарту; 
    юл кырыйларын кардан чисарту; 
    кулдан  ком сибү: тротуарларда, җҽмҽгать транспорты тукталышларында, ял 
мҽйданчыкларында; 
    юлларга ком  катнашмасы яки фрикцион материаллар сибү;  
     тротуарларны кардан һҽм боздан чистарту; 
     башка чыгымнар. 
    6. Субсидия алу өчен коммерцияле булмаган оешмалар Башкарма комитетка 
түбҽндҽге документларны юллыйлар: 
   билгелҽнгҽн рҽвешкҽ субсидия алу өчен, ҽлеге Тҽртипкҽ №1 кушымта нигезендҽ гариза; 
    коммерцияле булмаган оешманың гамҽлгҽ кую документлары, шулай ук аларга карата 
булган барлык үзгҽрешлҽр турындагы документларның, тиешле рҽвештҽ 



   

рҽсмилҽштерелгҽн вҽкалҽтлҽр булганда, коммерцияле булмаган оешма җитҽкчесе яисҽ 
башка вҽкалҽтле зат тарафыннан расланган күчермҽлҽре (Россия Федерациясе законнары 
нигезендҽ рҽсмилҽштерелгҽн ышаныч кҽгазенең күчермҽлҽре кушып); 
   коммерцияле булмаган оешма җитҽкчесе вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ күчермҽсе; 
   Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре 
территориясен комплекслы чистартуга бҽйле фактта тотылган чыгымнарны раслый торган 
документлар (чыгымнар сметасы, шартнамҽлҽр һҽм аларга кушымталар, түлҽү 
документлары (башкарылган эшлҽр (күрсҽтелгҽн хезмҽтлҽр), түлҽү йөклҽмҽлҽре, шулай ук 
(булган очракта) счет, счет-фактуралар, приходной һҽм чыгым ордерлары, накладнойлар) 
күчермҽлҽре, коммерцияле булмаган оешма җитҽкчесе яисҽ башка вҽкалҽтле зат 
тарафыннан тиешенчҽ рҽсмилҽштерелгҽн вҽкалҽтлҽр булганда таныкланган ышаныч 
кҽгазе күчермҽсе (Россия Федерациясе законнары нигезендҽ рҽсмилҽштерелгҽн); 
   салымнар һҽм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ түлҽнергҽ 
тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнҽре, пенялар, штрафлар түлҽү буенча 
үтҽлмҽгҽн бурычның килешүне төзү планлаштырыла торган айдан алдагы айның беренче 
санына туры килүен раслый торган салым органы белешмҽсе; 
    коммерциячел булмаган оешма җитҽкчесе тарафыннан имзаланган, үзгҽртеп кору, 
бетерү, банкротлык процедураларының коммерциячел булмаган оешмасына карата 
булмавы турында, шулай ук Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль 
берҽмлеге бюджетына бирелгҽн субсидиялҽрне, бюджет инвестициялҽрен шул исҽптҽн 
башка хокукый актлар нигезендҽ бирелгҽн субсидияне кире кайтару буенча срогы чыккан 
бурычның булмавы турында гарантия хаты, һҽм Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты алдында 
килешү төзү планлаштырыла торган айдан алдагы айның беренче санына кичектерелгҽн 
башка бурыч; 
   ҽлеге Тҽртипнең 4 пунктында билгелҽнгҽн критерийларны раслый торган документлар. 
    7. Башкарма комитет: 
   гариза кергҽн көнне терки; 
   гариза кабул ителгҽн көннҽн соң эш көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн өч көн эчендҽ бирелгҽн 
документларны карый һҽм субсидия бирү яки аны бирүдҽн баш тарту турында Карар кабул 
итҽ. 
    8. Субсидиялҽр бирүдҽн баш тарту өчен нигез булып тора: 
   субсидия алучыга ҽлеге Тҽртипнең 4 пунктына туры килмҽү; 
    ҽлеге Тҽртипнең 6 пунктында каралган документларны тапшырмау( тапшыру тулы 
күлҽмдҽ түгел) ; 

ҽлеге Тҽртипнең 6 пунктында күрсҽтелгҽн гаризадагы мҽгълүматның дөрес 
булмавы. 

9. Кабул ителгҽн карар нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽрнамҽ коммерцияле булмаган 
оешма Башкарма комитеты тарафыннан тиешле карар кабул ителгҽн көннҽн бер көнлек 
вакытка язма рҽвештҽ җибҽрелҽ. 

10. Субсидия бирү Башкарма комитет һҽм коммерцияле булмаган оешма арасында 
ҽлеге Тҽртипкҽ карата субсидия бирү турында Карар кабул ителгҽн (алга таба – субсидия 
алучы) 2 нче кушымта нигезендҽ субсидия бирү турында Килешү (алга таба - килешү) 
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Килешү эш көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн биш көн эчендҽ, 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ субсидия бирү турында Карар кабул ителгҽн көннҽн соң төзелҽ. 

Килешүдҽ карала: 
субсидия күлҽме, аның максатчан билгелҽнеше; 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре 

территориясен комплекслы чистарту белҽн бҽйле чыгымнар төрлҽре; 
субсидия күчерү тҽртибе; 
субсидиялҽрдҽн файдалану турында хисап тапшыру сроклары һҽм формасы, шул 

исҽптҽн субсидия куллануның нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽренҽ ирешү; 



   

агымдагы финанс елында субсидия алучы тарафыннан хисап финанс елында 
файдаланылмый калган субсидия калдыкларын кире кайтару очраклары; 

субсидия алучының Башкарма комитет, шулай ук башка вҽкалҽтле органнар 
тарафыннан субсидия алучы тарафыннан аны бирү шартларын, максатларын һҽм 
тҽртибен үтҽүне тикшерү өчен ризалыгы; 

субсидия алучы тарафыннан ҽлеге тҽртип һҽм төзелҽ торган килешү шартларын 
үтҽү турында нигезлҽмҽ. 

11. Башкарма комитет килешү төзелгҽн көннҽн башлап 10 көн эчендҽ кредит 
оешмаларында ачылган субсидия алучыларның исҽп-хисап счетларына субсидиялҽр 
күчерҽ. 

12.Субсидия акчалары максатчан характерда һҽм башка максатларда кулланыла 
алмый. 

13. Субсидия алучылар субсидиялҽрне алу һҽм тоту буенча аерым бухгалтерлык 
исҽбен алып баралар. 

14. Финанс елында файдаланылмаган субсидиялҽр Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты 
кеременҽ килешүдҽ каралган очракларда кире кайтарылырга тиеш. 

15. Субсидия алучылар субсидиялҽрне килешү нигезендҽ куллану турында 
Башкарма комитетка хисап тапшыра. 

16. Башкарма комитет субсидия алучылар тарафыннан закон нигезендҽ 
субсидиялҽр бирү шартларын, максатларын һҽм тҽртибен үтҽүне тикшерүне гамҽлгҽ 
ашыра. 

17. Субсидиялҽр Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына Башкарма комитетның тиешле 
талҽплҽрен алган көннҽн алып эш көннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 30 көн эчендҽ кире 
кайтарылырга тиеш: 

тулы күлҽмдҽ-субсидия алу өчен дөрес булмаган мҽгълүматлар һҽм документлар 
тапшырганда, субсидия алучы тарафыннан Башкарма комитет үткҽргҽн тикшерүлҽр 
фактлары буенча ачыкланган шартлар буенча билгелҽнгҽн шартларны бозган очракта; 

тулы күлҽмдҽ-субсидия куллану турында хисап тапшырмаган очракта, хисап 
тапшыру срокларын бозган очракта; 

максатчан билгелҽнеше буенча файдаланылмаган күлҽмдҽ-субсидия акчаларын 
максатсыз файдалану ачыкланган очракта. 

18. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты кеременҽ ирекле кире кайтарудан баш 
тартканда ҽлеге Тҽртипнең 13 һҽм 16 пунктларында күрсҽтелгҽн очракларда алар закон 
нигезендҽ мҽҗбүри тҽртиптҽ түлҽтелергҽ тиеш. 

19. Субсидиялҽрнең максатчан кулланылышын контрольдҽ тоту Башкарма комитет 
тарафыннан законнар нигезендҽ башкарыла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
бюджетыннан коммерциягҽ карамаган 
оешмаларга Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районының 
Иннополис шҽһҽре территориясен 
комплекслы чистартуга бҽйле 
чыгымнарны каплау өчен субсидиялҽр 
бирү тҽртибенҽ 
                       1 нче кушымта 
 

 
Иннополис шҽһҽре Башкарма Комитет 

Җитҽкчесенҽ  
__________________________________ 

 _______________________________ 
(оешманың исеме) 

Адрес____________________________ 
«____» _____________________ 20__ел 
 

 
Субсидиялҽр бирү (күчерү) өчен 

Гариза 
 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре 

территориясен комплекслы чистартуга бҽйле чыгымнарны каплау өчен субсидия бирүне 
(күчерүне) тҽэмин итүегезне сорыйм 
_________________________________________________________________________ 

(сумма саннар һҽм  пропись  белҽн) 

Кушымта итеп бирелҽ торган документлар:  
1.Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис 

шҽһҽре территориясен комплекслы чистартуга бҽйле тотылган чыгымнарны раслаучы 
документлар. 

2.Субсидия күлҽмен исҽплҽүнең нигезлҽнеше (локаль ресурс сметасы). 
3.... (Документлар Тҽртипнең 6 пункты нигезендҽ). 
 
Җитҽкче    _______________  ____________________ 
 
Баш хисапчы   _______________  ____________________ 
  
     П.У. 

          



   

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 
бюджетыннан коммерциягҽ карамаган 
оешмаларга Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районының 
Иннополис шҽһҽре территориясен 
комплекслы чистартуга бҽйле 
чыгымнарны каплау өчен субсидиялҽр 
бирү тҽртибенҽ 
                       2 нче кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Иннополис шҽһҽре территориясен комплекслы чистартуга 
бҽйле чыгымнарны каплауга субсидиялҽр бирү турында 

                                     КИЛЕШҮ 
 

Иннополис ш.                                         «___» ________ 
20__ел 

 
Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты 

җитҽкчесе исеменнҽн _______________, устав нигезендҽ эш итүче, бер яктан, 
һҽм_______________, алга таба «субсидия алучы» дип аталучы, _______________ 
исеменнҽн, ____________, алга таба «яклар» дип аталачак икенче яктан, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы нигезендҽ, түбҽндҽгелҽр турында ҽлеге килешүне 
төзеделҽр: 

 
1.Килешү Предметы 
 
1.1. Устав эшчҽнлегенең түбҽндҽге төрлҽрен гамҽлгҽ ашыру максатларында 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре 
муниципаль берҽмлеге бюджетыннан Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының Иннополис шҽһҽре территориясен комплекслы чистарту белҽн 
бҽйле чыгымнарны каплауга субсидиялҽр бирү килешүнең предметы булып тора:- 
_____________________________. (алга таба  - Субсидия).  

1.2. Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетының «__» __________ 20__ карары 
(алга таба – Карар) белҽн билгелҽнгҽн 1.1. пунктта күрсҽтелгҽн максатларга 
субсидиялҽр күлҽме __(________________) сум тҽшкил итҽ. 

1.3. Субсидия алучыга, тиешле финанс елына һҽм план чорына билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ расланган бюджет ассигнованиелҽре һҽм бюджет йөклҽмҽлҽре лимитлары 
чиклҽрендҽ, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
Иннополис шҽһҽре территориясен комплекслы чистартуга бҽйле чыгымнарны каплау 
максатларында, бушлай һҽм кире кайтарылмый торган нигездҽ, субсидия 
бирелҽ.________________________________ ( проектның исеме, чаралар). 

1.4. Субсидиялҽрне максатчан куллану ҽлеге килешүнең 1.3 пунктында санап 
үтелгҽн йөклҽмҽлҽрне «Субсидия алучы» тарафыннан үтҽү булып тора. 

 
2. Якларның хокуклары һҽм бурычлары 
 
2.1. Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты түбҽндҽгелҽрне хҽбҽр итҽ:  
2.1.1. Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының гамҽлдҽге 



   

законнары нигезендҽ субсидия алучының исҽп-хисап счетына ҽлеге килешүгҽ кул 
куйган көннҽн соң 10 көн эчендҽ субсидия бирергҽ. 

2.1.2. Субсидия алучыга килешү буенча субсидия алучы йөклҽмҽлҽрен үтҽүгҽ 
бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация бирү йөклҽнҽ. 

2.2. Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты хокуклы: 
2.2.1. Субсидия алучы тарафыннан ҽлеге килешү белҽн билгелҽнгҽн субсидия 

бирү шартларын үтҽүне тикшерүне үткҽрергҽ. 
2.2.2. Тиешле үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта ҽлеге килешү нигезендҽ бирелҽ 

торган субсидия күлҽмен үзгҽртүне карарга. 
2.2.3. Субсидиялҽрнең максатчан һҽм нҽтиҗҽле кулланылышын контрольдҽ 

тоту. 
2.2.4. Субсидия кире кайтару срокларын алучы тарафыннан ҽлеге килешүнең 

2.3.4 пунктында билгелҽнгҽн сроктан соң эш көннҽрендҽ исҽплҽнҽ торган 7 көн эчендҽ 
исҽплҽнгҽн срокта субсидия кире кайтару вакытын бозган очракта, Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлеге бюджетына Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы 
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ акча түлҽтү буенча чаралар күрергҽ.  

2.2.5. Аның өчен уңайлы формада субсидия алучы тарафыннан бирелҽ торган 
субсидияне максатчан файдалану турындагы хисапның дөреслеген тикшерүне гамҽлгҽ 
ашырырга хокуклы. 

2.2.6. Субсидияне тулысынча яисҽ өлешчҽ бирергҽ хокуклы: 
- ҽгҽр субсидия алучыга карата бетерү, үзгҽртеп кору, банкротлык 

процедуралары гамҽлгҽ ашырыла икҽн, шулай ук аның эшчҽнлеге гамҽлдҽге 
законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ туктатылган булса; 

- субсидия алучы тарафыннан ҽлеге килешүнең 2.3.1 пунктында билгелҽнгҽн 
йөклҽмҽлҽрнең үтҽлмҽве; 

- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетыннан субсидиялҽр бирүнең билгелҽнгҽн 
тҽртибе нигезендҽ субсидиялҽр алучы тарафыннан Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районының Иннополис шҽһҽре территориясен комплекслы 
чистартуга бҽйле чыгымнарны каплау өчен коммерциягҽ карамаган оешмаларга 
билгелҽнгҽн талҽплҽрне системалы рҽвештҽ бозу. 

2.3. Субсидия алучы түбҽндҽгелҽрне вҽгъдҽ итҽ:    
2.3.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Иннополис 

шҽһҽре территориясен комплекслы чистарту белҽн бҽйле чыгымнарны кайтаруга 
алынган субсидияне куллану________________ (проектның исеме, чаралар). 

2.3.2. Субсидия керем һем чыгымнар буенча аерым бухгалтер хисабы алып 
барырга. 

2.3.3. Хисаплылыкны Кушымта нигезендҽге форма буенча  Иннополис шҽһҽре 
Башкарма комитетына тапшырырга _ __. 20__ ел  

Субсидиялҽрне тоту турындагы хисап субсидиялҽрне максатчан куллануны 
раслаучы беренчел документлар күчермҽлҽре белҽн бирелҽ. 

2.3.4. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты кеременҽ Иннополис шҽһҽре 
Башкарма комитетының тиешле талҽбен алган көннҽн алып эш көннҽрендҽ 
исҽплҽнгҽн 30 көн эчендҽ субсидия кайтарырга: 

- субсидия алу өчен, алучыга дөрес булмаган мҽгълүматлар һҽм документлар 
тапшырганда тулы күлҽмдҽ; 

- субсидиялҽрдҽн файдалану турында хисап тапшырылмаган очракта тулы 
күлҽмдҽ; 

- субсидия акчаларын максатсыз файдалану ачыкланган очракта, максатчан 
билгелҽнеше буенча файдаланылмаган күлҽмдҽ. 

2.3.5. Финанс елында файдаланылмый калган субсидиялҽр хисап елыннан соң 



   

килүче елның 1 февраленҽ кадҽр Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджетына кире 
кайтарылырга тиеш.  

2.3.6. Ҽлеге килешү шартларын үтҽргҽ. 
2.3.7. Субсидиялҽр хисабына чит ил валютасын сатып алырга тиеш түгел. 
2.3.8.  Үз бурычларын килешү буенча бирергҽ Һҽм күчерергҽ тиеш түге . 
2.4. Ҽлеге килешү нигезендҽ, алучы Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты, 

Югары Ослан муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы, Югары Ослан 
муниципаль районының Контроль-хисап палатасы һҽм башка вҽкалҽтле органнар 
тарафыннан субсидия бирү шартларын, максатларын һҽм тҽртибен үтҽүне тикшерү 
өчен ризалыгын белдерҽ. Ҽлеге тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен субсидия алучы 
ризалыгын белдерү ҽлеге килешүгҽ кул кую юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

 
3. Якларның Җаваплылыгы 

 
3.1. Ҽлеге килешү буенча үз йөклҽмҽлҽрен үтҽмҽгҽн яисҽ тиешенчҽ үтҽмҽгҽн 

очракта яклар Россия Федерациясе законнары һҽм килешү шартлары нигезендҽ 
җаваплы. 

 
                            4. Килешүнең гамҽлдҽ булу срогы 
 
4.1. Ҽлеге килешү аны ике як та кул куйган көннҽн үз көченҽ керҽ һҽм «__» 

_______ 20__ ел  кадҽр гамҽлдҽ була 
 
                5. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре 
 
5.1. Ҽлеге килешүгҽ үзгҽрешлҽр һҽм өстҽмҽлҽр кертү килешүгҽ теркҽлҽ торган 

һҽм аның аерылгысыз өлешенҽ ҽверелҽ торган өстҽмҽ килешүлҽрне кул кую юлы 
белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

5.2. Ҽлеге килешүне өзү яклар килешүе яки Россия Федерациясе законнарында 
каралган нигезлҽр буенча суд карары буенча рөхсҽт ителҽ. 

5.3. Яклар арасында ҽлеге Килешүне гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле килеп туган 
бҽхҽслҽр алар тарафыннан, мөмкин булганча, тиешле беркетмҽлҽрне яки башка 
документларны рҽсмилҽштерү белҽн сөйлҽшүлҽр уздыру юлы белҽн хҽл ителҽ. 
Килешмҽгҽн очракта яклар арасындагы бҽхҽслҽр суд тҽртибендҽ хҽл ителҽ. 

5.4. Килешүдҽ каралмаган очракларда яклар Россия Федерациясе законнарына 
таянып эш итҽлҽр. 

5.5. Яклар тарафыннан килешү буенча бер-берсенҽ җибҽрелҽ торган телҽсҽ 
кайсы хҽбҽрнамҽ яки башка хҽбҽр язмача булырга тиеш. Килешү 6 пунктында 
күрсҽтелгҽн адресатка посыльный  яки заказлы хат белҽн һҽм вҽкалҽтле затның 
имзасы белҽн китерелсҽ, мондый белдерү яисҽ хҽбҽр тиешле рҽвештҽ җибҽрелгҽн 
дип санала. 

5.6. Ҽлеге Килешү ике нөсхҽдҽ, бер үк юридик көчкҽ ия, һҽр як өчен бер нөсхҽдҽ 
төзелгҽн. 

 
            6. Якларның түлҽү реквизитлары 
Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты 
Юридик адрес: 420500, ТР,  
Иннополис шҽһҽре, Спорт ур., 114 йорт, пом.1 
Почта адресы: 420500, ТР, Иннополис шҽһҽре, 
Спорт ур., 114 йорт, пом.1  
Банк реквизитлары: 
р/с  



   

БИК  
ИНН  
КПП  

      ОГРН  
 
 
Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты: 

 
Җитҽкче 
 
__________________________  
        п.у. 

  
 
 
Алучы: 
 
 
 
 
_______________________  
         п.у.  



   

Приложение  
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования «город Иннополис» 
Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан на возмещение затрат, связанных с комплексной 
очисткой территории города Иннополис Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан 

 
 
 

      

 
Утверждено 

Руководитель МКУ «Исполнительный комитет 
города Иннополис» 

_____________________________ 

    

  

    
   Отчет об использовании субсидии ___________________________________ на «__» 

___________ 20__ года 
  

         

 

Направление 
расходов 

Документально 
подтвержденные 

расходы по 
состоянию на 
начало дня 
__.__.20__ 

Документально 
подтвержденные 

расходы за 
период с ___ по 

______ 

Документ, 
подтверждающий 

расходование 
денежных 
средств 

Фактический 
расход 

денежных 
средств за 

весь период  

Итого документально 
подтвержденных 

расходов по 
полученной субсидии 

по состоянию на 
__.__.20__ 

Остаток субсидии 
документально не 
подтвержденный 
по состоянию на 

__.__.20__ 

Остаток субсидии на 
расчетном счете по 

состоянию на 
__.__.20__ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

 

Всего расходов               

         

 

Руководитель     ________________________       
            М.П.                    (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер  ____________________   
                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 
« _________»  _____________________________ 20 ___ г. 

  

   

   

   

     

 
Утверждено 

Руководитель МКУ «Исполнительный комитет 
города Иннополис» 

_____________________________ 

    

  

    
   Отчет об использовании субсидии ___________________________________ на «__» 

___________ 20__ года 
  

         

 

Направление 
расходов 

Документально 
подтвержденные 

расходы по 
состоянию на 
начало дня 
__.__.20__ 

Документально 
подтвержденные 

расходы за 
период с ___ по 

______ 

Документ, 
подтверждающий 

расходование 
денежных 
средств 

Фактический 
расход 

денежных 
средств за 

весь период  

Итого документально 
подтвержденных 

расходов по 
полученной субсидии 

по состоянию на 
__.__.20__ 

Остаток субсидии 
документально не 
подтвержденный 
по состоянию на 

__.__.20__ 

Остаток субсидии на 
расчетном счете по 

состоянию на 
__.__.20__ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

 

Всего расходов               

         

 

Руководитель     ________________________       
            М.П.                    (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер  ____________________   
                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 
« _________»  _____________________________ 20 ___ г. 

  

   

   

   

     

 
Утверждено 

Руководитель МКУ «Исполнительный комитет 
города Иннополис» 

_____________________________ 

    

  

    
   Отчет об использовании субсидии ___________________________________ на «__» 

___________ 20__ года 
  

         

 

Направление 
расходов 

Документально 
подтвержденные 

расходы по 
состоянию на 
начало дня 
__.__.20__ 

Документально 
подтвержденные 

расходы за 
период с ___ по 

______ 

Документ, 
подтверждающий 

расходование 
денежных 
средств 

Фактический 
расход 

денежных 
средств за 

весь период  

Итого документально 
подтвержденных 

расходов по 
полученной субсидии 

по состоянию на 
__.__.20__ 

Остаток субсидии 
документально не 
подтвержденный 
по состоянию на 

__.__.20__ 

Остаток субсидии на 
расчетном счете по 

состоянию на 
__.__.20__ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

 

Всего расходов               

         

 

Руководитель     ________________________       
            М.П.                    (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер  ____________________   
                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 
« _________»  _____________________________ 20 ___ г. 

  

   

   

   


