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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 2018 елда авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөтне эшкәрткән өчен 

субсидияләр бирү Нигезләмәсен раслау турында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78нче статьясы нигезендә, 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Юридик затларга (дәүләт (муниципаль) 

учреждениеләргә субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшмәкәрләргә, шулай ук 

физик затларга субсидияләр бирүне җайга салучы норматив хокукый актларга, 

муниципаль хокукый актларга карата гомуми таләпләр турында»  2016 елның 6 

сентябрендәге 887нче номерлы карары, «2013-2020 елларга авыл хуҗалыгы 

продукциясен тотрыклы һәм тотрыклы җитештерү турында» муниципаль 

максатчан программа нигезендә, «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 2018 

елда авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөтне эшкәрткән өчен 

субсидияләр бирү Нигезләмәсен расларга. 

2. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

«Финанс-бюджет палатасы»  МКУ (Р. Х. Хәмидуллин) субсидияләрдән 

файдалануны контрольдә тотарга. 

3. Әлеге карарны рәсми публикатор - «Лениногорские вести» газетында 

бастырып чыгарырга һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

Җитәкче   Н.Р.  Залаков 

И.Р. Хәйбрахманов, 5-44-72 
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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 2018 елда 

авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөтне эшкәрткән өчен 

субсидияләр бирү Нигезләмәсе 

 

 

 

1. Субсидияләр бирү турында гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге Нигезләмә 2018 елда Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөт 

эшкәртү белән шөгыльләнүче оешмаларга субсидияләр бирү механизмын 

билгели. 

1.2 Бюджет акчаларын баш бүлүче – «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты (алга таба, Россия Федерациясе 

Бюджет законнары нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

норматив хокукый актлары нигезендә субсидияләр түләүне гамәлгә ашыра), 

әлеге нигезләмә әлеге актларда билгеләнгән акчалар чикләрендә һәм срокта 

субсидияләр түләүне гамәлгә ашыра. 

1.3 Субсидия бирү бюджет ассигнованиеләре кысаларында гамәлгә 

ашырыла. 

1.4 Субсидия бирүнең максаты-2018 елда Лениногорск муниципаль 

районы территориясендә авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән 

сөт эшкәртү өчен оешмаларга чыгымнарның бер өлешен каплау. 

1.5 Бюджет акчалары, Россия Федерациясе Бюджет законнары 

нигезендә, тиешле финанс елына (тиешле финанс елына һәм план чорына) 

субсидияләр бирүгә бюджет йөкләмәләре лимитлары рәвешендә билгеләнгән 

тәртиптә Башкарма комитетка алучыга кадәр җиткерелде 

1.6. Субсидияләр Россия Федерациясе Үзәк банкы яисә кредит 

оешмалары учреждениеләрендә субсидия алучыларга ачык исәп-хисап яисә 

корреспондент счетларына (Россия Федерациясе Бюджет законнары нигезендә 

казначей озата барылырга тиешле субсидияләрдән тыш) күчерелә. 

 

2. Субсидияләр бирү шартлары һәм тәртибе 
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2.1. Субсидия 2018 елда Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә сөт эшкәртү белән бәйле чыгымнарны кайтару максатларында 

оешмаларга бушлай һәм кире кайтарылмый торган нигездә бирелә. 

2.2. Килешү төзү планлаштырыла торган айга кадәрге айның беренче 

санына субсидия алучылар туры килергә тиеш булган таләпләр: 

субсидия алучы Татарстан Республикасы Лениногорск районы 

территориясендә эшчәнлек (хезмәт күрсәтү) алып бара; 

субсидия алучы үзгәртеп кору, бетерү, банкротлык процессында түгел; 

субсидия алучыларның Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, шул 

исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгән акчаларны һәм Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районы бюджеты алдында срогы 

чыккан башка бурычлары юк;  

субсидияләр алучыларның салымнар һәм җыемнар турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, 

иминият взнослары, пенялар, штрафлар түләү буенча үтәлмәгән бурычы юк. 

субсидияләр алучы чит ил юридик зат, шулай ук устав (складочный) 

капиталында Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган 

дәүләт яисә территория теркәлгән чит ил юридик затларының катнашу өлеше 

финанс операцияләре (оффшор зоналары) уздырганда салым салуның 

ташламалы салым режимы бирә торган дәүләтләрнең һәм территорияләрнең 

исемлеген бирә торган чит ил юридик затларының, шулай ук Россия юридик 

затларының мондый юридик затларга карата финанс операцияләре (оффшор 

зоналары) уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмаган 

дәүләтләрнең һәм территорияләрнең, тулаем алганда, 50 проценттан артып 

китә. 

субсидия алучылар Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан 

әлеге Нигезләмәнең 1.4 пунктында күрсәтелгән максатларга башка норматив 

хокукый актлар яки муниципаль хокукый актлар нигезендә акча алырга тиеш 

түгел. 

 

2.3. Субсидияләр алу өчен авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән 

сөт эшкәртүне гамәлгә ашыручы оешма башкарма комитетка түбәндәге 

документларны тапшыра: 

әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендә гариза; 

дәүләт теркәве турында таныклык; 

салым исәбенә куелу турында таныклык; 

гариза бирү датасына кадәрге ике ел эчендә яисә эшчәнлек башкару 

срогы дәвамында, әгәр ул кимендә ике ел булса, товарлар төрләрен күрсәтеп, 

хуҗалык итүче субъект тарафыннан җитештерелгән һәм (яисә) гамәлгә 

ашырылган товарлар күләмнәрен, товарлар төрләрен күрсәтеп; 

әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы нигезендә форма буенча субсидия 

бирү өчен белешмә-исәпләү; 

субсидия алучы тарафыннан максатчан файдалану турында, әлеге 
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Нигезләмәнең 3 нче кушымтасы нигезендә 2018 елда тотылган чыгымнарның 

бер өлешен каплауга йөкләмә; 

банк реквизитлары (банкта исәп хисап счеты реквизитлары); 

Россия Федерациясе законнары нигезендә оешманың лицензияле 

эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашырган очракта хуҗалык эшчәнлеген гамәлгә 

ашыруга лицензиянең расланган күчермәсе (күзәтү өчен Төп нөсхә); 

субсидия бирү турында килешүдә билгеләнгән форма буенча; 

Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан 2018 ел өчен чыгымнар 

өлешен каплауга субсидияләр бирү турында килешү, әлеге Нигезләмәнең 4 нче 

кушымтасы нигезендә. 

Тапшырылган документларның күчермәләре субсидия алучылар 

тарафыннан раслана. 

2.4. Субсидия гариза нигезендә бер тапкыр бирелә. 

2.5.Югары технологияле чит ил җиһазларын, чималын һәм комплектлау 

әйберләрен сатып алганда (җибәргәндә) Россия Федерациясе валюта законнары 

нигезендә гамәлгә ашырыла торган операцияләрдән тыш, муниципаль 

бюджеттан алынган чит ил валютасы акчалары исәбеннән субсидияләр 

алучылар тарафыннан сатып алу тыела, шулай ук бу чараларны хокукый акт 

белән билгеләнгән бүтән операцияләрне бирү максатларына ирешүгә бәйле 

рәвештә. 

2.6 Башкарма комитет: 

 кергән көнне субсидияләр бирү турындагы гаризалар журналга теркәлә 

һәм әлеге Нигезләмәнең 2.3 пункты нигезендә тәкъдим ителгән документларны, 

керү датасы буенча, журналда теркәлү тәртибе буенча карый. Документлар 

гариза теркәлгән көннән башлап 10 көн эчендә карала; 

2.7. Башкарма комитет 10 көн вакыт эчендә: 

бирелгән документларны әлеге Нигезләмәнең 2.3 пунктына туры 

китерүгә карый һәм субсидия бирү яки субсидия бирүдән баш тарту турында 

карар кабул итә; 

Нигезләмәнең 2.3 пунктында күрсәтелгән документлар нигезендә 

җыелма белешмәләр-субсидияләр бирү өчен исәп-хисап ясый. 

2.8.  Субсидия бирүдән баш тарту өчен нигез булып тора: 

             дәгъва кылучылар тарафыннан субсидияләр алу өчен бирелә торган 

күчермәләрдә нотариуста таныкланмый яисә бирелгәндә чын нөсхә куелмый;  

субсидия алучы тарафыннан бирелгән документларның әлеге 

Нигезләмәнең 2.3 пунктчасы белән билгеләнгән таләпләргә туры килмәве яки 

күрсәтелгән документларны тулы күләмдә тапшырмау (бирмәү) ; 

субсидия алучы тапшырган мәгълүматның дөрес булмавы. 

Әлеге документның 2.2 пунктында күрсәтелгән сайлап алу 

критерийларына һәм (яисә) тиешле категорияләренә туры килә торган 

чираттагы финанс елында субсидия бирү турында нигезләмә, әлеге 

документның 1.5 пунктында күрсәтелгән бюджет йөкләмәләре лимитларының 

тиешле дәрәҗәдә булмавы сәбәпле, агымдагы финанс елында аны бирү 
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мөмкинлеге булмаган очракта, күрсәтелгән категорияләргә һәм (яисә) сайлап 

алу критерийларына туры килмичә (кирәк булганда) әлеге); 

 2.9.Субсидия бирүдән баш тарткан очракта, Башкарма комитет биш көн 

эчендә гариза бирүчегә баш тарту турында хәбәр җибәрә. 

2.10.Тиешле финанс елына (тиешле финанс елына һәм план чорына) 

субсидияләр бирүгә бюджет йөкләмәләре лимитлары билгеләнгән тәртиптә 

җиткерелгән Башкарма комитет уңай карар кабул иткән очракта субсидия 

алучы белән, шулай ук башка оешма белән субсидия бирү турында килешүләр 

(шартнамәләр) төзи.     

2.11. Башкарма комитет бюджет акчаларын баш бүлүче булып тора һәм 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 

департаментында ачылган Татарстан Республикасы Милли банкы бүлегенә, 

килешүгә кул куелган көннән, әлеге Нигезләмәнең 4 нче кушымтасы нигезендә 

10 көн эчендә субсидия алучы банк счетына субсидия күчерүне гамәлгә ашыра. 

Субсидияләр бирү өчен нигез булып Башкарма комитет һәм аның устав 

(склад) капиталларында гавами-хокукый берәмлекләр катнашында унитар 

предприятиеләр, хуҗалык ширкәтләреннән һәм җәмгыятьләреннән тыш, 

субсидияләр бирү турында килешүләр (килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү 

максатларында төзелгән килешүләр (подрядчылар, башкаручылар) буенча 

тиешле субсидия алучыга һәм тәэмин итеп торучы затларның (подрядчылар, 

башкаручылар) арасында төзелә торган шартнамә тора, (1 пункт 2013 елның 16 

октябрендәге 79-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә), 

субсидияләр биргән бюджет акчаларын баш бүлүче һәм дәүләт (муниципаль) 

финанс контроле органнары тарафыннан субсидияләр бирү шартларын, 

максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшерүләрне гамәлгә ашыру өчен, шулай ук 

мондый ширкәтләр һәм җәмгыятьләр катнашында коммерциячел булмаган 

оешмалар катнашында субсидияләр бирү тәртибе һәм аның устав (склад) 

капиталларында каралган бюджет акчаларын баш бүлүче тарафыннан 

субсидияләр бирү. 

Бюджет акчаларын күчерү җыелма белешмә-исәпләү нигезендә 

башкарыла.     

2.12. Субсидияләрне күчерү бюджет акчаларын алучы буларак баш эш 

бирүче буларак, әлеге документның 2.7 пунктчасында күрсәтелгән 

документларны карау нәтиҗәләре буенча 2 пунктта билгеләнгән срокларда 10 

көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла.7 әлеге документ. 

2.13. Субсидияләрне максатчан файдаланмаган очракта, субсидия алучы 

акчасын Лениногорск муниципаль районы бюджеты кеременә кайтарырга 

тиеш. Акчаларны ирекле кире кайтарудан баш тарткан очракта, алар закон 

нигезендә мәҗбүри тәртиптә түләтелергә тиеш. 

2.14 Россия Федерациясе законнары нигезендә, Россия Федерациясе 

башкарма комитеты һәм дәүләт финанс контроле органнары субсидия бирү 

шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне тикшереп торалар. 

2.15 Бирелә торган документларның дөреслеге, бюджет акчаларын 

максатчан һәм нәтиҗәле файдаланган өчен җаваплылык, коррупциягә каршы 
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законнарны үтәү субсидия алучыларга йөкләнә. Хокук бозучыларга гамәлдәге 

законнарда каралган җаваплылык чаралары кулланыла. 

 2.16 «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

«Финанс-бюджет палатасы» МКУ бюджет акчаларын куллануны тикшереп 

тора.     

 

3. Хисапка таләпләр 

 

3.1. Субсидия алучы субсидияләрне агымдагы елның 20 декабренә кадәр 

максатчан файдалану турында 5 нче кушымта нигезендә хисап бирә. 
 

4. Субсидияләр бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен үтәүне 

контрольдә тоту һәм аларны бозган өчен җаваплылыкны ббашкару өчен 

таләпләр 

4.1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

башкарма комитеты һәм дәүләт финанс тикшерүе органнары оешмалар 

тарафыннан субсидияләр бирү шартлары, максатлары һәм тәртибе үтәлешен 

тикшерәләр. 

4.2.  Башкарма комитет һәм дәүләт финанс контроле органнары үткәргән 

тикшерүләр вакытында субсидия алучы тарафыннан субсидия биргәндә 

билгеләнгән шартларны бозу очраклары ачыкланган очракта, Башкарма 

комитет хокук бозулар ачыкланган көннән соң 10 эш көне эчендә Россия 

Федерациясе Гражданнар кодексының 450 статьясы нигезендә килешүне 

үтәүдән берьяклы баш тарту турында һәм Лениногорск муниципаль районы 

бюджетына субсидияне тулы күләмдә кире кайтару кирәклеге турында язма 

рәвештә хәбәр итә. 

4.3. Оешма әлеге бүлекнең 4.2 пунктында күрсәтелгән хәбәрнамәне 

алган көннән 20 эш көне эчендә Лениногорск муниципаль районы бюджетына 

нигезсез алынган субсидияне күчерергә тиеш. 

4.4. Оешма тарафыннан Лениногорск муниципаль районы бюджетына 

әлеге бүлекнең 4.2 һәм 4.3 пунктлары белән билгеләнгән нигезләр һәм сроклар 

буенча алынган субсидияләрне күчермәгән очракта, субсидияләр Башкарма 

комитет тарафыннан суд тәртибендә алына. 

 

________________________________ 
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Кушымта №1 

2018  елда авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөт эшкәртү өчен 

субсидияләр бирү турындагы нигезләмәгә карата 

 

 

 

                                             “Лениногорск муниципаль районы» муниципаль             

берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе» 

                            

___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., адрес) 

 

 

 

Субсидия бирү турында гариза  

 

2018 елда тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга 

_________________________________________________________,(оешма исеме, 

Ф.И.О. директора,  адрес, ИНН, КПП, ОГРН, телефон) 

2018 елда тотылган чыгымнарның бер өлешен кайтаруга тиешле субсидияне 

бүлеп бирүегезне сорыйм.  

1. Субсидия бирү тәртибенә катнашу шартлары белән таныштырылды (-а) һәм 

риза булды (- на).  

2. Субсидия бирелгән очракта, түбәндәгеләрне йөклим: 

соратылган срокларда хисап бирергә; 

субсидияне максатчан куллану. 

Тәкъдим ителгән документларда яки аларның күчермәләрендә булган барлык 

мәгълүмат чын мәгънәсендә булып тора.  

Мин аңа субсидия бирү документларын карауда катнашучы затларның керүенә 

каршы түгел. 

 ____________ /_____________ / «____» __________2019 ел 

(Имза) (Ф. И. О. 
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Кушымта №2 

 

2018 елда авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөт эшкәртү өчен субсидияләр 

бирү турындагы нигезләмәгә карата 
 

Белешмә-хисап 

2018 елда авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөт эшкәртү өчен 

субсидияләр бирү өчен 

 

№ 

п/п 

Субсидия 

алучы 

оешманың 

исеме 

Фактик адресы ИНН Баш 

саны 

Субсиди

я 

ставкасы 

Барлыгы, 

сумнарда 

       

 

Мәгълүматның дөреслеген раслыйм 

Субсидия алучы предприятие җитәкчесе ____________________  

(имза) ФИО 

Мөһер 



 
Кушымта  №3 

 

2018 елда авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләреннән кергән сөт эшкәртү 

өчен субсидияләр бирү турындагы 

нигезләмәгә карата 

 

 

Йөкләмә  

субсидияләрне максатчан файдалану турында   

 

_________________________________________________________, 

________________________________________________________________ 

(оешма исеме, Ф.И.О. директора,  адрес, ИНН, КПП, ОГРН, телефон) 

, вазифа ала: 

 

1.«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты җитәкчесенең карары нигезендә бирелгән субсидияләрне 

куллану«____»_____20___ № ______ «_____________________» максатчан 

билгеләнеше буенча һәм түбәндәге адрес буенча таләп 

ителә:______________________________________________; 

2. субсидия куллану турында кирәкле мәгълүматны бирергә; 

3. алынган субсидияләрдән максатсыз файдалану актын төзү һәм имзаланган 

йөкләмә шартларын үтәмәүдән соң 20 (егерме) көн эчендә Лениногорск 

муниципаль районы бюджетына алынган сумманы кире кайтару йөкләмәләре 1-

3 пунктларны үтәмәгән очракта; 

Әлеге йөкләмәне нинди дә булса үзгәрешләр һәм өстәмәләр, әгәр алар язма 

формада ясалган һәм яклар тарафыннан имзаланган очракта гына гамәлдә була.  

Әлеге йөкләмәдә җайга салынмаган барлык чит илләрдә дә Россия 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары нормалары 

кулланылачак.  

Әлеге йөкләмәне имзалаганда яклар анда төшенчәләр һәм билгеләмәләрнең 

юклыгы турында искәртәләр. 

 

 

 

Субсидия алучы җитәкчесе            ___________________________ 

                                                       (имза, Ф. И. О.) 

 

    М. У. 
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Кушымта №4 

 

2018 елда авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөт эшкәртү өчен субсидияләр 

бирү турындагы Нигезләмәгә карата 
(Форма) 

 

 

Килешү (договор) 

субсидия бирү турында 
 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты, алга таба «Башкарма комитет» дип аталучы, 

җитәкчесе Н. н..Р.Нигезләмә нигезендә эш итүче Залакова, ******алга таба 

«Предприятие» дип аталучы, йөзендә ********гамәлдәге нигезендә 

******икенче яктан, алга таба алар «яклар» дип аталачак: 

 

                                        1. Килешү предметы 

 

1.1.Башкарма комитет 2018 елда авыл хуҗалыгы товар 

җитештерүчеләреннән кергән сөт эшкәртү өчен, кушымта исәп-хисаплары 

белән гариза нигезендә, Нигезләмә нигезендә барлык документлар бирү шарты 

белән субсидия бирә.   

1.2. Субсидия күләме********** сум.  

 

 

                       2. Субсидияләр бирү тәртибе 

 

2.1. Башкарма комитет кредит оешмасында ачылган предприятиенең 

исәп-хисап счетына субсидияне күчерә. 

 

3.1. ПРЕДПРИЯТИЕ вазифа ала 

 

3.1.1. Предприятие эшчәнлеген Устав нигезендә алып бара. 

3.1.2. Әлеге Килешүдә (Килешү) каралган тәртиптә һәм әлеге Килешүдә 

каралган субсидия бирү шартларын үтәргә. 

3.1.3. Финанс органы тарафыннан предприятие тарафыннан билгеләнгән 

тәртип һәм әлеге Шартнамә (килешү) белән билгеләнгән шартларны бозу 

фактын ачыклаган очракта, Башкарма комитет карары нигезендә бюджетка 

субсидияләр суммасын кире кайтарырга. 

3.2. Башкарма комитет түбәндәгеләрне йөкли: 
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3.1. Предприятие тарафыннан әлеге шартнамәнең һәм әлеге шартнамәнең 

(килешүнең) тәртибен һәм тәртибен үтәгәндә әлеге шартнамәнең (килешүнең) 

1.1 пунктында билгеләнгән максатларга субсидияләр бирүне гамәлгә 

ашырырга. 

3.1.2.Субсидияне билгеләнгән тәртиптә предприятие хисап счетына 

бюджет акчаларын күчерү юлы белән, Башкарма комитет тарафыннан 

тапшырылган бюджет йөкләмәләре лимитлары һәм бюджет чыгымнарын 

финанслау күләме чикләрендә бирергә. 

 

 

                                   4.  Якларның хокуклары 

 

4.1. Башкарма комитет: 

4.1.1. Бюджет законнары нигезендә предприятиеләрне субсидияләү 

максатларына, шулай ук әлеге килешүдә (килешүдә) каралган йөкләмәләрне 

тиешенчә үтәмәгән очракта, финанс органында каралган бюджет йөкләмәләре 

лимитлары һәм бюджет чыгымнарын финанслау күләмнәре кимегән очракта, 

предприятиегә бирелә торган субсидия күләменнән баш тартырга яисә бирелә 

торган субсидия күләмен киметергә хокуклы. 

4.1.2. Предприятие тарафыннан Россия Федерациясе законнарын һәм әлеге 

Шартнамә (килешү) белән билгеләнгән шартларны бозган (тиешенчә үтәмәгән) 

очракта әлеге Килешүне (килешү) һәм тәртипне вакытыннан алда өзәргә 

хокуклы. 

 

4.2. ПРЕДПРИЯТИЕ: 

4.2.1. Әлеге килешү (килешү) һәм тәртибе нигезендә аны бирү шартларын 

үтәгәндә бюджет акчалары исәбеннән субсидияләр алу хокукына ия.4.  

 

                        5. Килешүнең гамәлдә булган вакыты 

 

5.1. Әлеге килешү кул куйганнан соң үз көченә керә һәм 2019 елның 31 

декабренә кадәр гамәлдә булачак.  

 

 

 

 

                                         6. Якларның җаваплылыгы 

 

6.1. Яклар әлеге шартнамәнең (килешүнең) 1.1 пунктында күрсәтелгән 

субсидияне максатсыз файдалану яисә нигезсез алу очрагында, Предприятие 

Башкарма комитет карары датасыннан ун көнлек срокта әлеге килешү (килешү) 

шартларын бозып алынган субсидиянең бөтен суммасын бюджетка күчерә, дип 

килеште. 



4 
 

6.2. Яклар тарафыннан әлеге килешүдә (килешүдә) җайга салынмаган шартлар 

гамәлдәге законнар һәм башка норматив-хокукый актлар белән җайга салына. 

 

 

                                         7. Бәхәсләрне карау тәртибе 

 

7.1.Килешү (килешү) якларның килешүе буенча өзелергә мөмкин. 

7.2. Әлеге килешү (килешү) буенча каршылыклар һәм бәхәсләр яклар 

тарафыннан сөйләшүләр юлы белән хәл ителә. 

 

                                            8. Башка шартлар 

 

8.1. Әлеге шартнамәгә (килешүгә) кертелгән барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр, 

әгәр алар язма рәвештә рәсмиләштерелсә, вәкаләтле затлар тарафыннан 

имзаланса һәм ике якның да мөһере белән тулыландырыла. 

8.2. Россия Федерациясе законнары, Россия Федерациясенең әлеге Шартнамә 

(килешүләр) предметына турыдан - туры кагылышлы закон һәм башка 

норматив хокукый актларын бастырып чыгару (гамәлдән чыгару) очракта яклар 

әлеге килешүгә (килешүгә) өстәмә килешүләр төзү юлы белән тиешле 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертә, ә аны Россия Федерациясе законнары белән 

тәңгәлләштерү мөмкинлеге булмаганда-аның гамәлдә булуын туктата. 

1.3. Әлеге килешүнең (килешү) бер якында Юридик адрес яки банк 

реквизитлары үзгәргән очракта, ул 5 (биш) көн эчендә кичекмәстән бу хакта 

башка якка хәбәр итәргә тиеш. 

4.4. Әлеге килешү (килешү) якларның һәркайсы өчен бертигез юридик көчкә ия 

ике нөсхәдә төзелде. 

 

 

                         9. Юридик  адреслар һәм и банк реквизитлары 

 

Башкарма комитет 

 

“Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты» 

423250 г. Лениногорск ул. Кутузова  д.1 

ИНН 1649012699 КПП 164901001 

Р/С 40204810100000000045 в Отделение 

-НБ  Республики Татарстан 

БИК 049205001 

ОГРН 1061689006422 

ОКПО 93053437 

Тел:(885595) 5-12-11, 5-18-94 

эл.почта ikmo.smo@mail.ru 
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М.У. 

 

 

 

 

 

 

 

___________    ___________ 
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Кушымта №4 

 

2018 елда авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләреннән кергән сөт эшкәртү өчен субсидияләр бирү турындагы Нигезләмәгә  

 

Хисап 

Башка бюджетара трансфертларны куллану турында а 201__ ел 

(үсә баручы нәтиҗә)  

 

№ п/п Оешманың 

исеме 

Килешүнең 

Реквизитлары 

Субсидияне

ң күләме 

Бюдңеттан 

финанслану 

турында 

Касса 

чыгымы 

Кулланылмыйч

а калган 

средстволар 

 Күчерү өчен 

реквизитлар 

        

        

 Всего:       

 

Җитәкче 

Баш бухгалтер 

 

 


