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Мәдәният өлкәсендә югары казанышларга 
ирешкән Зеленодольск муниципаль районы 
муниципаль бюджет учреждениеләренә Грант 
ярдәме турында Нигезләмәне раслау турында 
 

Зеленодольск муниципаль районы муниципаль бюджет учреждениеләренә 
ярдәм итү максатыннан Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
 
КАРАР БИРӘ: 
 

1. «Мәдәният өлкәсендә югары казанышларга ирешкән Зеленодольск 
муниципаль районы муниципаль бюджет учреждениеләренә грант ярдәме күрсәтү 
турында» нигезләмәне 1 нче кушымта нигезендә расларга расларга. 

2. Мәдәният өлкәсендә югары казанышларга ирешкән Зеленодольск муниципаль 
районы муниципаль бюджет учреждениеләренә грант ярдәме бирү буенча комиссия 
составын 2нче кушымтага ярашлы расларга.  

3. «Зеленодольск муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы» МУ җитәкчесенә 

Зеленодольск муниципаль районы бюджетында каралган бюджет 

ассигнованиеләренә ярашлы муниципаль бюджет учреждениеләренә  Грант ярдәме 

күрсәтү чыгымнарын финанслауны алып барырга. 

4. ЗМР Советының җәмәгатьчелек, массакүләм мәгълүмат чаралары һәм 

милләтара мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы Анисимовка әлеге карарның 1 пункты 

белән расланган нигезләмәне Зеленодольск муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга тәкъдим итәргә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 
урынбасарына йөкләргә. 

 
 
Җитәкче                              Д.А. Сапожников  



1нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитет карарына 
 
30.05. 2019 ел, № 1176 

 
Н И Г Е З Л Ә М Ә 

"Мәдәният өлкәсендә югары уңышларга ирешкән Зеленодольск муниципаль районы 
муниципаль бюджет учреждениеләренә грант ярдәме күрсәтү турында» 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

  
1.1. Әлеге "Мәдәният өлкәсендә югары уңышларга ирешкән Зеленодольск 

муниципаль районы муниципаль бюджет учреждениеләренә грант ярдәме күрсәтү 
турында» Нигезләмә (алда – Нигезләмә) мәдәният өлкәсендә югары уңышларга 

ирешкән Зеленодольск муниципаль районы муниципаль бюджет учреждениеләренә 
грант билгеләү һәм түләү тәртибен билгели һәм Зеленодольск муниципаль районы 
муниципаль бюджет учреждениеләре иҗади казанышларын арттыруга мотивация 
тудыру һәм матди стимуллаштыру максатыннан, мәдәният нигезләрен  булдыру, 
рухи һәм мәдәни байлыкларны  саклау һәм арттыру, һөнәри осталыкны булдыру 

максатыннан  эшләнгән. 
1.2. Зеленодольск муниципаль районы территориясендә даими эшләүче, 
республика, Россия, халыкара конкурсларда һәм фестивальләрдә катнашучылар 
һәм җиңүчеләр арасыннан мәдәният өлкәсендә югары уңышларга ирешкән 
Муниципаль бюджет учреждениеләре грант алучылар булып тора. 
1.3. Зеленодольск муниципаль районының муниципаль бюджет учреждениеләре 
исемлеге һәм грант күләме ел саен Зеленодольск муниципаль районы башлыгы 
карары белән Зеленодольск муниципаль районы бюджетында күрсәтелгән 
максатларга агымдагы финанс елына һәм план чорына каралган акчалар 
күләменнән чыгып билгеләнә.  
1.4. Грантны әзерләү һәм үткәрүне оештыру-техник тәэмин итү Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният Идарәсе тарафыннан 
гамәлгә ашырыла. 
 

2. Грантлар. 
 

2.1. Грантлар максатчан субсидияләр рәвешендә бирелә. Грантның күләме 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының Мәдәният идарәсе 
тәкъдиме белән Зеленодольск муниципаль районы районы башлыгы тарафыннан 
билгеләнә һәм  Зеленодольск муниципаль районы муниципаль бюджет 
учреждениеләре күрсәткән казанышларга бәйле. 
2.2. Грантның минималь суммасы 10 000 (ун мең) сум. Грантның максималь суммасы 
300000 (өч йөз мең) сум. 
2.3. Призлы урыннарның гомуми саны 4 грант алучы тәшкил итә. 
2.4. Грант рәвешендәге максатчан субсидия алучы булып Зеленодольск муниципаль 
районының мәдәният учреждениесе тора, ул әлеге максатларга бюджет сметасы 
белән расланган акчалар чикләрендә мәдәният өлкәсендә югары уңышларга 
ирешкән Зеленодольск муниципаль районының муниципаль бюджет 
учреждениеләренә грант сайлап алу бәйгесендә җиңеп чыгучы тора. 

 
3. Грант алу өчен учреждениеләр күрсәтү тәртибе. 

 



3.1. Грант алуга учреждениеләрне тәкъдим итү Зеленодольск муниципаль районы 
мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре, Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитетының мәдәният идарәсе, Зеленодольскн муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 
тәкъдиме буенча әлеге Нигезләмәгә кушымта итеп бирелә торган гариза формасы 
нигезендә гамәлгә ашырыла. 
3.2. Грант алуга дәгъва кылучыларга күрсәтелгән очракта, Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният идарәсенә агымдагы елның 1 
октябренә кадәр түбәндәге документлар җибәрелә:  

1.  учреждениенең тулы исеме, директорның ФИО, учреждениенең кыскача 
характеристикасы; 
2. гамәлгә кую документларының күчермәләре (устав, ЕГРЮЛ өземтә, 
директорны вазыйфага билгеләү турында боерык); 
3. учреждениенең казанышларын раслаган эшчәнлек турында хисап.  

3.3. Грант алуга учреждениене тәкъдим итү турындагы карар, документлар пакетын 
тапшырганнан соң, 30 көн эчендә, Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының мәдәният Идарәсе тарафыннан чыгарыла. 
3.4. Грант алуга дәгъва кылучыларга бәяләү критерийлары булып тора: 

1. Грант алуга конкурста катнашучы Зеленодольск муниципаль районы 
мәдәният учреждениесе тәкъдим иткән проект максатларының һәм 
бурычларының актуальлеге һәм социаль әһәмияте; 
2. Проектны гамәлгә ашыру мөмкинлеге; 
3. Үзенчәлекле, новаторлык характерында; 
4. Проектның масштаблылыгы, сәнгать статусы, проектны гамәлгә ашыру 
өчен көч куючылар саны; 
5. Тамашачылар аудиториясен киңәйтү. 

 
 
 

4. Конкурс комиссиясе 
 

4.1. Грант алуга тәкъдимнәр мәдәният өлкәсендә югары уңышларга ирешкән 
Зеленодольск муниципаль районының муниципаль бюджет учреждениеләренә грант 
ярдәме бирү буенча комиссия (алга таба комиссия) тарафыннан карала. 
4.2. Комиссия составы Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты 
җитәкчесе карары белән раслана. 
4.3. Комиссия карарлары беркетмә белән рәсмиләштерелә. 
4.4. Комиссия грант алуга тәкъдим ителгән вакыттан 30 көн эчендә Зеленодольск 
муниципаль районы Башлыгына бәяләмә әзерли һәм җибәрә. 
4.5. Грантны түләү Зеленодольск муниципаль районы башлыгы карары нигезендә 
башкарыла. 
4.6. Грант алуга лаек булган учреждениеләргә түләү тантаналы шартларда 
Зеленодольск муниципаль районы башлыгы тарафыннан яки аның кушуы буенча 
башка затлар тарафыннан башкарыла. 

 
5. Грантлар түләү тәртибе 

 
5.1. Грантларны түләүгә киткән чыгымнарны финанслау Зеленодольск муниципаль 
районының әлеге максатларга яки муниципаль бюджет учреждениеләренең үз 
акчалары хисабына башкарыла.  



5.2. Грант алучы хисап елының 31 декабренә кадәр әлеге карарның 2 нче 
кушымтасы нигезендә субсидияләрдән файдалану турында финанс хисабы бирергә 
тиеш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гариза 
Мәдәният өлкәсендә югары уңышларга ирешкән Зеленодольск муниципаль районы 

муниципаль бюджет учреждениеләренә грант ярдәме күрсәтү конкурсында 
катнашуга 

 

Учреждениенең исеме 
(теркәлү турында 
таныклык нигезендә) 

 

Номинация исеме  

Проектның исеме  

Проектның максатлары 
һәм бурычлары 

 

Проектның кыскача 
эчтәлеге 

 

 Сорала торган грант 
суммасы: 

 

Чыгымнар сметасы  

Көтелгән нәтиҗәләр  

Проект авторлары  

Почта адресы  

Телефон, факс  

Электрон адрес  

Проектта 
катнашучыларның 
составы һәм максатчан 
аудиториясе 

 

Проектны үткәрү вакыты  

 
                              
 



 
Гаризаны төзеде:                    Ф. И. О., вазифа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 нче кушымта 
Зеленодольскм муниципаль районы 
Башкарма комитет карарына  
30.05. 2019 елның № 1176 

 
мәдәният өлкәсендә югары уңышларга ирешкән Зеленодольск муниципаль 
районының муниципаль бюджет учреждениеләре Грант ярдәме бирү буенча 

комиссия составы  
 

 

1.  Сапожников Д. А. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе,  оештыру комитеты рәисе 

2.  Курганова Э. Ф. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
Мәдәният идарәсенең баш белгече, оештыру комитеты 
сәркатибе 

Оештыру комитеты әгъзалары: 

3.  Анисимов Д. С. Зеленодольск муниципаль районы Советы Аппаратының 
җәмәгатьчелек, массакүләм мәгълүмат чаралары белән 
элемтә бүлеге җитәкчесе 

4.  Лулаков Д. В. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе урынбасары (социаль мәсьәләләр) 

5.  Раков Р. Н. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының мәдәният идарәсе башлыгы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


