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Лениногорск муниципаль 

районы территориясендә 

пассажирлар йөртүне оештыру 

һәм даими маршрутлар буенча 

пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыручы оешмаларга җәмәгать 

транспорты хезмәтләреннән 

бертигез файдалануны тәэмин 

итү чыгымнарының бер өлешен 

каплау өчен субсидияләр бирү 

турындагы Нигезләмәне 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 нигезендә, «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 



1. Лениногорск муниципаль районы территориясендә пассажирлар 

йөртүне оештыру һәм даими маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыручы оешмаларга җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез 

файдалануны тәэмин итү чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

бирү турындагы Нигезләмәне расларга. 

 2. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

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

максатчан 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. 

 

 

 

Вакытлыча җитәкче 

вазифаларын үтәүче 

  

Н. Р. Залаков 

 
И.Р. Хәйбрахманов 

5-44-72 



Расланды 

 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты 

карары белән 

2019 елның 22 апреле № 10 

 

 

 

Нигезләмә  

Лениногорск муниципаль районы территориясендә пассажирлар йөртүне 

оештыру һәм даими маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыручы оешмаларга җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез 

файдалануны тәэмин итү чыгымнарының бер өлешен каплау өчен субсидияләр 

бирү турында 

1. Субсидияләр бирү турында гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге тәртип Лениногорск муниципаль районы территориясендә 

пассажирларны җайга салынулы тарифлар буенча даими маршрутлар буенча 

йөртүне гамәлгә ашыручы оешмаларга субсидияләр бирү механизмын билгели. 

 

1.2 Бюджет акчаларын баш бүлүче –Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты (алга таба Башкарма комитет)  Россия Федерациясе 

Бюджет законнары нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

норматив хокукый актлары нигезендә субсидияләр түләүне әлеге Тәртип 

кысаларында һәм күрсәтелгән актларда билгеләнгән срокларда гамәлгә ашыра. 

 

 

           1.3 Субсидия бирү бюджет ассигнованиеләре кысаларында гамәлгә 

ашырыла. 

1.4 Субсидия бирүнең максаты- Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә пассажирларны җайга салынулы тарифлар буенча даими 

маршрутлар буенча йөртүне гамәлгә ашыручы оешмаларның чыгымнарын 

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 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 шәһәре 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 пассажирлар йөртүче оешма Башкарма 

комитетка түбәндәге документларны тапшыра: 

әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендә гариза; 

дәүләт теркәве турында таныклык; 

салым исәбенә куелу турында таныклык; 

әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы нигезендә форма буенча субсидия 

бирү өчен белешмә-исәпләү; 

субсидия алучы тарафыннан максатчан файдалану турында, әлеге 

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); 

Пассаңирларны ташу буенча отчет, килешү нигезендә билгеләнә; 
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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 документларның әлеге Нигезләмәнең 2.3 пунктына туры 

килүенә 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 

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 
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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 

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 
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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 башкару өчен 

таләпләр 

4.1. Лениногорск шәһәре 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 шәһәре бюджетына нигезсез 

алынган субсидияне күчерергә тиеш. 

4.4. Оешма тарафыннан Лениногорск шәһәре бюджетына әлеге бүлекнең 

4.2 һәм 4.3 пунктлары белән билгеләнгән нигезләр һәм сроклар буенча алынган 

субсидияләрне күчермәгән очракта, субсидияләр Лениногорск шәһәре 

Башкарма комитеты тарафыннан суд тәртибендә алына. 

 

________________________________ 
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Кушымта №1  

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә пассажирлар йөртүне 

оештыру һәм даими маршрутлар буенча 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы 

оешмаларга җәмәгать транспорты 

хезмәтләреннән бертигез файдалануны 

тәэмин итү чыгымнарының бер өлешен 

каплау өчен субсидияләр бирү 

турындагы Нигезләмәгә 

                                                

 

                                             Лениногорск шәһәре муниципаль             

берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе 

                            

___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., адрес) 

 

 

 

Субсидия бирү турында гариза  

 

чыгымнарның бер өлешен каплауга 

_________________________________________________________,(оешма исеме, 

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

2019 елда тотылачак 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  

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә пассажирлар йөртүне 

оештыру һәм даими маршрутлар буенча 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы 

оешмаларга җәмәгать транспорты 

хезмәтләреннән бертигез файдалануны 

тәэмин итү чыгымнарының бер өлешен 

каплау өчен субсидияләр бирү 

турындагы Нигезләмәгә 

 

 

 

Оешманың чыгымгарын каплауга  

белешмә-хисап 

 

№ 

п/п 

Транспорт 

чарасының 

моделе, 

маркасы, 

модификациясе 

Транспор

т 

чарасының 

дәүләт 

номеры 

Побег, 

км 

Ягулык 

куллану 

нормасы, 

л/100 км 

Ягулык 

материаллары 

бәясе 

Ягулык 

материаллары 

чыгымы 

       

 

Мәгълүматның дөреслеген раслыйм 

Җитәкчесе ____________________  

Баш бухгалтер 

Мөһер 



 
                                                                                          Кушымта №3 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә пассажирлар йөртүне 

оештыру һәм даими маршрутлар буенча 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы 

оешмаларга җәмәгать транспорты 

хезмәтләреннән бертигез файдалануны 

тәэмин итү чыгымнарының бер өлешен 

каплау өчен субсидияләр бирү 

турындагы Нигезләмәгә 

 

 

 

Йөкләмә  

2019 елдагы чыгымнарны каплауга бирелүче субсидияләрне максатчан 

файдалану турында   

 

_________________________________________________________, 

________________________________________________________________ 

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

, вазифа ала: 

 

1.Лениногорскшәһәре 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 Лениногорск шәһәре 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. 



2 
 

 

 

 

 

 
                                                                                          Кушымта №4 

Лениногорск муниципаль районы территориясендә пассажирлар йөртүне оештыру һәм 

даими маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы оешмаларга җәмәгать 

транспорты хезмәтләреннән бертигез файдалануны тәэмин итү чыгымнарының бер өлешен 

каплау өчен субсидияләр бирү турындагы Нигезләмәгә 

 

 (Форма) 

 

 

Килешү (договор) 

субсидия бирү турында 
 

Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты, алга таба «Башкарма комитет» дип аталучы, җитәкчесе 

____________Нигезләмә нигезендә эш итүче_________алга таба «Субсидия 

алучы» дип аталучы, йөзендә ___________гамәлдәге нигезендә 

_________икенче яктан, алга таба алар «яклар» дип аталачак: 

 

                                            1. Килешү предметы 

 

1.1.Килешүнең предметы булып,  2019  чыгымнарны каплауга  субсидия 

бирү тора, күләме_____________ сум.  

 

 

 

                                   2.  Якларның йөкләмәләре 

 

2.1. Башкарма комитет: 

Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре бюджетыннан бер тапкыр бирелә 

торган субсидияләрне 1.1 пункт нигезендә күчерүне гамәлгә ашыра. әлеге 

килешүне имзалаганнан соң 10 (ун) эш көне дәвамында; 

 субсидия алучыдан килешүне гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны һәм 

документларны соратып ала. 

 

2.2. Субсидия алучы тәэмин итә: 

нәтиҗәле куллану субсидияләр; 

субсидия бирү тәртибен үтәү һәм гамәлдәге законнарны үтәү. 
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2.3. Башкарма комитет таләбе буенча субсидия куллануны раслаучы мәгълүмат 

һәм документлар, шулай ук субсидия финанс белән тәэмин итү чыганагы 

булган чыгымнар турында оператив мәгълүмат бирә. 

 

 

                                         3. Якларның җаваплылыгы 

 

3.1. Яклар әлеге килешү буенча йөкләмәләрне үтәмәгән өчен гамәлдәге 

законнар нигезендә җаваплы. 

3.2. Яклар форс-мажор шартлары бозылган очракта әлеге килешү буенча 

йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыктан азат 

ителә. 

Форс-мажор шарт лары дигәндә, аңлы рәвештә тикшерелергә тиешле яклар 

бурычларын тиешенчә үти алмый торган, аерым алганда, мондый хәлләргә 

килешү буенча йөкләмәләрне тиешенчә үтәү мөмкин булмаган хәрби гамәлләр, 

табигый бәла-казалар керә. 

Форс-мажор очраклары килеп җиткәч, яклар бер-берсенә күрсәтелгән хәлләр өч 

көнлек срокта башлану турында хәбәр итәргә тиеш. 

3.3. Үз йөкләмәләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән очракта яклар Россия 

Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

 

                                     4. Килешүнең гамәлдә булу срогы 

 

4.1. Әлеге килешү аңа кул куйган вакыттан үз көченә керә һәм 2019 елның 31 

декабренә кадәр гамәлдә була. 

 

                                         

 

                                            5. Башка шартлар 

 

 

5.1.Яклар арасындагы бәхәсләр сөйләшүләр юлы белән хәл ителә, ә килешү 

җитеп кенә, яклар Татарстан Республикасы судына тапшырыла. 

5.2.Әлеге килешүгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр ике якның да ризалыгы белән 

кертелә һәм әлеге килешүгә өстәмәләр кертелә. 

5.3.Әлеге килешү бер үк юридик көчкә ия ике нөсхәдә төзелгән. 

 

                         6. Якларның реквизитлары 
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Башкарма комитет 

 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты 

җитәкчесе 

М.у.  _______________20__г. 

 

Субсидия 

алучы:______________________________ 
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Кушымта  

     Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты карарына 

 

 

Чыгымнар өлешен каплау өчен оешмаларга Татарстан Республикасы 

Лениногорск муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү комиссиясе           

составы 

 

 

Залаков 

Наил Ринатович  

- «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе, комиссия 

рәисе 

Комиссия 

членнары: 

 

Хамидуллин 

Раил  Хамбялович  

- Лениногорск муниципаль районы» Финанс-бюджет 

палатасы  МКУ рәисе 

 

Якупов 

Марат Гайсович  

“Лениногорск муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитеты эшләре белән идарә итүче 

  

 



 

Кушымта №5 

Лениногорск муниципаль районы 

территориясендә пассажирлар йөртүне 

оештыру һәм даими маршрутлар буенча 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы 

оешмаларга җәмәгать транспорты 

хезмәтләреннән бертигез файдалануны 

тәэмин итү чыгымнарының бер өлешен 

каплау өчен субсидияләр бирү 

турындагы Нигезләмәгә 

 

Хисап 

Башка бюджетара трансфертларны куллану турында а 201__ ел 

(үсә баручы нәтиҗә)  

 

№ 

п/

п 

Оешма

ның 

исеме 

Килешүн

ең 

Реквизитл

ары 

Субсиди

янең 

күләме 

Бюдңет

тан 

финансл

ану 

турында 

Касс

а 

чыгы

мы 

Кулланыл

мыйча 

калган 

средстволар 

 Күчерү 

өчен 

реквизит

лар 

        

        

        

 

Җитәкче 

Баш бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 


